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 العدد كلمة   

وتستمر ُشعلة مجلة "رؤية أفريقية " مرافقة للباحثين المتخصصين 
أساتذة أو طلبة دكتوراه. في الدراسات األفريقية لتضيء دربهم، سواء كانوا 

األفريقي للدراسات  –كما تستمر بأثرها اإليجابي على سمعة المركز العراقي 
التي تنتمي إليه. فهي تسعى لتتبوأ كغيرها من المجالت   االستراتيجية

العلمية )سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو هما معا( مكانًة مهمًة ومرموقة 
حث العلمي المختلفة، وذلك لما تسهم به في نسيج مؤسسات و مراكز الب

في عملية إنتاج المعرفة وتيسير تداولها بين المهتمين من الباحثين 
 والمعنيين بالشؤون االفريقية.          

ولهذا نالحظ تزايد إدراك الجامعات ومراكز البحث العلمي المختلفة 
مؤشرات  ألهمية المجالت العلمية المحكمة باعتبارها مؤشرا أساسيا من

قياس مستوى اإلنتاجية العلمية والمعرفية فيها من الناحيتين النوعية 
والكمية. فمن خالل هذا النوع من المجالت تسجل الجامعات ومراكز البحث 
العلمي حضورها وتفوقها، مثلما يسجل األكاديميون والباحثون إنجازاتهم 

 العلمية.
ي قرائها العدد وعليه يسر هيئة تحرير المجلة أن تضع بين أيد

من المجلد الثالث ، والذي يتضمن مجموعة   الحادي عشر / الثاني عشر
 من الدراسات الموضوعية ومجموعة من األوراق التحليلية المنوعة ؛

دراسات بحثية رصينة تنوعت بين  3الدراسات تضمن جزء 
بيئة )  السياسية والجغرافية والثقافة : حيث انطلقت الدراسة األولى بعنوان

( من رصد البيئة التي نشأ ويعمل النظام السياسي في غينيا االستوائية
فيها النظام السياسي في غينيا االستوائية سواء على المستوى الداخلي أو 

 فقسمت البيئة الداخلية إلى أربعة أقسام أولها: على المستوى الخارجي، 



 

 

 

ية 
ح

تا
فت

ال
ا

 

2 

 

 9201 األول تشرين-متوز /أكتوبر-يوليو

 

 
البيئة الجغرافية والتي تبين أن غينيا االستوائية من أصغر الدول األفريقية 

ألف كيلومترا مربع، وأنها دولة  28مساحة حيث تبلغ مساحتها اإلجمالية حوالى 
أكبر ساحلية تقع على أواسط الساحل الغربي ألفريقيا، ويتكون إقليمها من جزء 

، باإلضافة إلى خمس جزر في المحيط Río Muni قاري، ويسمى "ريو مونى"
وفيها تقع العاصمة السياسية الحالية  Bioko األطلسي أكبرها جزيرة "بيوكو"

 للبالد. 
التحليل )  في حين جاءت الدراسة الثانية لتقدم نظرة جغرافية تنموية بعنوان

في حوض بحيرة  على استدامة التنمية يبيالمكاني للمردود واألثر البيئي لسد ج
للوقوف على اآلثار والتغيرات البيئية الناجمة عن بناء  وتهدف الدراسة توركانا( ،

سد جيبي الثالث على نهر أومو بحوض بحيرة توركانا، والمشروعات المرتبطة به، 
وكشف مظاهر التدهور والمشكالت البيئية المحتملة على الموارد الطبيعية  

 حوض، وآثارها على الجوانب التنموية باإلقليم.بال

وانتقاال من غينيا االستوائية إلى بحيرة توركانا في إثيوبيا وصوال للدراسة  
والتي تقدم لنا   (واقع الدراسات اإلسالمية في جامعات غرب أفريقياالثالثة "بعنوان )

دخل في رؤية متكاملة حول الدارسات اإلسالمية في غرب أفريقيا من خالل م
الجذور التاريخية لهذه الدراسات ، ثم األقسام والجامعات التى تهتم بمثل هذه 
الدراسات ، ثم انتقلت بنا إلى طبيعة المناهج الدراسية االسالمية ، والمشكالت التى 
تصاحب تلك الدراسات واالقسام التي تدرسها ومن ثم اختتمت بتوصيات جيدة نتمنى  

 االنتباه لها . من صانع القرار األفريقي 
وفي الجزء الخاص باألوراق التحليلية ؛ تمت مناقشة مجموعة من القضايا  
األفريقية الخاصة؛ كتحليل  الطريقة التجانية والتي تعد مرتكز ديني للراوبط المغربية 
اإلفريقية.وناقشت أحد األوراق التحليلة تنامي الظاهرة اإلرهابية في حقيبتي القرن 

 الجديدة بأفريقيا .  العشرين واأللفية
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وهذه القضية تعد من القضايا العالمية وورقة تحليلة أخرى تناولت بالتحليل  
:على المستوى السياسي   استراتيجية إدارة عمليات حفظ السالم المشتركة

 . واالستراتيجي. باإلضافة إلى استعراض كتاب منشور باللغة اإلنجليزية
على  حثين في الشأن األفريقي ؛ أنهوفي نهاية افتتاحيتي للعدد أذكر البا

الرغم من أن عالقات االعتماد المتبادل بين الدول اإلفريقية والدول العربية ما تزال 
محدودة؛ إال ان هناك إمكانية لتفعيل وتطوير حجم العالقات والتفاعالت خصوصًا  
 في ظل وجود مؤسسات التعاون المشترك التي تضم دواًل من المجموعتين العربية

واألفريقية: ولهذا يحدو بنا االمل في المؤسسات االكاديمية العراقية السير في اتجاه 
توسيع دائرة البحث في الشأن االفريقي بالمستوى الذي يكون فيه لهذا التخصص 
حضورا فاعال على مستوى السياسة الخارجية العراقية، اذ ان العراق يواجه جملة 

ستدعي منه التنوع في الفكر والتخطيط لتجاوز من التحديات في محيطه االقليمي ت
 العالقات الخارجية للعراق الدائرة االقليمية وتوسيع دائرتها

إننا بحاجة إلى أن نعرف ماذا نريد .. وكيف نحقق ما نريد .. وكيف 
ان نرى عراقا جديدا ومنفتحا على الجغرافية ، وبذلك يمكن نحافظ على ما نحققه

 االفريقية.
وفي هذا الصدد تود هيئة تحرير مجلة " رؤية أفريقية " من قرائها أن 
يتفاعلوا معها من خالل موقعها على شبكة اإلنترنت وبريدها اإللكتروني بإبداء  

لما لها  مالحظاتهم وتقديم مقترحاتهم التي ستكون موضع اعتزاز واهتمام العاملين
 من دور في تحسين االداء وتطويره باتجاه االرتقاء نحو االفضل.

 وهللا ولي التوفيق والنجاح،،،
 

 هاشم العوادي د.  
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  بيئة النظام السياسى في غينيا االستوائية
 

 )*(أمحد حممد خليفة حسن
 

 
 : ملخص

بيئة محيطة تؤثر بالضرورة للدولة في  Political Systemيعمل النظام السياسى 
على مدخالته ومن ثم مخرجاته، وتنقسم هذه البيئة إلى بيئة داخلية والتي تتفرع بدورها إلى 

ا: البيئة الجغرافية، والبيئة التاريخية، والبيئة الثقافية، والبيئة االقتصادية، بيئات فرعية أبرزه
وتعد بيئة النظام السياسى المصدر  ة،وبيئة خارجية والتي تنقسم إلى بيئتين إقليمية ودولي

الوحيد لمدخالت النظام، والمرجع الوحيد لتقييم مخرجاته، ومن هنا جاءت حتمية تأثر النظام 
 بيئته. السياسى ب

فللبيئة الجغرافية تأثير واضح على خيارات وأداء النظام السياسى للدولة، فالدولة 
بيئة التاريخية تأثير كبير على أداء النظام  الحبيسة تختلف خياراتها عن الدولة الشاطئية،ولل 

السياسى للدولة، فاألحداث والخبرة التاريخية التي سبقت وصاحبت نشأة الدولة الحديثة هي 
تي تكفلت بتشكيل القيم والمبادئ والتقاليد التي يقوم عليها ذلك النظام السياسى. كما تؤثر ال

ة وبخاصة الثقافة السياسية على طبيعة وخيارات ئدالبيئة الثقافية أو الثقافة المجتمعية السا
لة وأداء النظام السياسى . وكذلك تؤثر البيئة االقتصادية أو طبيعة وحجم وأداء اقتصاد الدو 

 على خيارات وأداء نظامها السياسى.
تأثيرات مماثلة على النظام السياسى للدول  -اإلقليمية والدولية  -وللبيئة الخارجية 

ثير البيئة الخارجية على تأثير البيئة الداخلية وبخاصة في ظل حالة عدم اليقين بل قد يطغى تأ
 وإعادة التشكل التي يمر بها النظام الدولى.

 دراسة  إلى مبحثين:قسم هذا الومن هنا تن
 المبحث األول: البيئة الداخلية للنظام السياسى في غينيا االستوائية.

 ظام السياسى في غينيا االستوائية.المبحث الثانى: البيئة الخارجية للن

 

 .جامعة القاهرة –كلية الدراسات األفريقية العليا  –باحث دكتوراه  )*(
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Summary 

 
The country's political system operates in a surrounding 

environment that necessarily affects its inputs and hence its outputs. 

This environment is divided into an internal environment which in 

turn branches into sub-environments, most notably: the geographical 

environment, the historical environment, the cultural environment, 

the economic environment, and an external environment that is 

divided into two regional and international environments, the 

political system’s enviroment is the only source of the system’s inputs, 

and the only reference for assessing its output. Hence the imperative 

of the political system being affected by its environment. Hence the 

imperative of the political system being affected by its environment. 
The geographical environment has a clear impact on the 

options and performance of the political system of the state. The 

landlocked state differs from the coastal state, and the historical 

environment has a major impact on the performance of the political 

system of the state. The historical events and experience that 

preceded and accompanied the emergence of the modern state are the 

ones that guarantee the formation of the values, principles, and 

traditions that underlie that political system. The prevailing cultural 

environment or societal culture, especially political culture, affects 

the nature, options, and functioning of the political system. The 

economic environment, or the nature, size and performance of a 

country's economy, also affects the options and performance of its 

political system. 
The external environment - regional and international - has 

similar effects on the political system of countries. Rather, the 

influence of the external environment may overwhelm the impact of 

the internal environment, especially in light of the state of uncertainty 

and reconfiguration that the international system is going through. 

Hence this study is divided into two topics:  
- The first topic: the internal environment of the political system 

in Equatorial Guinea.  
- The second topic: the external environment of the political 

system in Equatorial Guinea. 
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 املبحث األول

 توائيةالبيئة الداخلية للنظام السياسى يف غينيا االس

 
لقد تأثر النظام السياسى لغينيا االستوائية بالطبيعة الجغرافية إلقليم الدولة حيث 
يتشكل من قسمين أكبرهما البر الرئيسى وأصغرهما مجموعة جزر تقع العاصمة السياسية في 

 ث التاريخية حيث خضعت البالد لالستعمار البرتغالى واإلسبانيأكبرها، كما تأثر بالخبرة واألحدا
والبريطانى وكان األسبانى أطولهم، وتأثر أيضا بالقيم والمعتقدات والثقافة المجتمعية عموما، 
وكذلك تأثر بطبيعة وحجم وقوة االقتصاد في البالد وبخاصة بعد الطفرة الهائلة في الموارد 

ن، ط والغاز الطبيعى في البالد في أواخر تسعينيات القرن العشرياالقتصادية بعد اكتشاف النف
 وفى هذا اإلطار ينقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب:

 األول: البيئة الجغرافية.
 الثانى: البيئة التاريخية.

 الثالث: البيئة االجتماعية والثقافيى.
 الرابع: البيئة االقتصادية.

 
 املطلب األول: البيئة اجلغرافية

 
بلغ مساحتها اإلجمالية تعد غينيا االستوائية من أصغر الدول األفريقية مساحة حيث ت

كيلومترا مربعا، وتقع على أواسط الساحل الغربي ألفريقيا، في خليج غينيا، ويتكون  28068
، ويحده من الشمال الكاميرون Río Muniإقليمها من جزء أكبر قارى، ويسمى "ريو مونى" 

جزر  إلضافة إلى خمسوب الجابون ويطل غربا على المحيط األطلسى، باومن الشرق والجن
و"إلوبى   Elobey Chicoو"إلوبى شيكو"  Coriscoو"كوريسكو"  Biokoهي: "بيوكو" 

مقاطعات و  7، وتنقسم الدولة إداريا إلى  Annobónو"أنوبون" Elobey Grandeالكبرى" 
 ( 1)منطقة إدارية. 21

 

(1) J. Alvar, S. Mas-Coma, M. Carrasco, "Modern history and physical geography of Equatorial 

Guinea" in Revista ibérica de parasitología (Barcelona: Asociación de Parasitólogos 

Españoles "APE", Vol. 56, No. 2-3, 1996), Pp. 80-82. 
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كيلو مترا مربعا، وينقسم  26017سى القاري "ريو مونى" وتبلغ مساحة البر الرئي
 اإلقليم القارى إلى خمس مقاطعات هى: 

، Kie-Ntem، و"كي نتيم" Djibloho، و"جيبلوهو" Centro Sur"سنترو سور" 
، العاصمة Bata، وتعد مدينة "باتا" Wele-Nzasنزاس" -، و"ويليLitoralو"الساحلية" 

، و"إببيين" Evinayongقليم: "إفينايونج" الرئيسية أيضا في اإل ناإلدارية لإلقليم، ومن المد
Ebebiyín "و"أكااليونج ،Acalayong "و"أكورينام ،Acurenam ومونجومو ،

Mongomo"و"إشبيلية دي نيفانغ  ، Sevilla de Niefang  و"فاالدوليد دي لوس ،
Valladolid de los "و"بيمبيليس ،Bimbiles "و"مبيني ،Mbiniاألرض في عة ي، وطب

البر الرئيسى منبسطة تنخفض لمستوى سطح البحر عند الشاطئ وترتفع تدريجيا باتجاه  
مترا عن  1100الداخل وإلى الجنوب ناحية الحدود مع الجابون لتبلغ في أعلى نقاطها حوالى 

، والـ "ماهوجني" Okumeسطح البحر، وتنتشر غابات من أشجار الـ "أوكومى" 
Mahoganyز، و"الجو "Walnut  على طول الساحل وبجوار األنهار، حيث يجرى في البر

، الذي يشكل جزًءا من الحدود الشمالية Campoالرئيسى ثالثة أنهار رئيسية هي: "كامبو" 
، والذى اكتسب  Muni، ويقع في وسط اإلقليم، و"موني"Benitoمع الكاميرون، و"بينيتو" 

 ( 1)جنوبية مع الجابون.ال داإلقليم اسمه منه، ويشكل جزًءا من الحدو 
وتقع جزيرة "بيوكو" في المحيط األطلسى إلى الشمال والغرب من البر الرئيسى لغينيا  

كم فقط من الساحل الكاميرونى، وعلى  32االستوائية، بمحاذاة ساحل الكاميرون وعلى بعد 
ا "بيوكو همكم عن ساحل البر الرئيسى، وتنقسم الجزيرة إلى مقاطعتين أوال 250بعد حوالى 

، وهى العاصمة السياسية Malabo، وعاصمتها مدينة "مالبو" Bioko Norteنورتي" 
  .Luba، وعاصمتها مدينة "لوبا" Bioko Surللدولة، وثانيتهما "بيوكو سور" 

 

(1) Idem.    
 السابق والمرجع التالى وفقا للبيانات: وقد تم تحديث البيانات الواردة في المرجع -

 7,05الساعة  2019/  8/ 26تحققت الزيارة بتاريخ البريطانية على موقعها على شبكة اإلنترنت،  الموسوعةأوردتها التى 
 صباحا، على الرابط:

https://www.britannica.com/place/Equatorial-Guinea 
  7,10الساعة  2019/  8 /25تاريخ ية واإلنجليزية واإلسبانية، تحققت الزيارة ببالواردة على موقع ويكى بيديا باللغة العر 

 مساء، على الرابط: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Equatorial_Guinea 
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وتتسم أرض الجزيرة بطبيعة بركانية وشواطى صخرية تتاخمها مرتفعات جبلية ترتفع 
على ارتفاع  Basileلى نقطة لها عند قمة "باسيلى" أع ىبشكل حاد عن سطح البحر وتصل ف

مترا، ويتكون بالجزيرة بعض البحيرات ويجرى بها بعض األنهار الصغيرة  3012حوالى 
 (1)القصيرة التي تصب في المحيط.

وتقع جزيرة "أنوبون" في المحيط األطلسى إلى الجنوب والغرب من البر الرئيسى لغينيا 
كيلو متر جنوب جزيرة "بيوكو"، وإلى الجنوب الغربى على بعد  670 داالستوائية، وعلى بع

 350كيلو متر من جمهورية ساوتومي وبرينسيب، وبمحاذاة ساحل الجابون وعلى بعد  180
 .كيلو متر من الساحل الجابونى

كيلو متر مربع ويتوسطها بركان خامد تكونت بحيرة في  17وتبلغ مساحة الجزيرة 
موعة من الوديان الخصبة والجبال الصغيرة وتبلغ أعلى نقطة للجزيرة مج فوهته، ويحيط بها

 (2)مترا عن سطح البحر. 598
أما الجزر الثالث األخرى وهى: "إلوبى شيكو" و"إلوبى الكبرى"  و"كوريسكو" فتقع في 

، والذى Mitimeleالمحيط األطلسى أمام سواحل الجابون في مواجهة مصب نهر "ميتيميلى" 
، Mitongويلتقى النهر في المصب مع نهر "ميتونغ"  Muni،(3)من نهر "مونى"  اءيشكل جز 

، Utamboniونهر "أوتامبوني"  Congue، ونهر "كونغو" Mandyaniونهر "ماندياني" 
، ويسمى النهر بعد ذلك المصب وباتجاه الداخل بــ "أوتامبوني"، ويفصل Mven ونهر "مفن" 

هذه الجزر الثالث هى "كوريسكو"  ستوائية والجابون، وأكبرالالحدود بين جنوب غينيا ابطوله 
كيلو متر  2,27كيلومتر مربع، ويليها "إلوبى الكبرى" ومساحتها  15والتي تبلغ مساحتها 

كيلو متر مربع، وجميعهم غير مأهولين حاليا   0,19مربع، ثم "إلوبى شيكو" ومساحتها 
  (4)"أنوبون". إداريا مقاطعة غينية تسمى الجزر مع جزيرة "أنوبون"بالسكان، وتشكل هذه 

ومن أبرز تأثيرات ذلك الموقع الجغرافى سالف البيان على مخرجات النظام السياسى 
إلى نقل عاصمة البالد من جزيرة "بيوكو"  Regimeفي غينيا االستوائية، لجوء النظام الحاكم 

هذا الغرض في مدينة لى حضرى يتم إنشائه خصيصا إلى البر الرئيسى "ريو مونى" في ح
 .جيبلوهو""عاصمة مقاطعة  Oyala" "أوياال

 

(1) Idem. 

(2) Idem.  

(3) Élisée Reclus, Africa and its Inhabitants, Volume 3, West Africa (New York: D. 

Appleton and Co., 1888), Pp. 402-404.  

(4) Idem. 
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، حيث كان عنصر Ciudad de la Pazتسميته رسميا "مدينة السالم" باإلسبانية و 
تأمين المؤسسات العليا للدولة من بين أهم أسباب قرار انشاء هذه العاصمة الجديدة، إذ ذكرت  

اإلشارة إلى محاوالت لم تكن آمنة كما ينبغي ب "بارية أن العاصمة "مالبوبعض التقارير اإلخ
 Simonاالنقالب على الرئيس وأشهرها الذى كان يقوده المرتزق البريطاني "سيمون مان" 

Mann ( 1).2004، في عام 

كما تسبب وجود جزر صغيرة في خليج غينيا بمحاذاة الحدود بين غينيا والجابون 
حتى اآلن، وذلك على سبعينيات القرن العشرين و  ذالبلدين مازال مستمرا من نشأة نزاع بين

، و"كونجاس" Cocotiers، و"كوكوتيرس" Mbanieملكية ثالث جزر هي: "مبانى" 
Congas وكان النزاع قد تفاقم بعد ظهور النفط في خليج غينيا واشتد بعد زيارة وزير الدفاع ،

 .لتأكيد على االحتفاظ بهموا 2004الجابونى للجزر الثالث عام 
قديم النزاع إلى محكمة العدل الدولية، مع استغالل المنطقة ومؤخرا اتفق البلدان على ت

 ( 2)بشكل مشترك حتى يتم تسوية النزاع.
 

 املطلب الثانى: البيئة التارخيية

 
التاريخية تأثيرا بالغا على النظام السياسى لغينا االستوائية، ويعرض هذا كان للبيئة 

 وحتى اآلن. ()*لذلك النظام منذ ما قبل االستعمار المطلب للسياق التاريخى

 

(1) Republic of Equatorial Guinea, Official Webpage of the Government, Prime Minister 

presents draft laws before Chamber of Deputies, Visited at 6:14 am, 26 Feb. 2019, at link: 

https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=9337&lang=en 
- world Atlas Website, Why is Equatorial Guinea Changing Its Capital?, Visited at 3:14 am, 11 

Feb. 2019, at link: 

https://www.worldatlas.com/articles/why-is-equatorial-guinea-changing-its-capital.html 

- BBC News Website, Equatorial Guinea government moves to new city in rainforest, Visited at 

6:40 pm, 26 May 2019, at link: 

https://www.bbc.com/news/world-africa-38911573 

(2) Gbenga Oduntan, International Law and Boundary Disputes in Africa (Abingdon-on-

Thames, UK: Routledge, 2015), P. 168. 

، غير أن ما 1968حتى استقلت عام  1472قرون منذ عام  ار ألكثر من خمسةخضعت أرض غينيا االستوائية لالستعم )*(
عاما تقريبا، أما الفترة التى  191، أي لمدة 1778تعده األدبيات استعمارا فعليا هو االستعمار اإلسباني الذى بدأ عام 

ماريا  رتغال وجودا استع فلم تمارس الب 1778اإلسبان في عام وحى وصول  1472بدأت مع وصول البرتغاليين في عام 
 فعليا على المنطقة. 
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 أوال: ما قبل االستعمار. 

تشير اكتشافات أثرية في كثير من مناطق غينيا االستوائية إلى أن تاريخ المنطقة 
لسنين قبل الميالد، غير أن الثابت من التاريخ الحديث يؤكد أن قبائل "نودوي" يرجع إلى آالف ا

 Ndowe ريو مونى"، ثم قدم إلى المنطقة مجموعات من ة البر الرئيسى قكانت تقطن منط"
 Fang، وحدثت حروب قبلية أدت إلى انتصار الـ "فانج" Bantu peopleقبائل الـ "بانتو" 

people الـ "بانتو" وسيطرتهم على المنطقة، ومع نهاية القرن الثانى   وهم أحد أفرع قبائل
 (1)بائل البانتو إلى جزيرة "بيوكو" واستوطنتها.قعشر وصلت مجموعة من الـ "بوبى" إحدى 

، جزيرة Fernão do Poوصل البحار البرتغالى "فرناندو بو"  1472في عام 
 Treaty ofدة تورديسيالس "بيوكو"، واعتبرتها البرتغال تحت سيطرتها، وفى معاه

Tordesillas اختصت به  اباتت الجزيرة ضمن م 1494، المبرمة بين البرتغال وإسبانيا عام
وفى أواخر القرن السادس عشر بدأ البرتغال، واطلقوا عليها إسم مكتشفها "فرناندو بو"، 

تنازلت ملكة  1777البرتغاليون باالستقرار في الجزيرة وأنشأوا فيها محطة تجارية، وفى عام 
ملك  عن جزيرتى "فيرناندو بو" و"أنوبون" إلى Dona Maria Iالبرتغال "دونا ماريا األولى" 

، Santa Catalinaفي مقابل جزيرتى "سانتا كاتالينا  ، Carlos Illإسبانيا كارلوس الثالث 
المحيط األطلسي في ، على ساحل Colonia del Sacramentoو"كولونيا ديل ساكرامنتو" 

 (2)أمريكا الجنوبية.
 ثانيا: مرحلة االستعمار. 

قادها "أرجليجوس"  ةملح 1778نفاذا لذلك التنازل سيرت إسبانيا في عام 
Argelejos   أبحرت من بوينس آيرس في أرض األرجنتين الحالية، وذلك لبسط سيطرة إسبانيا

زيرة "فرناندو بو" بترحيب من ملك على الجزيرتين، ووصلت الحملة إليهما وقوبلت في ج
 نأ الجزيرة، أما في جزيرة "أنوبون" فقوبلت الحملة بالرفض حيث اعتقد السكان األصليون 

اإلسبان جاءوا لتجارة العبيد كما يفعل البريطانيون في خليج "بيافرا"، فتم تأجيل السيطرة على 
التالية نتيجة مقاومة الحامية  م تتم السيطرة عليها خالل السنوات"أنوبون"، وفي الواقع ل

 .العسكرية اإلسبانية في "أنوبون"
 

(1) J. Alvar, S. Mas-Coma, M. Carrasco, Op. Cit., Pp. 77-78. 

(2) Idem. 

- John Lipski, "The Spanish of Equatorial Guinea: research on la hispanidad's best-kept secret" 

in Afro-Hispanic Review (Tennessee, USA: William Luis, Vol. 19, No. 1, Spring 2000), 

Pp. 11-12. 
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من أفرادها  370فقد مات  ،ياونتيجة  وتدهور حالتها الصحية في الجزيرتين تدريج
سنوات فقط، وفى النهاية اختفى ما تبقى من أفراد  7نتيجة المرض في  547من أصل 

 (1)الحملة.
جزيرة "فيرناندو ُبو" بحجة مناهضة تجارة العبيد  نتيجة لذلك استولى البريطانيون على 

التي تحمل العبيد   فنوأقاموا فيها قاعدة بحرية واستخدموها كقاعدة للشرطة التي تراقب الس
باعتبارها تجارة غير مشروعة في ذلك التاريخ، وقد احتج اإلسبان على ذلك ونتيجة للضغوط  

ولما لم تفرض إسبانيا سيطرتها الفعلية على   ،1832بريطانيون الجزيرة في عام الدولية ترك ال 
قة والتحكم في طمنالجزيرتين سعت بريطانيا إلى شرائهما بهدف تعزيز قوتها االقتصادية في ال

، غير أن إسبانيا  1841التجارة على طول نهر النيجر، وتم االتفاق على بدء التفاوض في 
كان األصليين الجنسية اإلسبانية باسم الرئيسى القارى وبدأت بمنح الس سيرت حمالت إلى البر
زر في جي ، وفى العام التالى خضع السكان األصليون فIsabel IIالملكة "إيزابيل الثانية" 

بي شيكو" طواعية للتاج اإلسبانى، وبدأت إسبانيا في جزر "كوريسكو" و"إيلوبي الكبرى" و"إيلو 
، وبدأت جماعات من األوروبيين في إدارة الجزيرتين الرئيسيتين "فيرناندو ُبو" و"أنوبون"

نيا فى اسباستيطان الجزيرتين وإنشاء مزارع كبيرة للكاكاو، وانتعشت أحوال الجزيرتين، وأخذت إ
إرسال حمالت إلى البر القارى ومنح المزيد من السكان األصليين هناك الجنسية اإلسبانية في 

 . من الوجود الفرنسيظل تذمر هؤالء السكان 
نيا مازالت تأمل في شراء الجزيرتين على ما وعدت به إسبانيا عام وكانت بريطا

لى المنطقة، وعلى إثر ة حربية إنفيس 1862 ولما لم يتم لها ما أرادت أرسلت في عام 1841
ذلك قامت إسبانيا بإلغاء التصاريح التجارية للتجار اإلنجليز وضيقت عليهم حتى غادروا 

 .المنطقة تماما
ي إرسال الحمالت الكتشاف العمق األفريقي عبر نهر "مونى" واستمرت أسبانيا ف

هذه المناطق، حتى  يف واستولت على مساحات شاسعة مع منح الجنسية اإلسبانية للسكان
ألف كيلو مترا مربعا  300واعترف إلسبانيا بمساحة  1885جاءت معاهدة برلين في فبراير 

لتتنازل إسبانيا عن كامل البر األفريقي  1900قي، ثم جاءت معاهدة باريس على البر األفري
" ىونألف كيلو متر مربع هي مساحة إقليم "ريو م 26بطول خليج غينيا محتفظة فقط بـ 

 (2)الحالي من غينيا االستوائية.

 

(1) J. Alvar, S. Mas-Coma, M. Carrasco, Op. Cit., Pp. 77-78. 

(2) David Lea,  Annamarie Rowe (eds.), A Political Chronology of Africa (London: 

Routledge,2001), P. 160. 
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من القرن العشرين ازداد النشاط السياسي بين السكان األصليين في أواخر األربعينيات 
وبرز عدد من الحركات القومية، وفى الخمسينيات أخذت األمم المتحدة وبعض الجماعات من 

، وفى أواخر الخمسينيات ةنيداخل المستعمرة في مطالبة إسبانيا بمنح االستقالل لغينيا اإلسبا
، بمساواة رواتب Acacio Mañaوهو "أكاسيو مانيا" نادى أحد النشطاء من الـ "فانغ" 

المعلمين األفارقة برواتب نظرائهم األوروبيين، فاتهمته اإلدارة اإلسبانية وتم إعدامه، وقد أدى 
نية لتحرير غينيا طلو موته إلى تشكيل حزبين سياسيين يطالبان باالستقالل هما: "الحركة ا

 Movimiento Nacional para la Liberation de Guineaالستوائية" 

Ecuatorial و"الفكرة الشعبية لغينيا االستوائية ،Idea Popular de Guinea 

Ecuatorial تم تقسيم المستعمرة إلى مقاطعتين كل منهما بحكم وحاكم  1959، في عام
ضم المقاطعتين تحت إدارة   تم 1963لجزرية، وفى عام اة مستقل هما البر القارى، المجموع

 (1)مرة أخرى ومنحها استقالال إداريا جزئيا.واحدة 
تم منح المستعمرة والتي كانت تعرف بـ "غينيا اإلسبانية" حكما ذاتيا  1964وفى عام 

 مع احتفاظ إسبانيا بحق نقض أي قرار اقتصادى، وتم تشكيل هيئة تشريعية ومجلس تنفيذى،
أحد نشطاء قبائل الـ  Bonifacio Ondo Eduتخب لرئاسته "بونيفاسيو أوندو إيدو" نا

٪ من الناخبين  63أجرى استفتاء على االستقالل، وصوت  1968أغسطس  11"فانج"، وفى 
 .لصالح اقتراح االستقالل

 Franciscoتم انتخاب "فرانسيسكو ماسياس نجويما"  1968وفي سبتمبر عام 

Macías Nguema ، من قبيلة "وسانجوي" هو وWsangui   إحدى قبائل الـ "فانغ"، رئيسا
للجمهورية الجديدة، بعد فوزه على خصمه "بونيفاسيو أوندو إيدو" رئيس المجلس التنفيذي  

 (2)آنذاك والذى فر إلى الجابون فور خسارته لالنتخابات.
 ثالثا: مرحلة ما بعد االستقالل. 

ا من الحكم عامً  190سبانية االستقالل بعد إلا اُمنحت غيني 1968أكتوبر  12في 
اإلسباني لتصبح جمهورية غينيا االستوائية وعاصمتها "مالبو"، وليتم إعادة جزيرة "فرناندو بو"  

 .إلى اسمها األصلي "بيوكو"

 

(1) J. Alvar, S. Mas-Coma, M. Carrasco, Op. Cit., Pp. 77-78.  

(2) Alejandra Mahiques Nunez, The hidden history of Equatorial Guinea: reasons behind 

the silence of the Spanish press around Macías Nguema's regime (1968-1979), 

unpublished Master Thesis (Leiden: Leiden University, 2013), Pp. 16-19. 

- David Lea,  Annamarie Rowe (eds.), Op. Cit., P. 161. 
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وقد بدأ الرئيس "فرانسيسكو" حكمه مستخدما القوة والقمع في مواجهة المعارضة، 
 Atanasio Ndongoميونى" الب قام بها "أتاناسيو ندونجو قان وبخاصة بعد إحباط محاولة

Miyone ، وقد طال القمع بعض الشخصيات الحكومية، لدرجة أنه أعاد "بونيفاسيو أوندو
إيدو" من الجابون قسرا ووضعه تحت اإلقامة الجبرية بعدها وجد مقتوال، فيم قالت الرواية 

لحكومة سبان واألوروبيين حتى اضطرت اإلن االرسمية أنه انتحر، كما طال القمع المقيمي
قرر الرئيس دمج كل األحزاب  1970اإلسبانية إلى إجالء أغلبهم من البالد، وفى عام 

 Partido Único Nacional deالسياسية في حزب واحد هو "حزب العمال الوطنى المتحد"  

los Trabajadores،(1 ) رئيس  لن اأعل 1972وحظر كل جماعات المعارضة، وفى عام
ق الصحف، وقام بحظر صيد األسماك التجارى نفسه قائدا للبالد مدى الحياة، وقام بإغال

تم اعتماد دستور جديد، بموجبه تم  1973ومنحه حصريا إلى االتحاد السوفياتى، وفى عام 
 للتان تشكالن الدولة واعتماد الحكم المركزى استبعاد الحكم الذاتي الذي تتمتع به المقاطعتان ا

تقديرات إلى أنه بحلول هذا العام، باشر، واستمرت عملية اضطهاد المعارضة، وتشير المال
غادر ربع السكان الغينيين البلد، فقد هرب غالبية النخبة االقتصادية والفكرية والسياسية أو  

رية الرئيسية تقريبا إلى أقارب للرئيس أو ُقتلت، في الوقت الذى تم منح جميع المناصب اإلدا 
 ( 2)بين منه.ر لمقا

تم إغالق جميع المؤسسات التعليمية، وأثر هروب العمالة تأثيرا  1975وبحلول عام 
، وقد 1968شديدا على اقتصاد البلد، فقد انخفض إنتاج الكاكاو إلى أقل من مستواه في عام 

م المتعاقدين على إثر ذلك سحبت نيجيريا في عا هاجمت القوات الحكومية العمال النيجيريين
(، وقامت القوات 25000بنحو جميع مواطنيها من غينيا االستوائية )ما يقدر  1976

الحكومية الغينية بتجنيد عمال من الـ "بوبى" قسرا ليحلوا محل النيجيريين المهرة الذين كانوا 
عد أكبر مصدر للعملة األجنبية في البالد، يعملون في الغالب في مزارع الكاكاو، وكان الكاكاو ي

قطعت إسبانيا   1977ى عام إلى انخفاض العوائد وتدهور الوضع االقتصادي، وف ىأد ما
 (3)تم إغالق جميع الكنائس. 1978عالقاتها الدبلوماسية مع غينيا، وفى عام 

 

( ص ص  1977)القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية،  نظام الحزب الواحد فى أفريقيا: بين الظرية والتطبيقد. حورية توفيق مجاهد، ( 1)
113-114 . 

(2) Gustau Nerín, "Francisco Macías: Nuevo Estado, Nuevo Ritual", en Éndoxa (Madrid: Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, Series Filosóficas, n.o 37, 2016), Pp. 154-155. 

- David Lea,  Annamarie Rowe (eds.), Op. Cit., Pp. 161-162. 
(3) Alejandra Mahiques Nunez, The hidden history of Equatorial Guinea: reasons behind the silence 

of the Spanish press around Macías Nguema's regime (1968-1979), unpublished Master Thesis 
(Leiden: Leiden University, 2013), Pp. 16-19. 

- David Lea,  Annamarie Rowe (eds.), Op. Cit., P. 162. 
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 ونتيجة لهذه األوضاع المتردية نفذ "تيودورو 1979في الثالث من أغسطس عام 
انقالبا عسكريا  Teodoro Obiang Nguema Mbasogoأوبيانج نجويما مباسوجو" 

، وهو ابن Lieutenant Colonelناجحا، وكان "تيودورو" قائدا للحرس الوطني برتبة "مقدم" 
 Supreme Militaryأخو الرئيس، وقام "تيودورو" بتعيين المجلس العسكري األعلى 

Council "SMC" م، وت، في حينها فر الرئيس "فرانسيسكو من العاصمةليتولى حكم البالد 
له في البالد إذ تشير التقديرات إلى القبض عليه في غضون شهر وحوكم وتم إعدامه لما فع

أن ثلثى سكان البلد بتقدير وقت االستقالل قد فروا منها أو سجنوا أو أعدموا خالل فترة حكمه، 
، وحينها أعلن عن محاولة فاشلة لإلطاحة تم تدشين نظام قضائى للبالد 1981وفى عام 

ي عملية وصفتها العديد من شخصا ف 150لعسكرى القائم وعلى إثر ذلك تم اعتقال اظام بالن
ورغم إعالنه من قبل أنه على الجيش السيطرة  1981التقارير بالوحشية، وفى ديسمبر عام 

مجلس العسكرى األعلى التامة على كل مناصب الدولة فقد أدخل مدنيين ألول مرة في ال
استفتاء   ور يسمح بقدر محدود من "الديمقراطية الشعبية" وتمتع دسالحاكم، وتم تقديم مشرو 

على الدستور وعلى تعيين "تيودورو أوبيانج نجويما  1982أغسطس  15الشعب في 
 .٪95سنوات ووافق المستفتون على المقترحات بنسبة  7مباسوجو" رئيسا للبالد لوالية مدتها 

اولة انقالب قام بها محبطت ُأح 1983وبعد أقل من سنة وفى مايو من عام 
ها بثالثة أشهر في أغسطس من نفس العام وفى ظل عدم عسكريون مقربون للرئيس، بعد

وجود أية أحزاب سياسية في البالد أجريت انتخابات تشريعية تنافس فيها مرشحون أفراد عن 
 حتم طر دائرة( من قبل الرئيس ث 41قط عن كل دائرة )كل دائرة وتم اختيار مرشحا واحدا ف

شكل مجلس نواب واليته خمس سنوات أسماء المرشحين على الناخبين فوافقوا عليهم، ليت
 ( 1)وبصالحيات محدودة للغاية.

أصبحت غينيا االستوائية عضوًا في االتحاد الجمركي واالقتصادي  1983في ديسمبر 
 " Union Douanière et Economique de l’Afrique Centraleلوسط أفريقيا 

UDEAC" ،اكتشفت شركة إسبانية كميات كبيرة من الغاز الطبيعى في المياه  1984ى وف
اإلقليمية الغينية، وفى نفس العام انضمت غينيا االستوائية إلى بنك دول وسط أفريقيا  

Banque des Etats de l’Afrique Centrale. 
 

(1) Inter-Parliamentary Union "IPU", Chronicle of Parliamentary Elections and 

Developments XVIII "1983-1984", (Geneva: "IPU", Annual Parliamentary Elections 

Report, 1984), P. 47. 
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نفس  الرئاسي محاولة تمرد من بعض قوات الجيش وفى أحبط الحرس  1985وفى 
، واعتمدت "فرانك سيفا"  Franc Zoneعام انضمت غينيا االستوائية إلى "منطقة الفرنك" ال

Franc CFA  1986كعملة وطنية، بعدها منح صندوق النقد الدولة ائتمانا طارئا، وفى 
فراكتوزو مبا أونانا نشاما"  " (1)جرت محاولة انقالب عسكرى فاشلة قادها عم الرئيس

Fructuoso Mba Onaña Nchama  وكان برتبة مقدم في الجيش، ونتيجة لمحاولة
االنقالب عليه وتزايد المطالب بإفساح المجال السياسى أنشأ الرئيس "تيودورو أوبيانج" في عام 

 Partido Democrático de Guineaالحزب الديمقراطي لغينيا االستوائية  1987

Ecuatorial "PDGE"  ب الديمقراطية متعددة  اللمط ليصبح الحزب الوحيد، ولم يرضخ
جة لغلق المجال السياسى جرت محاولة انقالب عسكرى أخرى فجرت حملة األحزاب، ونتي

 اعتقاالت واسعة.
اء انتخابات رئاسية قرر إجر  "تيودورو أوبيانج"وبعد أن انتهت الوالية األولى للرئيس 

ليه بنسبة تخطت ع افقةتم التصويت فيها بالمو  1989كان هو مرشحها الوحيد، وفى يونيو 
 1991ام ، وبمناسبة تنصيبه أصدر الرئيس عفوا عن سجناء سياسيين، وفى أواخر ع 99٪

ويسمح الدستور بالتعددية الحزبية،  ٪98تم إصدار دستور جديد تمت الموافقة عليه بنسبة 
مع ذلك انتقدت المعارضة الدستور الجديد بسبب فرضه قيودا شبه مستحيلة على مرشحى و 
ة، ومنحه حصانة للرئيس الحالي وشركائه من المالحقة القضائية، وعدم توفره على  رضلمعاا

في السلطة وحتى اآلن  "تيودورو أوبيانج"فية لحقوق اإلنسان، وظل الرئيس ضمانات كا
ه السادسة في الحكم متخطيا عقبة منع الترشح ألكثر من واليتين ويقضى حاليا واليت 2019

ق تعديل الدستور قبل االنتخابات في كل مرة تقف هذه العقبة أمام ريعن طمتتاليتين دستوريا 
يترشح وسط مقاطعة، أو انسحاب، أو مشاركة هزيلة من المعارضة، ترشحه، وفى كل مرة كان 

، في انتخابات مطعون عليها وموصومة بكل آفات ٪99إلى  ٪94ويفوز دائما بنسب ما بين 
 االنتخابات.

 

خ وغيرها على عضو الفرع القبلى  ألصفات القرابة كالعم واألخ وابن العم وابن ا وفقا للتقاليد القبلية لقبائل الـ "فانج" تطلق( 1)
شرا بالدم، لذا يقال أن الرئيس الحالي "تيودورو أوبيانغ" انقلب على عمه الرئيس السابق لم يكن قريبا مباالصغير ولو 

 "فرانسيسكو ماسياس":

- Douglas A. Yates, "Dynastic rule in Equatorial Guinea" in African Journal of Political 

Science and International Relations (Lagos, Nigeria: Academic Journals, Vol. 11, No. 12, 

December 2017),  P. 342. 
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على النظام السياسى في غينيا   ياسى الطويل تأثيرات بالغةلسيخ اولقد كان لهذا التار 
 االستوائية سوف يتم معالجتها لدى تقييم أداء ذلك النظام السياسى الحقا في هذه الدراسة.

 
 

 

 الثقافيةاملطلب الثالث: البيئة االجتماعية و
 

عية تمة المجعلى الرغم من تعدادها السكانى الصغير تتسم غينا االستوائية بالتعددي
ولقد كان لهذه   والثقافية الشديدة، ففيها تعدد إثنى، ولغوى، ودينى، بل وتعدد طبقى أيضا،

 التعددية تأثيرا كبيرا على الثقافة العامة، والثقافة السياسية، والنظام السياسى للدولة.
 

 أوال: التنوع اإلثنى. 

ن وثمانية تاون ومائمليون نسمة "ملي 1,268بلغ تعداد سكان غينيا االستوائية 
 ٪74يعيش ( 1)،2017ت عام وستون ألف نسمة" في إحصاءات البنك الدولى وفقا لتقديرا

على الجزر، ويتوزع هؤالء السكان على العديد من المجموعات  ٪26منهم على البر الرئيسى و
 .نية الرئيسية والتي يتفرع بعضها إلى مجموعات إثنية أصغراإلث

لنسبة كل من هذه المجموعات إلى إجمالي سكان ة قة حديثوال توجد إحصاءات دقي
لى أن المجموعة اإلثنية األكبر هي الـ "فانج" غينيا االستوائية غير أن كل األدبيات تؤكد ع

 لمحة عن هذه المجموعات الرئيسية. (1ويوضح الجدول رقم ) ( 2)ويليها الـ "بوبى"،

 

(1) World Bank. Website, Visited at 6:14 am, 26 April 2019, at link: 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=GQ 

(2) N. Fernandez Moreno, "Social, demographic and cultural aspects of Equatorial Guinea", in 

Research and Reviews in Parasitology (Madrid: Asociacion de Parasitologos 

Espafioles"A.P.E.", Vol. 56, No. 2-3, 1996), Pp. 86-88 ز.   
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 ا االستوائيةنيية في غي( بيان المجموعات اإلثنية الرئيس1جدول رقم )

 معلومات عن المجموعة المجموعة 

 Fang"فانج" 
من  ٪ 80عددهم نسبة وهم من مجموعات الـ "بانتو" الكبيرة ويتجاوز 

 السكان في غينيا االستوائية. 

 Bubi"بوبى" 
وهى إحدى فروع مجموعات الـ "بانتو" ويعدون السكان األصليين  

ان غينيا  سكمن  ٪10 إلى 7لجزيرة بيكو ويشكلون ما بين 
 االستوائية. 

 وهم أعضاء في مجموعات الـ "بانتو". Ndoweوتعرف أيضا بإسم  Kombe"كومبى" 

 Annobonese"أنوبينيين" 
وهم مجموعة مختلطة من األفارقة واإلسبان والبرتغاليين ويعيشون 

 في جزيرة "أنوبون" ويتواجد أعداد منهم على جزيرة "بيوكو". 

 Baka"باكا" 
على الحدود الشمالية المشتركة بين  صغيرة تعيش ة ى مجموعهو 

 غينيا االستوائية والكاميرون. 

 Fernandino"فرناندينو"  
وهى مجموعات متعددة ومختلطة األعراق من سيراليون وغانا  
ونيجيريا ويغلب أنهم من العبيد المحررين بواسط البريطانيين حينما  

 . ار اإلسبانىعمء االستان تواجدوا في جزيرة "فرناندو بو" أث

 Igbo"إيبو"  
مجموعة صغيرة تنتمى إلى قبائل الـ "إيبو" وتعيش على الحدود 

 الشمالية المشتركة بين غينيا االستوائية والكاميرون. 

وهم أعضاء في مجموعات الـ   Bujebaوتسمى أيضا "بوجيبا"  Kwasio"كواسيو" 
 "بانتو". 

 تو". انت الـ "ب وهم أعضاء في مجموعا Benga"بنجا" 

 Gaboneseجابونيين 
وهم أعداد قليلة جدا تواجدت على جزيرتى "إلوبى" وهم من أصول  

 جابونية غير أن الجزيرتين غير مأهولتين حاليا. 
 إعداد الباحث استنادا إلى بيانات واردة في:الجدول من 

- Equatorial Guinea, Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, Ministerio de Economía, 

Planificación e Inversiones Públicas, Encuesta Demográfica y de Salud (EDSGE-I) 

2011. 
- Wikipedia Website, Visited at 6:14 am, 26 April 2019, at link: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Equatorial_Guinea 

- British encyclopedia Website, Visited at 6:24 am, 26 April 2019, at link: 

https://www.britannica.com/place/Equatorial-Guinea/People 
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أو متقاربة من إقليم الدولة سواء في  وتعيش هذه المجموعات في مناطق متصلة
( توزيع المجموعات اإلثنية على خريطة 1الجزء القارى أو الجزء الجزرى، ويوضح الشكل رقم )

 غينيا االستوائية. 

 ( توزيع المجموعات اإلثنية على إقليم غينيا االستوائية1الشكل رقم )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ل بتصرف من الباحث باإلضافة على ما ورد بالمصدر: شكال

- Wikipedia Website, Visited at 7:15 am, 26 April 2019, at link: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Equatorial_Guinea  

 ثانيا: التنوع اللغوي. 

ان رسميتان، األولى هى التعددية اللغوية في غينيا االستوائية فللدولة لغتأما عن 
الوحيد المتحدث باإلسبانية(، والثانية هي الفرنسية، حيث تستخدم اإلسبانية )البلد األفريقي 

مؤسسات الدولة جميعها اللغة اإلسبانية، ويتم التدريس بها في قطاع التعليم، وتستخدم 
ترك بين كل من إلعالم والصحافة، وهي اللغة األساسية للتواصل المشاإلسبانية أيضا في ا

لالرتباط االقتصادي بين غينيا االستوائية ودول وسط  سكان الجزر والبر الرئيسي،  وكنتيجة
، 1997وغرب أفريقيا وبخاصة الدول الفرنكوفونية، تم اعتماد الفرنسية كلغة رسمية في عام 

 .1988ة في جميع مراحل التعليم منذ عام وأصبحت الفرنسية مادة إلزامي
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باإلضافة إلى ذلك  غات المحلية فتتحدث كل مجموعة عرقية لغتها الخاصة،أما عن الل
ُتستخدم لغة هجين يغلب عليها اإلنجليزية في التجارة الداخلية في جزيرة "بيوكو"، وكذلك 

ن جزيرتى "بيوكو" تستخدم على نطاق ضيق لغة هجين يغلب عليها البرتغالية في كال م
 (1)و"أنوبون".

أكثر من لغة أو أكثر من لهجة، فلغة الـ "فانج"  اسعة االنتشار إلىوقد تتفرع اللغة و 
مثال تنقسم إلى لغتين مختلفتين ويعدهم البعض لهجتين للغة واحدة باعتبار أن إحداهما 

للبر الرئيسى "ريو مفهومة بقدر كبير لدى متحدثى األخرى، إذ يتحدث سكان النصف الشمالى 
, ويتحدث سكان النصف الجنوبى للبر Fang-Ntumuفانج" مونى" من الـ "فانج" لغة "نتومو 

 Okah-Fang.(2 )الرئيسى "ريو مونى" من الـ "فانج" لغة "فانج أوكاه" 
وتؤكد بعض الدراسات أنه وعلى الرغم من التعليم باإلسبانية وطول فترة االستعمار 

سبانية ال تستخدم على غينيين االستوائيين في التحدث باإلسبانية، إال أن اإلفضال عن طالقة ال
أو على األقل ليس بشكل نقي، ففي البيوت الغينية   نطاق واسع في التفاعل اليومي،

االستوائية، يتحدثون بلغاتهم المحلية، باإلضافة إلى اإلنجليزية المختلطة المبسطة في جزيرة 
را اآلن يغلب واج المختلط، والذى كان نادرا في الماضى وأصبح متوات"بيوكو"، وفي حاالت الز 

لطة، أو الـ "فانج" باعتبارها لغة شائعة، وعلى الرغم من أن يتم استخدام اللغة اإلنجليزية المخت
أن اإلسبانية هي اللغة الرسمية، إال أنه كلما تعامل الغينيين الذين يتشاركون لغة محلية 

يستخدمون  ، مع بعضهم البعض فإنهم-ك اللغة اإلنجليزية المختلطةبما في ذل -مشتركة 
بعض اللغات المحلية باعتراف رسمي في لغتهم األصلية على المستوى الرسمي، وتحظى 

التعامل ولذلك يتم استخدامها لبضع ساعات كل يوم في البث اإلذاعي على المحطتين 
 انج"، والـ "بوبى"، والـ "أنوبينيين"، والـ "كومبى"،اإلذاعيتين الحكوميتين، وفى مقدمتها لغات الـ "ف

 ( 3)والـ "كواسيو".
 

 

 

 

(1) Donald George Morrison, Robert Cameron Mitchell, John Naber Paden, Black Africa (New 

Hampshire: Irvington Publishers Inc., 2nd Ed., 1989), P. 436.    
(2) Country Watch, Equatorial Guinea Country Review 2017 (Texas: Country Watch, Inc. 

2017), P. 191. 

(3) John Lipski, Op. Cit., Pp. 12-14. 
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 ثالثا التنوع الدينى. 

بينما  ٪80يدين غالبية سكان غينيا االستوائية بالمسيحية إذ يقدر الكاثوليك بحوالي 
، كما يوجد مسلمين سنه يقدرون بحوالي ٪7يقدر البروتستانت وغيرهم من المسيحيين بحوالي 

ويحتفظ الغينيين االستوائيين على  ين،موزعة على ديانات تقليدية وال ديني ٪8,5والباقى  4,5٪
 ثير من الممارسات من الديانات التقليدية. اختالف دياناتهم بك

وفي ظل حكم "فرانسيسكو ماسياس نجويما" أغلقت معظم الكنائس بموجب أمر رئاسي 
، غير أن هذه 1978ة الرومانية في عام ، كما تم حظر الكنيسة الكاثوليكي1975في عام 

دينية فقد تم حظر ، ونادرا ما يتم حظر الممارسات ال1979بعد انقالب عام  يتالقرارات ألغ
( نسب 2، ويوضح الشكل رقم )1986في عام  Jehovah’s Witnesses"شهود يهوه" 

 (1).2000توزيع الديانات على السكان في غينيا االستوائية بتقديرات عام 

 2000ت عام اير ( نسب توزيع الديانات على السكان بتقد 2الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

Source: British encyclopedia Website, Visited at 6:45 am, 26 April 2019, at link: 
https://www.britannica.com/place/Equatorial-Guinea/People#ref55153 

وينص الدستور على حرية الدين والعبادة، ولم ينص على دين للدولة، ويحظر 
ساس االنتماء الديني، ويضمن القانون أيضا حرية الدين، ووفقا ى ألعاألحزاب السياسية 

الت للكنيسة الكاثوليكية الرومانية وكنيسة كومة تفضيلمراسيم وممارسات حكومية أعطت الح
غينيا االستوائية، فهما الجهتين الوحيدتين غير المطلوب منهما التسجيل حكوميا لتقديم 

 .ة كاثوليكيةاعيذإخدماتهما، ورخصت الحكومة لمحطة 

 

(1) Country Watch, Op. Cit., P. 323. 

- British encyclopedia Website, Visited at 6:45 am, 26 April 2019, at link: 

https://www.britannica.com/place/Equatorial-Guinea/People#ref55153 
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 Constancia Mangue deوكانت السيدة األولى "كونستانسيا مانجوى أوبيانج" 

Obiang ي تمويل بناء مسجد للمسلمين، وحضر الرئيس افتتاح المسجد، وألقى قد ساهمت ف
 ( 1)خطابا يؤكد على التسامح الديني.

 

 املطلب الرابع: البيئة االقتصادية

 
نى يعتمد كليا على الزراعة وأدى كان االقتصاد الغي عماريةتالحقبة االسفي أواخر 

انتاج محاصيل نقدية مثل الكاكاو والبن واألخشاب إلى زيادة عائدات العملة األجنبية، ومع 
ضآلة عدد السكان أصبح المواطن الغينى صاحب أعلى نصيب من الناتج المحلى اإلجمالى في 

ترة حكم الرئيس اع االقتصادية في فاألوض تعان ما تغير أفريقيا آنذاك، غير أنه سر 
"فرانسيسكو ماسياس نجويما"، والتي اتسمت باستخدام القوة والقمع ضد كل السكان بما فيهم 
الرعايا األجانب، ما أدى إلى هروب األيدى العاملة من األفارقة، وهروب المزارعين األوروبيين 

تصاد الغينى يقوم سلعة التي كان االقوهو ال أن الكاكاو فتأثر إنتاج الحاصالت النقدية لدرجة
، وتوقف إنتاج البن، وانخفض إنتاج األخشاب وهكذا ٪80عليها آنذاك انخفض إنتاجه بنسبة 

  ( 2)انهار تماما اقتصاد الدولة المستقلة حديثا.
المستقر  "تيودورو أوبيانج"تحسنت األوضاع االقتصادية نسبيا في ظل حكم الرئيس 

رين وحتى اآلن، غير أن هذا التحسن لم يغير من مانينيات القرن العشمطلع ث في السلطة من
كون غينيا االستوائية أصبحت من بين الدول األشد فقرا في العالم، فوفقا لبيانات الناتج  
المحلي اإلجمالي المستمدة من خالل مؤشرات التنمية للبنك الدولي والمتاحة عن غينيا 

ى اإلجمالى ضعيفا، إذ لم يتجاوز دل نمو الناتج المحلكان مع ،1985نذ عام االستوائية م
، حيث عانى القطاع الزراعى من نقص في العمالة الماهرة وبخاصة في مجال زراعة 1٪

الكاكاو، ولم يشهد القطاع الصناعي ثمة تطوير يذكر حيث النقص الشديد في االستثمارات في 
 . هذا القطاع

 

(1) Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, "Equatorial Guinea 2015 International 

Religious Freedom Report", (Washington D.C.: Bureau of Democracy, Human Rights, and 

Labor, United States Department of State, 2016), Pp. 1-3. 

(2) Gustaf Salomonsson, Oscar Sandberg, Assessing and Remedying the Natural Resource 

Curse in Equatorial Guinea (Lund, Scania, Sweden: Department of Economics, University 

of Lund, Minor Field Study Series, No. 200, 2010), P. 13.   
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االتحاد الجمركي واالقتصادي لوسط  ة إلى "ستوائيضمت غينيا االوفى تلك اآلونة ان
كعملة  Franc CFA، واعتمدت "فرانك سيفا"  Franc Zoneأفريقيا"، وإلى "منطقة الفرنك"

ومطلع التسعينات بدأت الحكومة في تطبيق برامج التكيف الهيكلي واإلصالح وطنية، 
 ق نجاحًا يذكر، وظلتلم تحق ية، غير أنهااالقتصادي المدعومة من المؤسسات المالية الدول 

معدالت النمو كما هي، وتحظى غينا االستوائية بعضوية "المجموعة االقتصادية والنقدية لوسط 
 Communauté économique et monétaire de l'Afriqueأفريقيا" "سيماك" 

centrale "CEMAC" دول أخرى هي:  5، مع 
، وهى غو، والجابون، وتشادالكون يةسطى، وجمهور الكاميرون، وجمهورية أفريقيا الو 

كذلك هي عضو في  االتحاد الجمركي واالقتصادي لوسط أفريقيا"،المنظمة التي حلت محل "
 Economic Community of"الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا" "إيكاس" 

Central African States "ECCAS" وعة دول أخرى )منهم أعضاء "المجم 10، مع
هي: أنجوال، بوروندي، رواندا، الكاميرون، جمهورية  قدية لوسط أفريقيا"(ة والندياالقتصا

أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجابون، تشاد، ساو 
تومي وبرينسيب، كما انضمت غينيا االستوائية مؤخرا إلى عضوية "منظمة الدول المصدرة  

 Organization of the Petroleum Exporting Countriesوبك" للنفط" "أ

"OPEC"  ( 1).2017في عام 
بدأ اإلنتاج  1996بدأ اإلنتاج التجارى للغاز الطبيعى وفى عام  1992وفى عام 

لذلك تغيرت األوضاع االقتصادية للدولة تماما، فيما يلى أهم مالمح التجارى للنفط، نتيجة 
 بترول والغاز الطبيعى.تاج الإن اقتصاد غينيا االستوائية منذ بدء 

 أوال: الناتج المحلى اإلجمالى. 

لقـد أدى انتـاج غينيـا االسـتوائية للـنفط والغـاز إلـى حـدوث زيـادة كبيـرة جـدا فـي النــاتج 
بلــغ حــوالي  1995مليــار فرنــك ســيفا عــام  80أن كــان يقــدر بحــوالى المحلــى اإلجمــاليع فبعــد 

اإلجمـالي  سط معدل نمو النـاتج المحلـيان متو ن ك، وبعد أ2007عام  مليار فرنك سيفا 5979
ــي أقــل مــن  ــرة  ٪1الحقيق -1990فــي الفتــرة  ٪20,2، بلــغ حــوالى  1989-1980فــي الفت

 1996، بل أنه وفـى خـالل عـام واحـد بـين 2005-2000في الفترة  ٪24,1، وحوالى 1999
 .٪71وفي بداية اإلنتاج النفطي بلغ  1997و 

 

(1) Ibid, Pp. 13-17. 
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دة متوســط نصـــيب الفــرد مـــن النــاتج المحلـــي لــى زيـــاة إوقــد أدت هـــذه الزيــادة الكبيـــر 
ا بـالقوى الشـرائيةع فمـن عـام   26تضـاعف ألكثـر مـن  2007ى عـام إلـ  1996اإلجمالي مقومـً

دوالرا، وهــو أعلــى متوســط دخــل للفــرد فــي أفريقيــا فــي تلــك  30627ضــعفا ليصــل إلــى حــوالي 
ات بنـك التنميـة األفريقـي لتقـدير قـا الفترة، ومع ذلك لم يتغير مستوى المعيشة في هذا البلـدع فوف

  (1)من السكان يعيشون تحت خط الفقر. ٪77ال يزال حوالى  2008لعام 
 ثانيا: هيكل االقتصاد. 

تغير تماما الهيكل االقتصادي في غينيا االستوائية بعد انتـاج الـنفط والغـاز، فقـد تنـامى 
ا عـ  358إنتاج الدولة من النفط ليصـل إلـى  ألـف  60د أن كـان ، بعـ 2006ام ألـف برميـل يوميـع

كبـر الـدول المنتجـة ، وأصـبحت غينيـا االسـتوائية ثالـث أ1997برميل يومًيا بدايات اإلنتاج عام 
للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما أدى إلى ازدهار قطاعات أخرى مرتبطة بقطـاع الـنفط 

وقطــاع  لخــدماتطــاع اســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مثــل قطــاع الصــناعات البتروليــة وق
ن اقتصـاد اإلنشاءات وغيرها، أما القطاعـات التقليديـة  كالزراعـة واألخشـاب والصـيد فبعـد أن كـا

الدولة يعتمد عليها كليا تدهور انتاجها وتقلصت مساهمتها في النـاتج المحلـى اإلجمـالى، فعلـى 
ألـف طـن  39مـن عمار سبيل المثال تقلص إنتاج الكاكاو وهو المنتج الرئيسى للدولة منذ االسـت

نتــاج آالف طـن فـي العقـد األخيــر، بينمـا توقـف تصـدير الـبن، أمـا عـن إ 5فبيـل االسـتقالل إلـى 
وتصدير األخشاب وتسـطير عليـه شـركات أسـيوية وروسـية، فبعـد أن تزايـد اإلنتـاج ووصـل إلـى 

ــي عــامي  776 ــر مكعــب ف ــي األســواق  2000و  1999ألــف مت ــه ف ــب علي ــادة الطل نتيجــة زي
ألف متر مكعب، أمـا قطـاعى الصـناعة والخـدمات فـرغم  419لص إلى حوالى د ليتقية عااألسيو 

هذا التطور يواجه العديد من العقبات مثل صغر السـوق المحلـي وضـعف تطورهما نسبيا إال أن 
البنى التحتية ونقص العمالة الماهرة ونقص التكنولوجيا، كما أنهما ال يزاال مرتبطـان بقـدر كبيـر 

 (  2)رول.بقطاع البت
( نســب إســهام القطاعــات الرئيســية المختلفــة القتصــاد غينيــا 2ح الجــدول رقــم )وضــ وي

 .2007-1995الناتج المحلى اإلجمالي فى الفترة  االستوائية في
 

دراسة مقارنة بين كل من غينيا  البترول على اقتصادات الدول اإلفريقية الصغيرة:أثر سمر حسن حسين الباجوري، ( 1)
سياسة واالقتصاد، كلية الدراسات األفريقية )الجيزة: قسم ال ، رسالة ماجستير غير منشورةوساوتومي وبرنسيب االستوائية

.66-65( ص ص 2010العليا، جامعة القاهرة،   

(2) Gustaf Salomonsson, Oscar Sandberg, Op. Cit., Pp. 36-37.    
 .75-71، ص ص مرجع سبق ذكرهسمر حسن حسين الباجوري،  -
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( نسب إسهام القطاعات الرئيسية المختلفة القتصاد غينيا  2جدول رقم )
 2007-1995االستوائية في الناتج المحلى اإلجمالي فى الفترة 

بـين دراسة مقارنة  قية الصغيرة:اإلفري الدول  أثر البترول على اقتصادات، المصدر: سمر حسن حسين الباجوري 
، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة )الجيـزة: قسـم السياسـة كل من غينيا االستوائية وسـاوتومي وبرنسـيب

 .67( ص 2010واالقتصاد، معهد البحوث والدراسات األفريقية، جامعة القاهرة، 

طــاع إسـهام قنســبة  وبتحليـل البيانــات الـواردة فــي الجـدول يتبــين بوضـوح مــدى تقلـص
هام قطاع البترول والقطاعات األخرى فـي النـاتج المحلـى اإلجمـالى فـي الزراعة وتنامى نسبة إس

 غينيا االستوائية نتيجة الكتشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعى.
 ثالثا: القوى العاملة.  

عامل  ألف 200بحوالي  2008يقدر إجمالي القوى العاملة في غينيا االستوائية عام 
منهم، ووفقا لتقديرات عام  ٪33ل النساء حوالي من إجمالي السكان، ويمث ٪29يشكلون 

من إجمالي القوى العاملة في الدولة،  ٪76يسهم قطاع الزراعة في توظيف أكثر من  2004
فقد ارتفعت معدالت وعلى الرغم من التوسع الكبير في قطاع البترول والقطاعات األخرى 

، ويرجع عدم 2008في عام  ٪30ى في السنوات األخيرة لتصل إلتوائية ا االسالبطالة في غيني
قدرة هذه القطاعات الحديثة على استيعاب فائض القوى العاملة الناشئة عن تقلص قطاع 

  (1)الزراعة إلى اعتمادها على العمالة الماهرة التي يتم استقدامها من الخارج.
ى لغينيا ير بالغ على النظام السياسيعى تأثز الطبولقد كان الكتشاف وإنتاج النفط والغا

االستوائية، حيث فتح ذلك الباب على مصراعيه أمام تحسين عالقات النظام الحاكم مع العالم 
كما أدى ذلك إلى غض الدول الغربية الطرف عن ممارسات النظام غير المشروعة ، الخارجي

ل السياسى، وذلك طمعا ق المجاانغال كانتهاك حقوق اإلنسان والتضييق على الحريات، وعن
 ( 2)ذه الدول في اقتناص الفرص االستثمارية واالستحواذ على النفط.من ه

 

 .65-64 ، ص صمرجع سبق ذكرهسمر حسن حسين الباجوري،  (1)
(2) Jędrzej George Frynas, "The Oil Boom in Equatorial Guinea", in African Affairs (Oxford: 

Oxford University Press, Vol. 103, No. 413, Oct. 2004), Pp. 535-539..    

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 1995 قطاع لا

 ٪ 3 ٪ 3 ٪ 3 ٪ 4 ٪ 6 ٪ 6 ٪ 52 قطاع الزراعة

 ٪ 74 ٪ 79 ٪ 83 ٪ 80 ٪ 78 ٪ 78 ٪ 18 البترول

 ٪ 20 ٪ 15 ٪ 11 ٪ 12 ٪ 12 ٪ 11 ٪ 9 القطاع الثانوي 

 ٪ 3 ٪ 3 ٪ 3 ٪ 4 ٪ 5 ٪ 5 ٪ 21 قطاع الخدمات 
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 املبحث الثانى

 البيئة اخلارجية للنظام السياسى يف غينيا االستوائية

 
الدولية بالعديد من التفاعالت السياسية واالقتصادية الكبرى التي قد تؤدى  تموج البيئة 

 تقال بالنظام العالمي من األحادية القطبية إلى التعددية القطبية، أما على المستوى نلى االإ
القاري واإلقليمي فال تزال التكتالت اإلقليمية والقارية تمثل مالذا آمنا لدول العالم الثالث في 

ولية العولمة التي فرضتها مرحلة القطبية األحادية، وال شك في أن هذه البيئة الدمواجهة 
ام إلقليمية المضطربة تؤثر على األنظمة السياسية للدول وتحدد مكانتها ودورها في النظاو 

الدولى، بل وتؤثر على أدائها الداخلى، وفى ذات الوقت تؤثر طبيعة عالقات النظام السياسى 
 جي على مكانته ودوره في النظام الدولى، بل وعلى أدائه الداخلى أيضا. بالعالم الخار 

يا االستوائية قد اكتسب سمعة سياسية سيئة نتيجة ألدائه السياسى لغين مالنظاوكان 
القمعى الدموى تحت حكم الرئيس األول "فرانسيسكو ماسياس نجويما" ما وضع النظام في شبه 

رئاسة الدولة مطلع  "تيودورو أوبيانج نجويما مباسوجو"لى عزلة عن العالم الخارجي، وبعد تو 
أن ذلك التحسن لم بدأت عالقات النظام الخارجية في التحسن، غير  لعشرينثمانينيات القرن ا

يكن كبيرا نظرا ألن النظام الحاكم الجديد لم يختلف كثيرا عن سابقه من حيث االستبداد  
فضال عن استمرار إخفاقه اقتصاديا لدرجة تخطى  بالسلطة وقمع المعارضة ومصادرة الحريات

 ديون النظام الحد اآلمن.
الكبير الناشئ عن انتاج النفط والغاز الطبيعى منذ منتصف  االقتصادى لتحوال ومع

 -تسعينيات القرن العشرين تغيرت العالقات الخارجية للنظام السياسى لغينيا االستوائية تماما، 
فقد بدأت الدولة في المشاركة بفعالية في  - 2019يتغير حتى اآلن رغم أن النظام الحاكم لم 

قليمية والقارية والدولية، وبدأت الدول اإلقليمية والقارية والدولية في إلظمات اأنشطة المن
قاتها بالنظام السياسى في غينيا االستوائية، ومع ذلك أدى إنتاج  النفط والغاز إلى تحسين عال

ية للنظام السياسى لغينيا االستوائية مع دولتى الجوار الكاميرون توتر العالقات الخارج
د النزاع بينها وبين كل منهما على المناطق االقتصادية وعلى ملكية جزر تحيث اشوالجابون 

 يا.في خليج غين
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ويعرض هذا المبحث تفاعالت وعالقات النظام السياسى لغينيا االستوائية مع بيئته 
ن اإلقليمى )قارى وفرعى( والدولى مع بيان تأثير هذه التفاعالت على الخارجية على المستويي

 لك في مطلبين:ذظام، و ذلك الن
 األول: البيئة اإلقليمية.
 الثانى: البيئة الدولية.

 

 املطلب األول: البيئة اإلقليمية

 
في غينيا االستوائية دائرتين متداخلتين في بيئته اإلقليمية، أوالهما للنظام السياسى 

النظام ك اعل ذلفرعية وهى إقليم وسط أفريقيا، وثانيتهما وهى عموم قارة أفريقيا، وقد زاد تف
 مع بيئته اإلقليمية  في اآلونة األخيرة سواء على مستوى الدول أو على مستوى المنظمات.

 يم الفرعى )وسط أفريقيا(. أوال: على مستوى اإلقل 

أغسطس  24على مستوى المنظمات اإلقليمية، فقد انضمت غينيا االستوائية فى 
 Union Douanière et "ريقيااالتحاد الجمركي واالقتصادي لوسط أفإلى " 1983

Economique de l'Afrique Centrale "UDEAC" ،16 في  1994وفى مارس
معاهدة إنشاء "المجموعة االقتصادية والنقدية لوسط  نجامينا في تشاد، تم التوقيع على

، 1999حيز النفاذ في يونيو  CEMACأفريقيا" لتحل محل ذلك االتحاد، ودخلت معاهدة 
على قرار يتيح حرية حركة  CEMACجميع الدول األعضاء في عت وق 2017وفى أكتوبر 

 (1)المواطنين والسلع الخدمات بين دول المنظمة.
ينيا االستوائية من الدول المؤسسة للمجموعة االقتصادية لدول وسط وكذلك كانت غ

، 1985عامة في يناير وتشكلت لها أمانة  1983التي أنشئت في أكتوبر  ECCASأفريقيا 
ضطرابات االجتماعية والسياسية والصراعات لم تكن منظمة نشطة وبسبب اال نهاغير أ

إلى  1992المسلحة في غالبية الدول األعضاء، شهدت الجماعة فترة من الخمول من عام 
في ليبرفيل بالجابون قرر قادة الدول األعضاء إعادة تنشيط   1998وفى فبراير  1998عام 
 .اعةالجم

 

(1) CEMAC Website, Visited at 6:01 pm, 22 May 2019, at link: 

https://www.cemac.int/Histoire.    
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تبنى رؤساء الدول  االبو عاصمة غينيا االستوائيةي مف 1999وفى يونيو عام 
والحكومات "برنامج النهضة واإلنعاش"، وفى مواجهة تحديات التكامل اإلقليمي، اعتمدت الدول 

لجعل  2025خطة تكامل استراتيجية ورؤية لعام  2007األعضاء في الجماعة في عام 
وحرية تنقل األفراد والسلع  نة متواز ن، وتحقيق التنمية الالمنطقة منطقة سالم وتضام

 ( 1)لخدمات.وا

أما على مستوى الدول فترتبط غينيا االستوائية بعالقات دبلوماسية مع غالبية دول 
إقليم وسط أفريقيا وتعد عالقاتها بدول اإلقليم عالقات تعاونية على الرغم من وجود نزاع 

 الكاميرون والجابون، وفيما يلىما ليم ها وبين دولتين من اإلقوبعض التوتر في العالقات بينه
 لمحة عن العالقات الثنائية لغينيا االستوائية مع جميع دول هذا اإلقليم.

 العالقات الثنائية بين غينيا االستوائية والكاميرون.  -1

يرون لقد فرض الجوار الجغرافى ارتباطا وثيقا بين الكاميرون وغينيا االستوائية، فالكام
ال، وكذلك تقع جزيرة "بيوكو" وبها االستوائية "ريو مونى" من الشميا لغين تحد البر الرئيسى

كم متر فقط قبالة سواحل  32عاصمة غينيا االستوائية في المحيط األطلسى على بعد 
الكاميرون، فالجزيرة أقرب إلى الكاميرون بكثير من البر الرئيسى لغينيا االستوائية والذى يبعد  

وباألحرى إلى ما قبل  االرتباط إلى ما قبل االستقالللك عود ذكم، وي 250عنها حوالى 
االستعمار حيث كان السكان في المنطقة يرحلون ذهابا وإيابا فيها، وليس أدل على ذلك من 
أن قبائل الـ "فانج" التي تشكل غالبية سكان غينيا االستوائية تمتد إلى جنوب الكاميرون، 

االتصال الجغرافى ركة بين البلدين، وقد خلق هذا مشتود القبائل "باكا" على الحدوكذلك تعيش 
والديمغرافى بيئة مواتية للتجارة وانتقال العمال، وبخاصة بعد دخول زراعة الكاكاو إلى غينيا 
االستوائية واحتياجها للعمالة فاستقدمتهم إسبانيا من المناطق المجاورة ومنها أرض 

في غينيا االستوائية  رقما مهما في العمالة الوافدة مثلنية تتزال العمالة الكاميرو الكاميرون، وال 
عامل يعملون في زراعة الكاكاو وفى قطاع  15000حتى األن ويقدرون حاليا بأكثر من 

النفط، وكانت هذه العمالة قد تقلصت إلى أقل عدد لها في ظل الحكم الدكتاتوري للرئيس  
كان واقعا على الغينيين  لذىهاد ايما" حيث تعرضوا لالضط"فرانسيسكو ماسياس نجو 

 .وائيين أنفسهماالست

 

(1) ECCAS Website, Visited at 6:11 pm, 22 May 2019, at link: 

http://ceeac-eccas.org/index.php/fr/a-propos-de-la-ceeac/presentation    
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وفى العصر الحالي تشير بعض التقارير إلى أن تغيرا قد حدث في معاملة العمال 
الكاميرونيين بعد دخول غينيا مجال إنتاج النفط، حيث يتعرض الكتير منهم للتوقيف والطرد، 

 ( 1)ن.لدين البة في توتر العالقات بياألمر الذى تسبب ألكثر من مر 
وتؤدى عوامل أخرى إلى التقارب بين البلدين مثل وحدة العملة الوطنية "فرانك سيفا"، 
وكذلك عضويتهما معا في "المجموعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا" "سيماك"، كذلك في 

ما لمستوى الرسمي فلكل منه"المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا" "إيكاس"، أما على ا
ن في غينيا االستوائية سفارة تقع في ماالبو، وقنصلية دبلووماسى لدى اآلخر فللكاميرو ثيلتم

تقع في باتا، ولغينيا االستوائية في الكاميرون سفارة تقع في العاصمة ياوندي، وقنصليتين  
 Douala.(2 )اال ، واألخرى تقع في مدينة دو Ebolowaإحداهما تقع في مدينة ايبولوا 

إليجابية بين البلدين، توترت العالقات مؤخرا وتم إغالق هذه العالقات ان ملرغم وعلى ا
من الكاميرون، وبعد أن تم الحدود بينهما بعد أن قتل جنود من غينيا االستوائية صيادا 

اختطاف مواطنين كاميرونيين، وفي وقت الحق وبعد مفاوضات تم تسوية األمر وأعيد فتح 
لمدة ستة أشهر تقريبا فى أعقاب   2018رة في بداية عام  أخ د مرةالحدود، ثم أغلقت الحدو 

نج نجويما ضد الرئيس "تيودورو أوبيا 2017محاولة االنقالب التي جرت أواخر ديسمبر عام 
مباسوجو"، وال تقف أسباب التوتر عند ذلك فهناك نزاع بين البلدين على حدود المياه اإلقليمية 

ى محكمة العدل الدولية، فضال عن نزاع لم تتم تسويته إل مرفوعواالقتصادية بين البلدين وال
 ( 3)الفاصل بين جزء من حدود البلدين. Ntemجزيرة تقع قبالة مصب نهر "نتيم"  حول ملكية

 

 

 
 

(1) World Atlas Website, "Which Countries Border Equatorial Guinea?", Visited at 6:20 pm, 29 

July 2019, at link: 

https://www.worldatlas.com/articles/which-countries-border-equatorial-guinea.html 

- Cameroon Post Line Website, Visited at 6:10 pm, 29 July 2019, at links: 

https://cameroonpostline.com/equatorial-guinea-expels-cameroonians-again 

https://cameroonpostline.com/equatorial-guinea-shifts-tone-in-relations-with-cameroon 

(2) Idem.    
(3) Business Insider Website, "In Battle For Resources, There's A New Gulf War", Visited at 

6:40 pm, 29 May 2019, at link: 

https://www.businessinsider.com/oil-in-gulf-of-guinea-2010-4.    
- Daniel J. Dzurek, "Gulf of Guinea Boundary Disputes", in Boundary & Security Bulletin 

(Durham, UK: IBRU Centre for Borders Research, Durham University, Vol. 7, No. 1, Spring 

1999), Pp. 100-101. 
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 العالقات الثنائية بين غينيا االستوائية والجابون.  -2

ينيا  كم جنوب وشرق غ 350يتشارك البلدان حدودا برية طويلة تمتد ألكثر من 
الذى يفصل الحدود الجنوبية  "أوتامبوني"ائية، وتتشكل هذه الحدود في جزء منها من نهرستو اال

ية عن الجابون، فضال عن أن للبلدين حدودًا بحرية في خليج غينيا، ونظرا لهذا لغينيا االستوائ
ل شماإلى  متدالـ "فانج" التي تشكل غالبية سكان غينيا االستوائية تالجوار الجغرافى فإن قبائل 

ن، كما كانت الجابون تستقبل الالجئين إليها من الغينيين الفارين من قمع واضطهاد الجابو
وحدة العملة الوطنية "فرانك فترة حكمة، وكذلك يجمع انسيسكو ماسياس نجويما" "فر الرئيس 

ك"، سيفا"، وكذلك عضويتهما معا في "المجموعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا" "سيما
"المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا" "إيكاس"، ويرتبط البلدان بعالقات  في كذلك

 ارة في عاصمة األخرى.دبلوماسية فلكل منهما سف
غير أن عوامل التقارب هذه لم تمنع من استمرار نزاع نشأ بين البلدين منذ سبعينيات 

"كوكوتيرس"، ، و"مبانى" القرن العشرين حتى اآلن، وذلك على ملكية ثالث جزر هي:
و"كونجاس"، وكان النزاع قد تفاقم بعد ظهور النفط في خليج غينيا، واشتد بعد زيارة وزير 

وتأكيده على ملكية الجابون لهم وعلى االحتفاظ  2003الدفاع الجابونى للجزر الثالث عام 
ر لذى استمبهم حيث تسيطر عليهم الجابون، ومؤخرا وبعد تدخل ووساطة األمم المتحدة ا

األمم المتحدة للتغير  وعلى هامش مؤتمر 2016نوفمبر  15كثر من عشر سنوات، وفى أل
د في مراكش بالمغرب في ذلك الوقت، وقع رئيس الغابون "علي المنعق COP22المناخي 

وكان يشغل  2003)وهو من زار الجزر في عام  Ali Bongo Ondimbaبونجو أونديمبا" 
 "تيودورو أوبيانج نجويما مباسوجو"لغيني االستوائي ه اك( ونظير منصب وزير الدفاع آنذا

لى اتفاق يتم بموجبه تقديم النزاع إلى بحضور بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة، ع
محكمة العدل الدولية لتفصل فيه، مع استغالل المنطقة بشكل مشترك حتى يتم الدراسة  

 ( 1)النزاع.

 

 

(1) Mi Yung Yoon, Territorial Disputes in the Gulf of Guinea: The Cases of Nigeria-Cameroon 

and Gabon-Equatorial Guinea, Paper Prepared for the 21st International Political 

Science Association World Congress, July 12-16, 2009, Santiago, Chile (Montreal,  

Canada: International Political Science Association, 2016), Pp. 11-16. 

- Department of Political Affairs, "Equatorial Guinea and Gabon Agree on Path to Resolution of 

Border Dispute", in Politically Speaking (New York: General Secretariat, United Nations, 

December 2016), P. 3.  
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 ائية وساوتومى وبرنسيب. ستو غينيا اال العالقات الثنائية بين   -3

وساوتومى وبرنسيب عالقات جيدة وتتبادالن التمثيل تجمع غينيا االستوائية 
الدبلوماسي فلكل منهما سفارة في عاصمة األخرى، وتجمعهما عضوية "المجموعة االقتصادية 

ورية لدول وسط أفريقيا" "إيكاس"، وتتشارك الدولتان حدودا بحرية فقط حيث تقع جمه
بين جزيرة "أنوبون" التابعة لغينيا  وبرنسيب الجزرية في المحيط األطلسى فى المسافة ومىساوت

االستوائية، فهذه الجزيرة الغينية تقع على مسافة بعيدة من البر الرئيسى لغينيا االستوائية وإلى 
ع بين الجنوب من دولة ساوتومى وبرنسيب، وقد أدى هذا التداخل الحدودى إلى وجود صرا

وقع البلدان على اتفاقية  1999م يونيه من عا 26ن على نقاط الحدود البحرية، وفى لديالب
لترسيم الحدود البحرية بينهما ومع ذلك ال زال هناك خالف حول األماكن التنفيذية لكثير من 

 ( 1)نقاط الحدود االفتراضية المتفق عليها، وهو ما ينذر بإمكانية تجدد الصراع بين الدولتين.
 ئية بين غينيا االستوائية وأنجوال. ت الثنا قا العال  -4

بط غينيا االستوائية بأنجوال بعالقات جيدة وتتبادالن التمثيل الدبلوماسي فلكل منهما ترت
سفارة في عاصمة األخرى، وتجمعهما عضوية "المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا"  

جوال في ترتيب دول أفريقيا جنوب أن ثالثة بعد"إيكاس"، وتحتل غينيا االستوائية المرتبة ال
 .جة للنفطالصحراء المنت

ومؤخرا بدأت الدولتان في تعزيز عالقاتهما فعقدتا ثمان اتفاقيات وبروتوكولين في 
مجاالت الدفاع واألمن والنفط ومصائد األسماك والتعليم والتوأمة بين العاصمتين ماالبو ولواندا، 

ية برئاسة رئيس الجمعية الوطنية لغينيا االستوائ ينىبرلماني غقام وفد  2016وفي يونيه 
الوطنية بوزير الخارجية األنجولى بزيارة البرلمان في أنجوال وخالل الزيارة التقى رئيس الجمعية 

الرئيس الغينى االستوائى "تيودورو أوبيانج  قام  قدو ( 2)التعاون الثنائي بين البلدين،لبحث تعزيز 
س "خوسيه إدواردو األولى من مستواها إلى أنجوال واستقبله الرئيهي " بزيارة نجويما مباسوجو
 .José Eduardo dos Santosدوس سانتوس" 

 

(1) United Nations, Office of Legal Affairs, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, 

Treaty Regarding the Delimitation of the Maritime Boundary between the Republic of 

Equatorial Guinea and the Democratic Republic of Sao Tome and Principe, 26 June 

1999. 

- Daniel J. Dzurek, Op. Cit., Pp. 101-102. 
(2) ANGOP Website "Angola: Diplomatic relations with Equatorial Guinea highlighted", 

Visited at 5:15 pm, 26 May 2019, at link:  

http://www.angop.ao/angola/en_us/noticias/politica/2016/5/23/Angola-Diplomatic-

relations-with-Equatorial-Guinea-highlighted,56e1e58c-dbde-4f13-add3-

03c6ccc921f2.html 
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وفى لقائهما بحثا تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين، واتفقا على إنشاء لجنة خاصة 
 ( 1)لمتابعة االتفاقيات المنعقدة بين البلدين واإلسراع في تنفيذها.

 ا االستوائية وتشاد. ائية بين غيني لثنعالقات ا ل ا  -5

وحدة ويجمع البلدين هناك عالقات جيدة مستمرة ما بين غينيا االستوائية وتشاد، 
العملة الوطنية "فرانك سيفا"، وكذلك عضويتهما معا في "المجموعة االقتصادية والنقدية لوسط 

" "إيكاس"، ويرتبط البلدان قياوسط أفري أفريقيا" "سيماك"، كذلك في "المجموعة االقتصادية لدول
 دبلوماسية فلكل منهما سفارة في عاصمة األخرى. بعالقات

كادت العالقات بين البلدين تتوتر إثر مشاركة مواطنين  2018ومع مطلع عام 
وأحبطها األمن الغينى  2017االنقالب التي جرت في أواخر ديسمبر تشاديين في محاولة 

اميرونى، إال أن انجامينا نفت تماما علمها فضال عن صلتها الكمع األمن االستوائى بالتعاون 
المشاركين في العملية ال يعدوا أن يكونوا مرتزقة ويجب بالعملية وأبلغت ماالبو أن التشاديين 

ار وفد تشادى رسمي ماالبو للقاء المسئولين هناك بهذا الخصوص معاملتهم بهذه الصفة وز 
ير المتورطين في العملية واسبقت الباقين لمحاكمتهم، ن غالتشاديي وأفرجت السلطات عن بعض

 ( 2)وعادت العالقات جيدة كما كانت.
فقد كانت العالقات جيدة بين البلدين بصفة مستمرة وكانت اللقاءات والزيارات الرسمية 

وى بين البلدين على كافة المستويات الحزبية، والوزارية والرئاسية ال تتوقف، فعلى المست
مت األمين العام للحزب الحاكم "الحزب الديمقراطى لغينيا االستوائية" بزيارة تشاد في قا الحزبى

 للمشاركة في المؤتمر السابع غير العادي للحركة الوطنية لإلنقاذ )الحزب 2016فبراير عام 
س  الحاكم في تشاد( الذى انعقد آنذاك في العاصمة "انجامينا"، وخالل زيارتها التقت رئي

 ."إدريس ديبي إتنو" وتباحثا العالقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزهاية الجمهور 
قام وزير خارجية غينيا االستوائية بزيارة   2016فى أبريل وعلى المستوى الوزاري و 

 .لجمهورية وتباحثا حول كافة القضايا ذات االهتمام المشتركتشاد والتقى رئيس ا

 

(1) Ibid, Visited at 11:15 am, 26 May 2019, at link: 
http://www.angop.ao/angola/en_us/noticias/politica/2017/2/13/Angola-and-Equatorial-

Guinea-implementation-agreements,4c382bc9-e8aa-45cc-ac99-1cd0557e7f23.html.    
(2) News24 Website, Visited at 5:19 pm, 26 May 2019, at link: 

https://www.news24.com/Africa/News/chad-denies-role-in-alleged-equatorial-guinea-coup-

attempt-20180105.   
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زار الرئيس الغينى االستوائى   2016يونيه  من ففي األولأما على المستوى الرئاسي 
تشاد وتباحث مع مضيفه الرئيس "ديبى" العالقات الثنائية والقضايا المتعلقة   "تيودورو أوبيانج"

االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا" "سيماك"، وكذلك في  بالتكامل اإلقليمى في إطار "المجموعة
"إيكاس"، بعدها زار الرئيس التشادى غينيا ا" سط أفريقي"المجموعة االقتصادية لدول و 

ألفريقية الرابعة المنعقدة في "ماالبو" في االستوائية مرتين أوالهما للمشاركة في القمة العربية ا
قى الرئيس الغينى االستوائى وتباحثا القضايا ذات االهتمام وفى هذه الزيارة الت 2016نوفمبر 

مشاركة في أعمال القمة العادية الثالثة عشر لل 2017راير المشترك، وثانيتهما في فب
  (1)لمجموعة الـ "سيماك".

 العالقات الثنائية بين غينيا االستوائية وجمهورية الكونغو "برازافيل".  -6

ية الكونغو عالقات جيدة، وتتبادالن التمثيل  تجمع غينيا االستوائية وجمهور 
وحدة العملة الوطنية "فرانك ن البلديمع ويجخرى، الدبلوماسي فلكل منهما سفارة في عاصمة األ

سيفا"، وكذلك عضويتهما معا في "المجموعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا" "سيماك"، 
 " "إيكاس".وكذلك في "المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا

ى سبيل وعل 2018وعلى الصعيد السياسى يتبادل البلدان اللقاءات والزيارات ففي عام 
قمة حوض الكونغو والصندوق  "تيودورو أوبيانج"ل حضر الرئيس الغينى االستوائى مثاال

أغسطس  10في برازافيل عاصمة الكونغو، وفى  2018األزرق، والتي ُعقدت في أبريل عام 
السيدة األولى الغينية االستوائية "كونستانسيا مانجي دي أوبيانج" نظيرتها من  استقبلت 2018
نطوانيت ساسو" وتباحثا تعزيز التعاون في المجاالت االجتماعية ذات "أ ة الكونغوجمهوري

ذكرى يوم استقالل الكنغو أرسل الرئيس  2018أغسطس  15االهتمام المشترك، بعدها وفى 
ذكرى استقالل غينيا  2018أكتوبر  12ة تهنئة لنظيره الكنغولى، وفى الغينى االستوائى برسال

"دينيس ساسو نجويسو" ماالبو لحضور احتفال البالد بهذه   ولىئيس الكنغاالستوائية زار الر 
لمناقشة  "تيودورو أوبيانج"الغينى االستوائى المناسبة، وفى ختام زيارته اجتمع بالرئيس 

 ( 2)ك.القضايا ذات االهتمام المشتر 

 
 

 ى الرابط: مساء، عل  7,15عة السا 2019/  6/ 26اد، تحققت الزيارة بتاريخ شالموقع الرسمي لرئاسة جمهورية ت (1)

https://www.presidence.td/ar.html 
(2) Official Web Page of the Government of the Republic of Equatorial Guinea, Visited at 

11am, 27 May 2019, at link: 

https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php 
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 العالقات الثنائية بين غينيا االستوائية وجمهورية أفريقيا الوسطى.  -7

طى بعالقات جيدة، وتتبادالن التمثيل وجمهورية أفريقيا الوس ائيةو يا االستترتبط غين
وحدة العملة الوطنية "فرانك ويجمع البلدين الدبلوماسي فلكل منهما سفارة في عاصمة األخرى، 

ما معا في "المجموعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا" "سيماك"، سيفا"، وكذلك عضويته
دول وسط أفريقيا" "إيكاس"، وكانت غينيا االستوائية قد دية لاالقتصا وكذلك في "المجموعة

الـ "سيماك" بحفظ السالم في جمهورية  في القوات المكلفة من قبل 2003شاركت في عام 
 ( 1)أفريقيا الوسطى.

من األزمة الحادة التي تعيشها أفريقيا الوسطى منذ ما يقارب الثالثة  وعلى الرغم 
لى الصعيد السياسى استقبلت غينيا االستوائية السيدة "كاثرين  ين فعقة البلدعقود لم تنقطع عال

الرئيسة المؤقتة آنذاك لجمهورية أفريقيا  Catherine Samba-Panzaبانزا" -سامبا
وتباحثا سبل تعزيز  "تيودورو أوبيانج"الغينى االستوائى  الوسطى والتي اجتمعت مع الرئيس

م المشترك، وعلى هامش القمة األولى لحوض هتماا ذات االالعالقات بين البلدين والقضاي
في برازافيل بجمعورية الكونغو التقى  2018رق المنعقدة في أبريل عام الكونغو والصندوق األز 

أرشانج تواديرا"   -رئيس أفريقيا الوسطى "فوستين انج""تيودورو أوبيالرئيس الغينى االستوائى
Faustin-Archange Touadéra ك وفى ذات االهتمام المشتر  ضاياق لا حول اوتباحث

-مقدمتها سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين، وفى استقبلت العاصمة "بانجى" "خوان
الوزير المفوض   Juan-Antonio Bibang Nchuchumaأنطونيو بيبانج نوتشوشوما" 

أفريقيا  ورية رئيس جمهبرئاسة الجمهورية بغينيا االستوائية والمكلف باألمن الخارجي، ليلتقى ب
"تيودورو أرشانج تواديرا" حامال إليه رسالة من الرئيس الغينى االستوائى-الوسطى "فوستين

توائية ليلتقى زار رئيس أفريقيا الوسطى "تواديرا" غينيا االس 2018، وفى ديسمبر أوبيانج"
 (2)رك.ون المشتالرئيس "أوبيانج" لمناقشة سبل تعزيز عالقة البلدين وتطوير وتنمية التعا

 

 
 

(1) Reliefweb Website, Visited at 10 am, 29 May 2019, at link: 
https://reliefweb.int/report/central-african-republic/car-equatorial-guinea-equatorial-

guinea-troop-contingent-arrives.    
(2) Official Web Page of the Government of the Republic of Equatorial Guinea, Visited at 

11am, 27 May 2019, at link: 

https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php.    
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 العالقات الثنائية بين غينيا االستوائية وجمهورية الكنغو الديمقراطية.  -8

االستوائية تمثيل دبلوماسي في الكنغو الديمقراطية التي لها قنصلية في ال يوجد لغينا 
مدينة "باتا" خارج العاصمة الغينية، ومع ذلك فالعالقة بين البلدين جيدة، وتجمعهما عضوية 

 .لدول وسط أفريقيا" "إيكاس" صاديةجموعة االقت"الم
الكنغو  رئيس Joseph Kabila Kabangeوقد لبى "جوزيف كابيال كابانج" 

، رئيس غينيا االستوائية لزيارة البالد، وقد التقيا  "تيودورو أوبيانج"الديمقراطية دعوة نظيره 
وحول  لمشتركاالهتمام افي ماالبو العاصمة وتباحثا حول القضايا ذات  2011سبتمبر عام 

 (  1)تعزيز التعاون الثنائى والتعاون في إطار "إيكاس".
 نيا االستوائية ورواندا. العالقات الثنائية بين غي  -9

على الرغم من أنهما عضوان في عضوية "المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا" 
  ة بدأتاألخير فى اآلونة "إيكاس"، فليس بين غينيا االستوائية ورواندا تمثيل دبلوماسي، و 

"تيودورو أوبيانج"  الدولتان في تعزيز العالقات الثنائية، فقد التقى الرئيس الغينى االستوائى 
نظيره الرواندى "بول كاجامى" على هامش قمة االتحاد األفريقي المنعقدة في يونيه عام 

لتالى شهر الاوفى ( 2)،في العاصمة الغينية ماالبو وناقشا تعزيز العالقات بين بلديهما 2014
 Kigaliزار الرئيس الغينى االستوائى "تيودورو" العاصمة الرواندية "كيجالى"  2014وليو ي

وبرفقته وفد حكومي موسع والتقى الرئيس الرواندى "كاجامى" واتفق الرئيسان على عقد اتفاقية 
هجرة ة والحامار والسيتعاون ثنائى في مجاالت الحوكمة والنقل الجوي والتجارة وترويج االستث

لصناعات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والصحة والطاقة واإلسكان والدفاع وا
 ( 3)واألمن والسياسة، وآنذاك وقع وزيرا خارجية البلدين االتفاقية بحضور الرئيسين.

 العالقات الثنائية بين غينيا االستوائية وبوروندى.  -10

ئية وبوروندي، فقط تجمعهما عضوية الستواين غينيا اال يوجد تمثيل دبلوماسي ب
ة االقتصادية لدول وسط أفريقيا" "إيكاس"، ومؤخرا وعلى الصعيد السياسى حضر "المجموع

في  2018أكتوبر  12تقالل قى رئيس جمهورية بوروندي احتفاالت غينيا االستوائية بعيد االس
 ( 4)العاصمة ماالبو.

 
(1) Idem.    
(2) The New Times Website, Visited at 10:03 am, 1 June 2019, at link:  
https://www.newtimes.co.rw/section/read/76374 

(3) News of Rwanda, Visited at 10:45 am, 1 June 2019, at link: 

http://www.newsofrwanda.com/featured1/24247/rwanda-equatorial-guinea-ink-bilateral-

cooperation-agreement/ 

(4) Official Web Page of the Government of the Republic of Equatorial Guinea, Visited at 9:35 am, 28 
May 2019, at link: 

https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=12202 
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 قيا. ثانيا: على مستوى قارة أفري 

إلى منظمة الوحدة  1968أكتوبر  12في يوم استقاللها  االستوائية اغيني انضمت
، كما أنها 2002األفريقية ثم أصبحت عضوا في االتحاد األفريقي الذى حل محل المنظمة في 

قيا، وهى عضو أيضا في البنك األفريقي للتنمية، ولم يكن لغينيا  عضو في برلمان عموم أفري
واسع في أطر هذه المنظمات القارية، غير أنها ومع مطلع نشاط  استقاللها االستوائية منذ

واحتاللها المرتبة الثالثة في قائمة الدول المنتجة األلفية الثالثة وبعد دخولها عصر النفط 
اء، وبخاصة في العقد األخير، زادت من تفاعالتها وكثفت للنفط في أفريقيا جنوب الصحر 

 أنشطتها في هذه األطر.
حتى  2011االتحاد األفريقي في الفترة من يناير الستوائية رئاسة ينيا افقد تولت غ

رئاسة االتحاد في هذه  "تيودورو أوبيانج نجويما مباسوجو"، حيث تولى الرئيس2012يناير 
حتى يناير  2013ئب الرئيس )مقرر المكتب( في الفترة من يناير الفترة، كما تولى منصب نا

 ( 1)لالتحاد.ئاسته التالية لر ، وهى السنة 2013
أمريكا  -قمة أفريقيا  وفى ذات السياق استضافت مالبو عاصمة غينيا االستوائية،

تحت عنوان  2013فبراير  23إلى  20والتي عقدت في الفترة من  ASAالجنوبية 
يات وآليات تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب"، وكذلك استضافت أعمال القمة "استراتيج

، كما استضافت 2011يوليو  1 -يونيه  30حاد األفريقي في الفترة من ر لالتالسابعة عش
والتي اعتمد فيها إعالن ماالبو  2014ركية الثانية في نوفمبر عام "ماالبو" القمة األفريقية الت

المشتركة بين أفريقيا وتركيا، ثم استضافت ماالبو أعمال قمة االتحاد األفريقي  وخطة التنفيذ
القمة ، ثم استضافت ماالبو 2014يونيو  27و 26الثالثة والعشرين والتي انعقدت في يومى 

 .2016نوفمبر  27إلى  20والتي انعقدت في الفترة من العربية اإلفريقية الرابعة 
المقر الدائم لمرصد العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  1999ذ وتستضيف ماالبو أيضا من

African Union Observatory for Science, Technology and Innovation 

"AOSTI"  2009الجمعية العامة لالتحاد األفريقي في اجتماعها في فبراير والذى دشنته ،
 ( 2)ية المستدامة في أفريقيا.تنمبهدف تحفيز وتشجيع استخدام العلوم والتكنولوجيا في دعم ال

 

(1) African Union Commission, African Union handbook: a guide for those working with 

and within the African Union (Addis Ababa: African Union Commission, 2014), Pp. 15-

16. 

(2) AU Website, Visited at 6:34 pm, 26 May 2019, at links: 

https://au.int/ 
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غينيا االستوائية بالدول األفريقية في عموم القارة، فالتعاون هو اللغة أما عن عالقات 
التي تسود هذه العالقات وليس بينها وبين أي منها عداء أو صراع عدا حالتى النزاع الحدودى  

ا االستوائية بعالقات تعاونية ينيسالفتى البيان مع الكاميرون والجابون واللتان تحتفظ معهما غ
 ى عرض لعالقات غينيا االستوائية ببعض أبرز الدول األفريقية.   أيضا، وفيما يل

 العالقات الثنائية بين غينيا االستوائية ومصر.  -1

على صعيد التمثيل الدبلوماسي تتبادل غينيا االستوائية ومصر بعثتين دبلوماسيتين 
 تتبادل 2011ى، وعلى الصعيد السياسى ومنذ عام خر فلكل منهما سفارة في عاصمة األ

الدولتان الزيارات الرسمية على المستوى الحكومى والمستوى الرئاسي، فمع انعقاد القمة 
في العاصمة "ماالبو" ساعدت مصر غينيا  2011السابعة عشر لالتحاد األفريقي في عام 

عناصر أمن مسلحين لحماية كبار ن و االستوائية في تنظيم القمة بتدريبها دبلوماسيين مسلحي
 . الشخصيات

مثل مصر في هذه القمة رئيس الوزراء األسبق د. عصام شرف، كما شارك وزير وقد 
، 2012البترول المصرى في المؤتمر الوزاري للدول المصدرة للغاز في ماالبو فى ديسمبر عام 

-ية في قمة إفريقياريقكذلك شاركت مصر بوفد يترأسه مساعد وزير الخارجية للشئون األف
، كذلك قام رئيس شركة 2013عقدت "ماالبو" في فبراير عام التي  ASAأمريكا الجنوبية 
بزيارة   2013في عام  -شركة حكومية تعمل في مجال التشييد والبناء  -المقاولون العرب 

ستقبلت ا 2013غينيا االستوائية والتقى الرئيس الغينى االستوائى "أوبيانج"، وفى ديسمبر عام 
االستوائية لحضور منتدى تكنولوجيا المعلومات  القاهرة وزير االتصاالت والنقل لغينيا

قام رئيس الوزراء األسبق إبراهيم محلب بزيارة العاصمة  2014واالتصاالت، وفي مايو عام 
 ."ماالبو"

في زار الرئيس الغينى االستوائى "أوبيانج" القاهرة للمشاركة  2014وفى يونيو عام 
حضر الرئيس "السيسى" قمة االتحاد  مراسم تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدها

، وفى نوفمبر من عام  في العاصمة الغينية ماالبو 2014المنعقدة في يونيه عام األفريقي 
 .شارك وفد مصري في القمة القمة األفريقية التركية الثانية التي عقدت في "ماالبو" 2014

 

https://au.int/ar/node/31569 

https://au.int/ar/decisions/assembly 

- African Union Commission, Op. Cit., P. 150. 
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لتقى الرئيس السيسى،  قام الرئيس "أوبيانج" بزيارة القاهرة وا 2014ام وفى ديسمبر ع
حضر النائب الثاني لرئيس الوزراء الغينى االستوائى مؤتمر االستثمار  2015وفى عام 

زار النائب األول للرئيس  2016المصري الذى عقد في شرم الشيخ، وفى أول نوفمبر عام 
 Teodoro Nguema Obiangانج مانجوى" وبيالغينى االستوائى "تيودورو نجويما أ

Mangue( ، القاهرة حامال رسالة )"وهو إبن الرئيس الغينى االستوائى والملقب بـ "تيودورين
من الرئيس الغينى إلى نظيره المصرى لدعوته لحضور القمة العربية األفريقية التي عقدت في 

سيسى هذه القمة، وفى مارس ال ، وقد حضر الرئيس2016ماالبو في ذات الشهر نوفمبر عام 
النائب األول للرئيس الغينى االستوائى "تيودورو نجويما أوبيانج   استقبل نائب ر 2018

مانجوى" السفير المصرى لمناقشة العالقات بين البلدين ولتعزيز التطور المشهود في التعاون 
 (1)المشترك.

كبيرتان إحداهما حكومية ان أما على صعيد العالقات االقتصادية فهناك شركتان مصريت
والتي تعمل في مجال التشييد والبناء، والثانية خاصة وهى شركة  وهى المقاولون العرب

السويدى والتي تعمل في مجال الكهرباء تنفذان مشروعات كبرى في غينيا االستوائية، فضال 
 .عن حركة التجارة البينية القائمة بين البلدين والتي تتزايد يوما بعد يوم

ئق أبرزها مذكرة تفاهم للتعاون بين على الجانب القانوني يرتبط البلدان بعدة وثاو 
، اتفاق إطاري للتعاون االقتصادي والثقافي 2006وزارات الخارجية للدول وقعت في عام 
، اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين 2010والعلمي والفني بين البلدين وقع في عام 

، أربعة عقود للتعاون 2014إعالن نوايا بين وزارتي الخارجية في عام ، 2010وقع في عام 
 (2).9/5/2014المشترك في المجاالت االقتصادية وقعت في 

 العالقات الثنائية بين غينيا االستوائية ونيجيريا.  -2

ترتبط غينيا االستوائية ونيجيريا بعالقات جيدة وبينهما تمثيل دبلوماسي كبير، فلكل 
في مدينة "باتا" الغينية في عاصمة األخرى، فضال عن قنصلية لنيجيريا ارة منهما سف

 Calabar، و"كاالبار" Lagosاالستوائية، وقنصليتين لغينيا االستوائية في مدينتي "الجوس" 
 النيجيريتين. 

 

(1) Official Website of Egyptian Ministry of Foreign Affairs, Visited at 9 pm, 28 May 2019, at 

link: 
https://www.mfa.gov.eg/english/ForeignPolicy/EgyptandtheWorld/Africa/Pages/equatorial

-guinea.aspx 

- Official Web Page of the Government of the Republic of Equatorial Guinea, Visited at 9:35 

am, 28 May 2019, at link: 

https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php 

(2) Idem.    



 

  

39 

 

سـ
را

د
ت

ـا
ــ

ــ
ــ

ــ
 

 

 9201 األول تشرين-متوز /أكتوبر-وليوي

 

هو عماد العالقة بين البلدين منذ ما قبل الدولة )الحقبة االستعمارية( ولقد كان العمل 
قد اشتدت الحاجة في غينيا اإلسبانية إلى األيدى العاملة بعد دخول زراعة ن، فوحتى اآل

الكاكاو والتوسع فيه فكان العمال اآلتون من أرض نيجيريا هم أكثر وأمهر العمالة الوافدة، غير 
لمعاملة قاسية ومجحفة من قبل المزارعين في "فرناندو بو" )جزيرة "بيوكو" أنهم كانوا يتعرضون 

كم عن الساحل النيجيري المطل على خليج غينيا(، وقد تعاطف كبار  100حوالى  تبعدوالتي 
تجار الكاكاو الغينى وجلهم من البريطانيين فرفعوا األمر لحكومتهم التي كانت تستعمر أرض 

-على الحكومة اإلسبانية، ما أدى إلى توقيع اتفاقية العمل األنجلو نيجيريا فضغطت بريطانيا
، والتي كانت تهدف إلى تنظيم تجنيد العمال وتقديم المساعدة القنصلية  1942 إسبانية لعام

للمهاجرين وتحسين أوضاع العمال، إال أن التحسن كان ضعيفا، وبعد االستقالل وفى ظل ما 
استبداد تحت حكم "فرانسيسكو ماسياس نجويما" زادت معاناة ساد غينيا االستوائية من قمع و 

ضطهاد أكثر من ذي قبل، فقد تدهورت تدهورت االقتصادية في واالالعمال وتعرضوا للقمع 
، وخالل هذه الفترة أمر الرئيس  1970و  1969غينيا االستوائية بشكل تدريجي في عامي 

النيجيريين، ولما اعترض العمال وطالبوا  "ماسياس" مديري المزارع بوقف دفع األجور للعمال
نيجيرًيا   95قتل ما ال يقل عن  1971و  1970ي بأجورهم قوبل ذلك بقمع شديد، وبين عام

في غينيا االستوائية، وطالب السفير النيجيري بتحقيق، فتحولت السفارة النيجيرية هدفًا 
توترة بالفعل بين غينيا االستوائية  للسلطات الغينية االستوائية ما أدى إلى تفاقم العالقات الم

 . ونيجيريا
، لم تتسامح مع 1975يجيريا في يوليو في نوعندما تولت حكومة جديدة السلطة 

قررت الحكومة النيجيرية   1975إساءة معاملة مواطنيها في غينيا االستوائية وقرب نهاية عام 
ين تابعتين للقوات الجوية وسفينة إجالء جميع النيجيريين من غينيا االستوائية وتم إرسال طائرت

النيجيريين، وبحلول ديسمبر من عام  جالءتابعة للخط الوطني النيجيري للمالحة من أجل إ
وصل عدد  1976، عاد عشرة آالف نيجيري إلى ديارهم، وبحلول نهاية يناير عام 1975

 .30000العائدين إلى 
ية )مسلحين تابعين للحكومة( ومع استمرار عملية اإلجالء، قامت الميليشيات المحل

الذين كانوا ينتظرون اإلخالء في  ريينبدخول السفارة النيجيرية في ماالبو وهاجموا النيجي
نيجيريا في هذه  11حديقة السفارة ةحيث كانوا يحتمون بها فرارا من وحشية السلطات وُقتل 

 ( 1).1979اس" في عام العملية، وانقطعت العالقات بين البلدين تماما حتى رحل نظام "ماسي

 

(1) David Aworawo و "Decisive Thaw: The Changing Pattern of Relations between Nigeria and 

Equatorial Guinea 1980-2005", in Journal of International & Global Studies (St. Charles, 

Missouri, U.S.A.: Lindenwood University, Vol. 1 Issue 2, Apr. 2010), Pp. 91-95.   
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ة النيجيرية وعادت حكومبدأ النظام الجديد في غينيا االستوائية في التواصل مع ال
العالقات بين البلدين وتعهدت نيجيريا بدعم غينيا االستوائية في عدة مجاالت، وبدأت غينيا 

هجورة والعودة  االستوائية في طلب عمال الكاكاو النيجيريين في خطة إلعادة إحياء المزارع الم
العمال ومع كل ذلك عاد إلى زيادة إنتاج الكاكاو الذى كان المصدر األول للدخل القومى،  و 

استمر كثير من أشكال سوء المعاملة لهؤالء العمال، وظلت قضية العمال تلقى بظاللها على 
هت الحكومة العالقات النيجيرية الغينية االستوائية حتى ظهر النفط في غينيا االستوائية واتج

ية في التالشى شيئا يجير كليا إلى االعتماد عليه وهجرت زراعة الكاكاو فبدأت قضية العمالة الن
 ( 1)فشيئا.

بيد أن نزاعا جديدا بين البلدين ألقى بظالله على العالقات بينهما حيث تنازعا الحدود 
 1996في عام البحرية بسبب ظهور النفط في خليج غينيا وبدأت بين البلدين مفاوضات 

 (2).2000سبتمبر  23انتهت بتوقيعهما اتفاقية لتعيين هذه الحدود في 
حسنت العالقات بين البلدين كثيرا بعد هذه االتفاقية، حيث تنامى الجانب قد تو 

التجارى أو االستثمارى في عالقة البلدين، كما توطدت عالقتهما السياسية  االقتصادى سواء 
وتبادال الزيارات الرسمية ومن ذلك زيارة وزيرة الخارجية النيجيرية "خديجة بوكار أبا"  

Khadija Bukar Abba لغينيا االستوائية ولقائها الرئيس "تيودورو"  2017ناير عام في ي
 .ت الثنائية ومناقشة القضايا ذات االهتمام المشتركوالتباحث حول تعزيز العالقا

بعد ذلك شارك رئيس وزراء غينيا االستوائية فرانسيسكو باسكال أوباما أسوى" 
Francisco Pascual Obama Asue  حكومات خليج غينيا و دول في أعمال قمة رؤساء

زار "تيودورو"  2018، وفى يناير عام 2017والتي عقدت في أبوجا بنيجيريا فى نوفمبر عام 
رئيس غينيا االستوائية العاصمة أبوجا، والتقى الرئيس النيجيرى "محمد بوهارى" 

Muhamadou Buhari  "وتباحثا حول قضايا اإلرهاب والجماعات المسلحة مثل "بوكو حرام
Boko Haram والقرصنة في منطقة خليج غينيا، واالستثمار من قبل رجال األعمال من ،

 (3) جل التنمية المشتركة وتعزيز عالقات التعاون بين البلدين.البلدين من أ

 
 

(1) Ibid, Pp. 95-100.    
(2) United Nations, Office of Legal Affairs, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, 

Treaty between the Federal Republic of Nigeria and the Republic of Equatorial Guinea 

concerning their maritime boundary, 23 September 2000. 

- Daniel J. Dzurek, Op. Cit., Pp. 101-102. 

(3) Official Web Page of the Government of the Republic of Equatorial Guinea, Visited at 8:35 

pm, 28 May 2019, at link: 

https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php 
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 العالقات الثنائية بين غينيا االستوائية وجنوب أفريقيا.  -3

في مايو من عام  يقيابدأت العالقات الدبلوماسية بين غينيا االستوائية وجنوب أفر 
بعدد من  ومذاك ولكل من البلدين سفارة في عاصمة األخرى، وقد ارتبط البلدان 1993

االتفاقات التي تهدف إلى تعزيز عالقتهما في مختلف مجاالت االهتمام المشترك مع التركيز 
 ( 1)على العالقات االقتصادية وبخاصة في التجارة واالستثمار ومن هذه االتفاقيات:

 2003اقية العامة للتعاون: ووقعتها الحكومتان في بريتوريا في ديسمبر فاالت -أ
لطرفان على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجاالت على أساس وبموجبها اتفق ا

من المبادئ التي الواردة في ميثاق األمم المتحدة والقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي  
ي، على أن يتم توقيع اتفاقيات خاصة بكل لالدو وكذلك على أساس قواعد القانون 

تعديل هذه االتفاقية الحقا بالتراضى   مجال بعد التفاوض عليها، واتفقا على أنه يمكن
 بين البلدين بموجب مذكرات دبلوماسية.

إتفاقية تنمية وحماية االستثمارات المتبادلة: ووقعتها الحكومتان في بريتوريا في  -ب
شجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات ومبادرات األعمال تف ال، وذلك بهد2004فبراير 

ن البلدين، وأكدت االتفاقية على االحترام الصارم التي يقوم بها القطاع الخاص م
لمبادئ احترام السيادة والمساواة في السيادة وسالمة ووحدة األقاليم، وعدم االعتداء 

 واحترام الحدود القائمة، واالستقالل السياسي.

وكول اتفاقية تنمية وحماية االستثمارات المتبادلة: وهو جزء ال يتجزأ من االتفاقية تبرو  -ج
 ملحق بها ويتضمن تفصيالت تنفيذ االتفاقية. ال

ووقت توقيع هذه االتفاقيات كانت اإلحصائيات التجارية الثنائية تشير إلى أن التجارة  
جنوب أفريقيا، وتحتل غينيا  ح صالبين البلدين ضئيلة للغاية، فالميزان التجاري يميل ل

ب أفريقيا، غير أن التجارة البينية  عالميا في استقبال صادرات جنو  115االستوائية المرتبة الـ 
للتعاون الثنائي  2012، وقدتم تشكيل لجنة في عام 2006قد ازدادت بشكل ملحوظ منذ عام 

 (2) دين.بلال المشترك الثنائية بهدف تعزيز وزيادة التعاون االقتصادي بين

 

(1) Republic of South Africa, Embassy of the Republic of South Africa in Malabo, Background 

Document on South Africa- Equatorial Guinea Socio-Economic Relations, December 

2011. 

(2) Idem.    
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ر زا 2011وتتوطد العالقات السياسية بين البلدين تدريجيا أيضا ففي أكتوبر عام 
العاصمة "ماالبو" والتقى الرئيس   Jacob Zumaالرئيس الجنوب أفريقى "جاكوب زوما" 

العالقات الثنائية وزيادة مجاالت التعاون المشترك، وفى "تيودورو" وتباحثا حول سبل تعزيز 
زارت وزيرة شئون التجارة والصناعة الجنوب أفريقية "إليزابث ثابثى"  2013فبراير 

Elizabeth Thabethe  غينيا االستوائية على رأس وفد ضخم يضم حكوميين ورجال أعمال
ظمته سفارة جنوب أفريقيا في "ماالبو"، للمشاركة في منتدى األعمال األول بين البلدين والذى ن

رئيس الغينى االستوائى "تيودورو" نائب رئيس جنوب أفريقيا  البل استق 2018وفى أبريل عام 
، والمبعوث الخاص للرئيس الجنوب أفريقى "سيريل David Mabuza"ديفيد مابوزا" 

وزا" نائب حضر "ديفيد ماب  2018أكتوبر عام  12، وفى Cyril Ramaphosaرامافوسا" 
 ( 1)سين الستقاللها.خمال رئيس جنوب أفرقيا احتفاالت غينيا االستوائية بالذكرى 

 العالقات الثنائية بين غينيا االستوائية وإثيوبيا.  -4

اإلثيوبية الغينية االستوائية إلى سبعينيات القرن العشرين ومع ذلك  تعود العالقات 
فهى عالقات غير نشطة، إذ ليس إلثيوبيا تمثيل دبلوماسي في غينيا االستوائية، في حين 

ي "أديس أبابا" ومن المؤكد أن ذلك التمثيل بسبب استضافة ف ارةتمثل غينيا االستوائية سف
 . اد األفريقيأديس أبابا للمقر الدائم لالتح

اتفاقية للتجارة البينية وتم   2007وفى سعيهما للتقارب عقد البلدان في فبراير 
 ريةوأنشأوا لجنة وزا (2)التصديق عليها من قبل مجلس النواب اإلثيوبى ومن رئيس الجمهورية،

ن، إذ لتعاون التجارى، غير أن ذلك لم يكن له تأثير يذكر على العالقات االقتصادية بين البلديل
كثف البلدان جهودهما لتعزيز العالقات بينهما، فقد  2018لم يتم تفعيل االتفاقية، وفى عام 

ايلى "هاك زار الرئيس الغينى االستوائى "تيودورو" إثيوبيا والتقى رئيس الوزراء اإلثيوبى آنذ
وكذلك رئيس الدولة الدكتور "موالتو تشومى"  Hailemariam Desalegnمريام ديسالين" 

Mulatu Teshome. 
 

(1) PR Newswire Website, Visited at 10:30 pm, 28 May 2019, at link: 

https://www.prnewswire.com/news-releases/equatorial-guinea-strengthens-bilateral-

relations-with-south-africa-132491178.html. 

- Official Web Page of the Government of the Republic of Equatorial Guinea, Visited at 9:25 

pm, 28 May 2019, at link: 

https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php 

- IOL Website, Visited at 10:45 pm, 28 May 2019, at link: 

https://www.iol.co.za/news/politics/david-mabuza-off-to-equatorial-guinea-17442791 

(2) Federal Democratic Republic of Ethiopia, Ethio-Equatorial Guinea Bilateral Trade 

Agreement, Ratification Proclamation No. 560/2008, Federal Negarit Gazeta, 14th Year, 

No. 8, 9 January 2008, Pp. 3988-3989. 
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وبحثوا سبل تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين وبخاصة العالقات االقتصادية، ومع 
لوفد  ا  ضرههذه الزيارة تم عقد اجتماع للجنة الوزارية المشتركة، وتم عقد منتدى لألعمال ح
 ( 1)الكبير المصاحب للرئيس الغينى االستوائى من أعضاء الحكومة ومن رجال األعمال.

 

 املطلب الثانى: البيئة الدولية

 
لم يكن لدولة ما وبخاصة دول العالم الثالث أن تكون بمعزل عن تفاعالت النظام 

مام كبير من القوى اهتب الدولى، ولفترة طويلة ومنذ استقاللها لم تكن تحظى غينيا االستوائية
أن أصبحت من أكبر منتجى  الدولية العالمية واإلقليمية حتى دخلت مجال النفط، غير أنها وبعد

النفط في أفريقيا والعالم انفتحت هي على العالم الخارجي وهرولت إليها القوى الدولية، ويعرض 
 المى.العم هذا المطلب لعالقات غينيا االستوائية بأبرز الفاعلين في النظا

بعد حصولها على االستقالل مباشرة تقدمت غينيا االستوائية بطلب الحصول على 
أصدر مجلس األمن  1458في اجتماعه رقم  1968نوفمبر  6ية األمم المتحدة وفى عضو 

قراره باإلجماع بالتوصية لدى الجمعية العامة بقبول غينيا االستوائية كعضو في األمم المتحدة، 
 .ستوائية في أنشطة وفاعليات المنظمات الدولية وفى مقدمتها األمم المتحدةاالا  وتشارك غيني

يا االستوائية إلى غالبية المعاهدات الدولية، غير أنها لم تقبل بالوالية وانضمت غين
اإللزامية المنصوص عليها بالنظام األساسى لمحكمة العدل الدولية، ولم تنضم إلى نظام روما 

ية الدولية، ومؤخرا انتخبت غينيا االستوائية لعضوية مجلس األمن نائلجاألساسي لمحكمة ا
 ( 2).2018مين تبدأ من يناير غير الدائمة لمدة عا

أما عن العالقات مع الدول فهناك انفتاح من غينيا االستوائية على القوى الكبرى 
لنفط والغاز ى اتجالعالمية واإلقليمية سياسيا واقتصاديا، وبخاصة بعد أن أصبحت من كبار من

 بعض هذه الدول. الطبيعى، وستعرض الدراسة هنا للعالقات الثنائية الغينية االستوائية مع
 

 

(1) All Africa Website, Visited at 9:29 pm, 28 May 2019, at link: 
https://allafrica.com/stories/201802270657.html 

- Official Web Page of the Government of the Republic of Equatorial Guinea, Visited at 9:39 

pm, 28 May 2019, at link: 

https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=11078.    
(2) United Nations, Security Council, Resolution No. 260, 6 Nov. 1968.    

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
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 العالقات الثنائية بين غينيا االستوائية وإسبانيا.  -1

كان من المنتظر أن ترتبط النخب الحاكمة في غينيا االستوائية بعد االستقالل 
ب األفريقية، غير أن العالقة بين غينيا لنخا بالمستعمر السابق شأنها شأن غيرها من
 .األولى لالستقاللاالستوائية وإسبانيا بدأت تسوء منذ الشهور 

وعلى مدار عقد كامل هي فترة حكم الرئيس السابق "فرانسيسكو ماسياس نجويما"، 
  ماولم يكن اختالف "ماسياس" مع إسبانيا وحدها، ولم يكن بسبب استعمارها السابق لبالدة، إن

نت لتصوره بأنه مستهدف من الداخل والخارج نتيجة لحكمه الدكتاتوري الدموي، وقد وصل كا
والتخلص  1979، وبعد انقالب 1977توتر العالقات إلى قطعها من قبل إسبانيا في مارس 

 15من حكم "ماسياس" عادت العالقات بين البلدين، وقدمت إسبانيا دعما ماليا كبيرا وصل إلى 
نتيجة عدم اعتراف غينيا  1983سبانية غير أن العالقات عادت لتتوتر في عام ا إيتمليون بيز 
ة ببعض ديونها إلسبانيا وذلك على خلفية شكوك ثارت لدى الرئيس "تيودورو" حول االستوائي

، وبخاصة بعدما فر بعض المتورطين 1983دعم إسباني لمحاولة االنقالب التي أحبطت عام 
احتماء أحدهم في السفارة اإلسبانية وطلب اللجوء السياسى، غير م و عهفيها أثناء التحقيق م
باألمر فضال عن الضلوع فيه، وبعد تسوية هذه األزمة عادت العالقات  أن إسبانيا نفت علمها

  ( 1)بين البلدين لطبيعتها وبدأت تتعزز وتتنامى على كافة األصعدة.

لبروتكوالت التي تنظم التعاون وا ياتمنذ االستقالل بعشرات االتفاقويرتبط البلدان 
المشترك في كافة المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فعلي الصعيد السياسى  
فالزيارات الرسمية دائمة بين البلدين فقد زار غينيا من إسبانيا كل من: وزير الشؤون الخارجية 

، 2010فى فبراير  a ÁfricaCas (*)لمدير العام لـلبيت األفريقي، ا2009والتعاون في يوليو 
 Agenciaمدير العالقات الثقافية والعلمية للوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo "AECID" 
ارة  لتجة ل، وزير الدول2011، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون في يونيو 2010في سبتمبر 

، رئيس الوزراء 2013، وزير الدولة للتعاون الدولي في نوفمبر 2011الخارجية فى يوليو 
، مدير التعاون مع إفريقيا وآسيا في الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من 2014في يونيو 

 

(1) Elpais Website, Visited at 9:27 am, 1 June 2019, at links: 

https://elpais.com/diario/1978/10/28/espana/278377204_850215.html 

https://elpais.com/diario/1983/07/26/espana/428018406_850215.html 

https://elpais.com/diario/1983/05/24/internacional/422575203_850215.html 

 قسم كبير في الخارجية اإلسبانية يختص بالتعاون مع أفريقيا. *()
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، وزير 2016، المدير العام لـلبيت األفريقي في نوفمبر 2014ة في ديسمبر أجل التنمي
، وزير الخارجية للمشاركة في احتفاالت االستقالل في أكتوبر 2018ي مايو ة فرجيالخا

، 2008، وفى المقابل زار إسبانيا من غينيا االستوائية كل من: رئيس الوزراء في 2018
، وزير المالية 2010لدولي والفرنكوفونية في نوفمبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون ا

، 2011، وزير التخطيط في 2011يرة االقتصاد في مارس وز  ،2010والميزانيات في يونيو 
، 2015، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في يناير 2012رئيس المحكمة العليا في فبراير 

 (1).2017ويناير  2016 ، وزير السياحة في أكتوبر2015وزيرة الثقافة أبريل 
الستوائية فقد احتلت  ا اينيأما على الصعيد االقتصادي وعلى الرغم قلة عدد سكان غ

المرتبة األولى بين الدول المستوردة من إسبانيا فى إقليم وسط أفريقيا والرابعة  2015في عام 
ثالث الموردين  على مستوى أفريقيا جنوب الصحراء والثامنة في أفريقيا، حيث كانت إسبانيا 

عيد االجتماعي فلم تنقطع الصلى الرئيسيين لغينيا االستوائية بعد الصين والواليات المتحدة، وع
خطط التعاون في مجاالت الصحة والتعليم والثقافة فضال عن برامج التطوير والتدريب في مجال 

لمجتمع المدنى العمل المؤسسي في القطاع العام، هذا فضال عن الدعم الذى تقدمه منظمات ا
غينيا االستوائية هي:  في تهافي المجاالت االجتماعية فهناك ثالثة منظمات إسبانية تقدم خدما

 la Federación Española deحاملي المراكز الكاثوليكية  -االتحاد االسباني للتعليم الدينى

Religiosos de la Enseñanza – Titulares de Centros Católicos "FERE-

CECA"  المؤسسة الدينية الصحية ،la Fundación de Religiosos para la Salud 

"FRS" تنمية التمريض  سسة، ومؤla Fundación para el Desarrollo de la 

Enfermería "FUDEN".(2) 

 العالقات الثنائية بين غينيا االستوائية والواليات المتحدة األمريكية.  -2

ة بغينيا االستوائية كدولة مستقلة فور استقاللها،  اعترفت الواليات المتحدة األمريكي
بلوماسية ولكل منهما سفارة في عاصمة اآلخرى من وقتها الدقات بعدها تبادل البلدان العال

حتى اآلن، غير أن هذه العالقات قد تم تعليقها في ظل حكم الرئيس السابق "ماسياس" 
 .الدكتاتوري 

 

(1) España, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, La Oficina de Información 

Diplomática, Ficha País, Guinea Ecuatorial, Febrero 2018. 
(2) Idem.     
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المريكى شخص غير مرغوب فيه فعلقت  ففي عدائه للجميع أعلنت حكومته السفير
، وبعد إطاحة الرئيس  1976مارس  14ي ئية فالواليات المتحدة عالقتها بغينيا االستوا

 1995عادت العالقات الدبلوماسية بين البلدين، وفى عام  1979"ماسياس" بانقالب عام 
إلى سفارتها في أغلقت الواليات المتحدة األمريكية سفارتها في "ماالبو" وأسندت مهامها 

سميا، غير أنا ن ر للمعل"ياوندى" عاصمة الكاميرون، ويرجع ذلك إلى أسباب مالية وفقا 
المعرضة الغينية االستوائية صرحت بأن األسباب الحقيقية تكمن في انتهاك النظام الحاكم 

والغاز لحقوق اإلنسان بشكل كبير ودائم، وبعد أن دخلت غينيا االستوائية مجال انتاج البترول 
يا غينل في الطبيعى، وأصبحت الشركات األمريكية هي المستثمر األكبر في هذا المجا

االستوائية، وإدراكا للمصالح االقتصادية والسياسية المتنامية للواليات المتحدة، أعادت الحكومة 
 (1).2006األمريكية فتح سفارتها "ماالبو" في عام 

الث قضايا رئيسية تحكم السياسة الخارجية وتعلن الخارجية األمريكية أن هناك ث
الحكم الرشيد والديمقراطية، وحماية حقوق  هي: ائيةللواليات المتحدة تجاه غينيا االستو 

اإلنسان، واألمن القومي األمريكى، وبخاصة فيما يتعلق بالوصول إلى موارد الطاقة، وأنها 
جتمع مدني، وزيادة الشفافية  تسعى إلى تشجيع تحسين حقوق اإلنسان، وتطوير وتفعيل الم

 (2)والتعليم.صحة ل الالمالية، وزيادة االستثمار الحكومي في مجاالت مث
وتهيمن المنتجات البترولية على صادرات غينيا االستوائية إلى الواليات المتحدة، 
وتشمل الواردات غينيا االستوائية من الواليات المتحدة اآلالت، ومنتجات الحديد والصلب، 

ت الياالو  تحتل 2016ألدوات البصرية والطبية، والمواد الكيميائية غير العضوية، ومنذ عام وا
المتحدة األمريكية المرتبة األولى في قائمة الدول الموردة لغينيا االستوائية بفارق طفيف عن 

من  ٪4,5إسبانيا التي تليها، ويليهما الصين، ومع ذلك ال تمثل واردات الواليات المتحدة سوى 
الستوائية يا اغين صادرات غينيا االستوائية تحتل بها المرتبة السادسة بين الدول المستوردة من

 ( 3) والتي تتصدرها الهند يليها الصين.

 

 

(1) USA Secretary for Public Diplomacy and Public Affairs Website, Visited at 1 pm, 1 June 

2019, at links: 

https://history.state.gov/countries/equatorial-guinea 

https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/7221.htm 

- IOL Website, Visited at 11:15 pm, 28 May 2019, at link: 

https://www.iol.co.za/news/africa/us-embassy-in-equatorial-guinea-opening-soon-114974 

(2) Idem.     

(3) Observatory of Economic Complexity Website, Visited at 1 pm, 2 June 2019, at link: 

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/gnq 
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 العالقات الثنائية بين غينيا االستوائية والصين.  -3

 1970أكتوبر  15بدأت العالقات الدبلوماسية بين الصين وغينيا االستوائية في 
إلى وقتنا هذا عالقات جيدة ولكل من الدولتين سفارة في عاصمة األخرى فضال عن  واستمرت

 نية في مدينة باتا عاصمة البر الرئيسى لغينيا االستوائية.ة صينصليق

السياسى يتبادل البلدان اللقاءات والزيارات الرسمية بشكل مستمر على الصعيد 
أتم الرئيس "تيودورو" زيارته  2001وبخاصة منذ مطلع األلفية الثالثة، ففي نوفمبر عام 

الرئيس الصينى ومع رئيس مجلس الدولة مع  وسعةالرابعة للصين والتي أجرى فيها محادثات م
 2005المجالين االقتصادى والزراعى، وفى يونيو عام  وتم توقيع عدة اتفاقيات وبخاصة في

زار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والشؤون الفرنكوفونية الغينى   2008ويونيو 
ناب الرئيس الصينى  لتقىما ااالستوائى الصين والتقى نظيره وزير الخارجية الصينى ك

المشترك وسبل تعزيز وتطوير العالقات  ومسئولين آخرين وتباحثوا حول القضايا ذات االهتمام
الثنائية بين البلدين، واستمرت الزيارات الرسمية على المستوى الحكومى بين البلدين بعد ذلك 

ورو" الصين عشر تيوديس " بشكل سنوي دون انقطاع، أما على المستوى الرئاسي فقد زار الرئ
 Xi Jinpingى "شى جينبينج" حيت التقى الرئيس الصين 2018مرات كان آخرها في سبتمبر 

وتباحثا حول القضايا ذات االهتمام المشترك وحول كيفية إعطاء دفعة أقوى للعالقات بين 
 . بعد االجتماع شهد الرئيسان توقيع وثائق التعاون الثنائى، و الجانبين

اركة غينيا االستوائية في تطوير الحزام والطرق، ومشاركة ها مشبرز كان من أو 
ية في تشييد البنية التحتية في غينيا االستوائية، فضال عن اتفاقيات تعاون في الشركات الصين 

 ( 1)مجاالت تنمية الموارد البشرية والتعليم والرعاية الصحية والسياحة، وغيرها.

البينية أصبحت الصين شريكا تجاريا جارة التاالقتصادي ففي مجال وعلى الصعيد 
بين الدول المستوردة  -بعد الهند  -مهما لغينيا االستوائية حيث تحتل الصين المرتبة الثانية 

بعد إسبانيا والواليات المتحدة   -من غينيا االستوائية، كما تحتل الصين المرتبة الثالثة 
مجال االستثمار تستحوذ الشركات  ، وفىئيةوردة لغينيا االستوا بين الدول الم -األمريكية

الصينية على قدر كبير من االستثمار األجنبي في غينيا االستوائية في العديد من المجاالت 
 ( 2)أبرزها التشييد والبناء والطرق.

 

(1) Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, Official Website,  Visited at 

11:05 pm, 2 June 2019, at links: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/fzs_663828/gjlb_663832/2974

_663964/2976_663968/ 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/fzs_663828/gjlb_663832/2974

_663964/2976_663968/t1590979.shtml 

(2) Observatory of Economic Complexity Website, Op. Cit.. 
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ترسل الصين طواقم طبية تقدم خدماتها  1971وعلى الصعيد االجتماعي، ومنذ عام 
بشكل سنوى  198بو" و"باتا"، كما تقدم الصين منذ عام "ماال في يا االستوائية وبخاصةفي غين

 ( 1)عدد من المنح الدراسية لطلبة من غينيا االستوائية.
وعلى الصعيد العسكرى، بدأت الزيارات المتبادلة بين جيشي الصين وغينيا االستوائية 

يناير وفي  ية،زيارة لغينيا االستوائ، حيث قام وفد عسكري صيني ب1979في في مارس عام 
، المشرف على القوات المسلحة Agustin Ndong، قام العقيد "أوجستين ندونغ" 1998عام 

، زار اللواء "تشانج بانجدونج" 2000لغينيا االستوائية بزيارة للصين، وفي ديسمبر عام 
Zhang Bangdongلصينية بزيارة ، نائب مدير مكتب الشؤون الخارجية بوزارة الدفاع ا

، قام ممثل عن وزارة الدفاع الوطني الغينية 2001ية، وفي يونيه عام ستوائااللغينيا 
االستوائية بزيارة إلى الصين، والتزال هذه الزيارات العسكرية مستمرة حتى اآلن، وتضطلع وزارة  

يني التي الدفاع الصينية بمهام تدريبية في غينيا االستوائية فضال عن مبيعات السالح الص
 ( 2)ا االستوائية.غيني إلىبدأت تتزايد 

 العالقات الثنائية بين غينيا االستوائية وألمانيا.  -4

لم تكن هناك سوى اتصاالت متقطعة بين ألمانيا وغينيا االستوائية فى عهد الرئيس 
السابق "فرانسيسكو ماسياس نجويما"، ثم تحسنت العالقات الثنائية بعد أن تولى الرئيس 

، وافتتحت غينيا االستوائية سفارة في 1979لسلطة عام غو" امباسو  دورو أوبيانغ نغويما"تيو 
 .2010، فيم افتتحت ألمانيا سفارة في "ماالبو" في سبتمبر 2005"برلين" في عام 

، زار وزير الخارجية الغينى  2009وعلى صعيد العالقات السياسية في عام 
ن االقتصادية، ومع الشؤووزير  نظيره األلماني، ومعاالستوائى ألمانيا وأجرى محادثات مع 

رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية للعالقات مع دول غرب ووسط أفريقيا للبوندستاج  
قام وزير دولة في وزارة الخارجية األلمانية االتحادية   2010)البرلمان( األلماني، وفى نوفمبر 

لزيارات مرت ا، واستضوا من رجال األعمالع 30بزيارة غينيا االستوائية على رأس وفد من 
زار برلين كل من وزير خارجية غينيا االستوائية،  2017/2018الرفيعة المستوى، ففي الفترة 

ووزير الزراعة، ووزير الطاقة، وباإلضافة إلى ذلك ، سافر عضو رفيع المستوى في مجلس 
 (3) ج".وندستابعة انتخابات الـ "بلمتا 2017الشيوخ في غينيا االستوائية إلى ألمانيا في عام 

 

(1) China Website, Visited at 3:30 am, 2 June 2019, at link: 
http://www.china.org.cn/english/features/focac/183538.htm 

(2) Worldview Stratfor Website, Visited at 3:10 pm, 2 June 2019, at link: 

https://worldview.stratfor.com/article/chinas-risky-business-equatorial-guinea 

(3) Germany Federal Foreign Office Website, Visited at 3:17 pm, 5 June 2019, at link: 

https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/equatorialguinea/235594 



 

  

49 

 

سـ
را

د
ت

ـا
ــ

ــ
ــ

ــ
 

 

 9201 األول تشرين-متوز /أكتوبر-وليوي

 

 2017وعلى الصعيد االقتصادي تطورت العالقات التجارية بين البلدين، ففي عام 
مليون يورو وبلغت الواردات  14,9بلغت قيمة الصادرات األلمانية إلى غينيا االستوائية حوالي 

ى غينيا االستوائية مليون يورو، وتتكون صادرات ألمانيا الرئيسية إل 98,1من هناك حوالي 
وأدوات اإلنتاج واآلالت والسيارات، وتتكون واردات ألمانيا الرئيسية من غينيا  روباتن المشم

االستوائية من النفط والمنتجات الكيماوية، أما في مجال االستثمار فقد قامت شركة ألمانية 
لهندسية األلمانية ببناء مطار بالقرب من مونجومو في غينيا االستوائية، وتعمل الشركات ا

د لتقديم خدمات اإلشراف على البناء وكمقاولين من الباطن في مجاالت هندسة البال ليا فيحا
االتصاالت، وبدأت شركة الطيران األلمانية "لوفتهانزا" في تشغيل بعض رحالتها إلى "ماالبو" في 

لمانية عددًا  ، وتدعم السفارة األ2012ثم أصبحت تشغل رحلة يومية من عام  2008أبريل 
ت التنموية الصغيرة في مجاالت الزراعة والتنوع البيولوجي والتعليم، كما تدعم مشرعامن ال قليالً 

 (1)بعض الفعاليات الثقافية.

 العالقات الثنائية بين غينيا االستوائية وفرنسا.  -5

والغاز الطبيعى تعززت العالقات بين فرنسا وغينيا االستوائية، بعد اكتشاف النفط 
مستوى "منطقة الفرنك" ومنظمة "الفرنكوفونية"،  وعلى لثنائي،وتطورت على المستوى ا

، ويتبادل البلدان 1989وأصبحت الفرنسية اللغة الرسمية الثانية في غينيا االستوائية منذ 
 السفارات في عاصمتيهما.

قام الرئيس "تيودورو" بزيارة إلى "نيس"   2010سياسى، في مايو عام على الصعيد ال 
قام الرئيس "تيودورو" بزيارة إلى "كان"   2011ة، وفى نوفمبر فرنسييقية اللحضور القمة اإلفر 

قام وزير الشؤون الخارجية  2012للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، وفى أغسطس عام 
 . الغينى االستوائى بزيارة فرنسا

زار الرئيس "تيودورو" فرنسا للمشاركة في قمة اإلليزيه للسالم  2013في ديسمبر و 
اجتمع الرئيسان الفرنسي والغينى االستوائى في  2014، وفى سبتمبر فريقيان في أواألم

العامة لألمم المتحدة، كما التقى الرئيسان أيضا نوفمبر  الجمعيةنيويورك على هامش اجتماع 
 2017هامش قمة مؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي، وفى يناير في فرنسا على  2015

فرنسا في "باماكو"، وفى يونيو -على هامش قمة أفريقيا جيتهماري خار اجتمع الرئيسان ووزي
بزيارة   Jean-Baptiste Lemoyneقام وزير الدولة الفرنسى "جان باتيست ليموين"  2018

الخارجية والتعاون في غينيا االستوائية "سيمون أويونو غينيا االستوائية ليلتقي وزير الشؤون 
 AngueEsono Seméon Oyono .(2 )إيسونو أنجوى" 

 

(1) Idem.     

(2) France Diplomatie, Official Website,  Visited at 9:09 pm, 2 June 2019, at link:  
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المباشر في غينيا االستوائية وعلى الصعيد االقتصادي، فقد بلغ االستثمار الفرنسي 
مليون يورو، وفى مجال التجارة البينية انخفضت الصادرات الفرنسية إلى غينيا   128

، وتحتل 2017مليون يورو في عام  29إلى  2014مليون يورو عام  103االستوائية من 
في فى هذه الصادرات ثم يليها  -ما يقارب النصف  -بة األولى المرت زراعيةالمنتجات ال

المرتبة اآلالت واألدوات وغيرها، أما صادرات غينيا االستوائية إلى فرنسا فتتمثل في النفط 
مليون يورو، فيم  145,1حيث بلغت  2017ومنتجاته، وقد زادت بمعدل كبير جدا في عام 

مليون يورو، والالفت هنا أنه في الوقت الذى  44,8ى حوال 2016كانت في العام السابق 
االستوائية وارداتها من فرنسا بأكثر من ثلثى القيمة زادت فرنسا من وارداتها من قلصت غينيا 

  (1)غينيا االستوائية بحوالي ثالثة أرباع القيمة.
 بقيام تأثرت ويبدو أن العالقات الغينية االستوائية الفرنسية وبخاصة االقتصادية قد

الشفافية الدولية، حول األصول  المحاكم الفرنسية بنظر دعوى أقيمت بناء على شكوى منظمة
التي حصل عليها "تيودورو نجويما أوبيانج مانجي" نائب الرئيس الغينى االستوائى ونجله في 

 أن َيمُثل نائب/نجل الرئيس 2016فرنسا، وكان قاضي التحقيق الفرنسي طلب في سبتمبر 
موال عبر استغالل الجنح في باريس، قد واجه نائب/نجل الرئيس تهمة بتبييض أمحكمة أمام 

أكتوبر  27مساعدات اجتماعية وغسل أموال عامة مختلسة، وأصدرت المحكمة حكمها في 
مليون  30بالحبس لمدة ثالث سنوات مع وقف التنفيذ مع إلزامه بدفع غرامة قدرها  2017

درة كل الممتلكات التي حجزتها بما فيها مبنى فاخر في ا بمصامة أيضيورو، كما أمرت المحك
قدمت غينيا االستوائية التماسًا إلى محكمة العدل  "فوش" بباريس، وأثناء سير هذه القضية حى

وتم تسجيله تحت اسم "الحصانات واإلجراءات الجنائية )غينيا  2016الدولية في يونيو عام 
 (2)االستوائية ضد فرنسا(".

 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/equatorial-guinea/france-and-equatorial-

guinea 

(1) République Française, le portail des ministères économiques et financiers, visité à 20:11, le 2 

juin 2019, au lien suivant:  
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/GQ/relations-bilaterales.     

س في فرنسا؟" على موقع مجلة قراءات أفريقية، ستوائية باالختالماذا بعد إدانة نائب رئيس غينيا االالدين، " ( حكيم نجم2)
 مساء، على الرابط: 7,25الساعة  2019/  8/ 26تحققت الزيارة بتاريخ 

http://www.qiraatafrican.com/home/new/ -يف-باالختالس-االستوائية-غينيا-رئيس-نائب -إدانة-بعد-ماذا
 فرنسا 
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 ثنائية بين غينيا االستوائية والهند. قات ال العال  -6

، واألن هناك 2015ات رسمية بين الهند وغينيا االستوائية عام لم يكن هناك عالق
سفارة لغينيا االستوائية في نيو دلهى بينما ليس للهند تمثيل دبلوماسي في غينيا االستوائية 

غينيا االستوائية وساتومى  سية فيدبلوماوال تزال سفارة الهند في أنجوال تضطلع بالمهام ال
 عن نيتها في فتح سفارة لها في "ماالبو". 2018خرا في عام وبرنسيب، قد أعلنت الهند مؤ 

على الصعيد السياسى، جاءت زيارة أول مسئول بالخارجية الهندية لغينيا االستوائية 
وأجرى  ،E. Barwaة" وهو األمين العام المشترك إلقليم غرب أفريقيا "إي. برو  2004فى 

ة الهند، وفى ذلك الوقت وقعت غينيا مباحثات مع الرئيس وأعضاء الحكومة ودعاهم لزيار 
" 9الهند "تيم -االستوائية رسميا على اتفاقية النهج التقني االقتصادي لحركة إفريقيا

Techno-Economic Approach for Africa-India Movement "TEAM 9"  ،
، في غرب أفريقيا هي: بوركينا فاسو، وتشاد، وكوت ديفوار دول 8والهند والتي تضم كال من 

  (1).وغينيا االستوائية، وغانا، وغينيا بيساو، ومالي، والسنغال
حضر الرئيس "أوبيانج" القمة الثانية للمنتدى األفريقي الهندى   2011وفى مايو عام 

زار  2015وبر عام وفى أكتنذاك، في أديس أبابا وكان يشغل منصب رئيس االتحاد األفريقي آ
صحبته وفد حكومي لحضور القمة الثالثة للمنتدى األفريقي  الرئيس "أوبيانج" الهند ألول مرة وب

الهندى، وآنذاك عقد الرئيس ووزير الخارجية اجتماعات ثنائية مع نظيريهما الهنديين، وفى 
، وفى مارس عام ة الهندبزيار  قام وزير المناجم والطاقة الغينى االستوائى 2016يناير عام 

ئى بزيارة الهند والتقى نظيرته الهندية وتباحثا حول قام وزير التجارة الغينى االستوا 2017
قام وزير الزراعة الغينى  2017سبل تعزيز التعاون االقتصادي بين البلدين، وفى يوليو عام 

رجية الهندى  ون الخاة للشئ، زار وزير الدول2017االستوائى بزيارة الهند، وفي أغسطس عام 
ووزير خارجية غينيا االستوائية حول التعاون غينيا االستوائية وأجرى مناقشات مع رئيس 

ترأس وزير خارجية غينيا االستوائية وفدًا من  2017الثنائى بين البلدين، وفى أكتوبر عام 
 .دينين البلتركة بعضوًا حكوميا لزيارة الهند للمشاركة في االجتماع األول للجنة المش 13

 

(1) Financial Express Website, Visited at 3:12 pm, 4 June 2019, at link: 

https://www.financialexpress.com/archive/team-9-opens-a-new-innings-in-india-west-

africa-relations/87180 

- Official Website of the Embassy of India in Angola, Visited at 1 am, 4 June 2019, at link: 

https://indembangola.gov.in/indiaeg_overview.html 
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، رئيس جمهورية Ram NathKovindقام السيد "رام ناتكوفيند"  2018وفى أبريل 
الهند بزيارة غينيا االستوائية وتباحث والرئيس "أوبيانج" حول القضايا ذات االهتمام المشترك 

 ( 1)وسبل تعزيز وتنمية العالقات بين البلدين.

القات الثنائية بين الهند عهد العحداثة وعلى الصعيد االقتصادي وعلى الرغم من 
الهند أصبحت من أهم الشركاء التجاريين، فقد احتلت المرتبة األولى  وغينيا االستوائية إال أن 

والتي بلغت في عام  -وجلها نفطية  -عالميا في استقبال الصادرات الغينية االستوائية 
مليون  15,9حوالى  ستوائيةيا االمليون دوالر، بينما بلغت صادراتها إلى غين 814، 2016
 (2)دوالر.

 
 العالقات الثنائية بين غينيا االستوائية والبرازيل.  -7

رغم تبادل العالقات الودية بين غينيا االستوائية والبرازيل منذ سبعينيات القرن 
، ويجمع البلدين إطار 2005العشرين، إال أنهما لم يتبادال التمثيل الدبلوماسي إال في عام 

 Zone of Peace andط األطلسي لسالم والتعاون في جنوب المحيمنطقة اظيمى هو تن

Cooperation of the South Atlantic "ZPCSA" وهى منظمة إقليمية وتحالف ،
عسكرى يضم دول أفريقيا وأمريكا الجنوبية المطلة على جنوب المحيط األطلسى، كما يجمع 

 Community of Portuguese"  رتغاليةطقة بالبالبلدين عضوية منظمة "جماعة الدول النا

Language Countries "CPLC"  وتم قبول غينيا االستوائية كعضو كامل العضوية في
بعد أن كانت مراقبا بسبب أنها ال تتحدث البرتغالية، ويجمع البلدين   2014هذه المنظمة في 

 Africa-South America Summitأيضا مظلة مبادرة قمة أفريقيا أميركا الجنوبية 

"ASA Summit"نيا االستوائية النسخة الثالثة لهذه القمة في نوفمبر ، وقد استضافة غي
2013.(3 ) 

 

(1) Embassy of India in Angola, India-Equatorial Guinea Relations, Background document, 

November 2017. 

- Ministry of External Affairs of India Official Website, Visited at 11 pm, 4 June 2019, at link: 

https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/29807 

(2) Observatory of Economic Complexity Website, Op. Cit.. 
(3) Brazilian  Ministry of Foreign Affairs Official Website, , Visited at 11:41 pm, 4 June 2019, 

at links: 

http://www.itamaraty.gov.br/en/ficha-pais/7432-republic-of-equatorial-guinea 

http://www.itamaraty.gov.br/en/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/ 9807- the-

africa-south-america-summit-asa 
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 1994على الصعيد السياسى يتبادل البلدان اللقاءات والزيارات الرسمية، ففي عام 
جم ير المنازار وز  2002زار رئيس أركان القوات المسلحة لغينيا االستوائية البرازيل، وفى عام 

 2004رازيل للمشاركة في مؤتمر البترول العالمي، وفى عام اقة في غينيا االستوائية البوالط
اجتمع الرئيسان "أوبيانغ" و"لوال" على هامش االجتماع الخامس لرؤساء دول وحكومات 

 البرازيلقام الرئيس "أوبيانج" بزيارة  2008"جماعة الدول الناطقة بالبرتغالية"، وفى فبراير عام 
قد ناقشا العديد من القضايا ذات االهتمام المشترك وسبل بالرئيس "لوال دا سيلفا"، و  ليلتقى

زار وزير التنمية والصناعة والتجارة   2009تعزيز العالقات بين بلديهما، وفى يونيه عام 
خارجية الخارجية البرازيلي "ماالبو" و"باتا"، وفى أكتوبر من نفس العام زار وزير الشؤون ال

 .زار الرئيس "لوال دا سيلفا" غينيا االستوائية 2010يو عام ي "ماالبو" و"باتا"، وفى يوللبرازيلا
زار الرئيس "أوبيانغ" للبرازيل للمشاركة في مؤتمر األمم  2012وفى يونيو عام 

الذى  استضافته البرازيل، وفى  20المتحدة للتنمية المستدامة أو ما ُيعرف بمؤتمر ريو +
ماالبو" للمشاركة في قمة قمة أفريقيا أميركا ار الرئيس "لوال دا سيلفا" "ز  2013ام راير عفب

زار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الغينى االستوائى  2018الجنوبية، وفى يونيه عام 
 ( 1)البرازيل.

أما على الصعيد االقتصادى تقتصر واردات البرازيل من غينيا االستوائية على النفط 
ذه الواردات بينما تمثل المنتجات البترولية من ه ٪75النفط الخام نسبة  ته، ويمثلومشتقا
، بينما 2016مليون دوالر عام  131منها، وقد بلغت قيمة هذه الواردات حوالى  ٪25نسبة 

تغلب المنتجات الغذائية وفى مقدمتها لحوم الدجاج على واردات غينيا االستوائية من البرازيل، 
، وتعمل عدة شركات 2016الر عام مليون دو  19,6واردات حوالى مة هذه اللغت قيوقد ب

 (2)برازيلية في غينيا االستوائية، وال سيما في مجال اإلنشاءات والبناء المدني.
بعد أن  2018غير أن أزمة دبلوماسية قد خيمت على عالقات البلدين من سبتمبر 

يانج لرئيس "تيودورو نجويما أوبائب/إبن ااصة بنقامت السلطات البرازيلية بتفتيش حقائب خ
مانجوى" في المطار أثناء زيارته ووفد مرافق للبرازيل على متن طائرة خاصة، وعثرت على 

مليون  15مليون دوالر وحقبة أخرى بها ساعات نفيسة تبلغ قيمتها  1,5حقيبة أموال بها 
 ( 3)لدين.ة بين البة عالقدوالر وتحفظت على هذه المضبوطات، وال تزال هذه القضي

 

(1) Idem.     

(2) Observatory of Economic Complexity Website, Op. Cit.. 

(3) Fox News Website, Visited at 11:48 am, 5 June 2019, at link: 

https://www.foxnews.com/world/e-guinea-brazil-search-of-vp-delegation-suitcases-illegal 
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 ئية بين غينيا االستوائية وتركيا. العالقات الثنا  -8

نشطت العالقات التركية مع غينيا االستوائية في اآلونة األخيرة وافتتحت تركيا قنصلية 
فخرية لها في "باتا" وتعتزم الدولتان فتح سفارة لكل منهما في عاصمة األخرى، وقد نمت 

" في قمة التعاون األولى فقد شارك الرئيس "أوبيانج -داثتها رغم ح -العالقات بين البلدين 
والتقى بالرئيس أردوغان  2008بين تركيا وأفريقيا التي عقدت في اسطنبول في أغسطس 

استضافت غينيا االستوائية أعمال القمة األفريقية  2014على هامش هذه القمة، وفى نوفمبر 
ستوائية التقى يارة رسمية إلى غينيا االدوغان" بز يس "أر التركية وعلى هامش القمة، قام الرئ

خاللها الرئيس "أوبيانج" وتباحثا حول القضايا ذات االهتمام المشترك وبحثا مستقبل العالقات 
الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التربية الدبلوماسية، واتفاقية  

عاون اقتصادي وتجاري مجال الزراعة، واتفاقية تتعاون في شأن التعاون ثقافي، ومذكرة تفاهم ب
 ( 1)وفني.

وعلى الجانب االقتصادي زاد التبادل التجاري بين البلدين حيث بلغت واردات تركيا من غينيا  
مليون دوالر وتتمثل هذه الواردات في الغاز الطبيعى المسال، فيم بلغت  21,58االستوائية 

ون هذه الصادرات من اإلسمنت مليون دوالر، وتتك 30,19ستوائية نيا االصادرات تركيا إلى غي
  (2)ودقيق القمح، والمنتجات الورقية، واآلالت.

 
 

 

 

(1) Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs Official Website, Visited at 1:48 pm, 5 June 

2019, at link: 

http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-equatorial-guinea.en.mfa 

(2) Idem. 
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على استدامة التنمية   IIIالتحليل المكاني للمردود واألثر البيئي لسد جيبي  

 في حوض بحيرة توركانا
 )*(عابدين أ.د. ممدوح  )*(أ. وائل املتولي إبراهيم  )*(أ.د. سلطان فولي حسن

 
 

 : ملخص
ي إضافًة إلى طبيعتها الجغرافية التالتستقبل إثيوبيا أية مياه من خارج أراضيها، 

ا يؤكد على أهمية بناء السدود على األنهار داخل حدودها تحرمها من اإلحتفاظ بمياهها؛ مم
من الناحية االقتصادية. وجدير بالذكر، أن لكل دولة الحق في بناء السدود داخل أراضيها؛ 

ر الدول المشتركة معها في حوض لتقليل الفجوة المائية أو سد العجز التنموي لديها، مالم تض 
 التي تعتمد كليًا على مياه النهر. هر، بما يحافظ على بقاء المجتمعاتالن

كان من المنتظر أن تتناقص مياه بحيرة توركانا، باإلضافة إلى  2015بدايًة من عام و 
في كينيا؛ آثار بيئية أخرى عديدة على الموارد الطبيعية بذلك الجزء من حوض البحيرة الواقع 

ي يعد المصدر الوحيد اء سد جيبى الثالث على نهر أومو، والذنتيجة إنتهاء إثيوبيا من بن
لمياه البحيرة؛ حيث تخطط إثيوبيا الحتجاز معظم هذه المياه لتوليد الطاقة الكهرومائية، وري 

من  زراعات السكر، وغيره من المحاصيل الزراعية التجارية، التي تحتاج إلى كميات كبيرة
 المياه. 

المتعددة للتغيرات البيئية الناجمة عن المشروعات الجوانب إلى أن  أهمية البحثترجع 
التنموية تمثل عائقًا، يواجه مخططات وسياسات التنمية ذاتها بصفٍة عامة، والتخطيط اإلقليمي 

يات بصفٍة خاصة؛ وذلك لما ينجم عنها، ويترتب عليها من مشكالت وتحديات، تواجه عمل
 لفهم.التنمية؛ مما يجعلها جديرة بالدراسة وا

 

كلية  ،األسبقبيئة ع وتنمية الم، ووكيل الدراسات العليا السابق، وخدمة المجتاستاذ الجغرافية االقتصادية )طاقة( )*(
 . المستشار الثقافي المصري بنيجيريا سابقاً ، جامعة القاهرة ،الدراسات اإلفريقية العليا

جامعة ، كلية الدراسات اإلفريقية العليا ،قسم الجغرافيا، مدرس نظم المعلومات الجغرافية وجغرافيا التنمية المساعد )*(
 القاهرة.  –الهيئة العامة للتخطيط العمراني  –رافية غخبير نظم المعلومات الج، القاهرة

 ،يئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاءاله ،استاذ ورئيس شعبة التطبيقات الجيولوجية والثروة المعدنية )*(
 القاهرة.
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الوقوف على اآلثار والتغيرات البيئية الناجمة عن بناء  يهدف البحث إلىومن هنا، 
سد جيبى الثالث على نهر أومو بحوض بحيرة توركانا، والمشروعات المرتبطة به، وكشف 

د الطبيعية بالحوض، وآثارها على مظاهر التدهور والمشكالت البيئية المحتملة على الموار 
لتقييم المردود واألثر  في محاولة للتوصل إلى مجموعة من النتائجة باإلقليم. الجوانب التنموي

 يمكن من خاللها وضع توصياتالبيئي لتوجهات التنمية الحالية والمستقبلية بإقليم الدراسة، 
الدراسة؛ يهدف إلى تحقيق التنمية كرؤية مستقبلية، ورسم خريطة، ومخطط تنموي بيئي إلقليم 

والثروات البيئية والثقافية  ملة والمتواصلة، والمحافظة على الموارد الطبيعيةالمستدامة الشا
 بالمنطقة، مع إمكانية االستفادة من ذلك في مناطق وأقاليم أخرى مماثلة.

دام التكامل ولتحقيق ذلك سيتبع البحث منهج شمولية الواقع الجغرافي، وسيتم استخ 
تشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، التطبيقي المدمج بين تطبيقات تقنيتي االس

لكارتوجرافية الرقمية للبيانات المكانية، المتمثلة في: المرئيات الفضائية للقمر والنمذجة ا
قاييس  الصناعي األمريكي الندسات، وبيانات نموذج االرتفاع الرقمي، والخرائط بأنواعها وم

 رسمها المختلفة.
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Summary 

 
The dams are engineering installations on the valleys, in order 

to reserve water and preserve it for various purposes. Especially in 

regions with varying water discharges from one season to another.  

As known, the geographical nature of the state of Ethiopia 

prevents it from receiving or retaining water outside its territory. 

Therefore, the government resorts to the establishment of dams to 

overcome this problem. However, the construction of these dams 

should not be effect on the right of other countries to use the rivers. 

Because of completing the construction of the third Gebi III dam on 

the Omo River since 2015 for holding most of the water for electricity 

and other agricultural purposes, there are many environmental 

impacts on the natural resources of Lake Turkana basin in Kenya 

where the water was expected to decrease. 

Therefore, the importance of the research is due to increased 

demand for water and energy. Dams and reservoirs, as one of the 

development projects, can meet part of this demand, but the various 

aspects of the negative environmental changes and impacts resulting 

from these development projects. 

The research aims to identify the environmental impacts and 

changes resulting from the construction of dams and reservoirs in 

general, the Gebi III dam in the Lake Turkana Basin, the associated 

projects, and the manifestations of deterioration and potential 

environmental problems on the basin's natural resources, as one of 

the models. The research will follow a comprehensive geographical 

reality approach using the integrated application between the remote 

sensing and GIS techniques and cartographic modeling of digital 

spatial data: Landsat satellite imagery, Digital Elevation Model 

(DEM) data, and maps of various types with different scales. 

Keywords: Environmental Impact Assessment – Gibe III dam – 

Natural Resources - The Lake Turkana basin. 
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 مقدمة -أوالً

تناقش هذه الورقة البحثية الفجوة بين ماهو كائن وماينبغي أن يكون؛ حيث رغبة إثيوبيا       
في استغالل مياهها. خاصًة، وأن بها مناطق شديدة الجفاف، بالرغم من أن كثيرًا من 

األمطار، وتصنف ضمن األقاليم الرطبة. فقد عانت في سبعينات مرتفعاتها الوسطى كثيرة 
الف من السكان. وهذا يعني ثمانينات القرن العشرين من جفاف كارثي، أودى بحياة مئات اآلو 

بناء سد على نهر أومو المصدر الرئيسي لمياه بحيرة توركانا؛ والذي يعد مورد مائي بالغ 
لجريان السطحي في إثيوبيا(، واليمكن إهماله. أي من حجم ا %14القيمة )والذي يمثل نحو 

ناطق الجافة، إلثيوبية تعتزم حماية نفسها، بما سيؤدي إلى خلق مزيد من المأن الدولة ا
 .(UNEP, 2012)وينشر مزيًدا من الصحاري عبر الحدود في شمال كينيا 

ت سدًا على نهر مع العلم بأن كينيا قد أقام-وليست المشكلة في السد ذاته كبناء       
تلك المشكلة في أن منبع كل مياه بحيرة  ؛ حيث تكمن-توركويل، أحد مصادر مياه البحيرة

( يأتي من نهر أومو في إثيوبيا، عبر الحدود الشمالية لكينيا. وتخطط %95توركانا تقريًبا )< 
بى الثالث؛ إثيوبيا حاليًّا الحتجاز معظم هذه المياه المتدفقة، عن طريق بناء سد جيلجل جي

وغيره من المحاصيل الزراعية التجارية، التي   لتوليد الطاقة الكهرومائية، وري ِّ زراعات السكر،
ت كبيرة من المياه. ورغم أن كينيا لم ُتْبد  أيَّ تذمر لجارتها األكبر مساحًة تحتاج إلى كميا

كارثة على وسكانًا، فإن الباحثين والمتخصصين يحذرون من أن ما هو على وشك الحدوث 
ث أنه من المتوقع أن تفقد البحيرة نصف  المستوى الهيدرولوجي، واإليكولوجي، واإلنساني. حي

 ,Turton الممكن أن تتقلص إلى حوضين صغيرين مالحين         حجمها على األقل، ومن

David, 2012 a,b&c)) وستتحول خمس محميَّات وطنية، مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي .
، وسيواجه نحو نصف مليون ، إلى ق َفار )ثالثة منها في كينيا، واثنتين في إثيوبيا(1997منذ 

التي تدعم وجودهم غير المستقر بذلك الركن النائي من شخصًا فقدان األنظمة اإليكولوجية، 
 . (www.AfricanNaturalHeritage.com)أفريقيا 

مية بالنسبة إلثيوبيا. ويعتقد "وندوسن وكالًّ من السد وزراعات السكر يجسدان إشكالية التن     
، أن أعمال التطوير في وادي أومو -إخصائي إثيوبي في الموارد المائية-ميتشاجو سيدي" 

ًنا  أمر جيد في المجمل؛ فيقول: "ال ينبغي أن نتعامل مع األمر بسذاجة؛ فالتنمية تصطدم أحيا
 Catherine)البيئة وتوليد الكهرباء"    بالمجتمعات المحلية، وعلينا أن نختار ما بين الحفاظ على

Fong, 2015) ( 2015مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ؛). 

http://www.africannaturalheritage.com/
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في مدي تحقق التوازن أو األمن البيئي بإقليم  إشكالية الدراسةومن ثم يمكن تحديد      

حوض بحيرة توركانا، في ظل إستمرار عمليات التنمية، اعتمادًا على مياه نهر أومو العابرة  
لحدود، والتي تؤثر بدورها على األمن المائي، الذي سيؤدي بصورة أو بأخرى إلى تداعيات ل

 ن اإلنساني. تؤثر على األمن الغذائي، وكلها عناصر أساسية لألم
 منهجية الدراسة. -ثانياً

تتطلب معالجة موضوع البحث تداخل العديد من المناهج، واستخدام العديد من أساليب      
لتي تحتاجها جوانب الدراسة؛ وفقًا لما حددته الدراسة من أهداف. ومن تلك المناهج، المعالجة ا

خالله دراسة موضوع تقييم المردود  منهج األصولي أو الموضوعي، الذي تم من واألساليب: ال
واألثر البيئي، إضافًة لألسلوب الوصفي التحليلي، الذي يهدف لدراسة ظاهرة ما في اإلقليم، 

العوامل المؤثرة فيها، وقد تمثلت تلك الظاهرة في مشروعات التنمية بالحوض،  وتفاعلها مع
ذي تم من خالله تحديد منطقة ودراسة اآلثار البيئية الناجمة عنها. والمنهج اإلقليمي، ال

 الدراسة، المتمثله في إقليم حوض بحيرة توركانا. 
 تحليليًا إقليميًا ُمَطب قًا في معالجته ومن ثم يمكن القول بأن البحث قد اتبع منهجًا أصولياً      

غرافيا، من التأكيد على الموقع والمكان، إضافًة لإلهتمام بالتحليل اإلقليمي، أهم خصائص الج
 الذي تنصهر معه النواحي المكانية، والبيئية؛ فيما يعرف بمنهج شمولية الواقع الجغرافي.

إلستقراء، في سيرها من الخاص إلى اعتمدت منهجية الدراسة بصورة أساسية على ا     
لتوصل إلى قاعدة كلية تحكم الفرعيات أو التفاصيل، التي تم إدراُكها. وذلك من العام؛ بهدف ا

ظة الجزئيات والفرعيات موضوع الدراسة، من خالل قراءة الدراسات السابقة؛ لعرض خالل مالح
بطريقة تحليلية؛ الشتقاق األطر الوضع الراهن لخطة التنمية في إقليم حوض بحيرة توركانا، 

النظرية؛ من أجل الوصول لمجموعة من النتائج، توضح الصورة العامة لما بعد بناء وتشغيل 
لى نهر أومو، وإقامة المشروعات التنموية المرتبطة به، وتعميمها في سد جيبى الثالث ع

 صورة رؤية مستقبلية، من خالل مجموعة من التوصيات.
دراسات عديدة سبق وأن تناولت موضوع الدراسة )مدرجة  إطاره النظري من استمد البحث     

–قاالت، ونشرات دورية ضمن قائمة المراجع(، والتي تعددت مابين: بحوث علمية، وتقارير، وم
، وقد أفادت وغيرها البحث؛ حيث ساعدت في -سيتم إدراجها تباعًا كل في موضعه من البحث

إلقليم الدراسة؛ مما أتاح رؤية متكاملة، يمكن اإلستفادة منها في فهم اإلطار الطبيعي والبشري 
 يم.صناعة ودعم إتخاذ القرار الخاص بالمخططات التنموية الخاصة بهذا اإلقل
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 حتديد منطقة الدراسة. -ثالثاً

( حوض بحيرة توركانا، والذي يضم جميع األراضي التي تقع فيها البحيرة  1يوضح الشكل )    
ي تنحدر نحوها، بحيث تصرف مياه أمطارها إليها، كذلك األراضي التي تروى وروافدها الت

حدوده الطبيعية، حتى لك الحوض جميع األراضي التي تضمها بمائها، ويمكن أن يضاف إلى ذ
ولو كان بعضها خاليًا من األمطار، طالما انحدارها العام يتجه نحو مجراها. وكانت بحيرة 

بحيرة "رودولف". وتعد إحدى البحيرات األخدودية، التي تكونت في توركانا تعرف سابقًا باسم 
من ثم فهي شريطية الزمن الجيولوجي الثالث، متزامنًة مع تكوين األخدود األفريقي العظيم، و 

، وذلك عند منسوب  2كم 7441كم، وتبلغ مساحتها حوالي  30ضيقة متوسط عرضها نحو 
م، وهي ذات حوض مستطيل،  2016-1985بين مترًا، كمتوسط الفترة  20مياه يبلغ نحو 

 (.Craig S. Feibel, 2012( 2كم 844914تبلغ مساحته نحو 
رة توركانا في وسط إقليم شرق أفريقيا، تشترك (، يقع حوض بحي1ومن استقراء الشكل )     

%(،  41.7% من مساحة حوض البحيرة(، كينيا ) 52.4في مساحته أربع دول هي: إثيوبيا )
%(. وتعد توركانا رابع أكبر البحيرات في أفريقيا،   1.9%(، وأوغندا ) 3.9لسودان )وجنوب ا

% من طول  95اًل في شمال كينيا )< وأكبر بحيرة صحراوية في العالم. ويقع معظم البحيرة طو 
 Kaijage, Stella كم(، ويمتد طرفها الشمالي داخل إثيوبيا 250البحيرة؛ حيث تمتد لمسافة 

and Ngagah, Niceta, 2010) .) كما أنها بحيرة ذات تصريف داخلي، إضافًة إلى وقوعها في
ومن ثم إرتفاع نسبة الملوحة  صحراء كينيا شديدة الحرارة، التي تؤدي إلى زيادة نسبة التبخر،

 ,UNEPمم  200م، ومعدل التساقط  30º)حيث يبلغ المتوسط السنوي لدرجة الحرارة 

2010)). 
 ت التنموية حبوض حبرية توركانا:ثر البيئي للمشروعااملردود واأل -رابعاً
 تتطلب عملية "تقييم األثر البيئي" للمشروعات التنموية أن تخضع تلك المشروعات     

التنموية إلى فحٍص شامٍل؛ لدراسة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، طويلة أو قصيرة األجل، 
( ؛ RTPI, 2001)، واالجتماعية، سكانًا وعمرانًا على كافة القطاعات والمستويات االقتصادية

(Friends of the Earth, 2005):؛ ومن هنا سيقوم البحث بدراسة العناصر التالية 
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 األرضية بحوض بحيرة توركانا:   الغطاءات -1

( أهم الغطاءات األرضية الرئيسية الحالية بحوض بحيرة 2(، )1يتضح من الشكلين )    
الوطنية، التي تعتمد على البحيرة في كينيا، واألنهار ثل في المحميات توركانا، والتي تتم

المغذية لها في إثيوبيا، إضافًة إلى المشروعات التنموية الزراعية المخطط إقامتها، إعتمادًا 
 في إثيوبيا. IIIعلى المياه التي سيوفرها خزان جيبى 

 
ات، ونموذج االرتفاع الرقمي لمنطقة (: مرئية فضائية للقمر الصناعي األمريكي الندس1شكل )

 الدراسة.
 : جميع مرئيات سلسلة القمر الصناعي األمريكي الندسات، ونموذج االرتفاع الرقمي منويمكن تحميل   

 http://earthexplorer.usgs.gov/  
 

 سد جيلجل جيبى الثالث. -1
 متًرا؛ 243. ويبلغ ارتفاعه 2015نهاية عام ، وانتهى 2006ي عام بدأ العمل به ف     

وبذلك يعد أحدث وأكبر سد )إرتفاعًا( ضمن مجموعة من خمسة سدود ُمَخطَّط بناؤها على نهر 
كيلومتًرا، أمام  150أومو. وعلى مدار العامين أو الثالثة أعوام القادمة، سيمتلئ خزان بطول 

 ARWG, 2008)كم من الطرف الشمالي لبحيرة توركانا    600عد  الحاجز الخرساني للسد على ب

and 2009). 

 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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(: الغطاءات األرضية الرئيسية، والمشروعات التنموية المخطط لها بحوض بحيرة 2شكل )
 توركانا. 

 (. 2015المصدر: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، )   
نية الصنع، والممولة من قبل بنك ذات التوربينات صي–ستولد محطة توليد الطاقة          

ميجاوات من الكهرباء؛ وم ن َثمَّ  1870الخاصة بسد جيلجل جيب الثالث  -يقيالتنمية األفر 
ستتضاعف القدرة التوليدية لدولة ال تصل الكهرباء فيها إال لُثلث سكانها. وتعرض إثيوبيا بيَع 

 طاقة التي ستولدها لجيرانها؛ حصة من ال
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ل طلب المحلي على حيث اليتوافر ال الكهرباء المتوقع توليدها من السد، في حين يمو ِّ

 .((Tegegne, Muse, 2013كم من محطة السد إلى كينيا  1000البنك الدولي خط طاقة بطول 
ل إلى بحيرة وسيحتجز السد ُثلثي مياه نهر أومو تقريًبا، والتي من دونه كانت تص       

، الذي يصب في ياه النهر فيتغذى من الروافد، مثل نهر الماجوتوركانا. أما الُثلث األخير من م
مجرى نهر أومو من بعد السد. وهذه أنباء كارثية بالنسبة للبحيرة؛ ألن تسعة أعشار مياهها 

ويمكن سرد  ،.(UNEP, 2012( ؛ )2015مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، )تأتي من نهر أومو 
 فيما يلي:اآلثار البيئية لبناء وتشغيل السد 

جدير بالذكر، أن مشروعات التنمية المائية، والتحكم في مياه األنهار، ومنها سد جيبى       
الثالث، لها العديد من الجوانب اإليجابية، كإحالل الري الدائم محل ري الحياض، وتوفير المياه؛  

خرى طوال العام، لزراعية، ولإلستخدامات واألنشطة االقتصادية األللتوسع وزيادة رقعة األرض ا
وعات في كثيٍر من األحيان، وغيرها من اإليجابيات. إال أن هذه  وزيادة السكان حول هذه المشر 

المشروعات قد يالزمها بعض السلبيات، من أهمها: حجز الطمي أمام السد، وزيادة إنتشار  
المية بأن اإلصابة به، وقد أفادت دراسة لمنظمة الصحة العمرض البلهارسيا، وإرتفاع نسبة 

% من سكان  75األفريقية تسببت في إصابة أكثر من مشروعات التنمية المائية في القارة 
كم، وتقل  500القرى في أماكن المشروعات، وتمتد اإلصابة بالمرض إلى مسافة قد تصل إلى 

 .   ()عاإلصابة بالبعد عن المشرو 
ًبا لها أثر تهدئة مماثل على دورات أيضًا إن كل السدود الكهرومائية حول العالم تقري      

هو منع تدفق مياه  -في النهاية-خزانات التخزين الضخمة  الفيضان؛ فالغرض من
 الفيضانات؛ لضمان وجود مياه تمر عبر التوربينات. 

خلية، إضافًة إلى اعتماد بحيرة توركانا الكامل لكن نظًرا ألن نهر أومو يصب في بحيرة دا     
جيب الثالث، ر؛ فإن اآلثار التي ستطرأ على مجرى النهر، من بعد سد جيلجل هنتقريًبا على ال

  ستكون أشد وطأًة من آثار معظم السدود األخرى.

 

()   ين بسبب المرض،  بعامة تكلفة كبيرة، تشمل: الفاقد لدى المصاوتكاد تجمع معظم الدراسات على أن للمرض بصفة

هي تكلفة العالج واألدوية،   فاألولى،وتكلفة الوقاية والعالج. وهناك فرق بين التكلفة المباشرة وغير المباشرة للمرض، 
سبب المرض من عمر  ، فهي الفاقد بأما التكلفة غير المباشرةوأجور األطباء، والجهاز الصحي، والمستشفيات، وغيرها. 

توى أمد الحياة في المنطقة الجغرافية التي يعيش فيها، وما كان سوف يكسبه من خالل  سالمريض االفتراضي، حسب م

العمل لو قدر له عدم اإلصابة بالمرض، وتختلف التكلفة من مكان آلخر؛ تبعاً لظروف كل منطقة جغرافياً واجتماعياً.  

، ص  412: ص 1998حمد محمد البنا، ماألمراض ضمن تكلفة المرض المباشرة )فاتن  أيضاً، تدخل تكلفة برامج مكافحة

 (. 438-437ص 
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ومثل هذه اآلثار ربما تكون خافية على السلطات اإلثيوبية، التي لم تعلن أبًدا عن 
از تلك اآلثار فيما ن إيجويمك .قب المحتملة المترتبة على نشاطاتها عبر الحدود في كينياالعوا
 يلي:

 خفض منسوب مياه بحيرة توركانا:  2-1
التوازن بين تدفق المياه من نهر أومو وتبخر يعتمد منسوب المياه في بحيرة توركانا على      

المياه من سطح البحيرة؛ إذ أن شمس كينيا القاسية تستنزف مترين ونصف المتر سنويًّا من 
هيدرولوجي ومهندس مدني استشاري مقيم في نيروبي، ذو -عمق البحيرة. وقد أجرى إيفري 

دراسة  -ينيا وشرق أفريقياخبرة في مصادر المياه والعمل مع ُبناة السدود وخاصة في ك
ر أنه مع امتالء الخزان الجديد لسد جيبى  سيؤدي ذلك لخفض منسوب   IIIهيدرولوجية، فقدَّ

 Avery, Sean, T., 2010a,b, and)لمتوسط مياه بحيرة توركانا بحوالي مترين على األقل في ا

2012) . 

األراضي حول البحيرة،  وسيؤدي إنخفاض منسوب المياه في البحيرة إلى زيادة مساحة     
(، والتي يتم تجفيفها، وينشأ عليها الخالف؛ من أجل اإلستحواز والزراعة. وسيترتب 3شكل )

ها، حتى يمكن تفاديها. ومع استمرار على ذلك مشكالت أمنية، تتطلب اإلستجابة السريعة ل
ن في إنخفاض المنسوب سيؤدي ذلك إلى خلق مشكالٍت اقتصادية، ناجمة عن عدم التواز

الطلب على المياه مع المعروض منها للزراعة والصيد، والذي بدوره سيخلق مشكالت 
نهم الغذائي. اجتماعية، تدفع السكان للهجرة للمناطق المجاورة؛ سعيًا وراء الرزق لتحقيق أم

وتذكر بعض الدراسات السابقة بأن هذا المعدل ليس ببالغ السوء؛ حيث تعهد مصممو السد 
الء الخزان بأكمله، فإن المياه التي سيضخُّها عْبَر توربيناته لن تق لَّ عن ذي قبل. بأنه بعد امت

 .Salini Costruttosi S.P.A. & Studio Ing  وفي النهاية، ستعود البحيرة إلى منسوبها السابق

G. Pietrangeli S.R.L., 2010) .) 

 التغيرات واآلثار الهيدرولوجية والجيومورفولوجية: 2-2
تريليون لترًا من مياهها كل عام بالتبخر، وهو مقدار يكفي لتفريغ  16لبحيرة حاليًّا تفقد ا    

مو بنفس المقدار عاًما. فإذا قلَّ تدفق المياه من نهر أو  11البحيرة بأكملها فيما ال يتجاوز 
 .المتوقع
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فسينكمش حجم البحيرة، لتصل في النهاية إلى حالة مستقرة جديدة، حيث يتحقق 

ين تبخر المياه من مساحة السطح المتقلص وتدفق المياه المتقلص. ويتوقع "إيفري" التوازن ب
% إلى تقليل حجم البحيرة للنصف، وأن ينخفض  50أن يؤدي تقلص تدفق المياه بنسبة 

 (.Avery, Sean, T., 2013 a and b) متًرا 20سوب المياه نم

( سيبدأ جفاف البحيرة من شمالها الضحل. أما دلتا 3وكما يتضح من استقراء الشكل )     
أومو، التي تمثل غاباتها ومستنقعات البوص فيها موطًنا ألفراس النهر، والتماسيح، والطيور 

سوب المياه، فيما سيكرر انخفاض منسوب قط من منفأمتار  5المائية، فستجفُّ بعد انخفاض 
رًا ما حدث خالل فترات الجفاف التي مرت بها مرتفعات إثيوبيا ما بين عامي أمتا 10المياه 
% من الكائنات الحية التي تعيش في البحيرة. وأي  70، حين ُفقد حوالي 1993و 1975

حيلها إلى بحيرتين صغيرتين  يمتًرا س 20انخفاض في منسوب المياه في البحيرة يتجاوز 
أعمق أجزاء الوادي، ستتغذي إحداهما مما سيتبقى من شديدتي الملوحة والقلوية، تشغالن 

مياه نهر أومو، فيما ستتغذى األخرى من نهرين صغيرين يصبان في جنوب البحيرة، وهما نهرا 
ثر ( اآل1وتوضح الصورة ) (.Garcin, Yannick; et al, 2012)كيريو وتوركويل 

اض منسوب المياه في بحيرة تمثل في تغير خط الساحل الناجم عن إنخفالجيومورفولوجي الم
 توركانا. 

 تغيرات المظهر الطبيعي لألرض: 2-3
بينما كانت عملية بناء السد تجري، أعلنت الحكومة اإلثيوبية فجأًة عن خطط كبرى     

هي  -يجرى تنفيذها بالفعل يوالت-الستغالل المياه التي سيخزنها السد. وأول هذه الخطط 
. كذلك خصصت الحكومة ()ألف هكتاراً  175مساحتها للسكر التي تبلغ  ()مزرعة "كوراز"

ألف هكتارًا من وادي أومو المنخفض للزراعات التجارية. وهذا يشكل، إضافة  300حوالي 
من أحراش تكون للبحيرة التي ستتكون، تغيًُّرا هائاًل في المظهر الطبيعي لألرض، والذي ي

ر قنوات الري، وبذلك ستتضرر الحياة وغابات ومراعى مفتوحة؛ حيث ُتبنى األسوار، وُتحفَ 
 البرية، وستجبر القبائل المحلية على التوطُّن في مناطق جديدة )فيما يعرف بالتهجير(. 

 

()  نًا بموطن شعب داساناش المحلي، والذي ستستحوذ المزرعة على جزء ضخم منه  Avery Sean)سميت بهذا االسم تيمُّ

T., 2013 b). 

()  ِّرة للسكر على مستو 1٠د أكبر من خطة لجعل إثيوبيا أحتعد زراعات السكر الضخمة جزًء   المى الع دول مصد 
(Catherine Fong, 2015.) 
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المياه   تخدامولم يسبق أن نشرت الحكومة اإلثيوبية تقييًما بيئيًّا ألثر المزارع وعمليات اس     
 %30حده يمكن أن يستحوذ على نحو ، لكن يقدر أن مشروع كوراز لقصب السكر و فيها

من تدفق النهر بصفة دائمة، تبعًا لمعدل التطوير، وكفاءة الري، وكمية المياه التي تعود للنهر 
 من %50من الصرف الحقلي. أما المزارع األخرى المخطط لها، فستزيد النسبة إلى مايقرب من 

 .( UNEP, 2012)المياه أو أكثر 

 
المناطق الضحلة -(Aster-DEM 30m(: مناسيب مياه بحيرة توركانا )اعتمادًا على 3شكل )

 هي األكثر إنتاجًا لألسماك.
 ( N. M. Velpuri, G. B. Senay, and K. O. Asante, 2012المصدر: بتصرف عن/ )

 

   تقول حكومة إثيوبيا إن البالد ال يمكنها تحمل االستغناء عن سد جيلجل جيب الثالث. كذلك من البديهي أن تزعم كل
 International Consultingلحد )من شركتَي  الكهرباء والسكر المملوكتين للدولة أن األثر البيئي للسد لن يتجاوز ا 

Engineers, 2009  CESI S.P.A and Mid-Day .) 
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 ة. ا على الجزيرة الجنوبية بالبحير وركانخط الساحل القديم لبحيرة ت(: آثار 1صورة )

 ( Avery, Sean, T., 2013 bالمصدر: )
 

لمنطقة دلتا نهر أومو، وبمقارنة الخررائط أ، ب،  NDVI( منهجية إنتاج 4يوضح الشكل )     
اتي بمنطقرة دلترا نهرر أومرو عرن (، والتي توضح نتائج حساب مؤشرر الغطراء النبر 5ج بالشكل )

( فرري أعرروام TM, ETM+, OLIضررائية المتاحررة للمنطقررة )ت الفطريررق اسررتخدام المرئيررا
م إلرى 1986يتضح انخفاض أعلى قيمة للمؤشر مرن عرام  2017م، 2000/2001م، 1986

م، وذلرك لحسراب الزيرادة فري أقرل قيمرة للمؤشرر؛ دلرياًل علرى التغيرر بالسرلب بكثافرة 2000عام 
م، 2017م إلررى عررام 2000 اء النبرراتي فرري تلررك الفترررة، وقررد حرردث عكررس ذلررك مررن عررامالغطرر 

 من المرئيات المستخدمة في الدراسة. ( قيم المؤشر لكل مرئية 1ويوضح جدول )
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 باستخدام النمذجة الرقمية الكارتوجرافية  NDVI(: مخطط منهجة إنتاج 4شكل )

 GISائية وتقنيات عن طريق التكامل التطبيقي المدمج بين المرئيات الفض 
 

Landsat 5 TM 

5 Bands 

Landsat 7 ETM+ 

7 Bands 

Landsat 8 OLI 

11 Bands 

 الحصول على المرئيات الفضائية

 في صورة قنوات/حزم طيفية

Layer  Stack  +  Mosaic 

Spatial Enhancement (Resolution Merge) 

Radiometric and Spectral Enhancement 

Subset (AOI) 

Vegetation        Indices 

NDVI 

 

 

 المعالجة الرقمية

 للمرئيات الفضائية

 

 الدالئل/المؤشرات النباتية

 دليل االختالفات الخضرية

 

11 

22 

33 
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 بمنطقة دلتا نهر أومو:  NDVI(: ناتج تطبيق وحساب مؤشر االختالفات الخضرية الطبيعي 5شكل )

   . ETM + 2000ب. بالنسبة لمرئية   . TM 1986أ. بالنسبة لمرئية 
 . OLI 2017ج. بالنسبة لمرئية 

الناتجة عن برنامج  Rasterات الصورية لبيان من هيئة ا NDVIالمصدر: اعتمادًا على تحويل قيم مؤشر 
ERDAS IMAGINE  إلى هيئة البيانات االتجاهية/الخطيةVector  باستخدام أدوات التحويل

Conversion Tools  ببيئة صندوق األدواتArc-Tool Box 10.3.  
  دلتا ، ومساحتها )كم مربع( بمنطقةNDVIفئات/مدى قيم مؤشر االختالفات الخضرية   (:1جدول )

 نهر أومو. 

 
للمرئيات   NDVIالمصدر: اعتمادًا على المساحات بجدول البيانات الوصفية للخرائط الناتجة عن حساب 

إلى الصورة   Rasterات الصورية الفضائية المختلفة لمنطقة الدراسة، والمحولة من صورة البيان 
. مع مالحظة  Geo-database Feature Classومخزنة على هيئة  Vectorاالتجاهية/الخطية 

أعلى من انعكاسية النبات المنزرع  +TM, and ETM  أن انعكاسية النبات الطبيعي في مرئيات
 . OLIفي مرئية 

(

أ

) 

(

ب

) 

(

ج
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 الحد من آثار الفيضانات:  2-4
حيث أن انخفاض مستويات المياه بالبحيرة، وماسيترتب عليه من تغيرات وآثار ليس       

السد في العمل ستحل التغيرات التي تحددها   عندهاالمشكلة الوحيدة؛ فمنذ اللحظة التي يبدأ 
موسم احتياجات إثيوبيا من الكهرباء محل الدورات الموسمية لتدفق المياه، التي تنتج عن 

ي المرتفعات؛ مما سيؤدي إلى انحسار فيضان النهر السنوي باتجاه المجرى الخريف المطير ف
في شهر الذروة في النهر ثمانية  لمياهمن بعد موقع السد. حتى اآلن، يبلغ متوسط جريان ا

أمثال ارتفاعه خالل أدنى مستويات جريان المياه شهريًّا. ويتوقع مصممو السد أنه بعد تشغيله 
 .ان ضعف أبطأ معدل للجريانلن تتجاوز ذروة الجري

وتزعم الحكومة اإلثيوبية أن تهدئة جريان النهر أمر جيد؛ حيث إنه يُحول دون وقوع      
، حين غرق أكثر من 2006ضانات، كتلك التي وقعْت في منخفض نهر أومو عام الفي كوارث

كولوجية السد أيًضا أن تخفيف الفيضان سيفيد األنظمة اإليمائة شخصًا. ويزعم مصمموا 
كان استثنائيًّا، وأنه حدٌث ال  2006للبحيرة، إال أن ناقدي المشروع يقولون إن فيضان عام 

يتكرر سوى مرة كل مائة عام. في الغالب، يكون اندفاع الفيضان السنوي أمًرا حيويًّا لكلِّ من 
اعي، فيضية التي تدعم المر السهول ال الطبيعة وأنشطة السكان على طول النهر؛ فهو يروي 

 . (Moges, S., Alemu, Y., & Mcfeeters, S,. 2010) وكذلك الغابات المترامية

ولكن األثر اإليجابي الندفاع الفيضان على األنظمة اإليكولوجية بإقليم البحيرة أكبر،      
الذي  -متخصص علم أحياء األسماك، بجامعة بيرجن بالنرويج-حسبما يقول "يبه كول ن" 

لى مصائد األسماك الموجودة بالبحيرة في ثمانينيات القرن العشرين؛ أجرى دراسة مهمة ع
فالفيضان يجلب إلى البحيرة مياًها زاخرة برواسب، ومواد عضوية، ومواد مغذية، يتجمع 
معظمها من السهول الفيضية. وهذه المواد المفيدة ُتحف ِّز من وجود األسماك ونموها؛ مما 

شجَّع الحكومة الكينية على إقامة ثالث محميات وطنية تغطي  يحرك ب َدْوره نظاًما إيكولوجيًّا
أرض سيبيلوي الواقعة على الشاطئ الشرقي للبحيرة، والجزيرة الجنوبية، والجزيرة الوسطى 

 .(2009)برنامج األمم المتحدة للبيئة، 

 التأثير على األنشطة االقتصادية بالبحيرة:  2-5
تار، سيجفُّ خليج فيرجسون، وستختفي تلك المنطقة أم 3إذا قلَّ مستوى البحيرة ألكثر من     

كميناء للصيد. وربما تظهر مصائد أخرى في مناطق ضحلة جديدة من البحيرة، لكنه ليس 
ًحا أن تكون غزيرة اإلنتاج دون اندفاع الفيضان.   ُمرجَّ
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فقد ظل خليج فيرجسون الضحل، واليزال حتى اآلن، على الشاطئ الغربي من بحيرة 

%  0.5حد أكثر مناطق صيد األسماك ثراًء، وبالرغم من أنه يشغل مساحة أقل من أتوركانا 
من مساحة البحيرة، فإنه يضم ما يعادل نصف حجم األسماك التي تعيش قرب شواطئها، حسب 
ما ذكره "كول ن"؛ فخالل السنوات التي يأتي فيها اندفاع الفيضان قويًّا، ُيحتجز في الخليج ما 

؛ (Ojwang W., etal, 2007 and 2010)نًا من أسماك البلطي طألف  16يصل إلى 
International Rivers, 2013))( ؛Netherlands Development Organization, 2005 .) 

 
 ماذا بعد تنفيذ المشروعات التنموية بحوض البحيرة )رؤية مستقبلية استشرافية(.   -خامسا 

مة مشروع سد جيلجل جيبى الثالث على نهر ابعد أن تم التعرض لآلثار البيئية إلق       
أومو، المصدر الرئيسي لمياه بحيرة توركانا، تتضح اإلنعكاسات السلبية لإلستثمار على حساب  
البيئة، واختالل المعادلة بين متطلبات ذلك اإلستثمار والبيئة. من هنا تعرض تلك النقطة من 

لثالث كرؤية مستقبلية، وذلك من خالل االبحث للسيناريوهات المتوقعة بعد تشغيل سد جيبى 
 مايلي:

ًرا بإطالق فيضانًا إيكولوجيًا )صناعيًا(     ا على االنتقادات، َوَعَدت  الحكومة اإلثيوبية مؤخَّ ردًّ
خالل شهر سبتمبر. ويقول "إيفري" إن هذا قد يكون طوقًا حقيقيًا للنجاة في حالة وصول 

ين، يستبعدون ببساطة وصول المياه إلى البحيرة؛ حيث  ر المياه إلى البحيرة، لكنه، وناقدين آخ
 .(UNEP, 2012)ستكون المياه الزمة دائًما لغرض تنموي آخر 

ويمكن أن تمثل إدارة المياه المشتركة قوة للسالم أو للصراع، والسياسة وحدها هي التي      
البشري، وهي أحد  طتحدد المسار الذي سوف تتبعه تلك القوة؛ حيث تمثل المياه جوهر التراب

الموارد المشتركة التي تخدم األنشطة االقتصادية، واألغراض المعيشية، والبيئة. وٌتعنى اإلدارة 
الوطنية للمياه بإحداث توازن بين هذه المجموعات واألنشطة المتنافسة على استخدامات 

تعد أيضًا أكثر  هالمياه، عن طريق سن التشريعات المنظمة لذلك. وعالوًة على ذلك، فإن الميا
الموارد تجاوزًا للحدود، في صورة: أنهار، وبحيرات، ومستودعات للمياه الجوفية، وتعمل تلك 
المياه العابرة للحدود على تمديد الترابط الهيدرولوجي عبر الحدود الوطنية، والربط بين 

ترابط هو ل مستخدمي المياه في مختلف الدول، من خالل نظام مشترك. والشك أن إدارة ذلك ا
أحد التحديات الكبرى للتنمية البشرية، التي تتعلق بالمساواة والحد من الفقر، والتي تواجه 

 صانعي السياسات ومتخذي القرارات في المجتمع الدولي.
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وفي حالة حدوث ندرة في المياه، مقارنًة بالطلب، يشتد التنافس عبر الحدود على المياه  
مؤسسية لإلستجابة للمشكالت العابرة للحدود، فمن المحتمل  تالمشتركة، ومع عدم توافر آليا

أن يفضي هذا التنافس إلى صراعات عنيفة، فيما يعرف "حروب المياه". ومن الممكن أن تكون 
اإلستجابة لمسألة التنافس تلك بقدٍر من التعاون بداًل من النزاع؛ وبذلك يعد التنافس المتزايد  

من التعاون في المستقبل. ويتمثل ذلك بإقليم حوض بحيرة  على المياه بمثابة حافز لمزيدٍ 
 توركانا في الصور التالية:

فربما اليكون تفريغ نهر أومو أمرًا ذا أهمية؛ وذلك اعتمادًا على المياه الجوفية التي تم  -
اكتشافها في كينيا غرب بحيرة توركانا، التي من الممكن أن تفتح بابًا جديدًا لمستقبل 

للقبائل التي تعيش حول البحيرة. ذلك بالرغم من أن جزء كبير من المياه يقع  أكثر رخاءً 
م؛ ومن ثم فإن ضخها إلى السطح سيكون باهظ التكلفة، وهذا في  100تحت عمق 

 Radar Technologiesحالة أن جودة المياه مأمونة مع التأكد من معدل تجدد المياه  

International, 2013).) 

 Catherine)االكتشافات البترولية الحديثة حول البحيرة، والتي ذكرها كما يمكن أن تؤدي  -

Fong, 2015،)  .إلى طفرة تنموية، تغير من خريطة التنمية بجوانبها المختلفة باإلقليم
فالبترول مصدر رئيسي للطاقة المحركة لآلالت، ويدخل كمادة خام في العديد من 

بعض فروع الصناعات الغذائية. كما يعد البترول البتروكيميائية، و الصناعات الكيميائية، و 
مادة خام استراتيجية، تظهر فيها بوضوح التداخل بين االقتصاد والسياسة؛ حيث أنه  
سلعة اقتصادية تؤدي إلى نفوذ سياسي يتحول بدوره إلى قوى ضغط سياسية، في ظل 

    أسعاره المقبولة اقتصاديًا.
من فائض الطاقة الكهرومائية، المولدة عبر  هذا باإلضافة إلمكانية استفادة كينيا -

توربينات محطة الطاقة التابعة لخزان جيبى الثالث، من خالل اإلشتراك في شبكة ربط 
 كهربائي مع جارتها إثيوبيا. 

رية عالوًة على أنه بمقدور القادة االعتماد على ركيزة تقدير احتياجات التنمية البش -
ة للتعاون على صعيد الحوض؛ للحد من الفقر، وتهيئة واألهداف المشتركة، كركيزة أساسي

فرص العمل، وإدارة المخاطر، وجعل تلك الركيزة جزًء اليتجزأ من سياسة التخطيط، ودعم 
 صناعة اتخاذ القرار لحوض البحيرة. 
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 النتائج والتوصيات 

خاص  ضع البيئي العام، ووضع المياه بشكلٍ يتضح مما سبق، أن السيناريو األفضل للو      
في محاولة للوصول إلى وضٍع   "اإلستدامة أواًل"،في إقليم حوض بحيرة توركانا هو سيناريو 

؛ من خالل اتباع استراتيجية التوازن بين التنمية االقتصادية والمحافظة على البيئةأفضل، 
الغذائي، كعناصر أساسية من عناصر تحقيقًا لألمن البيئي، واألمن المائي، ومن ثم األمن 

التخطيط المائي، والتشريع المائي، والبحوث  من اإلنساني. ولن يتم ذلك إال عن طريق األ
؛ لبناء الثقة، حيث يمثل عدم صحة ودقة المائية، والتدريب والتوثيق واستخدام نظم المعلومات

ذ بعين اإلعتبار كل العوامل المعلومات أو عدم توفرها عقبة أمام التعاون الوثيق. مع األخ
والفاعلة في ذلك؛ لتقليل اإلنعكاسات السلبية على البيئة، والعمل على زيادة العوائد   المؤثرة 

 االقتصادية للمجتمع؛ إلحداث التوازن بين الموارد المتاحة والطلب عليها.    
)كالسدود( له آثارًا  تبعًا للقانون الطبيعي للبيئة، فإن كل مشروع أو إنشاء بشري ضروري      

ويجب دراسة تلك اآلثار لتالفيها أو التقليل منها؛ ومن ثم فعلى ختالف حجمه، بيئية تختلف بإ
إثيوبيا محاولة تطبيق مبادئ استثمارية مسئولة، تحافظ على البيئة، تحقيقًا لشروط تحقيق 

قارير عن ماتم إحرازه في التنمية الشاملة المستدامة والمتواصلة مع العدالة البيئية، وتقديم الت 
 المبادئ. تنفيذ تلك 

يجب إتباع أسلوب التنمية الموصولة اجتماعيًا، ومفتاحها هو: المشاركة، والتنظيم،      
والتربية، والتمكين للسكان، من خالل استراتيجيات تقوم على الفرد أواًل وأخيرًا؛ حيث أنه إذا 

نوا قادرين بد أن تكون لهم سلطة، والبد أن يكو ُأريد للناس أن يتمكنوا من تحقيق التنمية فال
 على التحكم في أوجه نشاطهم داخل مجتمعاتهم. 

وينبغي أن يشارك السكان، ليس فقط في العمل المادي الذي تتطلبه التنمية االقتصادية،      
ى بل في التخطيط له، وفي تحديد األولويات. ثم اإلنتقال إلى مستوى الحكومات، باإلعتماد عل

ييم البيئي، مع األخذ بعين اإلعتبار كل العوامل المؤثرة  التخطيط والتشريع البيئي، ثم التق 
 والفاعلة في ذلك، ولن ينجح ذلك إال بتنسيق الجهود بين الدول التي تجمعها مصلحة واحدة.

وقد أكد البحث على أن لكل دولة الحق في بناء السدود داخل أراضيها؛ لتقليل الفجوة         
ئي والتنموي لديها، أيضًا للوصول إلى عائد اقتصادي  المائية، أو سد العجز المائي والغذا

مالم تضر الدول المشتركة معها في حوض النهر طبقًا لمبدأ التكلفة والعائد  واجتماعي، 
Coast and Benefit Analysis وتبعًا لإلتفاقيات والمعاهدات الدولية، بشأن استخدامات ،

 د كليًا على مياه النهر.يحافظ على بقاء المجتمعات التي تعتمالمياه، بما 
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في النهاية، يجب إنشاء مؤسسة/منظمة ذات إدارة مشتركة من دول حوض البحيرة،        
تتبنى مبدأ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية؛ لوضع السياسات والمخططات التنموية، وإصدار 

تديات المحايدة للنقاش  لعديد من المهام، أهمها: إقامة المنالتشريعات اإلقليمية. ذلك إضافًة ل
والحوار، وتولي مهام تقصي الحقائق، وإجراء الدراسات والبحوث لصالح الدول األعضاء، 
ورصد مدى اإللتزام بالمعاهدات واإلتفاقيات من الدول األعضاء، وتفعيل الجزاءات المفروضة 

 على الدول التي ترتكب األخطاء.
رًا من العبء المالي إلدارة تلك المؤسسة، التي  جب على تلك الدول أن تتحمل جزًء كبيوي     

تنظم شئون تلك المياه العابرة للحدود؛ وذلك بغرض تحقيق مصالح الملكية، إضافًة لتمويل 
المانحين، الذي يمثل الجزء األقل من التمويل. حيث يتمثل الخطر الكامن وراء تمويل المعونات 

تحكم فيها اإلمدادات التمويلية؛ حيث تتحكم ية ظهور أجندات لتحديد األولويات، تفي إمكان
أولويات المانحين في برنامج العمل. وتكون المعونة في غاية األهمية عند تمويل تكاليف بدء 
التنفيذ، والتدريب، وتنمية القدرات. باإلضافة إلى ذلك، فإن الطريقة المثلى لتمويل المعونات 

كاليف التنسيق بين الدول باهظة، كما أن تقديم المنح وليس القروض؛ حيث أن ت تتمثل في
 . (2006برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية، )مسئولية تسديد الديون أمر صعب 

يوفر استخدام وسائل وتقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية الكثير من      
تدهور للغطاء النباتي بمنطقة الدراسة؛ حيث جهد والتكلفة في رصد وتقييم حالة الالوقت وال

أعطت طريقة التفسير البصري واآللي نتائج جيدة إلى حد ما في تحديد وتمييز مناطق الغطاء 
النباتي، مع إمكانية فصلها حسب الدرجات اللونية التي تظهر بها في المرئيات الفضائية. وقد  

مع كثافة الغطاء  NDVIة لمعامل عالقة طردية قوية بين القيم المحسوبوجد أن هناك 
، يرجع OLI 2017النباتي وحالة تدهوره. وقد نتج تحسن نسبي في قيم المعامل مع مرئية 

 إلى عمليات االستثمار الزراعي بالمنطقة.
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 واقع الدراسات اإلسالمية في جامعات غرب أفريقيا

 
 )*( عبد املهيمن حممد األمنيد. 

 
 

 : ملخص
 

حين نتحدث عن التعليم اإلسالمي والعربي في أفريقيا ، فنحن نتحدث عن جزء من النشاط   
هذه الدعوي فاليمكن دراسة اللغة العربية وتفريغها من مضمونها اإلسالمي؛ واستحالة الفصل 

ما أكد ذلك تبدو جلية في غرب أفريقيا،ألن األفارقة يدرسون اللغة العربية لدافع ديني محض؛ ك
يه الكثير من الدراسات الميدانية التي أجريت حول دوافع تعلم اللغة العربية لدى األفارقة.وعل

 ة. ستركز تلك الورقة على مجموعة الدول التي تقع في الركن الغربي من القارة اإلفريقي

وتعد تجربة التعليم اإلسالمي في أفريقيا في التعليم الجامعي محدودة وجزئية لكنها تمثل إنجازا 
ومن أبرز مؤسسات التعليم الجامعي اإلسالمي في أفريقيا الجامعة  .يستحق الوقوف عنده 

سالمية في النيجر وتضم عددا من الكليات العلمية واألدبية. لذلك ستقتصر على أقسام اإل
دراسات اإلسالمية في جامعات غرب أفريقيا، وسيكون تركيز الباحث واعتماده على أقسام ال
لدراسات اإلسالمية في الجامعة اإلسالمية بالنيجر، وجامعة اإلعمار بغينيا؛ وذلك لتوفر ا

 بشكل جيد كما سنرى في مطالب الدراسة الثالثة . المعلومات عنها
 

 

ستاذ المتعاون بالجامعة اإلسالمية بالنيجر، األ -المشرف على المعهد العالي إلعداد معلمي اللغة العربية بالنيجر )*(
 .مؤمن الوطنيةالجامعة عبد الو 
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Summary 
 

     When we talk about Islamic education in Africa, we are talking 

about part of the advocacy activity so it is not possible to study the 

Arabic language and empty it from its Islamic content; the 

impossibility of this separation is evident in West Africa, because 

Africans are studying the Arabic language for a purely religious 

motive; as confirmed by many field studies that It was conducted on 

the motives of learning Arabic for Africans, and therefore this paper 

will focus on a group of countries located in the western corner of the 

African continent. 

The experience of Islamic education in Africa in university 

education is limited and partial, but it represents an achievement 

worth standing for. One of the most prominent institutions of Islamic 

education in Africa is the Islamic University in Niger and includes a 

number of scientific and literary colleges. 

Therefore, it will be limited to the departments of Islamic 

studies in the universities of West Africa, and the researcher's focus 

and reliance will be on the departments of Islamic studies at the 

Islamic University in Niger and the University of Construction in 

Guinea, in order to provide information on them well as we will see in 

the three study points. 
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 :مقدمة

عن قارة بأكملها، إال  ي والعربي في أفريقيا فنحن نتحدثحين نتحدث عن التعليم اإلسالم     
يتفاوت تبعًا لنسبة المسلمين في  م اإلسالمي والعربي جزء من النشاط الدعوي، وعليهأن التعلي

كز تلك  هذه الدول، وتبعًا للفرص المتاحة للمؤسسات العاملة في الميدان الدعوي، لذلك ستر 
يقية. تجربة التعليم في الركن الغربي من القارة اإلفر الورقة على مجموعة الدول التي تقع 

ئية لكنها تمثل إنجازا يستحق لعربي في أفريقيا في التعليم الجامعي محدودة وجز اإلسالمي وا
ومن أبرز مؤسسات التعليم الجامعي اإلسالمي في أفريقيا الجامعة اإلسالمية  .الوقوف عنده 

في أوغندا وتضم ة واألدبية. والجامعة اإلسالمية في النيجر وتضم عددا من الكليات العلمي
ولى للنطاقين سست هاتين الجامعتين منظمة المؤتمر اإلسالمي، األخمس كليات، وقد أ

 بالفرنسية والثانية للنطاقين بالعربية .

ال توجد ، أهمها  وهناك إشكاالت  تواجه المناهج في الدراسات اإلسالمية في جامعات أفريقيا 
علم، واالتفاق بناء المنهج واقع المجتمع والمت ت للبيئة األفريقية ،فمن أهم أسسمناهج أعد

ى في المنهج ال يبرر بحال استيراد مناهج صممت لبيئة في بعض ما يحتاجه المتعلم من محتو 
 .أخرى 

 :أسئلة الدراسة

 تسعى الدراسة إلى االجابة عن األسئلة اآلتية:
 .ما الجذور التاريخية للدراسات اإلسالمية في غرب أفريقيا؟1
 عات التي توجد فيها أقسام للدراسات اإلسالمية في غرب أفريقيا؟م الجام.ما أه2
إلسالمية في غرب أفريقيا من حيث أهدافها، ومحتويات مناهجها الدراسات ا.ما واقع 3

 اسية،وطرق ووسائل تدريسها،وآليات تقويمها، وأدوار المتخرجين منها؟الدر 

راسات اإلسالمية في غرب أفريقيا؛وكيفية .ما أهم المشكالت التي تقف عقبة نحو تطور الد4
 شكل علمي سليم؟حلها ب

 أهداف الدراسة 

 األهداف اآلتية:ث على إجابات أسئلة البحث؛ سيحقق هذا البحث لبحوبا
 .إعطاء نبذة وجيزة عن أصالة وتجذر الدراسات اإلسالمية في غرب أفريقيا.1

أفريقيا،وذلك من خالل تناول مكونات .إلقاء الضوء على واقع الدراسات اإلسالمية في غرب 2
 م علمي سليم.ودراستها دراسة وصفية، تخلص إلى تقوي المنهج،
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في غرب أفريقيا، من خالل منظور واقعي؛ قصد الوصول  .إبراز مشكالت الدراسات اإلسالمية3
 إلى الحلول الناجحة لها.

 أهمية الدراسة 

 وتبرز أهمية هذه الدراسة في النقاط اآلتية:
 أفريقياادها على الرؤية التربوية المعاصرة في دراسة واقع الدراسات اإلسالمية في غرب عتم.ا1
دراسات اإلسالمية في جامعات غرب أفريقيا، ومحاولة .تبني النظرة الشمولية للنظرة إلى ال2

 تقويم واقعها، وفق آليات علمية، تحظي بقبول البحث العلمي الجاد.

يا،انطالقا من مبدأ ضرورة  تطوير ات اإلسالمية في غرب أفريق.اإلسهام في تطوير الدراس3
 من فترة إلى أخرى.الدراسات ومحتوياتها 

ثيق للدراسات اإلسالمية في غرب أفريقيا،وتتأكد أهمية هذه النقطة .اإلسهام في الكتابة والتو 4
والتأليف؛  األخيرة حين ندرك الطبيعة السائدة في غرب أفريقيا؛وهي عدم العناية بالتدوين 

باحثين حول وهذا ما جعل هذه المنطقة عرضة للجهل، وفتح الباب أمام تخيالت وظنون ال
ير من األكاذيب و األباطيل؛ التي تشكل منقصات في ماضيها وتاريخها؛ فألصقوا بها الكث 

 رصيدها في اإلسهام في التاريخ البشري. 

أفريقيا؛تكون أساسا في وضع  .توفير معلومات عن الدراسات اإلسالمية في جامعات غرب5
 ني منها.الحلول للمشكالت التي تعا

 منهاج الدراسة 

ة المنهج الوصفي،الذي يطبق  رأى الباحث أن خير منهج لتناول هذه الدراسد وق
لمعرفة بعض الحقائق التفصيلية عن واقع الظاهرة أو نظام تعليمي؛ لتقديم وصف شامل 

 .(1)وتشخيص دقيق لذلك لواقع

المنهج بما يعتمده من تحليل وتفسير علمي منظم،وتصنيف  همية هذاوتتأكد أ
 .(2)للدراسة الدقيقة للظاهرة؛ وإخضاعها

 

 
 

 202هـ ص14212العبيكان، الرياض ط ، مكتبة المدخل إلى  البحث في العلوم السلوكيةصالح حمد العساف، ( 1)

، دار المستقبل للنشر والتوزيع،  علميةالمرشد في إعداد البحوث والدراسات الأبو القاسم عبد القادر صالح وآخرون، ( 2)
 14م،ص 2001 1ط  انالسود
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 حدود الدراسة 

هذه الدراسة؛ فإنها ستقتصر على أقسام الدراسات اإلسالمية في جامعات  أما حدود
في الجامعة غرب أفريقيا، وسيكون تركيز الباحث واعتماده على أقسام الدراسات اإلسالمية 

 وجامعة اإلعمار بغينيا؛  اإلسالمية بالنيجر،
رة طويلة ؛ ولكونها كذلك ذات خبها بشكل جيد لدى الباحثوذلك لتوفر المعلومات عن

في مجال تنظيم هذه الدراسات، واعتمادها على رؤية تربوية واضحة في مجال تنظيم الدراسات 
 امعات العالمية.واألقسام العلمية؛ على غرار ما هو متبع في الج

 مصطلحات الدراسة 

سيستخدمها الباحث في هذه   ومن المهم هنا اإلشارة إلى بعض المصطلحات التي
 وهي: ر لها يوضحها؛الدراسة،وتقديم تفسي

؛ يقصد الباحث بالدراسات اإلسالمية؛المواد الشرعية واللغوية؛التي الدراسات اإلسالمية.1
ي الغالب يطلق إلسالمية في جامعات غرب أفريقيا؛ وفيدرسها الطالب في أقسام الدراسات ا

والشريعة ربية والدراسات اإلسالمية؛ باعتبار أن اللغة على هذه األقسام قسم اللغة الع
وجهان لشيء واحد؛ فال يمكن التعمق في دراسة الشريعة؛ بدون التمكن من آلة اللغة؛ كما 

 اإلسالمي؛ واستحالة الفصل هذه تبدو اليمكن دراسة اللغة العربية وتفريغها من مضمونها
لغة العربية لدافع ديني محض؛ كما أكد ذلك جلية في غرب أفريقيا،ألن األفارقة يدرسون ال

 ثير من الدراسات الميدانية التي أجريت حول دوافع تعلم اللغة العربية لدى األفارقة.الك

المجتمع وتطويره،وتحتوى ؛ هي تلك المؤسسات التعليمية، التي أنشئت لخدمة الجامعات.2
ية وتطبيقية. ويدخل ضمن معرفة التي يحتاج إليها المجتمع من معارف نظر على فروع ال

العليا؛ ألنها تتفق مع الجامعات في أن الطالب الذي يلتحق بها، هذا المصطلح المعاهد 
 يشترط فيه الحصول على الثانوية العامة.

علمية األوساط اللح بنفس معناه الشائع في يستخدم الباحث هذا المصط غرب أفريقيا؛.3
 .دولة مستقلة 16قة التي تجمع واإلعالمية والسياسية،والذي يعني المنط
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 مدخل يف اجلذور التارخيية للدارسات اإلسالمية يف غرب أفريقيا :املطلب األول

 

ولقد تعددت   (1)لقد استطاع اإلسالم أن ينتشر في بالد السودان الغربي في وقت مبكر
نا، أن اإلسالم في غرب بها ذلك االنتشار؛ ولكن  الذي ينبغي التنويه إليه هالوسائل التي تم 

؛ فلقد تقبل أهالي هذه المنطقة اإلسالم ودخلوه طواعية؛ وال أفريقيا انتشر بوسائل سلمية 
 غرابة في ذلك لعلتين أساسيتين؛ وهما:

عالى :  ))ال إكراه في ي،الذي أقره القرآن في قوله تـ توافق هذا السلوك مع المبدأ اإلسالم1
 (2) ((الدين قد تبين الرشد من الغي

.سالمة الفطرة لدى األفارقة، واالنسجام مع فطرة هللا، التي فطر الناس عليها؛وهي االنقياد 2
 هلل بالطاعة والعبودية، والتخلص من الوثنية المنافية للفطرة 

 غرب أفريقيا  أواًل: وسائل نشر اإلسالم في  

لدين اإلسالمي، وبيان ؛ حيث قامت هذه الفئة بدعوة الناس إلى االدعاة والمعلمون واألئمة.1
ولوا في أفريقيا مبشرين بتعاليم اإلسالم ومبادئه،وشجعهم على ذلك نيل أحكام الشريعة،وتج

الفئة ى هذا الدين؛ ولهذا حظيت هذه رضوان هللا، واإلقبال الشديد من أهالي أفريقيا عل
 (3)مع األفريقي؛وخاصة لدى الطبقة الحاكمةبمكانة مرموقة في المجت

؛ لقد كان للتجارة دورهام في ربط الصالة بين العرب المسلمين في المشرق العربي .التجارة2
مية، وشمال أفريقيا، وشعوب بالد السودان؛ وعن طريق هذه التجارة انتشرت الثقافة اإلسال

ست تحقيق الربح المادي فقط؛ بل ان التجار يرون أن مهمتهم؛ ليوالعادات اإلسالمية، وك
ريق هداية الناس إلى هذا الدين. واستخدم التجار في ذلك الربح األخروي، عن ط

 وسيلتين،هما:

 .الدعوة بالقول -أ

الدعوة بالقدوة؛ عن طريق إبراز محاسن اإلسالم، من خالل السلوكيات المطابقة  -ب
 .لتعاليم  اإلسالم

 

وتطويره في  ، بحث مقدم لندوة التعليمالعلوم اإلسالمية واللغة العربية في جامعات غرب أفريقياموسى محمد كون، ( 1)
 4م ،ص 2009غرب أفريقيا بالنيجر 

 1/339م 1982اب اللبناني، ط، دار الكتمروج الذهب ومعادن الجوهرأبو الحسن على المسعودي، ( 2)

 256البقرة آية ( 3)



 

  

85 

 

 9201 األول تشرين-متوز /أكتوبر-يوليو

 

سـ
را

د
ت

ـا
ــ

ــ
ــ

ــ
 

 
في  ؛ لقد كان للهجرات القبلية الجماعية صوب بالد السودان الغربي، واستيطانهمالهجرات.3

لألفارقة؛  المدن، وحول أحواض األنهار وفي المراعي والسهول، واندماجهم ومصاهرتهم
غ األثر في نشر اإلسالم والثقافة اإلسالمية، وقد تحدثت مصادر تاريخية عديدة عن هذه بال

 .(1)الهجرات

هجرات كذلك هجرات العلماء من الشرق إلى أفريقيا، ومن أفريقيا إلى الشرق ال ومن
 مي؛ للتزود بالثقافة اإلسالمية والعربية.اإلسال

دأ األفارقة باالهتمام بأداء هذا الركن الهام من ؛ منذ انتشار اإلسالم في غرب أفريقيا، بالحج.4
لى األراضي المقدسة، وكانت هذه  أركان اإلسالم، في شكل قوافل تنظم سنويا للتوجه إ

 .(2)القوافل تحظى بعناية السالطين

تية، خير وسيلة؛ لنشر العقيدة اإلسالمية والثقافة الرحلة العباداوقد أصبحت هذه 
إلقبال طلبة العلم والعلماء عليها، واعتبارها فرصة لمالقاة العلماء في العربية في غرب أفريقيا؛ 

 إليه األفارقة علي أنه النموذج والمصدر للثقافة اإلسالمية. الشرق اإلسالمي، الذي ينظر

الطرق الصوفية قد أدت دورا هاما في نشر اإلسالم والثقافة  انت؛ كالطرق الصوفيةـ 5
قد تحدثت بعض المصادر التاريخية عن توافد شخصيات اإلسالمية في غرب أفريقيا، و 

 .مشهورة بالورع و التقوى إلى بالد السودان الغربي

ها وقد ساعد على انتشار الطرق الصوفية تكيفها مع بيئة المجتمعات األفريقية وعادات
قبوال لدى  وتقاليدها، وكانت الطقوس واستعمال الدفوف و الطبول في حلقات الذكر؛ قد وجدت

 .(3)األفريقيين؛ ألنها تخلط بين العبادة والحركات الراقصة

أفريقيا قديما الطريقة القادرية، وقد  ومن أهم الطرق الصوفية التي انتشرت في 
ب أفريقيا، وتكاد تكون أوسع الطرق الصوفية نتشرت التيجانية في األزمنة األخيرة في غر ا

 انتشارا اليوم. 

 

الثقافة العربية اإلسالمية وأثرها في مجتمع السودان الغربي دراسة في التواصل الحضاري يث أحمد، مطير سعد غ( 1)
 151ـ   152م، ص  20051، دار المدار اإلسالمي، بيروت طاألفريقي –بي العر 

 بتصرف 159-156مطير سعد غيث أحمد، المصدر السابق، ص( 2)

، تحقيق: جمال الدين الشيال، مكتبة الخانخي، خلفاء والملوككر من حج من الذ الذهب المسبوك فيالمقريزى، ( 3)
 115م، ص 1955القاهرة، ط
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م مع دخول اإلسالم، وقد تحولت الحركة الجهادية إن منطقة غرب أفريقيا دخلها العل
وقد شكل ذلك أهم  (1)ة الحسنة أسلوبافي أفريقيا إلى حركة دعوية، تعتمد الحكمة والموعظ

ير والفعال، الذي تركه، فمنذ أن توطن اإلسالم أحداث تاريخ القارة؛ بالنظر إلى األثر الكب
ول في توجيه األحداث فيها، فقامت الدول وترسخ في المنطقة؛ أصبح العنصر الديناميكي األ

ر والدور، ونشأت المدن  مستنبطة منه نظم الحكم و اإلدارة، وشيدت المساجد والقصو
 .(2)واألمصار، ونشطت التجارة، ونهضت دور العلم والثقافة بفضله

ونتيجة للتعبيرات التي أحدثها اإلسالم في حياة األفارقة، والتي أهمها ازدهار الحياة 
العلمية والثقافية؛ وخاصة في مجال الدراسات اإلسالمية؛ فقد عرفت المنطقة مراكز علمية 

أن يطلق عليها بالمصطلح الحديث)جامعات غرب أفريقيا( وكانت هذه المراكز في  كبرى، يمكن
 .ية مراكز تجارية؛ نتيجة لموقعها االستراتيجي على طرق القوافل التجاريةالبدا

ت علمية رئيسية، اشتهرت بنشر العلم والمعرفة اإلسالمية، ويؤمها ثم تحولت إلى منارا
  .(3)يع مناطق بالد السودان الغربي والمناطق المحيطة بهاطالب العلم ورواد المعرفة، من جم

 ا  ية العلمية بغرب أفريقي م ثانيا: المراكز اإلسال 

 وأهم هذه المراكز العلمية مايلي:

وسكون الشين والتاء أوبفتح التاء( وتعد من أهم مراكز  )بضم األلف وفتح الدالأودغشت -1
ألفريقية، وهي مدينة قديمة، لم يعد لها وجود الثقافة اإلسالمية في شمال غربي القارة ا
بها مساجد ومدارس وأبنية عامة جميلة  تاآلن، وكانت حاضرة للصنهاجيين، وكان

هـ وكان سقوطها النهائي 649وأسوق، وقد اضمحلت في عهد الشريف اإلدريسي المتوفي
 .(4) راجعا إلى ضياع شوكة الزناتيين على يد المرابطين

هـ في عهد الدولة المرابطية بالمغرب، وقد دخلت في 494ةت حوالي سن، وقد تأسسجنى -2
السادس الهجري في عهد ملكها كنبر. وقد صنفت هذه المدينة في ن اإلسالم في القر

العلمية بعد تنبكت، وكانت مدينة جميلة من حيث  المرتبة الثانية من حيث األهمية
 

 179ص  1996ط  ، دار الرواد، طرابلس،التأثير اإلسالمي في السودان الغربيحمد، مطير سعد غيث أ( 1)

ليم وتطويره في غرب أفريقا إلى ندوة التع دم، بحث مقالتعليم في غرب أفريقيا واقع وآفاقحول  محمد المختار ولد أباه،( 2)
 . 3م، ص 2009بالنيجر

 1، المجتمع الثقافي، أبو ظبي طم1430ـ 1230ية مالياإلسالم والمجتمع السوداني، إمبراطور أحمد الشكري، ( 3)
 . 57م، ص1999

 .185ذكره، ص بق، مرجع سية وأثرها في مجتمع السودان الغربيالثقافة العربية اإلسالم مطير سعد غيث أحمد،( 4)
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عربية في جني؛ قد شهدت دفعة قوية في أراضيها الخصبة، ويبدو أن الثقافة اإلسالمية ال

والطالب، وصاروا محل عنايته، ووفر لهم ء عهد األسكيا محمد الكبير، الذي اهتم بالعلما
ا صوب مرابعها ومجالسها الكتب والمخطوطات؛ مما دعا اآلخرين إلى التوافد تباع

لمية وقامت العلمية؛ وأدى إلى انتعاش ملحوظ في حياتها الثقافية؛ فقويت الحركة الع
وذلك النشغال ؛ الحلقات الدراسية والمناظرات العلمية، التي كانت تجري في منتصف الليل

 .(1)الناس في بقية األوقات

وكانت لها صالت واسعة النطاق وقد امتد نشاطها الثقافي إلى مدن السودان الغربي، 
استقبلت أفواجا  بالمشرق والمغرب العربيين سواء في المغرب أو مصر أو الحجاز؛ حيث

 .(2)متتالية من طالب العلم، عمرت بها مساجدها ومدارسها

هذه المدينة أشهر الحواضر الثقافية  في غرب أفريقيا، وقد تأسست حوالي عد ، تتتنبك -3
ري/الحادي عشر للميالد، وذلك على يد قبيلة مقشرن أو مغشرن القرن الخامس الهج

دار فقه وعلم وصالح ودين  ة لم تزل من حين أسستوقد وصفت بأنها"مدين (3)الطارقية
قد ازدهرت هذه المدينة في عهد سالطين مالي، و  (4)ووالية وهي قاعدة بالد السودان"

والقصور والمدارس، وذلك بعد  وخصوصا في عهد منسا موسى، الذي عمرها بالمساجد 
 .(5)عودته من رحلته الشهيرة إلى الحج

العظام؛ شهدت تطورا كبيرا؛  مملكة األسكيين وسالطينهاوفي القرن العاشر في عهد 
 ر والتجار األثرياء يتخذونها موطنا لهم.والفكاألمر الذي جعل رجال العلم 

 

  -215ص  م،1984 3، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، طانتشار اإلسالم في القارة اإلفريقيةحسن إبراهيم حسن، ( 1)
 .بتصرف217

 . 16م، ص1964، طبعة هوداس فرنساتاريخ السودانالسعدي، ( 2)

: محمد حجي، مه عن الفرنسيةرج، توصف أفريقيا ، والحسن بن محمد الوزان،12-11السعدي، المرجع السابق، ص ( 3)
 . 218-217، وحسن إبراهيم حسن، المرجع السابق ص 2/163م 19832ومحمد األخضر، دار الغرب اإلسالمي، ط

دور المرابطين في نشر اإلسالم في غرب  ، وعصمت عبد اللطيف دندش،20السعدي، المرجع السابق ذكره، ص ( 4)
 . 163، ص م8198 1، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، طفريقياأ

وطنية، ، تحقيق: الهادي مبروك الدالي، دار الكتب الالسعادة األبدية في التعريف بعلماء تنبكت البهيةرواني، األ( 5)
 .26م، ص 2001بنغازي، ط
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ثقافيا وتعليميا هاما خالل القرنين  والمالحظ أن مراكز العبادة في تنبكت؛ قد أدت دورا
يالد؛ وعلى الرغم من تعدد هذه  العاشر والحادي عشر للهجرة/ السادس عشر والسابع عشر للم

 المراكز فإن أشهرها ثالثة مراكز عبادة، وهي:

 نقربيرو(الكبير)ج جامعأ/ ال

 ب/جامع سنكري 
 .(1)ج/جامع سيدي يحي

امتها علماء أجالء، اشتهروا بالعلم والتقوى وهذه الجوامع الثالثة قد تعاقب على إم
 والصالح، ويتم تعيينهم من قبل السلطات السياسة.

م وكانت هذه الجوامع تعج بالعلماء وطالب العلم، وكانت مقصدا للمستفتين من األقالي
 عيدة، الذين يقصدون العلماء المشهورين بالعلم و الفتيا. الب

، تقع مدينة جاو على الضفة اليسرى لنهر النيجر، وكانت عاصمة مملكة سنغي، وقد جاو -4
ة للميالد، أما عصرها الذهبي في االزدهار تأسست قبل القرن الخامس للهجرة/الحادي عشر 

جرة/السادس عشر للميالد، الذي شهد ر للهالثقافي والسياسي؛ فكان في القرن العاش
ألسكيين، وكانت جاو حاضرة اقتصادية تعج بالكثير من ازدهار مملكة سنغى على عهد ا

 التجار وخاصة من الشمال األفريقي.

العربية  وا مدينة جاو ونشروا فيها الثقافةلقد توافد المسلمون مبكرا واستوطن
على إدخال األفارقة في اإلسالم ودعوتهم إليه؛ قهاء اإلسالمية، ولم تقف جهود المسلمين الف

جد جاو، التي أنشئت هناك مدارس يحفظون الناس فيها القرآن الكريم بل اتخذوا من مسا
وشهدت  (2)األخرى في مملكة سنغى ويفقهوهم في أمور دينهم، وانتقل العديد منهم إلى المدن

ى، على عهد ملكها األسكيا محمد ة سنغجاو ازدهارا منقطع النظير، مع فترة ازدهار مملك
 الكبير.

 

 

 69-68ص  -م 1973اهرة ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القدولة مالي اإلسالمية إبراهيم علي طرخان،( 1)

بتصرف، والهادي  197-190، صمية وأثرها في مجتمع السودان الغربيالثقافة اإلسال، مطير سعد غيث أحمد( 2)
م، 20001، الشركة العامة للورق والطباعة، الزاوية، طريقيا فيما وراء الصحراءالتاريخ الحضاري ألفالمبروك الدالي، 

 158-153ص
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ل النيجر، وقد عمرت من قبائل صنهاجة، واشتهرت أجاديز بأنها ، وتقع في شماأجاديز -5

التجارية العابرة للصحراء  مركز هام من مراكز التجارة الصحراوية وملتقى لعديد من الطرق 
لغربي واألوسط، وقد تأسست دان االكبرى، الواصلة بين مصر والشمال األفريقي وبالد السو 

س عشر للميالد، وبها أعداد هائلة من الجوامع في أوائل القرن التاسع  للهجرة/الخام
مثل: مسجد أسكيا الحاج محمد،ومسجد محمد الفزاني، ومسجد محمد عبد الكريم  

 .(1)لمغيلي؛ كما أن مساجدها كانت مراكز علمية أمها العديد من الطالبا

لهم عديد من الفقهاء والعلماء األفذاذ، الذين كان يز بأنها موطنا لت أجادوقد اشتهر 
دور مهم  في تجذير  قواعد الثقافة العربية اإلسالمية بتلك الربوع، ومن بينهم الفقيه العاقب 

 .(2)المسوفي بن عبد هللا  األنصمني

السادس   ي القرن ، وتقع في الشمال الغربي من مدينة تنبكت، وظهرت أهميتها فوالتة -6
لعلمية في غرب أفريقيا؛ كانت مركزا للهجرة/الثاني عشر للميالد.ووالتة كغيرها من المراكز ا

من  تجاريا وممرا للقوافل التجارية القادمة من الشمال األفريقي إلى السودان، والذاهبة
 السودان إلى الشمال األفريقي.

مالي اإلسالمية، وينتمي إلى  ة مملكةويعتبر أوج ازدهار مدينة والتة؛ قد وقع في فتر 
اريخ المنطقة، وأهمهم البرتلي صاحب) فتح الشكور في هاما في توالتة علماء لعبوا دورا 

لك ما أهمله صاحب معرفة أعيان علماء التكرور( والمحجوبي صاحب) منح الرب الغفور في ذ
شر اإلسالم واللغة ام في نفتح الشكور( وقد قام األساتذة المنتمون إلى هذه المدينة بدور ه

 .العربية، ومن هؤالء أحمد بن أحمد التارختي

وقد تجاوز إشعاع والتة حدود السودان الغربي؛ ووصل إلى بالد الهوسا. وأغلب األسر 
علمية؛ هي من أصل والتي، وقد عاد إليها بعض علمائها العلمية التي أعطت لتنبكت أهميتها ال

 .(3)صحراويةناطق الالذين هجروها إلى تنبكت والم

 

، والسعدي،  276م، ص 1988ض، طالفرزدق، الرياة ، مطبعالتأثير اإلسالمي في غرب أفريقيارة، محمد عبدهللا النقي( 1)
اإلسالم والثقافة العربية في ، ، وحسن أحمد محمود170-2/169، والوزان، مرجع سبق ذكره، 3مرجع سبق ذكره، ص

 227، دار الفكر العربي القاهرة، بدون تاريخ طبع، صأفريقيا

د عبدهللا الهرامة، دار الكتاب، طرابلس، عبدالحميناية: وع، تقديم نيل االبتهاج  بتطريز الديباجكتي، أحمد بابا التنب( 2)
، والهادي المبروك الدالي، المرجع السابق، 172-171، والوزان، المرجع السابق، ص353م، ص 20002ط

 .128ص

 353أحمد بابا التنبكتي، المرجع السابق، ص( 3)
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من العلماء األفذاذ والرجال الصالحين، ، وقد كانت شنقيط موطنا لعدد كبير منطقة شنقيط -7
ي  وعلى رأسهم ناصر الدين، صاحب الحركة اإلصالحية في النصف الثاني من القرن الحاد

 عشر للهجرة/ السابع عشر للميالد.

الحادي عشر للهجرة/السادس   ن القرن وقد شهدت منطقة شنقيط في خالل النصف الثاني م
ثل في االنتشار الواسع للغة العربية علي حساب بقية ا هاما، تمعشرة للميالد؛ حدثا ثقافي

 .(1)باسم حرب شرببةاللهجات المحلية؛ وذلك كنتيجة مباشرة من نتائج ما عرف في التاريخ 

حركة علمية قوية، المناطق ، مثل: كانو وصكتو وزاريا، فقد قامت في هذه مناطق الهوسا -8
سالمية؛ اهتمت بالتعليم العربي مته دولة إبعد نجاح دعوة عثمان دان فودي وإقا

 اإلسالمي، وجعلت اللغة العربية لغتها الرسمية. وكان السبب في نهضة الحركة العلمية في
لك عن هذه الدولة؛ أن قادتها كانوا علماء، وقد اهتموا بالتأليف والتعليم؛ كما اشتهر ذ

يخ عبدهللا أخوه، مؤلفا، والش 131سس الدولة عثمان دان فودي، الذي بلغت  مؤلفاته مؤ 
مؤلفا، وقد مثلت هذه  96مؤلفا، أما ابنه محمد بلو؛ فقد بلغت مؤلفاته 58بلغت مؤلفاته 

مهما في تاريخ الفكري اإلسالمي فقهه وسياسته وإدارته واقتصاده ودعوته  المصادر معلما 
رها هي بنفس القدر حركة ازدهار للثقافة العربية، لغتها وآدابها ونثختلفة، و وعلومه الم

وتم توظيف المعرفة لتعليم الناس   (2)وشعرها وحروفها وأرقامها وقيمها الفنية والجمالية
 .(3)واجب التبليغ وقياما بمطلوبات الدعوةعامة رجاال ونساء؛ أداء ل

أزواد، التي عرفت حركة علمية قة ه مثل:منطوهناك مراكز أخرى، ال تقل أهمية عن هذ
 .بقيادة قبيلة كنتة، التي تزعمت الطريقة القادرية، بريادة الشيخ المختار الكنتي الكبير

لشيخ حدا حدا ومنطقة أزواغ، التي عرفت الكثيرمن العلماء، ولعل أشهرهم ا
 م.1533هـ /940ماإلسحاقي، والشيخ محمود البغدادي المتوفي عا

 

 ها في مجتمع السوداني العربياإلسالمية وأثر ة الثقاف، ومطير سعد غيث أحمد، 21ابق ذكره، صالسعدي، المرجع الس ( 1)
 بتصرف 207-204ص

 210مطير سعد غيث أحمد، المرجع السابق، ص( 2)

، بحث مقدم لندوة التعليم غرب أفريقيا طبيعتها وخصائصها الحضارية والسياسية والجغرافيةحسن مكي محمد أحمد، ( 3)
البيلي، مالحظات وخواطر حول الحياة   عثمان سيد أحمدن نقال ع 10م، ص 2009في غرب أفريقيا بالنيجر  وتطويره

 19الفكرية في الخالفة العثمانية، الصكتية، ص



 

  

91 

 

 9201 األول تشرين-متوز /أكتوبر-يوليو

 

سـ
را

د
ت

ـا
ــ

ــ
ــ

ــ
 

 
ومنطقة فوتاتورو، وهذه المناطق جميعها كانت مراكز علمية، جر نيساي بالومنطقة 

يؤمها الطالب؛ لنهل العلم والتلقي عن العلماء الذين كانوا يقطنونها، ومن المهم اإلشارة إلى 
 ز العلمية؛ له مراحل ثالثة:أن التعليم في هذه المراك

 ـ التعليم األولى)الكتاتيب(1

 ـ التعليم المتوسط2
 ليلعاعليم االتـ 3

كما أن هناك أسلوبا يشبه الشهادات، وهو ما يعرف باإلجازات، التي كانت تمنح 
للطالب من قبل المعلمين، الذين قاموا بمالزمتهم؛ لتلقى علما من علوم الشريعة أواللغة، 

 نوعان:واإلجازة 
 أ/ نوع يمنح للطالب في المكان، الذي يقطن فيه العالم المانح لإلجازة 

 الب خارج بلده، وعادة ما تمنح في األراضي المقدسةللطيمنح  نوعب/ 
 : (1)ثالثا: المناهج الدراسية، التي تدرس في الجامعات و المراكز األفريقية 

ي النحو األجرومية، ثم منظومة ملحة اللغة العربية، وتحت هذه الوحدة يدرس الطالب ف -
لك بشرح بن عقيل،  ومن هذا ما ألفية بن يري، ثم قطر الندى البن هشام، ثماإلعراب للحر 

الشرح يتدرج الطالب إلى بعض  الشروح؛ كشرح الرضي على الكافية البن الحاجب؛ كما 
 يدرسون مغني اللبيب البن هشام، وجمع الجوامع للسيوطي

بدراسة الصرف الوارد في الكتب المشار إليها، ومن يتوسع تفون ، فيكأما الصرف
 رضي. يدرس شرح الشافية لل

، فيدرسون مقصورة ابن دريد، والبردة للبوصيري، والعشرينيات لعبدالرحمن دباألأما 
بن تيلفتن الفازازي، وقصيدة بانت سعاد، والدالية البن ناصر، والمعلقات السبع، هذا فيما 

 .أما النثر، فيدرسون مقامات الحريري  يتعلق بالشعر؛

ر المكنون لألخضري، جوهلجمان، وال، فيدرسون ألفية السيوطي عقود ا أما البالغة
 .وفي العروض، يدرسون كتاب الوافي، ومقصورة الخزرجى

، وفيها يدرسون في التفسير تفسير الجاللين، وحاشية الصاوي، الشريعة اإلسالمية
 .تفسير ابن كثير، والقرطبيوقد يرتقي الطالب؛ فيدرس 

 

 10حسن مكي محمد أحمد، المرجع السابق، ص( 1)
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أ مالك، موطالحين، و ، يدرسون األربعون حديثا للنووي، ورياض الصوفي الحديث
 .والكتب الستة

، يدرسون سيرة ابن هشام،  والروض األنف للسهيلي، والشفا وفي السيرة النبوية
 .للقاضي عياض

 .وفي مصطلح الحديث، يدرسون  ألفية العراقي

ومقدمة رسالة ابن أبي زيد  في العقيدة، سون منظومة ابن عاشر أما في العقيدة، فيدر 
 .السنوسيةالقيرواني، والعقيدة 

 علم أصول الفقه، فيدرسون فيه الورقات للجويني، وجمع الجوامع  ماوأ

أما مادة الفقه، فيدرسون فيه مختصر األخضري، والعشماوية، والعزية، ورسالة ابن 
ام مالك للعسكري، لك إلى أشرف المسالك على مذهب اإلمأبي زيد القيرواني، وإرشاد السا
 ب الفقهية المنظومة مثل:سون بعض الكتومختصر خليل وشروحه؛ كما يدر 

 أ/المرشد المعين على الضروري من علوم الدين المشهور) بمنظومة ابن عاشر(

 ب/ منظومة ابن رشد للشيخ عبد الرحمن الرقعي
 طيج/ تحفة األحكام البن عاصم الغرنا

، في التنجيم، ومقدمة الشيخ عبدالرحمن التاجوري  أما في الفلك، فيدرسون الهاشمية
اء األزدي  وب في شهور السنة على حساب العجم ألبي العباس أحمد بن البنوتأليف مكت

 .المراكشي
ومن خالل النظر في المناهج التعليمية بجامعات غرب أفريقيا؛ تتضح المالحظات 

 اآلتية:

اللغوية والشرعية، وكذلك العلوم العقلية  حقيق التوازن بين العلومألفارقة؛ لتـ محاولة ا1
 .فلكيةوال

العلمية في غرب أفريقيا بالحركة العلمية في المغرب؛ نتيجة لدور الدعاة،   الحركة ـ تأثر2
ولحركة هجرة العلماء  من المغرب إلى غرب أفريقيا؛ قصد إحداث تغيير ثقافي، وإحداث  

 المي.  اعي في غرب أفريقيا؛ قائم على أصل إسحراك اجتم

 

 
 



 

  

93 

 

 9201 األول تشرين-متوز /أكتوبر-يوليو

 

سـ
را

د
ت

ـا
ــ

ــ
ــ

ــ
 

 
 جامعات غرب افريقياسالمية يف أقسام الدراسات اإل :املطلب الثاني

 

من المهم اإلشارة إلى أن دول غرب أفريقيا جميعها وقعت فريسة االستعمار الغربي، 
لعديد من وقد عمل هذا االستعمار على طمس الهوية اإلسالمية لشعوب غرب أفريقيا، ووظف ا

 المي، وإحاللفه ذلك، وأهم هذه الوسائل محاربة التعليم اإلسالوسائل في سبيل تحقيق هد
فرضها لم يقبلها سكان المنطقة؛  التعليم الغربي بدال منه؛ لكن الوضعية التي حاول المستعمر

هود؛ فحاولوا إيجاد مؤسسات تعليمية وطنية إسالمية،  تدرس اإلسالم ولغته؛ ونتيجة لتلك الج
، في مختلف قوم بتدريس اللغة العربية والدراسات اإلسالميةوجدت جامعات ومعاهد وأقسام، ت

 ول غرب أفريقيا . د

أواًل: نماذج تعريف بجامعات أو كليات أو أقسام تدرس الدراسات اإلسالمية في غرب  

 أفريقيا 

عة لكليات اآلداب والعلوم ـ الكليات الملحقة بالجامعات الوطنية في غرب أفريقيا أو أقسام  تاب1
ة بجامعة الشيخ اللغة العربية في الجامعات الوطنية بغرب أفريقيا مثل: قسم اإلنساني

لعربية بجامعة الجنرال النسانا كونتي بكوناكري أنتاجوب في السنغال، وقسم اللغة والحضارة ا
لي، وأغلب جامعات في غينيا، وقسم اللغة العربية والحضارة اإلسالمية بجامعة بامكو في ما

، وجامعة :جامعة بايروا أقسام للغة العربية والدراسات اإلسالمية مثلنيجيريا، توجد به
ي, وجامعة عثمان دان فودي إبادن، وجامعة فونتن، وجامعة كوغي، وجامعة ميدغور 
 بصكتو، وجامعة أحمد بلو، وغيرها من الجامعات النيجيرية.

معيات الخيرية جتها بعض المؤسسات أو الهيئات أوالـ الكليات أوالجامعات، التي أنشأ2
 بالتعاون مع أبنائها مثل:  غرب أفريقيا؛اإلسالمية في العالم العربي في 

 الكلية اإلفريقية بداكار في السنغال -

 ـ فروع كلية الدعوة اإلسالمية العالمية في كل من بنين والسنغال
 مية بالسعودية شأتها مؤسسة اإلعمار العالمية للتنـ جامعة اإلعمار العاسلمية بغينيا، والتي أن

 وتضم هذه الجامعات قسمان:
 ربية م التأ/ قس

 قسم الدراسات اإلسالمية /ب
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ولهذه المؤسسة كلية في بوركينا فاسو، تسير على نفس نظام  الجامعة في غينيا؛ 
 .النيجرعاليا إلعداد معلمي اللغة العربية للمرحلة اإلعدادية بكما أن لهم معهدا 

ع غلق هذا الفر ـ فرع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بنواكشوط في موريتانيا، وقد أ
 .بسبب ظروف سياسية

بمجبوراكا في سيراليون، والتي أنشأتها رابطة العالم اإلسالمي،  ولم ـ كلية الدراسات اإلسالمية  
 .م1991تعش هذه الكلية أكثر من سنة جراء الحرب األهلية 

مية في لدعوة واإلعالم بكوناكري في غينيا، والتي أنشأتها جمعية اتحاد المدارس اإلسالية اـ كل
 .م2008ا عامغيني

آل سعود للغة والحضارة العربية في غينيا، والتي تبرع ـ كلية الملك عبدهللا بن عبد العزيز 
 .(1)ببنائها الحكومة السعودية، وهي تحت اإلنشاء

 . اإلسالمية بنيجيرياـ كلية ابن باز للشريعة 

 . نيجيرياـ كلية الدراسات العربية والشريعة اإلسالمية بوالية كوارا ب
 .(2)جمع اإلسالمي الجامعية بساحل العاجة المـ كلي
 .لية التربية ببوركينا فاسوـ ك

ـ جامعة األزهر بطوبى في السنغال، وهي في طور النشأة والتكوين، وقد بدأت بفتح كلية  
م الدينية، وهي ذات توجه صوفي؛ ولهذا عدلوا عن التسمية بالدراسات  اآلداب والعلو 

وهذا  ؛ ليكون التصوف في مجابهة الغزو الثقافي الوافد.التسمية بالديناإلسالمية إلى 
التعليل يبدو غير واضح للباحث؛ إذ التصوف كمسلك و كفكر؛ يعد محسوبا على الدراسات 

 عن الموقف من التصوف توافقا أو رفضا .اإلسالمية وعلوم الشريعة؛ بغض النظر 
 وتضم هذه الجامعة كليات: 

 ماعيةأ/ العلوم االجت
 تصاالتم و االب/ اإلعال

 

لمرجع سبق ذكره، بتصرف، ومطير سعد غيث أحمد، ا 169-163الهادي المبروك الدالي، مرجع سبق ذكره، ص( 1)
 212-210ص

التعليم العربي اإلسالمي في غرب  ،بتصرف، علي يعقوب 184-181سبق ذكره، صالدالي، مرجع  وكالمبر  الهادي( 2)
م، 2009بحث مقدم لندوة التعليم وتطويره في غرب أفريقا بالنيجر أفريقيا بين الماضي والحاضر)النيجر نموذجا(

 بتصرف 11-8ص
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 .(1)ج/ كلية التاريخ

م؛ قصد 1988إلسالمية بغانا، أسس هذه الجامعة مركز أهل البيت  في طهران سنةـ الجامعة ا
يدتهم، وكانت في البداية كمعهد للدراسات نشر التعليم اإلسالمي، القائم على فكر الشيعة وعق

لى جامعة، وتم تسجيلها لدى  ت هذه المدرسة إاإلسالمية باسم مدرسة أهل البيت، ثم حول
جامعة LEGONم بعد حصولها على معالة شهادتها من 2002-2001الحكومة  سنة
 .ليغون الوطنية

 (2)وا شيعة؛ ما عدا ثالثةخريجا جميعهم أصبح 602م 2007وقد بلغ عدد خريجها حتى عام  

عالمية للشباب اإلسالمي؛ شأتها الندوة الـ جامعة الحكمة في لورن بوالية كوارا بنيجيريا، وقدأن
 ة خاصة في لورن بوالية كوارا نيجيريا. لتكون أول جامعة إسالمي

 3 م بكلية التربية والدراسات اإلسالمية؛ ولكنها اليوم تضم2005وقد بدأت هذه الجامعة عام
 كليات، وهي:

 كلية اآلداب والعلوم  اإلنسانية، وتضم أقسام: -1
 اإلسالمية عربية والدراساتأ/ قسم اللغة ال

 ب/ قسم اللغة اإلنجليزية
 يخ والدراسات الدولية ج/قسم التار 

 د/قسم الدراسات اإلسالمية واإلعالم و االتصال الجماهيري 
 هـ/ قسم العلوم السياسية و حل النزاعات.

لكمبيوتر ة العلوم الطبيعية، وتضم أقسام اإلحياء والكيمياء الحيوية، والكيمياء، وعلوم اليك -2
 .اإلحصاءو ء الدقيقة، والفيزياء األرض، والكيمياء الصناعية، والرياضيات، واإلحياوعلوم 

 وهذه، (3)كلية العلوم اإلدارية: وتضم أقسام المحاسبة والبنوك وإدارة األعمال و التسويق -3
  امعة  تصلح أن تكون نموذجا للتطورات التي حدثت في الجامعات أوأقسام الدراساتالج

والتقدم إلى األحسن،  رب أفريقيا؛ ألنها سجلت إيجابيات في مجال التطوراإلسالمية في غ
وفي امتالك رؤية واسعة  وشاملة؛ لما ينبغي أن تكون عليه الدراسات اإلسالمية، 

تقتحمها، وهذا ما سيجله الباحث في المالحظات التقويمية  وللمجاالت التي ينبغي أن
 اآلتية:

 

 18-17مرجع سبق ذكره، ص موسى محمد كون،( 1)

 ة األسمريةي الخاص للجامعوناللكتر الموقع ا( 2)

 www.rayah.infoموقع( 3)

http://www.rayah.info/
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إجبارية في السنتين األوليين  ة واللغة العربية، وجعلها مواد ميدراسات اإلسالاالهتمام بال -1
من الدراسة الجامعية للمسلم وغير المسلم، وفي جميع أقسام الدراسات في كليات  

 الجامعة الثالث.
 مثلت في:إليجابية، والتي توهذا أظهر ثماره ا

 أ/ إسالم بعض الطلبة من غير المسلمين
مي، الذي يكتسبه الطالب من إلى البرنامج األخالقي وااللتزااء أمور الطالب ب/ اطمئنان أولي

 خالل هذه الدراسة اإلجبارية
ج/ تميز الخريجين من هذه الجامعة، وإسهامهم الفعال من منظور إسالمي في تطوير 

علي لقب  هم المحلية؛ ونتيجة لهذا التميز؛ حصل القائمون على إدارة الجامعةمجتمعات
 السلطات الرسمية للبالد نيجيريا من قبل أبطال 

العناية بالعلوم التطبيقية، وربطها بالرؤية اإلسالمية؛ للحصول على مخرجات تعليمية  -2
 إسالمية علمية

در األساس للدراسات اإلسالمية القرآن وجود برامج؛ لمتابعة الطالب، والعناية بالمص -3
 كليات.حفظه في جميع الوتشجيع الطالب على  الكريم،

 كلياتها وأقسامها للطالب المسلمين وغير المسلمين لجامعة لفتح ا -4
 السرعة في التوسع في فتح األقسام والعمل على إنماء الجامعة وتطويرها -5
 امعةادة منها؛ كعنصر بشري ضروري لتطوير الجالتركيز على الكفاءات الوطنية واالستف -6
ات رة الجامعة وتطويرها؛ وفق متطلبربة ومعدة؛ إلداكوادر إدارية مدتوفر الجامعة على  -7

 العصر، واالحتياجات المحلية
االنطالق من رؤية واضحة أساسها؛ أن الجامعة هدفها األساس، تطوير المجتمع وخدمته  -8

 .)*(من منظور إسالمي
عني يقيا، التي تعة اإلسالمية بالنيجر، تعد هذه الجامعة أهم الجامعات في غرب أفر لجامـ ا3

لك هدفها األساس، وهو إحياء الماضي المجيد المية واللغة العربية؛ إذ كان ذت اإلسبالدراسا
 اإلسالمي لهذه المنطقة، والذي حاولت القوى االستعمارية طمسه

على قرار مؤتمر القمة المؤتمر اإلسالمي بالنيجر؛ بناء  أنشئت هذه الجامعة التابعة لمنظمة
م، 1987م، وفتحت الجامعة رسميا عام 1974عامور بباكستان منعقد في الهاإلسالمي، ال

كيلومترا، وللجامعة فروع تابعة لها 50وتقع الجامعة في مدينة ساي، التي تبعد عن نيامى ب
 في العاصمة.

 والمراكز، وهي على النحو اآلتي: وتضم الجامعة العديد من المؤسسات
 

 استفاد الباحث بعض المعلومات، التي استعان بها في مالحظاته في المقابلة المشار إليها في المرجع السابق  )*(
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 1قسمين:دبية، وتضم ـ كلية اللغة العربية والدراسات األ

 غة العربيةأ/ قسم الل

 ب/ قسم األدب العربي
 ـ كلية الدراسات اإلسالمية واللغة العربية للبنات بالعاصمة نيامى، وتضم قسمين:2

 أ/ قسم اللغة العربية
 يةب/ قسم الشريعة والدراسات اإلسالم

، يتبع كل ارة عن أقساموفي التطويرات الجديدة، سحب اسم الكلية من كلية البنات؛ لتبقى عب
ة، يتبع كلية الشريعة، وقسم اللغة العربية، يتبع في كليات الجامعة، فقسم الشريع م جنسهقس

 كلية اللغة العربية
 ـ كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، وتضم قسمين:3

 الفقهأ/ قسم الشريعة و 
 ب/ قسم علوم القرآن والسنة

 م2010ـ2009اسة فيها ة، بدأت الدر ـ كلية  االقتصاد والعلوم اإلداري4
 م2010ـ2009ـ كلية التقنية والعلوم، بدأت الدراسة فيها5

 وتوجد الكليتان األخيرتان في العاصمة نيامى
 أسالك:3ـ المعهد العالي للتربية وتكوين األساتذة، ويضم 6

 تذة، ومدة الدراسة فيه سنة واحدة، ويضم شعبتين:وين األساأ/ سلك تك
 م اإلسالميةـ شعبة الشريعة والعلو 1

 ة العربية وآدابهاة اللغـ شعب2
 ب/ سلك تكوين المرشدين التربويين

 ج/ سلك تكوين المفتشين
 ـالمركز األفريقي إلحياء التراث اإلسالمي6
سيارات، والكهرباء العامة، والسباكة، يكانيك التخصصات م ـ مركز اقرأ للتدريب المهني، ويضم7

 والتبريد، والكمبيوتر 
درسة ابتدائية ومستوصفا  جتماعي الثقافي بساي، ويضم مسالمي االلتضامن اإلـ مر كز ا8

 ومسجدا
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 (1) إعدادي( -ـ مدرسة التضامن اإلسالمي بساي) ابتدائي9

من بطئ شديد، في حركتها تعاني  -اإلى حد م -والجامعة اإلسالمية بساي مع عمرها الطويل 
لم تنفذ بعد مثل: كلية شروعها  التأسيسي؛ التوسعية، فالكليات التي كانت مقترحة عند وضع م

العلوم، وكلية الطب، وكلية الزراعة؛ومع كل ذلك يمكن أن تسجل لهذه الجامعة وللدراسات  
 إلسالمية فيها على الخصوص اإليجابيات اآلتية:ا

من  -بعدهللا -طي اعتدالي، نابع من القرآن والسنة؛ وهذا ما حماهافكري توس يامها علىـ ق1
سبتمبر؛ بل إن المركز 11لمؤسسات اإلسالمية بعد أحداث ت التي تتعرض لها االحمال

مة بعض األنشطة العلمية الثقافي األمريكي والفرنسي؛ يتعاونان مع الجامعة في إقا
 والثقافية 

يل، وجعله الركيزة لجميع الدراسات اإلسالمية في الجامعة؛ المي األصتراث اإلسـ االهتمام بال2
 أبعدها عن التشويهات االستشراقية والتغريبية وية هذه الدراسات و وهذا ما حمى ه

ـ االهتمام بالعمل اليدوي والمهني والحرف،  وتسليح الدارسين بها؛ حتى يحميهم ذلك من 3
 مة لدارس الدراسات اإلسالميةلية الالز االستقال البطالة؛ وتبعا لذلك امتالك

 لتطوير التربوي ـ العناية بالتقنية والتنظيم اإلداري وا 4

زت هذه الميزة األخيرة؛ حينما حظيت الجامعة بمشاركة تعاونية من جامعة الشارقة، التي بر  وقد
ر، معة في صوسعت جاهدة إلحداث  نقلة تطويرية في الجامعة؛ ظهرت آثارها سريعة في الجا

 أهمها:

 ـ تطبيق نظام الساعة1

 ر تربوي ضع المناهج من منظوـ إعطاء دورة سريعة ألساتذة الجامعة في كيفية و 2

 التقنية والعلوم( -ـ استحداث كليتين)  االقتصاد والعلوم اإلدارية3
 ـ وضع خطة تطويرية للجامعة، تشمل جميع المناحي والمرافق والموارد المالية والبشرية4

 .إلداريةوالنظم ا
 ـ إيجاد تعليم إسالمي نسائي منفصل عن الرجال5

اإلسالمية والدراسات اإلسالمية فيها؛ إال ها الباحث للجامعة ومع اإليجابيات التي سجل
 ها تعاني من سلبيات، تعوق تطور الدراسات اإلسالمية  فيها، أهمها:أن

 

مقال بعنوان: جهود أهل الباطل باسم آل البيت عليهم السالم، لسعد صيدان السبيعي، الداعية  ) صيد الفوائد(موقع ( 1)
 الميةبوزارة الشؤون اإلس
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 ـ الضعف في التنظيم اإلداري 

حتى فيما يتعلق بتكوين الشخصية اإلسالمية من  ن الجوهر؛كل أكثر مـ االهتمام بعنصر الش
 خالل الدراسات اإلسالمية

 .ف التسويق ألفكار الجامعة وطموحاتهاتصال بالمجتمع، وضعـ عدم العناية باال
إن الجامعات أو األقسام أو الكليات التي تدرس الدراسات اإلسالمية في غرب أفريقيا 

ال تمنح الماجستير أو الدكتوراه؛ إال في األقسام التابعة ة فقط،  و زة العاليفي أغلبها تمنح اإلجا
 . ات نيجيريانية كالحال في جامعللجامعات الوط

أما الجامعة اإلسالمية بساي؛ فهي قد فتحت رسميا قسما يمنح الماجستير؛ غيرأنه 
 قشت فيهانو  -إلى حد ما -متوقف؛ بسبب األوضاع المادية، وفي عمر الجامعة الطويل 

 .اجستير واحدة فقطرسالة م

اه، وقد تدعو ة الماجستير والدكتور ويدرس في هذه الجامعات أواألقسام أساتذة، يحملون شهاد
 لجامعات أو األقسام.الحاجة إلى تدريس حملة  اإلجازة العالية في التدريس في هذه ا

 

 : أهداف أقسام الدراسات اإلسالمية في جامعات غرب أفريقيا ثانيا 

اإلسالمية وأقسام الدراسات اإلسالمية في غرب أفريقيا إلى تحقيق تسعى الجامعات 
 يس مواد الشريعة واللغة العربية وبقية المواد المقررة:تالية، من خالل تدر لااألهداف 

المي  والعربي، وإثراء حياة المسلمين في بناء الذات اإلسالمية بدراسة التراث اإلس (1
 .ة، وتوظيف خصائصها لخدمة المجتمعأفريقيا بمقومات الحضار 

؛ فيما يلة المعرفة العلميةصحتمكين الطالب  من استيعاب العلوم التقنية، واستخدام  (2
 .يعود بالخير على البلدان اإلسالمية وشعوبها

لمجتمع من خالل المنطلقات الفكرية القيام بالبحث األكاديمي والنظري في قضايا ا  (3
 .ات البيئة وفي إطار فلسفة التضامن اإلسالمياإلسالمية المتفاعلة مع حاج

رعاية حركة إحياء ونشر التراث اإلسالمي في القارة األفريقية، وتشجيع البحث والسعي  (4
 .لسفة التضامن اإلسالميلي تحقيق التقارب والتفاهم بين شعوبها في إطار فإ

العليا في مختلف اإلطار المالئم والوسائل الالزمة  للتعليم العالي والدراسات توفير  (5
 .مجاالت العلوم و المعرفة

 .ناية بالدراسات اإلسالمية وأبحاثها وبتعليم اللغة العربية ونشرهاعال (6
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 .(1)النهوض بالنشاط الثقافي  والعلمي (7

 .إثبات أصالة التراث المحلي وتميزه في التراث  اإلنساني  (8 
مية، قادرين على حمل سد احتياجات المجتمع من المتخصصين في الدراسات اإلسال (9

 .(2)قضاءوال رسالة التعليم والتوجيه
تقديم التعليم الجامعي المتميز، المنضبط بروح اإلسالم في غرب أفريقيا، على ضوء  (10

 المعايير الدولية للنظم الجامعية في العالم.

م، م بزيادة فرص التعليم العالي، وإيجاد فرصة للشباب المسلتنمية المجتمع المسل (11
امعات ذات طابع العلماني أوالعقائدي  ر الجالراغب في الثقافة اإلسالمية؛ نظرا النتشا

 .(3)الكنسي، والتي تقدم التعليم الجامعي ألبناء المسلمين

هداف عامة بعيدة هذه أهم أهداف الجامعات اإلسالمية وأقسام الدراسات اإلسالمية، وهي أ
صيص ها، وقد سعت أقسام الدراسات اإلسالمية إلى تخالمدى، تحتاج إلى الوقت الطويل لتحقيق

ه األهداف، والتقليل من عموميتها في شكل أهداف لتدريس المواد الشرعية واللغوية أو هذ
جميع  التربوية، التي سيدرسها الطالب، فالفقه له أهداف، وكذلك للتفسير والعقيدة وبقية

 المواد.

بعد مراجعتها من قبل الباحث؛ قد اتضح له والمجال اليتسع لتتبع تلك األهداف؛ لكن 
 حظات التقويمية اآلتية:ا المالعليه

 .ـ التركيز على الجانب المعرفي النظري 1

 . ـ عدم العناية بالجانب التطبيقي2

ا يؤدي إلى عدم قدرة ـ عدم ربط المسائل الشرعية بحياة الدارسين ومشكالت المجتمع؛ وهذ3
 .ماعية المستحدثة من منظور الشرعيالدارسين على حل المشكالت االجت

لتقليدي، وعدم العناية بالتفكير المبدع الخالق، الذي يستمد روحه من لتفكير اـ ترسيخ ا4
 .الرؤية اإلسالمية األصيلة

 

 د عبد الرحمن محمد صالح، نائب مدير جامعة الحكمة بنيجيرياع الدكتور: محمم مقابلة، صحيفة بشائر االلكترونية( 1)

 م،19941المية طسعات اإل، رابطة الجامدراسة تحليلية تقويمية الجامعات اإلسالميةمحمد جميل علي خياط، ( 2)
 11-10، صمشروع الخطة العشرية للجامعة اإلسالمية بالنيجرمحمد فتوحي وآخرون،  416ص،

 413-412، ومحمد جميل علي خياط، المرجع السابق، ص10محمد فتوحي وآخرون، المرجع السابق، ص ( 3)
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ات اإلسالمية في الجانب ـ شملت األهداف تقريبا، كل المعارف التي يحتاج إليها دارس الدراس 5

 .النظري 

تأخذ الصبغة  ة، والتيسات اإلسالمية، التي تتناول المسائل المستحدثـ التضييق على الدرا6
تحتاج إلى الدراسة والتعمق من قبل دارسي الدراسات  االجتهادية؛ لكنها تعد مسائل ملحة 

 .اإلسالمية

ويؤكد الباحث علي ضرورة استشارة  الخبراء التربويين عند صياغة أهداف المواد 
هذه  في صياغة مية؛ ألهمية مراعاة األسس والمعايير التربويةالمقررة  في الدراسات اإلسال

 .األهداف

رب أفريقيا، التي سردها الباحث؛فللباحث عليها أما أهداف الدراسات اإلسالمية في غ
 مالحظات تقويمية، تتمثل في النقاط اآلتية:

مية في جامعات ـ االهتمام باالستفادة من التقنيات الحديثة في تحقيق أهداف الدراسات اإلسال1
عيفا في جامعة غرب أفريقيا سواء علي مستوى ه الباحث ضغرب أفريقيا؛ األمر الذي يحسب

 .ب أم المدرسينالطال

ـ أكدت األهداف على أهمية البحث العلمي؛ لكن في أقسام الدراسات اإلسالمية في جامعات 2
ة في مجال الدراسات  يتعلق بالجهود األفريقيغرب أفريقيا؛ ال يهتم بالبحث؛ وخاصة ما 

حديثا نحو هذا المجال باعتباره مجاال بكرا  صالح  نشاهد توجهااإلسالمية؛ وإن كنا اآلن 
 .للبحث االبتكاري 

ـ مع أن األهداف تؤكد على التضامن اإلسالمي وأهمية تحقيقه؛ غير أن تدريس بعض 3
لتضامن؛ ومن هنا ؛ يشكل عامل هدم لهذا امحتويات المواد، وأسلوب عرض هذه المحتويات

ا الهدف الجوهري، الذي ينبغي أن تكون الدراسات بما يخدم هذينبغي أن تبنى مواد الدراسة 
 .اإلسالمية هي المسؤول المباشر عن تحقيقه

ـ تؤكد األهداف على خلق فرص العمل لدراسي الدراسات اإلسالمية، وهو هدف نبيل؛ لكنه 4
األفريقية، وأقسام الدراسات اإلسالمية؛ حتى  ة تفعيل بين المجتمعاتيحتاج إلى خلق آل

تعاون؛ لخلق هذه الفرص؛ حين يدرك المجتمع أهمية هذه الدراسات، وما ينتج عن ذلك 
تقدمه لصالح المجتمع، من تنمية واستقرار أمني والقضاء على الجريمة، واالنسجام بين 

 .شرائح المجتمع المختلفة
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في  رورة مراعاة المعايير الدولية للنظم الجامعيةف أصبع األهمية على ضـ وضعت األهدا5
راسات اإلسالمية؛ وبإمعان النظر في بعض أقسام الدراسات اإلسالمية في غرب أقسام الد

أفريقيا؛ نجد أنها التعدو أن تكون تعليما تقليديا، يشبه ما يدور  في الثانويات العامة 
اف والمناهج والطرق والوسائل والتقويم، يير الدولية في األهدالتقليدية، ونجد غيابا للمعا

ر المدرسيين وشروط قبولهم،  وينسحب هذا األمر؛ ليشمل جميع مناحي معايير اختيا وكذلك
 . الدراسات اإلسالمية تنظيما وإدارة

 ثالثا: المناهج الدراسية في أقسام الدراسات اإلسالمية في جامعات غرب أفريقيا 

 لدراسات اإلسالمية في جامعات غرب أفريقيا، هيج الدراسية في أقسام اإن المناه
هج الدراسية المقررة على أقسام الدراسات اإلسالمية في الجامعات اإلسالمية نفسها المنا

 .واألقسام  اإلسالمية في الدول العربية، وهو ما يعبر عنه باستقراض المناهج

من المناهج  تكون صورة طبق األصل فمناهج الجامعة اإلسالمية بالنيجر، تكاد
رة، وهذا المسلك االستقراضي، ليس بالمحمود المدينة المنوالدراسية في الجامعة اإلسالمية ب

في بناء المناهج الدراسية؛ ألنه يهمل المدخل البيئي، الذي ينبغي أن يكون األساس لبناء  
ت الدارسين سية خالية من احتياجاالمناهج وإهمال هذا المدخل، يؤدي إلى أن تكون المواد الدرا

في تحقيق أهدافه؛ ولعل السبب في هذا ف فرص المنهج وميولهم ورغباتهم؛ األمر الذي يضع
 االستقراض األمور اآلتية:

ـ ضعف خبرات القائمين على أمر الدراسات اإلسالمية، وخاصة في مجال إعداد المناهج 1
 .والكتب الدراسية

 .قسام الدراسات اإلسالميةى الداعمين ماليا ألـ مراعاة رغبات وتوجهات لد2

ية ومحتوياتها ثابتة؛ ولهذا اليمكن أن تتغير تبعا لتغير لدراسات اإلسالمـ شيوع الظن بأن ا3
 . بيئات الدراسية

ـ االعتقاد بأن البيئات والمجتمعات اإلسالمية متشابهة؛ نتيجة التمسك باإلسالم، وتناسي 4
 . الف البيئاتالتي نتجت عن اخت خصوصيات المجتمعات الثقافية،

راسات اإلسالمية؛ نجد تشابها؛ بل سية في أقسام الدوبإمعان النظر في المناهج الدرا
 توحدا في المواد المقررة،  والتي يمكن أن نصفها إلى:

 أ/ مواد لغوية، ويدرس فيها الطالب المواد اآلتية:

 فقه اللغة -لعروضالبالغة وا -دبيةاألدب والنصوص األ -التدريبات اللغوية -النحو والصرف
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 تية:الطالب المواد اآلب/ مواد شرعية، ويدرس فيها 

 -الفقه المقارن  -مصطلح الحديث -الحديث  -التفسير -القرآن الكريم والتجويد والقراءات
 -الفكر اإلسالمي والحضارة -السيرة النبوية -الفقه -مناهج الدعوة -التوحيد -الفرائض

-لتخريجالحديث وا -المدخل إلي علوم الحديث ومصادره -وم القرآن ومصادرهالمدخل إلي عل
 -اإلسالم والمذاهب المعاصرة -المدخل إلى دراسة القانون  -أصول الفقه -لقرآنياإلعجاز ا

علم الجرح و  -طبقات المحدثين -مناهج المفسرين -تاريخ التشريع اإلسالمي ومصادره
 رنة األديانمقا -االقتصاد اإلسالمي -التعديل
 ية:واد التربوية، ويدرس فيها الطالب المواد اآلتج/الم

 التربية وعلم النفس  -العامة وطرق تدريس المواد اإلسالميةطرق التدريس 
 هـ/اللغة األجنبية )الفرنسية أو اإلنجليزية( حسب اختيار الطالب

 د/ بحث التخرج

أقسام  زم دراسته في جميعمواد تختلف أهميتها؛ فمنها ما هو إجباري، ويلوهذه ال
ها ما هو تكميلي، كما تختلف بتخصص بعينه، ومنالدراسات اإلسالمية، ومنها ما هو خاص 

هذه المواد من حيث عدد ساعاتها، أما من حيث درجة التقويم، فهي متساوية ويجب النجاح 
 (1)في كل مادة

المعارف، التي  أما عن محتويات هذه المناهج؛ فقد تم اختيار موضوعات تشكل أهم
ركيز على الجانب المعرفي ل مادة، وكان التبغي أن يلم بها طالب الدراسات اإلسالمية في كين

 .النظري 

واألهداف الخاصة لهذه المواد تم تحديدها في الجامعة اإلسالمية بالنيجر من قبل 
 مدرسي المواد؛ ولهذا بدا عليها سلبيات، أهمها:

 داف الموادـ عدم مراعاة معايير صياغة أه1

 م تعبير األهداف عن المحتويات بدقة   عد  -2
 دفمج بين أكثر من هالد -3

 غلبة التعبير االنطباعي على التعبير العلمي. -4
 ويبدو أن السبب في هذه السلبيات: 

 

 www.rayah.infoموقع ( 1)

http://www.rayah.info/
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 أ/ عدم تكوين أغلب المدرسين تكوينا تربويا
 ب/عدم التدرب الكافي على صياغة األهداف
م، الذين يرون أنهم أكثر منهم خبرة في مجال ج/ محاولة تقليد بعض المعلمين لزمالئه

 .ون أصال من نقص كفاءة إعداد األهداف وفق منظور تربوي سليملتدريس، وهم يعانا
عداده  أما منهج جامعة اإلعمار، فاألهداف قد صيغت بشكل سليم؛ ألن المنهج تم إ

 ن العيوب الفنية من قبل المتخصصين في التربية أو بإشراف التربويين، وال يعني هذا خلوه م

معة اإلسالمية بالنيجر وجامعة اإلعمار بغينيا، المقررة في الجا وبعد استعراض مفردات  المواد
 خرج الباحث بالتقويمات اآلتية: 

سات اإلسالمية، كالقضايا الفقهية  ـ خلو المفردات من قضايا يحتاج إليها دارسو الدرا 1
موقف اإلسالم منها، وبعض اإلجراءات المستحدثة المتعلقة بأنظمة البنوك والضمان و 

أحكام شرعية مثل: استئجار األرحام، وأطفال األنابيب، وبناء لتي يترتب عليها الطبية، ا
 الحكم على نتائج فحص  الجينات، وغير ذلك من القضايا 

بدراسة قضايا تهم  المجتمعات في غرب أفريقيا، وهذا يستوجب القيام ـ عدم العناية  2
تحديد   الل هذه الدراساتانية  قبل اختيار محتويات المناهج؛ ليتم من خبدراسات ميد 

 نوعية القضايا المطلوبة وفق احتياجات الدارسين وميولهم 

 مضامين المناهج عدم استصحاب تغيرات الزمن؛ وتبعا لذلك عدم إجراء تعديالت  في .3

 هج ـ عدم العناية بالبحث العلمي في تحصيل وتقرير محتويات المنا4

لت بحثا، وهذا بسبب غياب  مسائل نظرية، قت ـ عناوين بحوث تخرج الطالب، التعالج إال5
 التوجيه نحو قضايا ميدانية، من المهم معرفة تأثير الدراسات اإلسالمية عليها.

 توى على ايجابيات عديدة، أهمها:ويرى الباحث أن المنهج، يح

 المعتمدة في كل فن ـ تأسيسه على التراث اإلسالمي األصيل والكتب1
مصادر الدراسات اإلسالمية، وقد سلك المنهج ذا المنهج بأهم  ـ ربط  الطالب من خالل ه2

 لتحقيق هذه اإليجابية  مسلكين، هما:
 أ/ تقرير بعض كتب التراث كمقررات دراسية

 المنهج على مراجع، يجب علي المدرس والطالب العودة إليها في المادة المقررة  ب/ تنصيص
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ج الطالب وقد أصبح لديه عروفة؛ بحيث يتخر ـ تناوله ألغلب فروع  الدراسات اإلسالمية الم3

ثقافة شرعية واسعة،  تؤهله للقيام بمهامه في الحياة؛  وخاصة إذا عمل على تطوير نفسه  
 راءة والبحثمن خالل متابعة الق

األصل دائما، العودة إلى  ـ االنطالق من المبدأ اإلسالمي  الوسطية و االعتدال، واعتماد أن4
خير ما يعين على فهم الدين اإلسالمي االعتماد على القرآن والسنة، و المصدرين األصليين 

 فهم السلف الصالح سواء في الفروع أو في األصول

 دراسات اإلسالمية في غرب أفريقيا :  طرق ووسائل تدريس ال رابعا 

امعة رة في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بالجلقد قام الباحث باستقراء مناهج المواد المقر 
النيجر، والتي تم إعدادها من قبل مدرسي المواد، وفيها نقطة، تخص الطريقة اإلسالمية ب

 ؛ فوجد النتائج اآلتية:(1)والوسائل

المدرسين اليشيرون إلى الطريقة، التي يسلكونها في تدريس المادة، وربما ـ هناك العديد من 1
 .ثلثي المدرسين يشكلون 

 نقسم إلى األقسام اآلتية:قة، وهذه الفئة تـ هناك فئة عنت بتحديد الطري2

سأستخدم المنهج التاريخي الوصفي المقارن  فتقول مثال: أ/ فئة التفرق بين المنهج والطريقة،
 في التدريس، أوأستخدم المنهج االستقرائي. 

دث عن الطريقة؛ بينما تقوم بتحديد ب/ فئة ال تفرق بين الطريقة والخطوات،  فنجدها تتح
 .الدرس في مادتهخطوات سير 

 فئة حاولت تحديد الطريقة، والطرق التي تم تحديدها من هذه الفئة، هي: /ج

 .ـ طريقة  المحاضرة )اإللقاء(
 .ـ طريقة الحوار والمناقشة

 .ـ طريقة تكليف الطالب بأبحاث، يتم عرضها داخل حجرات الدراسة
 ل:يشيرون إلى بعض اإلجراءات التربوية الهامة مثوأصحاب هذه الفئة، 

 .ءـ تجنب اإلمال
 .ـ إشراك الطالب

 . ـ ضرب األمثلة لبعض  النظريات  أو الحقائق المجردة

 

 . ، المرجع السابقنيةبشائر االلكترو ة صحيف( 1)
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أما الوسائل التعليمية،  فلم يشر أحد من األساتذة إليها؛ ما عدا زيارة المكتبة، 
إن  و  ،ديث عنها علي أنها طريقةوالتعرف على المصادر الموجودة فيها، وهذه وسيلة، تم الح

 ائق اآلتية:قتقراء، تؤكد الحنتائج هذا االس

ـ الطريقة السائدة في تدريس الدراسات اإلسالمية، هي طريقة اإللقاء المصاحبة لإلمالء،  1
 .وقد يستخدم البعض المناقشة أو البحث

التربوي،   ـ عدم استخدام الطرق الحديثة، التي قامت على أسس ومعطيات علم النفسي2
: طريقة المشروعات، والوحدات، والتعلم لبالتدريس، مثة والعلوم التربوية األخرى ذات الصل
والطرق الخاصة بتدريس  مواد الشريعة واللغة العربية  الذاتي، وطريقة حل المشكالت،

والتربية وطرق التدريس واللغات األجنبية، وعدم استخدام هذه الطرق؛ هونتيجة  لعدم 
ضا؛ نتيجة لتفكير يبالنيجر، وهو أ ين التربوي لغالبية أساتذة الجامعة اإلسالميةالتكو 

خاطئ،  يظن أن حامل الدكتوراه أو الماجستير، ليس بحاجة إلى تكوين تربوي، وهذا 
إدارة الفصل،  التفكير ينافي الحق والواقع، فالتدريس في الجامعة؛ بحاجة إلى كفاءات مثل:

ب؛ وكل هذه ئلة، ومعرفة سبل التقويم، ومعرفة خصائص الطالواإلثارة، وإعداد األس
 .رات بحاجة إلى تكوين تربوي االمه

ـ الوسيلة التعليمية الوحيدة المستخدمة في الجامعة اإلسالمية بالنيجر وفي جامعة اإلعمار 3
بغينيا السبورة، وقد تستخدم بشكل خاطئ، والبعض يستخدمونها لمجرد تسجيل المادة  

 .فقطوالموضوع 

ساتذة الدراسات اإلسالمية تكوين التربوي أل وهذا ما يؤكد ما قرره الباحث، من غياب ال
في جامعات غرب أفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن منهج جامعة اإلعمار بغينيا، لم يتعرض 

 .لطرق التدريس، والوسائل التعليمية

 هـ/ وسائل تقويم الدراسات اإلسالمية  في جامعات غرب أفريقيا  
ت اإلسالمية في اة  لمواد الدراسإن استعراض المناهج المقدمة  من قبل األساتذ

الجامعة اإلسالمية بالنيجر، ومنهج جامعات اإلعمار بغينيا؛  أكد للباحث عدم تعرض المنهجين 
لوسائل تقويم المنهج؛  ما عدا ما ورد عن بعض المدرسين في كلية الشريعة والدراسات 

 اإلسالمية بالنيجر  من اإلشارة  إلى: اإلسالمية بالجامعة

 سئلة األ -

 ت االتدريب -
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 لكن إشارتهم وردت باعتبار أنها طرق وليست وسائل تقويم .

وانطالقا من معرفة الباحث المباشرة بوسائل التقويم المتبعة في الدراسات اإلسالمية 
 في جامعات غرب أفريقيا، سيوضحها بإيجاز في النقاط اآلتية:

فيهما، يجري له امتحان  با لم ينجح الطالماد نظام االختبار الفصلي)األول والثاني( وإذـ اعت1
 الدور الثاني، وفي حالة عدم نجاحه يؤدي امتحان التصفية 

 ـ إجراء المراقبات الشهرية، التي تجمع وتضم إلى درجات الفصلين 2

ستوى المعرفة  والتذكر والفهم ـ يستخدم األساتذة في الغالب األسئلة المقالية، التي تقيس م3
يق والتحليل والتركيب والتقويم؛ فهذه النجد أسئلة تقيسها؛ بالمستويات كالتطفقط، أما بقية 

 األمر الذي يفقد الطالب مهارة القدرة على التفكير اإلبداعي، والقدرة علي حل المشكالت
جة لعدم التنويع  في أسئلة ـ عدم تنويع األسئلة، و عدم استخدام األسئلة الموضوعية؛ ونتي4

ب سواء في التراكم المعرفي أو اإلبداع في مجال الفا واضحا في الطالتقويم؛ نالحظ ضع
 .العمل بعد التخرج

ـ عدم العناية بتقويم الطلبة عن طريق الطلبة، وذلك بعرض البحوث ومناقشتها داخل الفصول 5
 .ب على ذلكوإعطاء نقاط ودرجات تقويمية للطالوبتوجيه األستاذ، 

 غرب أفريقيا سالمية في جامعاتأقسام الدراسات اإلو/دور خريجي   

إن دور الخريج يعد وسيلة لمعرفة ما إذا كان المنهج المتبع في الجامعة أو القسم 
منهجا جيدا؛ وانطالقا من هذه المسلمة؛ سيشير الباحث بشكل موجز إلى بعض األدوار، التي 

 أهم هذه األدوار غرب أفريقيا،  ولعلسات اإلسالمية  في جامعات يقوم بها خريجو أقسام الدرا
 مايلي:

ـ الدور التربوي والتعليمي،  حيث يقوم الخريجون بتدريس مواد التربية  اإلسالمية في القطاع 1
الحكومي والخاص،  والبعض منهم قد أنشأ مدارس خاصة؛ حتى يحقق من خاللها الثمار، 

 .ات اإلسالمية  بجامعتهالتي تلقاها في قسم الدراس

لدعوة  إلى هللا وإلقاء المحاضرات، والخطب والخروج يقوم الخريجون باالدور الدعوي، حيث ـ 2
في القوافل الدعوية، وإمامة المساجد وفتيا الناس، والزيارات الودية  وغيرها من المهام 

 .الدعوية

ة في تخصصاتهم،  وبعضهم  ـ الدور الفكري واألدبي، حيث يقوم البعض بإنجاز أبحاث علمي3
 .ون إنتاجه األدبي و يقدمه للقراءنثرا وشعرا،  ويدبدع في مجال األدب ي
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ـ الدور االجتماعي واإلنساني، لقد أسهم خريجو أقسام الدراسات اإلسالمية في جامعات غرب 4
أفريقيا  في النشاطات االجتماعية، عن طريق العمل في المنظمات والهيئات اإلغاثية 

جتمع، ولهم إسهام ون من خاللها الممية خاصة بهم، يخدمالمية، وكونوا جمعيات إسالاإلس
 (1)في مجال األعمال االجتماعية الموسمية، كبرامج إفطار الصائم واألضاحي

ـ الدور اإلعالمي، حيث نجد بعض خريجي أقسام الدراسات اإلسالمية  في جامعات  غرب 5
والصحف،  الراديو والتلفزيون ة، فلهم برامج إسالمية في أفريقيا؛ يؤدون أدورا إعالمية هام

ذلك يتناولون قضايا، ويعالجون مشكالت اجتماعية  من منظور إسالمي؛ كما أن وفي كل 
 .بعضهم، يقومون بأداء الوظيفة في مجال اإلعالم كصحفيين محترفين

أفريقيا،  كل هذه األدوار، تؤكد أن الدراسات اإلسالمية، تسهم في خدمة مجتمع غرب
مبادئ األمن والسالم،  التي تعد أهم  مية فيه، وترسيختعزيز القيم اإلسال وفي تنميته، وفي

 .ركائز هذا الدين اإلسالمي
 

 مشكالت الدراسات اإلسالمية يف جامعة غرب أفريقيا: املطلب الثالث

 

أقسام الدراسات اإلسالمية في جامعات غرب أفريقيا، تعاني من مشكالت عديدة، 
حل هذه المشكالت، ح حلول مناسبة؛ لراور موجزة؛ مع اقتيحاول الباحث إبراز بعضها بصس

ولعل أبرز المشكالت، التي تعاني منها الدراسات اإلسالمية  في جامعات غرب أفريقيا، تتمثل  
 في النقاط اآلتية:

ها من عدم بناء مناهجها على المدخل البييء؛ وهذا أفقدها ميزة اإلقبال الشديد علي -1
 .الطالب

العربية أو يدرس الشريعة، يطلق   ل من يدرس باللغةك في التخصصات فتجدـ عدم الدقة 2
متخصص في الدراسات اإلسالمية، دون تحديد للفرع  الدقيق، الذي   -أحيانا-عليه 

تخصص فيه، فنجد من يكتب في تاريخ المنطقة محسوبا تارة على تخصص اللغة العربية، 
 .الشريعة وتارة على تخصص

 

، المقررات الدراسية والمناهج المعدة من أساتذة الموادكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بالجامعة اإلسالمية بالنيجر، ( 1)
ن سعد ب ، إشراف الشيخ/ج جامعة اإلعماربغينيامنهوقسم الدراسات والمتابعة بالمؤسسة العالمية لإلعمار والتنمية، 

 فالح القحطاني
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اإلسالمية تدريسا وإدارة؛ لم يتلقوا ين على الدراسات ئمربوي، فأغلب القاـ عدم التكوين الت3

 .تكوينا تربويا متميزا؛  يؤهلهم للقيام بمهامهم  وفق معايير تربوية سليمة

ـ عدم التكوين اإلداري للقائمين على إدارة ورئاسة أقسام الدراسات اإلسالمية؛ وهذا أدى إلى  4
ر التقويم، ويرها، وغياب عنصتطيث آليات العمل و ف في التخطيط، والعجز عن تحدضع

 .الذي يدل على خير الوسائل والسبل للتطوير

 . ـ بناء المناهج وفق منظور تقليدي، يفتقد عناصر المنهج التربوي السليم5
جر  منذ ـ عدم تطوير المناهج وثبوتها وجمودها على وضع واحد،  فالجامعة اإلسالمية بالني6

إلسالمية؛  وإن تم تغييرها؛ فبشكل هج في الدراسات انام تتغير فيها المنشأتها وحتى اآلن؛ ل
غير تربوي، مثل: الحذف واإلضافة، والحذف واإلضافة، يستلزمان إعادة النظر في منظومة 

ن المحتوىـ الطرق والوسائل ـ التقويم( بينما نجد الحذف واإلضافة  يتما -المنهج )األهداف
 .في المحتوى فقط

عل الجامعات  وأقسام الدراسات اإلسالمية في الحكومات؛ مما ج بلمويل الكافي من قـ عدم الت7
جامعات غرب أفريقيا؛ تواجه صعوبات مالية خطيرة، تعرقل دورها، وتحول بينها وبين أداء  

 .مسؤوليات  أكاديمية واجتماعية
 .ض الضوئييثة  كالحواسيب، وجهاز العار ـ عدم امتالك الوسائل التعليمية؛ وخاصة الحد8
قبل بعض أبناء العرب؛ األمر الذي  يقلق بعض الدارسين للغة تشجيع الروحي من الـ ضعف 9

 .العربية من األفارقة، ويضعف لديهم الدافعية
ولو ـ خلو بعض أقسام الدراسات اإلسالمية من مكتبات، تحتوى علي المراجع المطلوبة؛ 10

 .تباتالنظام الحديث في تنظيم المكوجدت؛ تفتقد إلى 
لذين يلتحقون بأقسام الدراسات اإلسالمية؛ نتيجة ضعف كاديمي للطالب، األـ الضعف ا11

 .التكوين األساسي قبل المرحلة الجامعية
ـ غياب التواصل والتنسيق بين جامعات وأقسام الدراسات اإلسالمية  في غرب أفريقيا،  12

 .وعدم تبادل الخبرات
بحجة أن السماح مية، ومحاربتها؛ الاللوبي االستعماري علي أقسام  الدراسات اإلس ـ هجوم13

 .لهذه الدراسات؛ يهيئ  الجو إلعادة  السيطرة  اإلسالمية العربية علي األفارقة
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ـ عدم امتالك مصادر مالية ثابتة، توظف لتطوير أقسام الدراسات اإلسالمية في جامعات 14
 (1)غرب أفريقيا

، ويكتفي ة في غرب أفريقيايكثيرين من المشكالت الخاصة بالدراسات اإلسالموهناك ال
الباحث بما ذكره منها، ويقترح الباحث الحلول اآلتية  للقضاء على أهم مشكالت الدراسات 

 اإلسالمية في غرب أفريقيا:
 .ـ إيجاد هيئة تنسيق ألقسام الدراسات اإلسالمية في جامعات غرب أفريقيا1

ام الدراسات ج  الدراسية بأقسهان فنية تربوية؛ لوضع الكتب المقررة في المناتكوين لج ـ2
 .اإلسالمية في جامعة غرب أفريقيا

 .ـ إجراء التقويم لمناهج  الدراسات اإلسالمية  في جامعات غرب أفريقيا3

 . ثةـ إعداد المعلمين وتكوينهم  تكوينا تربويا، وتدريبهم على استخدام التقنية الحدي4
 .تقنية الحديثة في اإلدارةعلى استخدام ال  ماد الكوادر اإلدارية  إعدادا إداريا، وتدريبهـ إعد5
ـ توفير وسائل التعليم  وتقنيات  التربية،  وتكنولوجيا التعليم ألقسام الدراسات اإلسالمية 6

 .بجامعات غرب أفريقيا
تعمل على خدمة المجتمع ام، التي ـ دعم المنظمات والهيئات العربية واإلسالمية لهذه األقس7

 .اإلسالمية لشعوب  غرب أفريقيااظ  على الهوية  فالمسلم، وتعمل على الح

ـ محاولة التحرر واالنعتاق  من هيمنة اللوبي االستعماري، الذي يحارب الدراسات اإلسالمية، 8
 .ويحاول منع فتحها في جامعات غرب أفريقيا

 .ت اإلسالمية  في جامعات غرب أفريقيام الدراساـ إيجاد مصادر مالية ثابتة ألقسا9

لمصادر والمراجع في مجال الدراسات اإلسالمية في أقسام الدراسات مكتبات ثرية با  دـ إيجا10
 .اإلسالمية  في جامعات غرب أفريقيا

ـ تشجيع الحكومات الوطنية على تمويل أقسام الدراسات اإلسالمية في جامعات غرب 11
 .، ودورها في المجتمع في غرب أفريقيابأهميتها أفريقيا، وتوعيتهم

ريق دروس تقوية،  تنظم في أقسام الدراسات اإلسالمية  وفق ستوى الطالب عن طمـ رفع 12
 معايير تربوية.

 

 

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بالجامعة اإلسالمية بالنيجر، المرجع السابق؛ لمن  أراد التأكد من النتائج التي أقرها ( 1)
 الباحث
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 نتائج وتوصيات الدراسة

 أوال: النتائج 

لقد توصل الباحث في هذه الدراسة إلى نتائج هامة، رصدها في أماكنها من محاور البحث 
 على النحو اآلتي:ي وهنا سيسجل أهمها باختصار؛ تجنبا للتكرار، وهونقاطه، 

ـ إن اإلسالم كان السبب في وجود الحركة العلمية في غرب أفريقيا منذ دخول اإلسالم المبكر 1
إلى هذه القارة، وقد أحدث تغييرا جذريا في حياة األفارقة، وخلق منهم شعوبا، تسعى إلى 

اإلنساني  د ة وبناء حضارة إنسانية راقية، أسهمت في الرصير الثقافنهل المعارف، وتطوي
 لمشتركالعام ا

ـ عرفت غرب أفريقيا منذ القدم الدراسات اإلسالمية في جميع مستويات التعليم، وقد اشتهر 2
 في غرب أفريقيا الكثير من رموز ورواد هذه الدراسات مثل: أحمد بابا التنبكتي

يا مثل: يقفي مراكز علمية في المدن الشهيرة في غرب أفر  مية تقامـ كانت الدراسات اإلسال3
 جنى، وجاو، ووالتة، وغيرهاتنبكت، و 

وقد غلب الدور الثقافي لهذه المدن والمراكز  على الدور التجاري؛ مع أن السبب في تكوين 
األمر  هذه المدن؛ العامل التجاري، المتمثل في أنها كانت نقطة اللتقاء القوافل التجارية؛

 نسان اإلفريقيي يحتاج إليها اإللتلذي نجم عنه أسواق تجارية، تمتلئ بالبضائع، اا
ـ كانت المناهج الدراسية  في الدراسات اإلسالمية في غرب أفريقيا قديما، تجمع بين التكوين 4

الشرعي واللغوي، وكانت متأثرة بالمناهج المتبعة في شمال أفريقيا؛ لدرجة تكاد  تصل إلى  
 توحد ال

اإلفريقية؛ ألنها  وحدة بين الشعوب ل كانت الدراسات اإلسالمية  في غرب أفريقيا عامـ 5
توحدت وتمحورت حول المذهب المالكي وأصوله وقواعده؛ كما ارتكزت على عقيدة أهل 

 السنة  والجماعة، القائمة على التسليم بنصوص القرآن والسنة
على مسايرة حياة الناس وحل مشكالتهم من  يم قادرةـ لقد كانت الدراسات اإلسالمية في القد6

 لها موضع تقدير الدارسين فكثر اإلقبال عليهاشرعي؛ وهذا ما جعر منظو
ـ في أغلب جامعات غرب أفريقيا اليوم، وخاصة في نيجيريا؛ توجد أقسام اللغة العربية 7

بلدان  سالم فيوالدراسات اإلسالمية؛ لكن عددها مقارنة مع عدد المسلمين، وأهمية اإل
 غرب أفريقيا  يعد ضئيال
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هتمامات الحكومات في غرب أفريقيا؛ إما لعدم التوعية سات اإلسالمية باراـ لم تحظ الد8
بأهميتها، وإما بسبب تأثير اللوبي المتأثر بالفكر االستعماري؛ لكن هذه الدراسات تحظي 

 بالتأييد الشعبي

في دعم الدراسات اإلسالمية في جامعات ـ إسهام الدول العربية والمنظمات والهيئات فيها 9
، وهو جهد ينبغي شكره وتقديره، وإعطائه ما يستحقه من عناية يا ماديا ومعنويايقغرب أفر 
 واهتمام 

ء ـ تعاني الدراسات اإلسالمية في غرب أفريقيا من تضارب أحيانا في األهداف؛ نتيجة إرضا10
وعا من التربية غير المميزة في دول وتحقيق أهداف الداعمين ماليا لها؛ وهذا سيخلق ن

أقسام الدراسات اإلسالمية في جامعات غرب أفريقيا ؛فنجد أهداف بعض ياغرب أفريق
 سلفية، وفي بعضها اآلخر شيعية، وهذا التوجه قد ينذر بمشكالت اجتماعية في المستقبل

وفق معايير  ات اإلسالمية في جامعات غرب أفريقيا إلى التخطيط؛ـ تحتاج أقسام الدراس11
 معاديةأمام التيارات الد العصر؛ حتى تكون قادرة على الصمو 

ـ غلبة التقليد على الدراسات اإلسالمية سواء في اإلدارة أو المناهج؛ وهذا ما يجعلها غير 12
 قادرة على تحقيق األهداف المرتقبة منها

اإلسالمية في جامعة غرب ين التربوي للكوادر التعليمية في أقسام الدراسات ـ انعدام التكو 13
 تعليم ضعيف ى أفريقيا؛ وهذا أدى إل

عاني الدراسات اإلسالمية من مشكالت تم اإلشارة إليها؛ غير أنها يمكن حلها؛ إذا تم ـ ت14
 العمل بالحلول التي اقترحها الباحث

 في الدراسات اإلسالمية في جامعات غرب أفريقيا ـ عدم العناية بالدراسات الميدانية15
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 ثانيا: التوصيات 

 التوصيات اآلتية:ة؛ يوصى الباحث براسبعد الوقوف على نتائج الد

إجراء دراسات ميدانية حول المناهج في الدراسات اإلسالمية في جامعات غرب أفريقيا  -1
ة للدراسات اإلسالمية في جامعات والمعلمين واإلدارة؛ قصد الوقوف على المشكالت الحقيقي

 ت بحث عن الحلول اعتمادا على نتائج تلك الدراساغرب أفريقيا، وت
 تاج المحلي في مجال الدراسات اإلسالمية، وتعريف العالم بهاالهتمام باإلن -2

توجيه الطالب والباحثين إلى كتابات وأبحاث ميدانية في مجال الدراسات اإلسالمية،  -3
 م نتائجها؛ ليستفيد منها المجتمع بشكل عامومحاولة تعمي

هم مع اآلخر، ط والحوار والتفاتوساء الدراسات اإلسالمية على فكر االعتدال و البن -4
 واالبتعاد عن التعصب و األسباب المؤدية إليه

العمل على توعية الحكومات والشعوب في غرب أفريقيا بأهمية الدراسات اإلسالمية،  -5
 صالح العام؛ وتبعا لذلك دعمها وتشجيعهاوعائدها على ال

نها في مجال ربي؛ لالستفادة مالغعلى التعاون مع الجامعات في العالم العربي و  العمل -6
 تطوير الدراسات اإلسالمية في جامعاتنا في غرب أفريقيا

العناية بدراسة الواقع وتفهمه وإعداد الدارسين لالستفادة من فهمه في مجال الدراسات  -7
 إلسالمية في غرب أفريقياا

على استخدام   رينثين ومدرسين في مجال الدراسات اإلسالمية، قادالعمل على إعداد باح -8
 كنولوجيا الت

إقامة ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات، تتناول مشكالت الدراسات اإلسالمية في غرب  -9
 أفريقيا واالستفادة من نتائج إقامتها وتوصياتها 

الستفادة منها في مجال نشر لفرنسية واإلنجليزية وتقوية الطالب فيهما؛ قصد االعناية با -10
 ي غرب أفريقياة فالدراسات اإلسالمي
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على المستوى السياسي  إلدارة عمليات حفظ السالم المشتركة استراتيجية  

 واالستراتيجي 
   )*(خالد يسري

 
 

 :مقدمة

التي أحلت بعمليات حفظ العمليات المشتركة لحفظ السلم تعد أحد التطورات الهامة 
قليدية كانت تتم من قبل المنظمة األممية السلم بعد انتهاء الحرب الباردة، حيث إن العمليات الت

ي والصراعات الدولية والتي انطوت على صراعات فقط. وفي ظل التطور الكيفي والكمي ف
فاق قدرات األمم داخلية وحروب أهلية، وما ترتب عليها من تفجر أعداد كبيرة من الصراعات 

ليها الفصل الثامن من ميثاق المتحدة، فقد كان اللجوء إلى الترتيبات اإلقليمية التي نص ع
المنظمات اإلقليمية أو التحالفات  األمم المتحدة، من أجل تخفيف األعباء وإشراك هذه

ت العسكرية في عمليات حفظ السلم من خالل آليات شراكة بين األمم المتحدة  و المنظما
 اإلقليمية. 

هامتين األولى: لقد مرت عمليات حفظ السلم عقب انتهاء الحرب الباردة بمرحلتين 
م، الثانية: التوسع  1990م إلى عام 1988عمليات لحفظ السلم من عام  5النجاح في إنشاء 
م. هذا التوسع 1994م إلى عام 1991عملية لحفظ السلم من عام  17الشديد بإنشاء 
فاق قدرات األمم المتحدة لالستجابة لكم هذه الصراعات. كما أن طبيعة الشديد والسريع 

نفسها أصبحت ذات طابع داخلي ينطوي على انهيار مؤسسي للدول، صاحبه توسع  الصراعات
 هام األمم المتحدة من عمليات حفظ سلم تقليدية إلى عمليات مركبة لبناء السلم. في م

ظهر قصورًا شديدًا في الدعم المادي والبشرى الالزم من هذا التطور الكمي والكيفي للصراعات أ
ة في العمليات وخاصة القوى الكبرى، مما حدا بالمنظمة األممية إلى الدول األعضاء المشارك

لى الدول النامية لتنفيذ مهام حفظ السلم وكذا المنظمات اإلقليمية. إال أن ذلك أثر االعتماد ع
وجستي والعملياتى الميداني، والذي معه كان البد من إنشاء بالسلب على المستوى اإلداري والل

ت خاصة األفريقية من أجل تطوير أداءها، سواء تحت راية المنظمة األممية برامج لبناء القدرا
 منظمات اإلقليمية األفريقية أو االثنين معًا من خالل العمليات المشتركة.أو ال

 

 .القاهرة –األمين العام للجمعية العلمية للشئون األفريقية  –دكتوراه تخصص دراسات أفريقية  باحث )*(
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ء تخطيط و تنسيق جيد بين جميع األطراف ال شك أن الشراكة دائمًا ما تتطلب إجراو 
اريوهات المناسبة و الحلول، لتفادى التضارب  الفاعلة من أجل تنسيق األدوار ووضع السن

سلم. في هذا المبحث سوف يتم تقييم عملية التعاون في واالزدواجية على مدار عملية حفظ ال
ت السياسية واإلستراتيجية التي ظل الشراكة بين األطراف الفاعلة حول عدد من األمور واألدوا

سلم، وتيسر بصورة كبيرة لعملية التحول تحدد بشكل كبير مدى إمكانية نجاح عمليات حفظ ال
 ية.من المنظمة اإلقليمية إلى المنظمة األمم
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إنشاء إسرتاتيجية سياسية فعالة وواضحة بني مجيع األطراف املطلب األول: 

 املشاركة

 

هذذذه اإلسذذتراتيجية تنطذذوي علذذى وجذذود سذذلم يمكذذن حفظذذه، حيذذث أن الكثيذذر مذذن حذذاالت 
يذة ال يتذوفر لهذا حذل سياسذي أو موافقذة علذى التذدخل مذن قبذل يقالتدخل من قبل المنظمات األفر 
و هو مذا يحيذد تمامذا  -أحد أهم مبادئ عمليات حفظ السلم  -جميع األطراف الرئيسية للصراع 

عذن صذذفة حفذذظ السذذلم تحذت الفصذذل السذذادد، و إنمذذا ينذذدر  تحذت عمليذذات فذذر  السذذلم وفذذق 
ألفريقية بالضعف والفشل، لعذدم قذدراتها ا الفصل السابع، و من هنا اتسمت عمليات حفظ السلم

على تحقيق أهدافها من عملية التدخل، وعلى جانب آخر يظهر تحفظ المنظمذة األمميذة للتذدخل 
فذذي بيئذذات خطذذرة ال يتذذوفر فيهذذا سذذلم لحفظذذه. فالبذذد مذذن التخطذذيط المشذذترك و الشذذامل لجميذذع 

جذذب علذذى جميذذع األطذذراف ي المراحذذل فذذي الحذذاالت التذذي تنبذذع بتحذذول العمليذذات للشذذراكة، كمذذا
المشاركة االتفاق على رؤية موحدة وشاملة و طويلة األجل للعمليات خاصة فيما يتعلق بقواعذد 
االشتباك، وأخيرًا  وليس آخرًا، البد على األطراف المختلفة أن تقيم قدرات المنظمات اإلقليمية و 

والمهذذام المنوطذذة بهذذا.  ض قذذدراتها علذذى تحقيذذق نتذذائج إيجابيذذة وفذذق الوضذذع السياسذذي والتفذذوي
فغياب التخطيط المشترك  يسفر عن حل أمور على المدى القصير دون الحلول الشاملة طويلذة 

 (1)األجل والتي تندر  العمليات المشتركة داخل نطاقها.

ال يوجد قواعد ثابتة يمكن االرتكان عليها خالل عملية التدخل، فال يمكن أن يكذون كما 
، و هذو مذا adhoc approachًا من خالل تخصيص كل حالة علذى حذدة إنشاء العمليات دائم

يجعذذل القذذائمين علذذى التخطذذيط دائمذذًا وكذذمنهم يبذذدأوا مذذن البدايذذة فذذي كذذل مذذرة تذذتم فيهذذا عمليذذة 
بد من وضذع قواعذد عامذة تتعلذق بمراحذل وقذوة التذدخل فذي الصذراع وسذبل التدخل. فعلى األقل ال

مكانذات المطلوةذة سذواء تحذت ةيذادة المنظمذة اإلقليميذة أو السيطرة عليذه و مراحذل العمليذة و اإل
 (2)أثناء وةعد تحولها إلى األمم المتحدة.

 
 
 
 
 

 

1- Paul D, Williams, “Lessons Learned from Peace Operations in Africa”, African Security 

Brief, Op.cit, p.3 

2- United Nations, Department of Peacekeeping, Re-Hatting ECOWAS Forces as UN 

Peacekeepers: Lessons Learned, Op.cit, p.6 
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 Robust Peacekeepingأوالً: التدخل القوى ما بين حفظ السلم و فرضه  

و خاصة مع أول تدخل وأثناء  -فحيثما تكون العمليات في قارة أفريقيا، تتطلب 
تدخل قوى ينعكس  -م المتحدة أو بتسليم العمليات للمنظمة األممية تحولها بالشراكة مع األم

ليات على المستوى المحلى والدولي خاصة في ظل تردى باإليجاب على مصداةية التطوير للعم
 وتعر  آالف األبرياء لمخاطر اإلبادة و القتل الجماعي. األوضاع اإلنسانية 

يس لعمليات التدخل القوى: األول، لقد حدد مركز التعاون الدولي وآخرون ثالث مقا
بقياد أعداد القوات والتجهيزات والتسليح ةياسا   Nominal Robustnessالقوى البشرية 

 Real Robustnessقوى الحقيقية على المساحة المطلوب تنفيذ المهام عليها، والثاني، ال
حقيق االستقرار، بقياد قدرات هذه القوات لما هو مطلوب تنفيذه على أر  الواقع من أجل ت

الث: فهو ما يمكن أن تحققه العملية من خاصة فيما يتعلق بالمعاناة اإلنسانية. أم المقياد الث
اإلمكانات المحدودة لدولة نتائج بصرف النظر عن التكاليف فى ظل اتساع مساحة العمليات و 

ملية السياسية ويرى الباحث أن تحقيق تقدم على مستوى الع (1)الصراع و تعدد أطراف الصراع.
من خالل تحقيق القدر  Political Robustnessالقوى يعد مقياد رابع على التدخل 

سادد  المطلوب من التقدم على المستوى السياسي بما يضع العمليات تحت مستوى الفصل ال
وذلك بتحقيق االتفاق السلمي بين كافة أطراف الصراع، و بما يحقق نزيف المعاناة البشرية  

 نية.واإلنسا
في ليبيريا، بدأت منظمة ايكواد العمليات من خالل قواتها للمراةبة العسكرية 

م، و بعد شهر فقط ظهرت الحاجة لتعديل 1990في أغسطس  ECOMOGااليكومو  
العتداءات على بعثة المراقبين و المدنيين من قبل قوات تايلور الذى لم التفويض لمواجهة ا

ر. فقوات ايكومو  بدأت ممارسة مهامها لمراةبة اتفاق وةف ينضم إلى اتفاق وةف إطالق النا
ه. على جانب آخر، ومع دخول قوات االيكومو  اطالق النار في بيئة لم يتوفر فيها سلم لحفظ

ر، استطاعت القوات المنشقة عن قوات تايلور بقيادة األمير في مواجهة مع قوات تايلو
 . (2)ء تواجد الرئيس دو بها و قاموا باغتيالهجونسون من الهجوم على قاعدة االيكومو  أثنا

 

1- Dr.Jones,Bruce D (Eds), Robust Peacekeeping: The Politics of Force, op.cit, p.3 
2- Rasheed Draman, David Carment, Managing chaos in the west African sub-region: 

Assessing the role of ECOMOG in Liberia, occasional paper No.26,(Ottawa: The Norman 

Paterson school of International Affairs, 2001), pp.9-10 
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يالحظ أن قوات االيكومو  قد خرجت عن المهام الموكلة إليها، و ذلك باالنتقال من و 

حفظ السلم إلى محاولة فرضه، مما حولها إلى طرف فى الصراع، كما عرضها  لهجمات تايلور 
 بشكل مستمر. 

يكومو ، حيث أن رفض تايلور و هنا تثور قضية قبول أطراف الصراع لتدخل اال
قد جعله يناصبها العداء، ويتهمها بانها متحيزة وأنها قوات غازية تسعى  لتدخل تلك القوات

 (1)لخلق نظام تابع في ليبيريا و نهب ثروات البالد.
وفيما يختص بتسوية الصراع في ليبيريا، فإن قوات ايكومو  و األمم المتحدة قد 

لج جذور الصراع، مما إجراء انتخابات رئاسية حرة، إال أنها لم تعانجحت فى إيقاف القتال، و 
 .م1999أدى إلى تجدده مرة أخرى بعد انسحاب قوات ايكومو  في يوليو 

حيث اندلع القتال هذه المرة بين الحكومة الليبيرية وجبهة الليبراليين المتحدين من و 
له في إدارة الخالفات ، بسبب ممارسات تايلور السلطوية، وفشLURDأجل المصالحة 
احتواء قوى المعارضة، مما اضطر قوات ايكومو  للتدخل مرة اخرى بالد و السياسية فى ال

جندي  3500م عن طريق نشر قوة قوامها 2003أغسطس  4بدعم من القوات األمريكية فى 
 (2)في العاصمة والمناطق المحيطة بها.

مليات حفظ السلم من خالل مساندة فى سيراليون، ظهر تمثير الدول اإلقليمية على ع
نشمت في ليبيريا  RUF الصراع، حيث أن قوات الجبهة المتحدة الثورية بعض أطراف 

وةمساندة جيدة من بوركينا فاسو، بينما غينيا وأن لم تساند فإنها لم تستطع السيطرة على منع 
ة لقوات حفظ السلم ومن ثم، فلم تتوافر أيضا بيئة سلمي (3)من استخدام أراضيها. RUFقوات 

م، 1997م المتحدة فرضت حظرًا دوليًا على البترول في أكتوةر األم .تحت الفصل السادد
وأوكلت ايكواد من خالل قوات ايكومو  لتنفيذ الحظر. إال أن قوات ايكومو  عانت من 

و هو ما اضطرها إلى القيام بعمليات هجومية على  RUFاالعتداءات المستمرة من قبل 
 دين و طردهم من العاصمة فري تاون. المتمر 

 

الكونغو -ظاهرة التدخل االقليمي فى الصراعات الداخلية االفريقية بعد الحرب الباردةسيد محمد احمد شبانة، ايمن ال -1
(، ص 2003جامعة القاهرة،  ، )رسالة ماجستير مقدمة الى معهد البحوث و الدراسات االفريقية،الديمقراطية نموذجا

132 
 134-133المرجع السابق، ص ص  -2

3- Chaizy, Gabrielle, African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur, a Thesis 

presented in Partial Completion of the Requirements of the (Certificate-of-Training in 

United Nations Peace Support Operations), (New York: United Nations Institute for 

Training and Research Programme of Correspondence Instruction, March 2011), p.54 
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م أيضًا شهد تدهورًا خطيرًا على مستوى األمن و تحديدًا على عملية األمم 2000عام 
جندي من بعثة األمم المتحدة،  500بقتل و خطف أكثر من  RUFالمتحدة بعد ةيام قوات 

 (1)م.2000بحلول عام  000،20وهو ما اضطر المنظمة األممية إلى رفع عدد القوات إلى 
ق وةف إطالق النار بين المعارضة الشمالية والنظام فى ساحل العا ، وةعد توةيع اتفا

م، لم يلتزم به األطراف، باإلضافة لدخول طرف جديد في الصراع ببروز 2002أكتوةر  17في 
التمرد في الغرب، مما دفع الجماعة إلى ضرورة إبرام اتفاق لوةف إطالق النار و نشر قوات 

ة كافة القوى السياسية والعسكرية في االتفاق ل بين األطراف الثالثة. و هنا يالحظ مشاركللفص
عكس الحاالت األخرى، فهذه الشمولية تساعد على تحقيق االستقرار واألمن و تضمن عدم 
نكوص أي طرف لتحقق بيئة آمنة لقوات حفظ السلم لممارسة مهامها. إال أن عملية انتشار 

ل بتوفير القوات وعلى رأسها ي موعدها المحدد نظرًا لعدم وفاء بعض الدوالقوات لم تتم ف
 بنين(. -توجو-نيجيريا، كما يالحظ غلبة مشاركة قوات الدول الفرنكوفونية )السنغال

أيضا يالحظ في هذه الحالة أن الجماعة لم تستخدم حقها في استخدام القوة لفر  
 أطراف الصراع من ناحية، وخشية ان يؤدى ذلكالسلم بسبب عدم رغبتها في استفزاز أي من 

إلى تصعيد الصراع بدال من تسويته، فضاًل عن أن مهام فر  السلم تحتا  إلى حجم قوات لم 
 (2)يتوفر فى هذه الحالة مثل الحاالت السابقة بسبب تراجع نيجيريا عن المشاركة.

شا للسلم، إال أن كافة أطراف الصراع إلى اتفاق ارو في بوروندي، رغم عدم انضمام 
قي نجح في مراةبة وةف إطالق النار ،وتحقيق بيئة آمنة، باإلضافة إلى منع االتحاد األفري

تصاعد العنف باستثناء منطقة بوجمبورا. كما ساهمت العملية في إعادة أعداد كبيرة من 
عادة الدمج مت في برنامج تسريح المقاتلين وإالنازحين داخليًا وخارجيًا من تنزانيا، أيضا ساه

إلضافة إلى تهيئة األجواء والبيئة األمنية لعملية شاملة لألمم المتحدة في المجتمع المدني با
 (3)خالل عام.
 

 

1- Major: Tarus, David Kimaiyo Chemwaina, Effectiveness of United Nations Mission in 

Africa: A Comparative Assessment of UNAMSIL, MONUC, and UNAMID, loc.cit, p.47 
عهد البحوث ، رسالة ماجستير مقدمة لم يكواد فى حل الصراعات فى غرب افريقيادور منظمة اال بدر حسن شافعى، -2

 403-400، ص ص2006والدراسات االفريقية، جامعة القاهرة، 

3- Annemarie Peen Rodt, The African Mission in Burundi - The Successful Management of 

Violent Ethno-Political Conflict, (London: the Exeter Centre for Ethno-Political Studies, 

2011) pp.11-13 
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مراةبًا  80م بإرسال 2004في دارفور، بدأ االتحاد االفريقي العمليات في ابريل 

مساعدات  اتفاق وةف إطالق النار وتوصيل ال عسكريًا من أجل اإلسهام في مراةبة تنفيذ
عسكري، إال أن  2،341ن. هذا العدد تم رفعه تدريجيا إلى أن وصل اإلنسانية وحماية المدنيي

هذا العدد لم يكن كافيًا الستتباب األمن في المساحة الشاسعة إلقليم دارفور، وهو ما حدا 
ن م المتحدة ،خاصة في ظل وجود عامليبالمنظمة األممية إلى االتجاه لتحويل العملية لألم

ريقية: األول، هو القصور في اإلمكانات اللوجستية يصعب معهم استمرار العملية األف
والتمويلية لالتحاد األفريقي، والثاني، هو عدم وجود سلم يمكن حفظه في ظل عدم توةيع كافة 

ا التحويل قوةل بالرفض م. هذ2006أطراف الصراع على اتفاق السلم الشامل الموقع في مايو 
 (1)وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة. السودانية بدعوى السيادة الوطنية من الحكومة

عقب االتفاق على إنشاء عملية مشتركة لألمم المتحدة و االتحاد األفريقي بموجب 
 م، قامت األمم المتحدة بتوفير مجموعات الدعم2007يوليو  31في  1769القرار رقم 

وصل عدد القوات البشرية و اللوجستية للعملية حيث  الخفيف والقوى من أجل رفع القدرات
م و الذى معه 2016بحلول  19،248فرد والذى وصل  10،537م الى 2008بحلول أكتوةر 

 (2)انعكس الوضع األمني باإليجاب رغم ظهور الكثير من حاالت االنفالت األمني في اإلقليم.

شة إمكانية إرسال عملية م بدأت مفوضية ايكواد في مناق2012و في مالي، فى يوني
من أجل تمكين السلطات الشرعية في مالي من استعادة الشمال. األمم المتحدة لحفظ السلم 

والمانحون من الخار  )االتحاد األوروةي، الواليات المتحدة، فرنسا( ساندوا هذا التوجه، 
دار قرار يسمح حاد األفريقي من األمم المتحدة استصوطالبت القوات المالية وايكواد واالت

فصل السابع من أجل فر  السلم في مالي، بالتنسيق مع الجيش بعملية ألكواد تحت ال
و الذى اذن فيه بإنشاء  2085م، صدر قرار مجلس األمن 2012ديسمبر  20 (3)المالي.

 .AFISMAعملية لحفظ السلم تحت القيادة األفريقية 
يش المالي بالتنسيق مع الشركاء من اجل المساعدة على بناء قدرات الج لمدة عامو 
يين ) االتحاد األوروةي، الدول المشاركة(، والمساهمة في استعادة السلطات المالية الدول

 لمناطق الشمال الواقعة تحت سيطرة المتمردين والجماعات اإلرهابية. 

 

1- Tim Murithi, “The African Union’s Foray into Peacekeeping: Lessons from the Hybrid 

Mission in Darfur”, Journal of Peace, Conflict and Development (Bradford: Bradford 
University, Issue 14, July 2009).p.10 

2- Ibid, p.12 

3- Col. Abiodun Joseph Oluwadare, The African Union and the Conflict in Mali: Extra-

Regional Influence and the Limitations of a Regional Actor, Journal of International and 

Global Studies (Volume 6, Number 1, November 2014), p.114 
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 (1) لي من أجل تنسيق الجهود.كما شمل القرار إنشاء مكتب لألمم المتحدة في ما
العسكرية الفرنسية واألفريقية التي ُنّفذت جنبًا إلى جنب مع الجيش المالي  للعملياتونتيجة 

مع بداية فبراير  (2)في المناطق الشمالية، شهدت الحالة األمنية في مالي تحسنا كبيرا.
، فيما AFISMAجندي لمساندة عملية ايكواد  3000م، وصلت قوات تعدادها 2013

ألمم المتحدة. االتحاد نسا من مجلس األمن تحويل العملية لطلبت الواليات المتحدة و فر 
األفريقي قرر مساندة عملية التحول و لكن على بعض األسس منها أن يشمل تفويض العملية 

 (3)األممية تدخاًل قويًا  ينطوي على عمليات لفر  السلم.
ت الوضع  مشتركة للقوات األفريقية والفرنسية حسنالعمليات ال، في أفريقيا الوسطى

بتحويل  2149م أصدر مجلس األمن القرار 2014في العاشر من أبريل   األمني بصورة كبيرة.
، اعتبارًا من MINUSCAإلى   MISCAعملية االتحاد األفريقي إلى األمم المتحدة من 

االتحاد األوروةي عملية وفي نفس السياق أرسل  م أي خالل ستة أشهر،2014سبتمبر  15
وقد ثبت أن عمليات االنتشار  RCA-EUFOR.(4)من والسلم في بانجى عسكرية لدعم األ

حاسمة إلنقاذ حياة  السريع لقوات بعثة الدعم الدولية وعملية القوات الفرنسية "سنغاريس" 
المدنيين ومنع حدوث ممساة أكبر في جمهورية أفريقيا الوسطى. ومع ذلك، ونظرًا لحجم األزمة 

المتطلبات األمنية على أر  الواقع فاقت قدرات القوات الدولية  واتساع نطاقها الجغرافي، فإن
في جميع أنحاء  المنتشرة وعددها. واستمر العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان على نطاق واسع

 (5)البالد على الرغم من وجودها.
 ثانيا: السيطرة على الموارد الطبيعية و تجارة السالح 

كم و السيطرة على الموارد الطبيعية سبب التحعلى القدرة من قبل قوات حفظ السلم 
الصراع ، وتظهر في الدول التي تكون حكوماتها فاشلة في السيطرة على هذه الموارد و تكون 
األوضاع األمنية خار  نطاق سيطرتها، وتحت سيطرة األطراف المتنازعة والتي تستخدم عائدتها 

مما يؤدى إلى استمرار وتصاعد حدة  راد األففي تمويل نفسها والحصول على األسلحة وتجنيد 
 (6)الصراع.

 

1- United Nations, Security Council Resolution 2085, 20 December 2012, p.4 

2-  Idem 
3- Jaïr van der lijn and Xenia avezov, Peace operations in Africa, SIPRI YEARBOOK 2014, 

Armaments, Disarmament and International Security, Stockholm InternatIonal Peace 
research Institute. p.115 

4- Ibid, p.15 

5- United Nations :United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the 

Central African Republic Website,  op.cit, Background 

6- United Nations: Department of peacekeeping operations, Lessons learned from the United 

Nations peacekeeping experiences in Sierra Leone, (New York: peacekeeping best 

practices unit, September 2003), p.8 
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فقد حظيت القارة األفريقية بثروات طبيعية استراتيجيه، و هي التي كان يجب أن 
تستغل من أجل التنمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وليس لعدد صغير أو اثنية 

ت التمرد في جماعامعظم معينة، وهو ما حدث في معظم الدول التي نشمت بها صراعات. ف
الصراعات األفريقية كانت تسعى للسيطرة على الموارد الطبيعية من أجل تمويل قدراتها 

 العسكرية وشراء األسلحة الالزمة من أجل التفوق على باقي األطراف.
هذه التجارة تعد غير شرعية، خاصة عندما تدار دون الحكومة الشرعية للبالد، بل 

لخسائر على حد السواء. فعمليات حفظ السلم لكى تؤتى ثمارها اع واالصر  وتساعد على استمرار
البد أن تشمل وكالتها السيطرة على هذه الموارد من أجل تحجيم استمرار الصراعات وتجفيف 
منابع التمويل، وإجبار أطراف الصراع للجوء إلى طاولة المفاوضات والحلول السياسية دون 

 (1)الحلول العسكرية.
بة لدور قوات ايكومو  في الحفاظ على الثروات الليبيرية، فقد بالنس بيريا،في لي

حاولت تلك القوات مواجهة عمليات نهب األخشاب و الماد و الذهب و الحديد عن طريق 
و  Harperاالستيالء على معدات التعدين ومحاصرة منافذ التصدير األساسية في هارةر 

ذلك لم يكن كافيا إلنقاذ ثروات  ر ان، غيBuchmanو بوشمن  Greenvilleجرين فيل 
البالد، نظرا لتواطؤ دول اخرى مثل بوركينا فاسو وساحل العا  في تهريب الثروات الليبيرية، 

في ساحل  San Pedroحيث كان يتم تصدير الموارد الليبيرية عن طريق ميناء سان بيدرو 
مليات تهريب الماد   في عيكومو العا . بل إن بعض التقارير قد أشارت إلى تورط قوات اال

م أصدر مجلس األمن 2001في مارد  (2)والذهب واألخشاب في المناطق التي تسيطر عليها.
عدة قرارات بحظر تجارة الماد واألخشاب المستغلة من قبل تايلور، كما أصدر مجلس األمن 

نجاح  ، و رغملطبيعيةمن أجل مساندة الحكومة االنتقالية للسيطرة على الموارد ا 1509القرار 
عملية األمم المتحدة فى هذه المساندة وإجراء إصالحات هيكلية لإلدارة وتدريب كوادر إدارية 
قادرة على التعامل مع تحديات تهريب هذه الموارد، إال أنها فشلت على أر  العمليات من 

على  القدرة ، و عدمالسيطرة على هذه الموارد بسبب عدم مساندة الحكومة االنتقالية لهذا األمر
إرسال قوات سواء محلية أو دولية خاصة فى مناطق الحدود مع سيراليون و ساحل العا  

 (3)الغنية بالماد و األخشاب.

 
1- Chaizy, Gabrielle, African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur, op.cit, P.36 

الكونغو الديمقراطية  -ليمي فى الصراعات الداخلية االفريقية بعد الحرب الباردةهرة التدخل االقظاايمن السيد محمد احمد شبانة،  -2
 133، م.س.ذ،  ص نموذجا

3- United Nations, United Nations Environment Programme, Greening the Blue Helmets, New York: 
May 2012, p.45 

4- Chaizy, Gabrielle, African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur, op.cit, P.47 
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على مناجم الماد في جنوب و شرق سيراليون،  RUFفي سيراليون، سيطرت قوات 
يلور شبكة حيث عقد سنكوح و تايلور في ليبيريا صفقات لمبادلة الماد بالسالح، وأقام تا

تجارة مع عدة دول أبرزها بلجيكا و الهند، وأصبح الماد أحد أهم موارد تمويل الحرب في 
 (1)كبير تحت سيطرة حافظي السلم.د عبر الحدود الليبيرية كان إلى حد سيراليون. تهريب الما

مهام بعد تحول العملية إلى األمم المتحدة حاول مجلس األمن الدولي من خالل التفويض إدرا  
لرئيس السيطرة على الموارد الطبيعية و تجارة الماد ضمن مهام قوات حفظ السلم، إال أن ا

لدولة. وفى أعقاب وفاة الرئيس سنكوه عار  هذا األمر واعتبره تعدى على السيادة اإلقليمية ل
م من إضافة مهام لدوريات مشتركة بين قوات حفظ 2004سنكوه استطاع مجلس األمن عام 

 (2) الجيش الوطنى على الحدود من أجل السيطرة على هذه التجارة.السلم و 
م بفر  حظر على 2005عام  1643في ساحل العا ، صدر قرار مجلس االمن 

تتركز في الشمال تحت أيدى القوات المعارضة للحكومة في ذلك  تجارة الماد، وهي التي
مهام للسيطرة على الموارد  الوقت. تفويض العملية األممية في ساحل العا  لم يذكر فيها 

الطبيعية، و إن كان قد أوكل اليها مساندة مجموعة خبراء األمم المتحدة المعنية بتحليل 
واد المتعلقة وذلك بتوفير المعلومات الميدانية، و مات الخاصة بتجارة األسلحة والمالمعلو 

 (3)مصادر تمويلها بما فيها الموارد الطبيعية.
طوي على أعمال مراةبة لوةف إطالق الدرجة األولى كانت تنفي بوروندي، العملية ب

النار، وعمليات لبناء السلم و لم يشمل التفويض على مراةبة للثروات والموارد الطبيعية 
 (4)للدولة.

( محذددًا المهذام فذي التفذويض 2006)1706في دارفور، صدر قرار مجلس األمن رقذم 
دة واالتحذذذاد األفريقذذذي والتذذذي تشذذذمل تحريذذذز وجمذذذع القذذادم للعمليذذذة المشذذذتركة بذذذين األمذذذم المتحذذذ 

سذلم الشذامل، وإن يذتم األسلحة والمواد المتعلقة  والتي يمثل وجودها في دارفور خرق التفذاق ال
   (5)هذه األحراز بالطرق المتبعة.القضاء على 
 

 

1- Ibid, p.51 

2- United Nations, United Nations Environment Programme, Greening the Blue Helmets, 

op.cit, p.45 
3- United Nations, Security Council resolution 1643, 15 December 2005, p.4 

4- DR. Stephen Jackson, The United Nations Operation in Burundi (ONUB) – political and 

strategic lessons learned, Conflict Prevention and Peace Forum, New York, July 2006, 

pp.7-8 

5- United Nations, Security Council resolution 1706, 31 August 2006, p.6 
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أمذا بالنسذذبة للمذذوارد الطبيعيذذة، فالصذذراع علذى المذذوارد كذذان يتمثذذل فذذي الميذذاه واألر ، 

القذذوات تقذذوم فقذذط بذذدوريات حمايذذة للنسذذاء الالتذذي يخذذرجن مذذن مالجذذع اإليذذواء إلحضذذار ت وكانذذ 
الحطب و المياه، وأصبحت مذن المهذام اليوميذة للقذوات، حيذث سذجلت التقذارير ةيذام قذوات حفذظ 

 1دورية لهذا الغر . 000،26السلم بمكثر من 
اليذة بالتنسذيق قالصادر عن مجلس األمذن السذلطات االنت 2100في مالي، حث القرار 

مذذع العمليذذة األمميذذة والشذذركاء الذذدوليين اتخذذاذ كافذذة التذذدابير مذذن أجذذل السذذيطرة علذذى تهريذذب 
السالح واإلتجار في األسلحة الصغيرة بما يتوافق مع ميثاق ايكواد وةرنذامج األمذم المتحذدة، و 

 (2)منها تدمير األسلحة واألحراز المتعلقة.
م 2013ديسمبر  5في  2127من في القرار رقم في أفريقيا الوسطى، قرر مجلس األ

أن تتخذ جميع الدول األعضاء على الفور، لفترة أولية مدتها عام واحد من تاريخ اتخاذ هذا  
القرار، ما يلزم من تدابير لمنع توريد جميع أنواع األسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى 

بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل  جمهورية أفريقيا الوسطى أو بيعها لها أو نقلها إليها
ذلك األسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما 

باستخدام السفن أو الطائرات  تقدم ذكره، انطالقا من أراضيها أو عبرها أو على أيدي رعاياها أو
 .التي ترفع أعالمها

دريب والمساعدة المالية وغيرها من أشكال ومنع توفير المساعدة التقنية والت
يتصل بها من أعتدة أو  ما المساعدة، فيما يتصل باألنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة أو

صيانتها أو استخدامها، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء كان مصدرهم 
 (3)أراضيها أم ال.

 الرافضة للحلول السلمية:   ف ثالثا: توقيع عقوبات فعالة على األطرا 

توةيع عقوةات على أطراف الصراع، هو من صميم عمذل مجلذس األمذن الذدولي، و يذتم 
إدراجذذه مذذن ضذذمن المهذذام فذذي التفذذويض، وتشذذمل العقوةذذات ةيذذادات الجماعذذات، حظذذر األسذذلحة 
وتهريبهذذا عبذذر الحذذدود، حظذذر الطيذذران جذذوًا فذذوق منذذاطق محذذددة، و حظذذر التجذذارة علذذى المذذوارد 

 (4)بيعية المتوفرة في الدولة.طلا

 

1- Ibid, p.69 

2- United Nations, Security Council resolution 2100, 25 April 2013, Para.28 

3- United Nations, Security Council Resolution 2127, 05 December 2013, Para.54 

4- Chaizy, Gabrielle, African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur, op.cit, 

p.38 
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فذذذمطراف الصذذذراع التذذذي تقذذذوم بخذذذرق االتفاقذذذات أثنذذذاء العمليذذذات خاصذذذة التذذذي تتعلذذذق 
باالعتداء على قوات حفظ السلم، يجب أن يشملها جزء كبير من التفويض و المهام ويتم توةيذع 

وقطذع  حةسذلعقوةات تحد من قدراتها خاصة العسكرية، كما يجب السيطرة على طرق تهريب األ
 (1)عملية تدفق االسلحة والعتاد لألطراف المتنازعة خاصة عبر حدود الدول المجاورة.

في ليبيريا، سعى مجلس األمن إلذى دعذم جهذود ايكذواد، فمصذدر مجلذس األمذن القذرار 
م والذذى أكذد فيذه علذى مشذروعية تذدخل ايكذواد، كمذا فذذر  1992نذوفمبر  19فذي  788رقذم 

ح إلى ليبيريا، وقد ساعد ذلك القرار قوات االيكومذو  علذى إحذراز لسالر احظرًا شاماًل على تصدي
المزيد مذن االنتصذارات، ممذا اضذطر تذايلور إلذى الموافقذة علذى توةيذع اتفذاق كوتونذو للسذلم فذي 

م تحت رعايذة األمذم المتحذدة ومنظمذة الوحذدة األفريقيذة وايكذواد. و 1993يوليو  17بنين في 
ق النذار ونذزع سذالح الفصذائل المتحارةذة وتشذكيل حكومذة إطذالةذف قد تمثلت أهذم بنذوده علذى و 

انتقاليذذة تمثذذل األطذذراف الرئيسذذية للصذذراع لحذذين تشذذكيل حكومذذة منتخبذذة ومجلذذس تشذذريعي فذذي 
 22فذي  866م. وفي محاولة لتنفيذ اتفاق كوتونذو أصذدر مجلذس األمذن القذرار 1994سبتمبر 
دة للمراةبذذذذذة فذذذذذي ليبيريذذذذذا متحذذذذذ ال م والذذذذذذى أقذذذذذر فيذذذذذه بإنشذذذذذاء بعثذذذذذة األمذذذذذم1993سذذذذذبتمبر 

UNOMIL.(2)  بعد تجدد الصراع أثناء تولى تايلور السذلطة فذي الذبالد، قامذت األمذم المتحذدة
م بفذذر  حظذذر علذذى التسذذليح فذذي ليبيريذذا ممذذا أضذذعف قذذدرات تذذايلور العسذذكرية، 2003عذذام 

 (3)باإلضافة إلى الضغوط اإلقليمية والدولية و هو ما أدى إلى لجوؤه الى نيجيريا.

فذذي سذذيراليون،  أصذذدر مجلذذس األمذذن حظذذر علذذى تجذذارة البتذذرول والسذذالح، ثذذم القذذرار 
 RUFالحكومذة الليبيريذة طذرد كذل أعضذاء م الذذى طلذب مذن 2001مارد عذام  7فى  1343

وإنهذذاء الذذدعم لهذذم، و  RUFمذذن ليبيريذذا، ووةذذف كذذل الذذدعم  والمسذذاندة الماليذذة والعسذذكرية ل 
  (4)ان الليبيري لحين تنفيذ بنود القرار.حظر تبادل األلماد، وحظر الطير 

، م، صدرت عقوةذات ضذد ليبيريذا لمسذاندتها المتمذردين فذي سذيراليون 2001وفي مايو 
 وةدأت قوات األمم المتحدة في اتخاذ إجراءات نزع السالح من كافة األطراف.  

 

1- United Nations: Department of  peacekeeping  operations, Lessons learned from the United 

Nations peacekeeping experiences in Sierra Leone, Ibid, p.6 
الكونغو -ظاهرة التدخل االقليمي فى الصراعات الداخلية االفريقية بعد الحرب الباردةايمن السيد محمد احمد شبانة،  -2

 129-128، م س ذ، ص ص اطية نموذجاالديمقر 
3- Festus B. Aboagye & Alhaji M.Bah, Liberia at crossroads: A preliminary look at the 

United Nations Mission in Liberia (UNMIL) and the protection of civilians, loc.cit p.3 

4- Chaizy, Gabrielle, African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur, op.cit,p.53 
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د ثم قامت الواليات المتحدة بقيادة الجهود من أجل فر  حظر شامل على تجارة الما
بصذذورة  فذذي ليبيريذذا، وأصذذبحت إجذذراءات نذذزع السذذالح وتسذذريح المحذذارةين فذذي سذذيراليون تسذذير

 (1)م.2001سريعة و فعالة، مع حلول نصف عام 
 7في ساحل العا ، تضذمن التفذويض مراةبذة تنفيذذ التذدابير المفروضذة بموجذب الفقذرة 

 1584لقذذذذرار ( بالتعذذذذاون مذذذذع فريذذذذق الخبذذذذراء المنشذذذذم بموجذذذذب ا2004) 1572مذذذذن القذذذذرار 
ومع بعثة األمذم المتحذدة فذي ليبيريذا وةعثذة األمذم المتحذدة فذي سذيراليون والحكومذات (، 2005)

م المرافذع  المعنية عند االقتضاء، بوسائل منها تفتيش حموالت الطائرات وأي مركبذة نقذل تتسذتخدا
 ، حسذب مذا والمطارات ومهابط الطائرات والقواعذد العسذكرية والمراكذز الحدوديذة فذي سذاحل العذا

يا ومذن دون إشذعار مسذبقا والقيذام، حسذب االقتضذاء بجمذع األسذلحة وأي نذوع مذذن تذراه ضذرور 
األعتدة المتصلة بها، التي تم جلبها إلى ساحل العذا ، فذي انتهذاك للتذدابير المفروضذة بموجذب 

(، والذذذذتخلص مذذذذن تلذذذذك األسذذذذلحة واألعتذذذذدة بذذذذذالطرق 2004) 1572مذذذذن القذذذذرار  7الفقذذذذرة 
 (2)المناسبة.

در مجلس األمن أى قرار يفر  من خالله عقوةات على قوات في بوروندي، لم يص
 التحرير الوطنية، الطرف الغير موقع على اتفاق اروشا.
و الذى أكد فيه أنه في حالة  1564/2004في دارفور، أصدر مجلس األمن القرار 
ها تعاونا تاما  ناوو عدم تع 1556/2004عدم امتثال حكومة السودان امتثاال كامال للقرار 

لتوسيع وتمديد بعثة االتحاد األفريقي للرصد في دارفور، سينظر في اتخاذ تدابير إضافية تنص 
من ميثاق األمم المتحدة، كاتخاذ إجراءات تؤثر على القطاع النفطي في  41عليها المادة 

ذ تدابير السودان وعلى حكومة السودان أو أفراد من أعضاء حكومة السودان، من أجل اتخا
 (3).ن هذا االمتثال الكامل أو التعاون التامفعالة تضم

إال أن الواقع الفعلي أثبت فشل مفاوضات السلم الشامل لعاملين أساسيين: األول، هو 
مرحلة المفاوضات بقوة مركزه العسكري على المستوى إحساد كل طرف أو فصيل أثناء 

 أي تنازالت في مرحلة المفاوضات. الميداني، ومن ثم فلم يكن في االعتبار تقديم 

 

1- Idem 
2- United Nations, United Nations Operation In Cote D’Ivore web site, UNOCI Madate, 

Link: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unoci/mandate.shtml 

، 2004، سبتمبر 5040الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته  1564لقرار األمم المتحدة، مجلس األمن الدولي، ا -3
 . 14المادة 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unoci/mandate.shtml
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أما الثاني، فهو حدوث انقسامات و ظهور جماعات جديدة منبثقة داخل كل طرف، 

ميع األطراف، األمر وهو ما أدى إلى عدم القدرة على تحقيق السلم الشامل أو االتفاق بين ج
ومؤثرة   الذى أحدث قصور في شمولية االتفاق، حيث لم يتعر  أى طرف إلى عقوةات فعلية

  (1)تساعد على تقديم تنازالت تساعد على إتمام االتفاق الشامل.
عقب توةيع االتفاق الشامل للسلم في دارفور، قام مجلس السلم واألمن بوضع موعد و 

اركة في االتفاق من أجل االنضمام، إال أن هذه األطراف رفضت نهائي لألطراف الغير مش
االنضمام مما حدا بالمجلس لتوةيع عقوةات منها تحديد التحركات والسفر، إال أن هذه 

قوات األفريقية على تنفيذها. كما أن تنفيذ هذه العقوةات أخذت شكاًل رمزيًا نظرًا لعدم قدرة ال
 (2)ي مواجهة مع هذه األطراف.العقوةات يضع االتحاد األفريقي ف

جدير بالذكر أنه بعد إصدار محكمة العدل الدولية لقرار توةيف الرئيس السوداني عمر 
البشير، رفضت بعض الفصائل الدخول في مفاوضات على اعتبار أن الرئيس السوداني يعتبر 

ألفريقي افي حكم مجرم الحرب. و قد ظهر االختالف بين مجلس السلم واألمن في االتحاد 
ومجلس األمن الدولي حول هذه العقوةة، التي حاول مجلس السلم واألمن األفريقي منعها من 
منطلق أنها سوف تعرقل السلم وتعقد األمور أكثر في دارفور، خاصة فيما يتعلق بممن وسالمة 

ات يالوال –القوات األفريقية في عملية دارفور، فيما كان األعضاء الدائمين في مجلس األمن 
المتحدة، بريطانيا، وفرنسا يصرون على توةيع هذه العقوةة، بينما روسيا والصين كانا يعتبران  
أنه يجب إعطاء فرصة للحكومة السودانية من أجل حل هذا الصراع "الداخلي"، وإن كانا لم 

 (3)يبديا تمييدهما لمجلس السلم واألمن األفريقي.
ألفريقية ذاتها داخل مجلس السلم واألمن ا من ناحية أخرى ظهر االختالف بين الدول

األفريقي في سياق االختالف العرةي األفريقي فيما بين دول الشمال المعارضة لقرار محكمة 
 العدل الدولية ودول جنوب الصحراء األفريقية المؤيدة للقرار بصورة جزئية. 

 

 

1- Dr.Sarjoh Bah.A, Dilemmas of Regional Peacemaking: The Dynamics of the AU’s 

Response to Darfur, op.cit. p.9 
2- Ibid, p.10 

3- Ibid, p.11 
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فق مصالحها و وعموما كانت الدول األفريقية تتعامل مع القرارات الخاصة بدارفور 

اإلقليمية فنرى مصر والجزائر وليبيا من جهة و نيجيريا في غرب أفريقيا وأثيوةيا وكينيا في 
الشرق و جنوب أفريقيا في الجنوب كدول محورية ذات ثقل يحكم قراراتها وتوجهاتها مصالحها 

 (1)االستراتيجي.
استعداده  م عن 2015لسنة  2227في مالي، أعرب مجلس األمن في القرار رقم 

للنظر في فر  جزاءات محددة الهدف على األطراف التي تهدد عرقلة تنفيذ اتفاق السلم او 
الذين يستمنفون األعمال العدائية وينتهكون وةف إطالق النار، و كذلك على الذين يهاجمون 

 (2)أو يتخذون أفعااًل تهدد البعثة المتكاملة.
الذى  2127القرار  2013ديسمبر  5في أفريقيا الوسطى، أصدر مجلس األمن في 

يقر فيه النظر بسرعة فر  تدابير بحظر السفر و تجميد أصول األفراد الذين يعملون على 
تقويض السلم واألمن، بما في ذلك االنخراط في أعمال تهدد أو تنتهك االتفاقات االنتقالية أو 

ما في ذلك انتهاكات حقوق بالقيام بمعمال أو دعم أعمال تهدد أو تعرقل العملية السياسية 
اإلنسان وتجنيد األطفال و استخدامهم في الصراعات المسلحة أو دعم الشبكات اإلجرامية التي 

  (3)تقوم باالستغالل الغير مشروع للموارد الطبيعية بما فيها الماد.

على ما سبق، يتضح أن عملية التخطيط االستراتيجي في سياق العمليات وةناء 
األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية األفريقية يجب أن تتم مبكرا مع أول تدخل المشتركة بين 

للمنظمة اإلقليمية، حيث أن أول تدخل ثبت حدوثه في بيئة ال يوجد بها سلم لحفظه. هذه 
قوى وسريع مدعوم من القوى الكبرى و اإلقليمية لوجستيا االستراتيجي تنطوي على تدخل 

 وعسكريا. 
إلى جانب مساندة الوضع   –لعمليات يجب أن يشمل بالدرجة األولى كما أن تفويض ا
السيطرة على الموارد الطبيعية وتجارة السالح التي تمول الة الحرب و  –اإلنساني من التدهور 

حفظ السلم، و هو ما سوف يعجل بعودة األطراف الى  تشكل خطر سواء على المدنيين أو قوات
اسية، و بالتبعية سرعة تحول العمليات إلى األمم المتحدة. و موائد المفاوضات و الحلول السي

على التوازي، فعلى مجلس االمن الدولي وةالتنسيق مع المنظمات اإلقليمية االفريقية و دول 
 .اإلقليم

 

1- Ibid, p.15 
2- United Nations, Security Council Resolution 2227, 29 June 2015, p.5 

3- United Nations, Security Council Resolution 2127, 05 December 2013, Para.54-55 
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م للقوات اإلقليمية واألممية من أجل التنفيذ الفعلي توةيع عقوةات فعالة وتوفير الدعو 
لتي أيضا من شمنها تشكيل ضغط على األطراف الرافضة للحلول والعملي لهذه العقوةات، وا

 السياسية للعودة بهم إلى طاولة المفاوضات والحلول السياسية. 

 توحيد أهداف التدخل يف ظل الدوافع واملصاحل السياسية املطلب الثاني:

 جلميع االطراف املشرتكة

 

لمنظمات اإلقليمية في أفريقيا فهنالك حاجة إلى توحيد المبادئ بين األمم المتحدة وا
فيما يخص عملية التدخل، والتي ال تتحقق وفق مبادئ األمم المتحدة إال في حالة وجود حل 

زم لكافة األطراف وفق مبدأ موافقة أطراف الصراع على عملية التدخل، سياسي باتفاق سلم مل
ئم ضد اإلنسانية. بينما وهنا تبرز المعضلة بين تحقق المبدأ وحتمية التدخل في حاالت الجرا

األمر يختلف في المنظمات األفريقية حيث المفهوم يقوم على التدخل في صراعات ال يتحقق 
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن  (1)تدخل لفر  السلم قبل حفظه. فيها هذا المبدأ وتنطوي على

قة، البد وأن تبدأ  العمليات المشتركة وفق المفاهيم لكال المنظمتين، و بناء على التجارب الساب
بعمليات لفر  السلم من قبل المنظمات األفريقية لتتحول بعدها إلى عمليات لحفظ السلم 

، أو من خالل انتقال Integrated)العمليات المتكاملة( سواء بالشراكة مع األمم المتحدة 
 . Sequentialالعمليات لألمم المتحدة )العمليات المتتابعة( 

ك دائما أسباب معلنة وأسباب خفية لعملية التدخل تنطوي على في معظم الحاالت هنا
دول العظمى مصالح القوى المختلفة، سواء الدول المشاركة، أو المنظمة اإلقليمية، وكذلك ال

والمنظمة األممية. فاألسباب المعلنة في حاالت الصراعات األفريقية تكون متشابهة في ظل 
مذابح وحماية المدنيين وضحايا الصراعات الداخلية، أجواء الحروب األهلية، وهي إنهاء ال

ن والتي تصل إلى مئات اآلالف. هذه الصراعات تكون نتا  انهيار النظام و القانون، و فقدا
الدولة للسيطرة األمنية على أراضيها، باإلضافة إلى البعد االستراتيجي لدول اإلقليم التي تتمثر 

 (2)انتقال اإلضرابات بالمحاكاة.بمشكالت الالجئين وتهريب السالح أو 

 

1- Paul D, Williams, Lessons Learned from Peace Operations in Africa,op.cit, p.6 

2- Dr. Funmi Olonisakin, Lessons Learned from an Assessment of Peacekeeping and Peace 

Support Operations in West Africa, op.cit, p.13 
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فاألمم المتحدة، يظهر تدخلها بهدف إثبات عدم اإلهمال في التدخل في الصراعات 

ر الرئيسي في ظل إحجام الكثير من الدول وخاصة القوى الكبرى األفريقية، والقيام بالدو
لمتمخرة عقب  بالمخاطرة بقواتها في صراعات مسلحة، وأن كانت غير مقنعة نظرًا لمشاركتها ا

التدخل اإلقليمي. إال أنه وةمجرد زوال مخاطر التدخل ووجود اتفاق سلم، تبدأ في اتخاذ التدابير  
عول على قوات المنظمات اإلقليمية التي بادرت بالتدخل في إلنشاء عملية لحفظ السلم وت

األولى من  المراحل األولى وتحول هذه القوات تحت ةياداتها. على جانب أخر، و خالل المراحل
 .عملية التدخل وفي ظل األوضاع األمنية المتردية

برى فاألمم المتحدة أصبحت تعوضه من خالل االرتكان على التدخل الفردي للقوى الك
التي يهدد الصراع مصالحها أو مناطق هيمنتها. إال أنه وعلى الرغم من القصور من جانب 

اع، تبقى األمم المتحدة هي الطرف األوحد  األمم المتحدة خاصة في المراحل األولى من الصر 
في منظومة حفظ السلم واألمن القادر على إنشاء عمليات قادرة على االستمرار لسنوات عديدة، 

 بفضل الدعم العالمي لها والذى تتفوق به دون أية قدرات إقليمية او حتى قوى كبرى.   وذلك
نجلوفونية والفرنكوفونية حول في ليبيريا، كان هنالك انقسامات بين دول ايكواد اال

التدخل ومواقفهم من أطراف الصراع. فقد أكدت بوركينا فاسو وساحل العا  والسنغال أن تدخل 
 دفوعا برغبة نيجيريا في الهيمنة اإلقليمية.االيكومو  كان م

كما رفضت مالي وتوجو المساهمة بقواتهما المسلحة في إطار ايكومو  رغم أن 
أعضاء لجنة الوساطة التي تشكلت لحل الصراع. وقد عارضت نيجيريا وغانا  الدولتين كانتا من

سو وساحل العا  والسنغال، تولى تايلور رئاسة البالد، في حين حظى تايلور بتمييد بوركينا فا
 (1)حيث ساهمت هذه الدول في تهريب السالح وتوفير الدعم واللوجستيات لقوات تايلور.

ةيادة قوات االيكومو ، ومارست دورات مسيطرات في إطارها،  في سيراليون، تولت نيجيريا
إال أن ذلك لم يمنع االنقسام، فبينما كانت معظم دول ايكواد، تقف إلى نظام الرئيس كاباه، 
فإن بعض دولها كانت تؤيد المتمردين وتمدهم بالسالح أو تسهم في تهريبه عبر أراضيها مثل 

  (2)ليبيريا، بوركينا فاسو، و جامبيا.

 

الكونغو -ظاهرة التدخل االقليمي فى الصراعات الداخلية االفريقية بعد الحرب الباردةسيد محمد احمد شبانة، ايمن ال -1
 132-131، م س ذ، ص ص يمقراطية نموذجاالد

 137المرجع السابق، ص  -2
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مع وصول بعثة األمم المتحدة، أصبح هنالك نوع من التنافس بين دور ايكواد و و 
دور األمم المتحدة، حيث كانت ترغب نيجيريا في ةيادة قوات األمم المتحدة نظرًا لمعرفتها 
بطبيعة المنطقة وتضاريسها جيدا، غير أن األمين العام لألمم المتحدة رفض ذلك. ولذا كان 

ة دول ايكواد، وخاصة نيجيريا  غير مرحبين بوضع االيكومو  تحت ةيادة  العديد من قاد
ضابط هندي في إطار قوات حفظ السلم التابعة لألمم المتحدة. و قد ذهب البعض الى أن قادة 
دول غرب أفريقيا، وخاصة نيجيريا قد حاولوا بسط سيطرتهم على األوضاع في سيراليون بعد 

مم المتحدة، و ذلك من اجل ترسيخ دور قوات االيكومو  في حفظ التعثر الذى واجهته قوات األ
وقد انتقلت األمم المتحدة من بعثة رمزية عام  (1)السلم واألمن في إقليم غرب أفريقيا.

م وذلك الستعرا  قوة المنظمة، وةيامها 2000م، إلى عملية حفظ سلم متكاملة عام 1998
 (2)قوات حفظ السلم في بداية العملية. نجندي م 500بالدور الرئيسي، خاصة بعد خطف 

فاألهداف السياسية كانت تقع باألخص على الدول القيادية في عمليات ايكواد و 
المتمثلة في نيجيريا، و تحديدًا في ةيادتها السياسية المتمثلة في الرئيس بابانجيدا، الذى كان 

)جوزيف موموا(، فيما كانت  يون على ثقة وثيقة بقيادات ليبيريا )صامويل دو( و رئيس سيرال
بوركينا فاسو و ساحل العا  مؤيدة لتايلور ألسباب شخصية. و بوجه عام كان هنالك اتجاه  
لدول المنطقة و منظمة ايكواد نحو إجها  محاوالت التمرد وإسقاط الحكومات الشرعية 

 (3)باإلقليم.
في سبتمبر   أكرافي ساحل العا ، قررت جماعة ايكواد في قمتها التي عقدت في 

النيجر( -مالي-توجو-غينيا بيساو-نيجيريا -م تشكيل لجنة وساطة تضم رؤساء )غانا2002
بهدف إقناع المتمردين بوةف األعمال العدائية ووضع إطار عام للتسوية. و يالحظ أن اللجنة 
 لعا هنا في حالة ساحل العا  مثلت كافة الثقافات في اإلقليم وذات عالقات جيدة مع ساحل ا

 (4)مع استبعاد بوركينا فاسو لتجنب فشل الجهود.
 

 

 139المرجع السابق، ص  -1

2- Dr. Funmi Olonisakin, Lessons Learned from an Assessment of Peacekeeping and Peace 

Support Operations in West Africa, op.cit, p.16,17 
3- Ibid, p.14 

 398، م س ذ، ص منظمة االيكواد في حل الصراعات في غرب افريقيا دور بدر حسن شافعي، -4
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فقد حرصت الجماعة على التنسيق مع األمم المتحدة من أجل الحصول على 

وطالبت بوضع القوات تحت مظلة األمم المشروعية القانونية والدعم المالي واللوجستي، 
راق، لكن األمم المتحدة، إال أن واشنطن رفضت الفكرة بسبب انشغالها باإلعداد لضرب الع

المتحدة أعطت الشرعية القانونية لعمل قوات الجماعة والقوات الفرنسية بإصدار قرار مجلس 
ستخدام القوة أثناء م، والذى يقضى بمنح التفويض با2003في فبراير  1464االمن رقم 

ة العمليات. وإزاء ضعف قدرات قوات الجماعة، فضاًل عن االتهامات الموجهة للقوات الفرنسي
بشمن التحيز لصالح المتمردين، اضطرت األمم المتحدة إلى االستجابة لنداءات الجماعة 

قوات م بتشكيل 2004فبراير  27في  1528بضرورة التدخل وةيادة العمليات بإصدار القرار 
جندي، و تخضع قوات الجماعة و القوات الفرنسية لها و  6240دولية لحفظ السلم قوامها 

 (1)م.2004ابريل  4من يتم النشر بداية 

في بوروندي، رغم االتفاق على عملية لحفظ السلم إال أن األمم المتحدة فضلت عدم 
إطالق النار. كما يظهر أيضًا  التدخل وأوكلت االتحاد األفريقي نظرًا لعدم شمولية اتفاق وةف

على مشاركة  ان دول االتحاد األفريقي لم يكن لديها االرادة السياسية للتدخل واقتصر األمر
ثالث دول فقط على رأسها جنوب أفريقيا في عملية حفظ السلم في بوروندي، قبل أن تنتقل 

  (2)تحت مظلة األمم المتحدة بعد استقرار األوضاع.
ة جنوب أفريقيا بمكبر عدد من القوات ورعاية العملية السياسية بالنسبة لمساهم

عض بمن الدور الجنوب أفريقي نابع من واتفاق اروشا بواسطة نيلسون مانديال، فمكد الب
اإلحساد بالذنب نظرًا لتورطها في تجارة السالح التي تسببت في مقتل مئات اآلالف في رواند 

س الوضع للواليات المتحدة التي ساندت العملية وةوروندي منتصف التسعينيات، وهو نف
عن التدخل أثناء مذابح السياسية وعملية االتحاد األفريقي بسبب نفس اإلحساد بإحجامها 

  (3)رواندا و بوروندي.

 

 419-418المرجع السابق، ص ص  -1

2- Ema Sevenson, The African Mission in Burundi Lessons Learned from the African 

Union’s Peace Operation, (Stockholm: FOI Sweedish Defence Research Agency), 

September 2008, p.19 
جريدة االفريقية"  حسن ساتى، " اتفاقية اروشا ولدت بال اسنان وواشنطن و باريس غير جادتين فى احتواء الحروب االهلية -3

 م(2000سبتمبر  7، 7954)لندن: العدد  الشرق االوسط اللندنية
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ةوجه عام فإن تحويل عملية االتحاد األفريقي إلى األمم المتحدة تمت بسبب إحجام و 
 (1)روفات العملية.المجتمع الدولي عن المساهمة في مص

في دارفور، كان هنالك اختالف بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي حول أسلوب 
صة فيما يخص اتفاق السلم الشامل، حيث كان االتحاد األفريقي يهدف إلى اتفاق التسوية ، خا

ت ترى شامل بناء على أن األطراف قد قاموا بتوةيع اتفاقات سابقة، بينما األمم المتحدة كان
عقد اتفاق محدود. ورغم توحد الجهود من أجل الوصول إلى تسوية بشكل أو بآخر، فإن وضع 

ء االتفاق عرقل الوصول إلى شكل يرضى كافة األطراف، كما أن اآلراء حد زمنى من أجل إنها
شهر  16في النهاية أجمعت على أن جميع األطراف لم يكن لديهم الدوافع لتحقيق اتفاق طول 

 (2)فاوضات.من الم
الواليات المتحدة، بريطانيا،  –يذكر أن الدول المانحة خالل مراحل التسوية السياسية 

األوروةي، كثيرًا ما كانوا يهددون بسحب الدعم المالي في حالة فشل األطراف  كندا، واالتحاد
وةيع في الوصول إلى تسوية أو اتفاق. هذا الرةاعي باإلضافة إلى األمم المتحدة أقر بمن ت

اتفاق سلم شامل سوف بمهد لالنتقال لعملية قوية تحت ةيادة األمم المتحدة بدل من عملية 
محدودة. هذا التصور فشل منذ التوةيع على اتفاق السلم الشامل بسبب االتحاد األفريقي ال

رفض الحكومة السودانية لهذا االنتقال، باإلضافة إلى الدعاية من قبل األطراف الغير موقعة، 
 (3)هو ما أدى الى ما يعتبر فشل جزئي على المستوى السياسي.و 

لتحول من االتحاد األفريقي كما أن مصالح األطراف المختلفة ظهرت عند طرح عملية ا
إلى عملية تحت ةيادة األمم المتحدة في دارفور، ففي مجلس األمن الدولي اختلف األعضاء 

وةريطانيا وفرنسا، بينما روسيا والصين أحجمت  الدائمين ما بين مؤيد سواء الواليات المتحدة
ما وةف االتحاد عن الموافقة أو الرفض لمصالحها المشتركة مع الحكومة السودانية، في

األفريقي في صف تحويل العملية لعدة أسباب، األول هو انتهاك الحكومة السودانية لحقوق 
 . ن مذابح رواندااإلنسان والخسائر البشرية الفادحة التي تعيد إلى األذها

الثاني، هو العراقيل المستمرة من الحكومة السودانية أمام مساعي االتحاد األفريقي و 
في دارفور سواء على المستوى السياسي أو على مستوى العمليات في الميدان،  إلقرار السلم

 .متجاهلة تبرير الحكومة السودانية حول تبرير عملية االستعمار الجديد

 

1- DR. Stephen Jackson, The United Nations Operation in Burundi (ONUB) – political 

andstrategic lessons learned, op.cit. p. 8 

2- Dr.Sarjoh Bah.A, Dilemmas of Regional Peacemaking: The Dynamics of the AU’s 

Response to Darfur, op.cit. p.9 
3- Ibid. p.10 
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أحداث دارفور مع الميثاق الوليد لالتحاد األفريقي وأحد أهم مبادئه عن ثالثًا، تعار  

خل في الصراعات التي تنطوي على انتهاك حقوق سابقه منظمة الوحدة األفريقية هو حق التد
اإلنسان والمذابح البشرية. ولكن تبقى إشكالية موافقة أطراف الصراع على التدخل كمحد أهم 

وتعارضها مع السيادة الوطنية، ومسؤولية الحماية كمفهوم حديث مبادئ عمليات حفظ السلم، 
البشرية و فشل الحكومة الوطنية في للتدخل في الصراعات التي تنطوي على انتهاك الحقوق 

 (1)منعها.
م، تم التوصل إلى اتفاق بين األطراف واالتحاد األفريقي واألمم 2006في نوفمبر  

م المتحدة. ونظرًا للرفض الشديد من الحكومة السودانية  المتحدة لتحويل العملية الى األم
م 2007يوليو  31لعملية حتى لدخول قوات من األمم المتحدة، لم يتم االتفاق على تحويل ا

 1769من خالل عملية مشتركة بين االتحاد األفريقي واألمم المتحدة من خالل القرار 
 ( الصادر من مجلس األمن.2007)

الوسطى، تشابهت الحالتين في الدعم الدولي لتدخل المنظمات  في مالي و أفريقيا
لقوات الفرنسية كمرحلة أولى، إال أن اإلقليمية األفريقية في بداية العمليات وةمساندة من ا

الدول الكبرى في مجلس األمن الدولي في مرحلة أخرى قررت توجيه الدعم لعملية تحت ةيادة  
اإلقليمية، مع استمرار الدعم الفرنسي للعملية األممية على  األمم المتحدة دون تقديمه للعملية

 المستوى العسكري في حالة تدهور األوضاع.
ق أن ثمة اختالف دائمًا ما يحدث من جانب كافة أطراف المجتمع يتضح مما سب

الدولي من عملية التدخل في الصراعات األفريقية المسلحة التي تنطوي على خسائر بشرية. 
ى حاالت العمليات المشتركة المختلفة نجد أن دوائر االختالف تبدأ من دائرة دول فبالنظر إل

المنظمة اإلقليمية، مرورا بدائرة المنظمة اإلقليمية نفسها  اإلقليم والذين هم أيضًا أعضاء في
من حيث مبادئها وميثاقها، ثم المنظمة القارية. وةاالنتقال لدوائر أخرى نجد مصالح وأهداف 

إلقليمية، ثم القوى الدولية الكبرى، وأخيرًا المنظمة األممية المسئول األول عن السلم القوى ا
 واألمن الدولي. 

المعضلة حول كيفية تحقيق التوافق اإلقليمي والدولي على عدة مستويات  وهنا تظهر
من أجل توحيد أهداف التدخل في سبيل إنقاذ البشرية من ويالت الحروب، والذى ثبت من 

ت السابقة تمثيره السلبى على سير العمليات وتحقيقها للنتائج المرجوة من عملية الحاال
 التدخل.

 

1- Ibid, p.18 



 

 

 

 

 ت
ق

را
أو

ـيـلـحـ
ية

ل
 

 

136 

 

 9201 األول تشرين-متوز /أكتوبر-يوليو

 

وى العملياتى، ال يمكن إغفال التفاوت في القدرات و المعدات على المست و في سياق آخر
القوات األفريقية و األممية، خاصة في ظل تحول هذه القوات للعمل تحت واللوجستيات بين 

مظلة األمم المتحدة ووفق معاييرها بعد عملية التحول، و هو ما يجب أن يتم التخطيط له 
و التوعية بمعايير األمم المتحدة. كما يجب أيضا مسبقا من خالل بناء القدرات األفريقية 

للقوات السابقة، وتوفيرها للقوات الالحقة بعد عملية التحول من  االستفادة من الخبرة العملية
خالل آلية تدريبية في سياق بناء القدرات. وأخيرا، تبقى أهمية االستفادة من العمليات و الدول 

الجديدة لألمم المتحدة، و االستفادة من القرب المكاني المجاورة في توفير الدعم للعمليات 
   والمعدات و كذلك القوات إلى العمليات الجديدة. وسهولة نقل التجهيزات 

 

 

  
 

 



 

  

137 

 

 9201 األول تشرين-زمتو /أكتوبر-يوليو

 

 ت
ق

را
أو

ـيـلـحـ
ية

ل
 

 
 تنامي الظاهرة اإلرهابية في حقيبتي القرن العشرين واأللفية الجديدة بأفريقيا  

 
   )*(فاطمة بنداري

 
 

 :مقدمة

لعقيدة لقد دخلت الظاهرة اإلرهابية نوبة أخرى ومرحلة جديدة من األيديولوجية والفكر وا
فجاا  التاي تعاعل لجنيهاا   تفا  والاااااا الكبارى والوسائل التي تتبعها في تنفيذ عملياتها بماا ي

رن العشاارين بابتعاااد اإلرهاااا علاايتص عاان التياانيي الااديني الااذ  ل اا  باا  فااي فتاارة مطلااا القاا 
جاا   ااد الاادو   اإلمبراطوريااة الرومانيااة والعيااور الوسااطل حيااآ رهاار نااو  وخاار ارتاابل باال وو 

ورم مان ع  كوماا أال وهو اإلرهاا العياسي  كما تميا  كاذلب بالعشاو وال  بال بعا  ائية حياآ ما 
هماة الهاد   كماا اتعامت تلاب ال قباة بتناامي تكنولوجياا التيانيا ر المنظماة ومبالجماعاا غي

وبالت ديد األسل ة الثقيلة وهو ما حف  التنظيماا اإلرهابية للمضي عدمصا صوا العنا  ودعمات 
ا لبلوغهااا وجهااتها الدمو  ل مثاا األولاال والثانيااة لت ثااا أتاات ال اارا العالميااة يااة التااي اعااعون فعااادص

اليورة األبهل لإلرهاا وخاصاة ررهااا الادو  فاي رال المجااير التاي ا رتكبات فاي حا  الشاعوا 
ومن أبري تلب المآسي المقابر الجماعية التي توجد فاي مديناة العلماين فاي مرسال مطارو  فاي 

وماا يالات القاواا قواا األلمانية التابعاة ألدولا  هتلار ب رعهاا باأللااا  دولة مير و عد عامت ال
عليها  فضتص عن رغبة الدو  في االستقت  وحركااا  جهودها للعثورعل ة الميرية تواصل الم

الت اارر الااوطني ممت جااة باابع  العناا  ماان عبلهااا أو حتاال ماان عباال الاادو   اادها  كمااا جااا ا 
 (1)كمثا  علل انتشار العن .الثورة البلشفية ومثلت النايية 

قرن العشارين  ومان أمثلاة تلاب في الة اإلبادة الجماعية علل صعيد وخر انتشرا راهر 
فااي رواناادا وبورونااد   الجاارائا لاليمياار ال ماارل فااي كمبوداااا واإلبااادة لقبائاال التوتعااي والهوتااو 

وإبادة األرمن في تركيا كذلب تلب المجاير التي ارتكبت فاي حا  األااراد فاي منطقاة درسايا  هاذا 
 .1983يعي عا    ذلب المععكر التجمباإل افة رلل الباريانيون في عوشتب

 

 .القاهرة –األمين العا  للجمعية العلمية للشئون األفريقية  –باحثة دكتوراه تييص دراساا أفريقية  )*(

(1) Gerard Chaliand and Arnaud Blin, The history of terrorism from antiquity to al Qaeda, 

(England: The Regents of the University of California, 2007), p97-98.                                                                                
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وهي مثلات أعنا  وجاوه اإلرهااا المتمثال فاي ريهااح األروا  البشارية بادون وجا  حا  
رماا فاي العااداا  -عن المجتما األ  التي تتواجاد  امن حيا ه وم يطا  -ماي ين فقل لكونها مت

لا القاااارة  (1)أوالتقاليااد أو الهوياااة الدينياااة أو تلاااب اللاوياااة   اإلفريقياااة مااان العنااا كاااذلب لاااا تاعاااا
تطار  وبااألخص الجماعاااا المتطرفاة وماان أمثلتهاا حركاة لرينااامول فاي مويمبياا  فضاتص عاان وال

  .أنجوال باإل افة رلل لاألوجادين واألورمولحركة ليونيتال في 
  أن أحداث القتال 2017رذ أشارا بع  اإلحيا اا من مؤشر اإلرهاا العالمي لعا  

 وأفريقياا وجناوا وسايا. ها في الشرح األوسلمن %95لعالا  وععت جرا  اإلرهاا علل معتوى ا
 دولة. 17ث تدهور في دولة في أفريقيا ت عنت  وحد 21وأرهر مؤشر اإلرهاا العالمي أن 

  انيف  رجمالي عادد الوييااا الناجماة عان 2019وفي تقرير وخر ن شر في داعمبر 
 15952رلال  %15.2آ انيفا  بنعابة   حيا 2018اإلرهاا للعا  الرابا علل التوالي في عا  

ما رشارة رلل الت عن في تععة من البلدان العشرة األاثر تضررا من اإلرهاا. وما ذلاب  وفاة. 
فقد تمت اإلشاارة رلال أنا  علال الارغا مان انيفاال عادد الوييااا  رال أن عادد البلادان المتاأثرة 

إلرهااا فاي وفااة واحادة بعاب  ا دولاة ماا ال اقال عان 71باإلرهاا ال ي ا  مرتفعصا  حيآ ساجلت 
مان الوييااا فاي  %93وماايا   ووععات  2002. وهذا هو ثاني أعلل رعا مناذ عاا  2018عا  

ل وأفريقيا وجنوا وسيا. وهذه البيانااا اإلحياائية تو ان أن تهدياد اإلرهااا فاي الشرح األوس
 .(2)أفريقيا ما يا  ينتشر وي ع   استقرار العالا

ئراا مان ع بال التنظيمااا اإلرهابيااة لطااشارا رااهرة اختطاا  اوعلال النقاي  ارخار انت
يوناان وتايارا وجهتهاا رلال وفعليصا تا اختطا  الطائرة الفرنعية لريرباصل في العبعينياا مان ال

ا  أوغندا  كذلب األمر اختطاا  طاائرة ألمانياة مان مطاار مقداشاو فاي الياوما   كماا شاهدا درباص
باي أو العافاراا فنادح كماا فاي نيبرو منها ما استهد  ال وخر من دروا اإلرهاا وتلب العملياا

عاة مان التنظيمااا األجنبية مثل العفارة األمريكية التي تعر ات لهجاو  عامات مان ختلا  مجمو 
   (3)بتفجيرها في كل من تن انيا وكينيا في التععينياا.

 

 .4-1(، ص 1983البارزانييون في معسكر قوشبته التجميعي ) الجماعية، ادة عبد المصور البارزاني، اإلب 1))
د. نميرة نجم، المستشار القانوني لالتحاد األفريقي، ، كلمًة في ورشة عمل تحت عنوان حول الوجه المتغير لإلرهاب ( 2)

 ريقي ..تحاد األفاال والتطرف »ردود فعل عملية«، والتي نظمتها الحكومة الكينية  في العاصمة نيروبي بمقر
 ((.42محمد عاشور مهدي، إفريقيا والحرب على اإلرهاب: قراءة في بعض األبعاد السياسية، ) دراسات إفريقية، العدد ) (3)
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أماااا علااال صاااعيد وخااار فقاااد تيااااعدا حااادة العمليااااا اإلرهابياااة وبالت دياااد فاااي عقاااد 

العااداا أثناا   ي تلب العمليااا  اغتياا  الارئين أناوراا المنير  ومن أبر ثمانينياا والتععينال
ا بنير أات   كما شهد العا  نفع  اغتيا  رئاين الاويرا  1981وبر في العرل الععكر  احتفا ص

   .1978اإلاطالي مورو بعد أن عامت باختطاف  حركة األلوية ال مرا  في عا  
األمريكياة ييماا عار  بأيماة لاوكيربي حياآ  ائرةالطا  ثمانينااا بانفجااراما اختتا عقاد ال

ا  لإلحاااداثياا فاااوح مديناااة اانااات تعاااتقل علااال متنهاااا مااادنيين فاااي أساااكتلندا وبالت دياااد ووفقاااص
كما ال امكن ب ا  المضي عدمصا من ذلب العقد المنير  بدون التطلا ولو للم اة رلال  (1)لوكربي 

ل البلادين رلال والتياعيد بلاذ ذروتا  ما ايادا حدة اليتفااا  العراقية حيآ–ال را اإليرانية  ن عبا 
اإلرهابيااة إلثااارة القتعاال التنظيماااا  أن أعلناات ال اارا فااي رطارهااا الشااامل واسااتيدمت كلتاهااا

واال ااطراا باال وإحااراا النظااا  ال ااااا كمااا دعماات علاال ن ااو وخاار الشااركاا األوروبيااة العااراح 
ارخار ويتعانل ين ليقضي رحداها علل واإلرهاا بين الدولت وأمدت  بالعت  لتت ايد أعما  العن 

 ماة واألخارى م نهكاة مان لها أن تمارم نفوذصا وتعتفيد من الانفل فاي كلتاا الادولتين رحاداها منه
 (2)جرا  ال روا والقتا  واستن ا  الموارد في ال را.

واألحاداث  وجا  العقد األخير من القارن العشارين ليشاهد جملاة مان العمليااا اإلرهابياة
لعدياد مان الادو  وكاان فاي طليعتهاا الج ائار وماا ل ا  بهاا مان عمليااا تي عيافت باالمريرة ال

ررهابية نتج عنها عملياا القتل واالغتيا  واالغتياا وكانت فترة حالكة في تارييهاا مان خات  
  بروي الجماعاا التي تدعو للجهاد كما تعر ت مير للعدياد مان الهجمااا كاان أبريهاا الهجاو 

ا  العاياحة بالت دياد مان خات  وعوعا  فاي معباد ساياحي فاي واساتهد  عطا الذ  وعا  اإلرهابي
األعياار ممااا أساافر عاان عاادد ماان الضاا ااا األجاناا  كااون التفجياار حاادث أثنااا  تواجااد الفااوا 
العياحي الذ  ا مل ميتل  الجنعياا في موعا التفجيار  كماا شاهد هاذا العقاد بالت دياد با و  

التواجد األمريكاي فاي أفاانعاتان ولاا يتوقاي  فة كرد عللمية المتطر لية اإلستالجماعاا الراداكا
( ارتفعات حادة األعماا  اإلرهابياة 1995 - 1993األمر عند هذا المنطل  ففي الفترة ماا باين )

 .في مناط  ميتلفة مثل كشمير والبوسنة والشيشان

 

الجزائر: جامعة الجزائر،  رسالة ماجعتير  )عبد الباسط العيدودي، تطبيق قانون مكافحة التخريب واإلرهاب في الزمان،  (1)
 ع على دراسة بعنوان تاريخ اإلرهاب وخلفياته الفصل التمهيدي، بدون تاريخ.اإلطال كذلك، 12(، ص1995

 -431(، ص2011، ) القاهرة: المكتبة األكاديمية، العتعاا العياسية الدولية النظرية والواعاأسماعيل صبري مقلد،  (2)
432. 
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اعاتان من عبال با اما رهر رلل حي  الوجود حركة طالبان ودعمت بل ونالت است عان
 (1)  ما أمريكا وخاصة بعد توغلها  في أفاانعتان. ت علل عداوأصب

ا وكاأن التنظيمااا اإلرهابياة فقادا بريقهاا  أ سد  العتار علل عقد باا في مطلعا  باهتاص
بعملياا عشوائية لكن ب لو  الني  الثاني من العقد تعارعت وتيارة األحاداث وشاهدا تاياراا 

نفت كونها ررهابية نظارصا لماا عن نشأة تن دموية فضتص ية وحروا جذرية وعملياا ررهاب ظيماا ص 
 .عامت ب  من أعما  عن  واعتناعها أفكارصا متشددة

دوالص كانت سببصا بشاكل أو باآخر فاي باروي تنظيمااا حتال لاو كاان بشاكل غيار مباشار و 
ا  كما    ا شاهد صانو االتادخل األمريكاي فاي أفاانعاتان كورعاة إل اعا  اإلت ااد العاوفيتي ساابقص

لا  علال أاثرهاا الطاابا إلرهاا ما متنوعة ل باين سياساي وإرهااا الدولاة أو ذاا طاابا دولاي وغ 
الااديني  كمااا اعتباارا بمثابااة ال قبااة المظلمااة لنيااي ماان الاادو  كااأنموذا الج ائاار وخاصااة بعااد 
لا مان شاارور اإلرهاااا وخاصاة فااي راال  تن ياة التيااار المتأساالا مان ال كااا  ومياار التاي لااا تاعااا

فكر والمعتقد وخاصة بعد صرا  ما العالطة العياساية مناذ متطرفة ال ا الجماعااياعد أصوات
تااري  رعااتن الجمهوريااة وأساافر عان وعااو  العديااد ماان العملياااا التاي تنباا  بظهااور نااو  جديااد 
ا لتاليا  أهدافا    ا وفعاادص ميتل  في تيوره متطر  في فكره  منظا في أيديولوجيت  اععل بغياص

 ت لعملياا ررهابية متفرعة كردة فعل انتقامية تبارر ية فقد تعر دة األمريكااا المت أما عن الوال
توغلهاااا فاااي أفاانعاااتان فاااي ذلاااب التوعيااات  كماااا انتشااارا رااااهرة اختطاااا  الطاااائراا وتطاااورا 
للعلمياا االنت ارية والعبواا المفيية وخاصة في رل تطور تقنياا التينيا ال ربي واألسال ة 

ن العشارين صاف ات  لتبادأ األلفياة ب كاااة وأغلا  القاروالعايا    المادنيين المتطورة واساتهدا 
  سرمداة وأحداث درامية لا اكن ليتوععها أاثر المتشائمين والمنكوبين من شدة ععوتها.

 

 

 

(1) Gerard Chaliand and Arnaud Blin, The history of terrorism from antiquity to al Qaeda, ibid, 

p.223.                                                                                                                                                                          
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 احملور األول

الظاهرة اإلرهابية يف األلفية اجلديدة ) إرهاب ما بعد أحداث احلادي عشر من 

 (2001سبتمرب 

 
لااال الياااعيد التكنولاااوجي واالعتيااااد  عااا   التطاااور عياااد الم  مااال برن الجدشاااهد القااا 

والععكر  حتل علل صعيد العتعااا العياساية ونظاا ال كاا والاذ  أطلا  عليا  العيار الاذهبي 
بميتلاا  مجاالتهااا فضااتص عاان تطااور ورهااور متماان العولمااة وباتاات وتطااورا معاا  اليااناعاا 

وا وخاصاة ن تنفتن األماا والشاعن ي الدين جانبصا وأمعيطرة علل العتعاا بين الدو  ودعت لت
لا علاال كارثااة مفجعااة مايالاات وثارهااا علاال اليااعيد االعتياااد   لكاان علاال النقااي  أفاااح العااا

رها مان أعمااح األماريكيين علال األعال وتلاب أحاداث متعمقة في نفوم كل رنعان بل ولا امن أث
ل ويارة الادفا  جاارة العاالميين ومبنا والتي استهدفت برجاي الت 2011ال اد  عشر من سبتمبر 

ثانية بأ رار بالااة  لكان ماا يثيار ريكية لالبنتاغونل وتدمير البرجين بالكامل بينما أصيبت الاألم
و كيفيااة الوصاو  لمبنااي ويارة الادفا  واختطااا  الدهشاة والتعجا  باال وكال صاانو  اإلبهاا    ها 

ية بادون ت ععاها جوا  الجوية األمريكطائرة خا عة للقواا الجوية ناهيب عن كيفية اختراح األ
ناذار ب ياآ لاا يتعان التعار  رها علل الارادراا األمريكياة هاذا باإل اافة لتوقاي أجها ة اإلورهو

الدعااة المتناهيااة التااي ن فااذا بهااا تلااب علاال هويااة الهجااو  وااتشاااف   تعجاا  رابااا أثياار حااو  
عظماال تلااب الدولااة ال -كيااة العمليااة  ال فيظااة اليامعااة هااو كيااي أن الوالااااا المت اادة األمري

تاي ال تايا  عنهاا التاي فاعات بريطانياا فاي ال قباة التاي كاان اطلا  عليهاا تلاب الواإلمبراطورية 
تتعارل لمثال  -بات اساتثنا   الشمن من كا التطور الهائل الذ  حققتا  فاي ميتلا  مجاالتهاا

بااا وأن تعجاا  عاان هااذا النااو  ماان الهجماااا وعجاا  تقنياتهااا وتطورهااا باال وتكنولوجيااا الجياال الرا
 (1)ية.د  وإاقا  تلب العملالتي

ولكن سرعان ما جان جنون األسد الجرين لينق  لييتلل ال ابل بالنابال ب ملاة شرساة 
لااا تاارحا القاصااي والاااداني وتلااب اإلسااتعارة أو الكناااااة التااي تعباار بمنتهااال الدعااة عاان ال الاااة 

حارا  اارية  اأتي في مقدمتها شان األمريكية وأسفر عن  ج ملة من اإلجرا اا والتداعياا التي
  .املة واالستباقية علل منابا اإلرهاابها الشفي رل حر 

 

 . 443، 442ص  ، مرجع سابق،وليةإسماعيل صبري مقلد، العالقات السياسية الد (1)
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وكاناات الضاا ية األولاال لهااذا الجنااون أفاانعااتان بينمااا تمثلاات الضاا ية الثانيااة العااراح 
حياااآ جاااا ا علااال مقدماااة دو  م اااور الشااار التاااي تكااان العااادا  للوالاااااا المت ااادة األمريكياااة 

اواعتبرتها من الدو  الم حدا وصاوا  كماا  الدو  من كلدوليصا اععل ليضا  ارعة وشكلت ت الفص
أنهاا باررا تادخلها فاي العاراح بالت دياد مان منطلا  التفتايح عان األسال ة النووياة وأن عادتهاا 
متورطين بلقا اا ما بع  مان قيااداا حركاة طالباان الفاارة مان أفاانعاتان أ  اعتبرتهاا علال 

وية ل حكوماة سالط  الدامقراطياة فاي را هاا كما تعاعل لت قيا رأم الدو  التي تدعا وتمو  اإلر 
 (1)متمثلة في نظا  الرئين العاب  لصدا  حعينل.

لكان اإلرهاااا وإن كاان أصاااا الوالااااا المت ادة األمريكيااة فااي الياميا وكاناات بمثابااة  
سقطة لنظا  جورا باو  االبان رئاين دولتهاا العااب  وإحاراا لمكانتهاا أماا  العاالا عاطباة لكان 

يلة لت قياا  غايتهااا فااي العااراح اإلرهاااا وساا ن ذريعااة ال اارا علاال لاال ن ااو وخاار اتيااذا ماا ع
بالعيطرة علل مناابا الانفل العراعاي وتطويقا  فضاتص عان االنتقاا  مان نظاا  صادا  حعاين الاذ  
ااااان بمثاباااة ال ائااال أماااا  الميططااااا األمريكياااة فاااي الشااارح األوسااال فاااي رااال رساااتراتيجيتها 

إلسارائيلي الاذ  ن القاومي الال ال فااع علال األما عاتهد  بالدرجاة األو التوسعية الجديدة التاي ت
اعتبر من  من الثوابت الم رسية في العقيدة األمريكياة 
وباالرغا مان عاد  مشاروعية ال ارا  (2)

والا و نتيجة ردود الفعل العالمية ومنها استيدا  فرنعاا وروسايا حا  الفيتاو فاي مجلان األمان 
تص ورغبااة تقاا  حااائ عية الدوليااة لكاان لاااحاارا لااا تتمتااا بالشاار واعتر اات األمااا المت اادة فتلااب 

أمريكاا االساتعمارية فاي التادخل وتاادمير العاراح التاي دخلات فااي حقباة التدولاة ون هبات مواردهااا 
نة والشاايعة   وثرواتهاا وتشاتت شاعبها واناادلعت ال اروا الطائفياة فاي ميتلاا  أج ا هاا باين العا 

  خلفتا  مناي الاذالفارا  العياساي واألاتبعتها فضتص عان  وسياسة التفري  والتميي  العرعي التي
بالقضا  علل نظا  صدا  وحكومت  باإل افة ل ل الجيح وتعرين عادتها كانت بشاكل أو باآخر 
نة المضاطهدة حياآ اختلطات مشااعر الظلاا  سببصا في نشأة التنظيماا الراداكالية دفاعصا عن العا 

معااارحين واحتضااانتها بعااا  رجاااا  الجااايح ال واال اااطهاد بمشااااعر االنتقاااا  خاصاااة مااان ع بااال
نة لتنظيمااا  .والجماعاا المتطرفة ت ت ذريعة نيرة ال   وت قي  العد  والمعاواة للع 

 

 

 .30-28(، 2014)بسكرة: جامعة محمد خضير، رسالة ماجعتير  ، 2003عزري رحيمة، الغزو األمريكي للعراق سنة  (1)

دراسة في مستقبل االصالح االقتصادي، )مركز الدراسات الدولية، –ظافر ظاهر حسان، العراق واالحتالل األمريكي  2))
 .208((، ص36العدد)
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وإعامة دولة اليتفة لتتيذها ذريعة تبرر بها العن  الذ  أل قت  بالبارية وتاماثل التادخل 

ا هااا الادولي باأبهل األمريكي فاي العاراح بمعااندة ودعاا ومشااركة بريطانياا هاو اإلر  صاوره وفقاص
ا تيجية م كمإلسترا ا سياسايصا وأمنياص ة الينا عضت بها علال كال دعاائا الدولاة حياآ خلفات فراغاص

ولعبات علاال االخااتت  االجتماااعي والثقااافي والعرعااي والطااائفي للدولااة باثااارة ال فيظااة والوقيعااة 
نة والشيعة بتميي  الثانية وا طهاد األولل.  (1)بين الع 

ة األمريكية في الشارح األوسال لوالااا المت دالذ  سلكت  اضن أن النهج ب  يتمما س
من خت  حربهاا علال اإلرهااا كانات المعاب  األباري لظهاور ونشاأة التنظيمااا اإلرهابياة وكاأن 
ساايناريو نشااأة طالبااان يتكاارر ماان خاات  تنظاايا داعااح لتنظاايا الدولااة اإلسااتمية فااي الشااا  

ا منهجية م ددة بل من ا وال يتبملياا التي يرتكبهلعالا من خت  العوالعراحل  الذ  باا يهدد ا
خت  تنظيا م  كاا ووساائل ميتلفاة فضاتص عان توريفا  لوساائل التواصال اإلعتماي علال الن او 
الذ  ايد  أيديولوجيت  سوا  بآ الفيديوهاا التعليمية لكيفية صنا المتفجراا أو رثاارة مشااعر 

  الجديااد أ  ار اإلعااتنفااوم البقيااة باعتباا خاات  بااآ الرعاا  فااي الشااباا واسااتقطابها أو ماان 
اإللكتروني هو ال لقة التي تضا الج   األابار مان رواد التواصال والمتارددين مان الفئاة العمرياة 

والمنفت اااة علااال ميتلااا  دو  العاااالا ومااان أمثلتهاااا تاااويتر وإنعاااتارا   (2)األصاااار أ  الشاااباا 
ولاي اي حاسا  ماا ت تاجا  مجارد جها ة ليعت مكلفة فكال وييعبوك ويوتيوا وتلب المنية الكبير 

وموصل بشبكة اإلنترنت وشايص لداا  خبارة كايياة بمجاا  تكنولوجياا المعلومااا ليقاو  بتوجيا  
الرسااائل ماان خاات  البريااد اإللكترونااي. كمااا أنهااا علاال صااعيد وخاار عاماات باسااتات  المنياااا 

نطلاا  باال تيطتاا  األماار عنااد هااذا الماإلعتمياة المواليااة لهااا فااي نشاار ساامومها باال ولاا يتوقااي 
لداب ل ونشرا من ختلها كل أنشطة التنظيا وعمليات  ودعمتها مؤسعااا أخارى  اعة مجلةبطب

   (3).االفرعان ومؤسعة أجناد
 

 

)القاهرة: مؤسسة العياسة الدولية  عاًما من أحداث سبتمبر،  15العاطي، مؤلفات تبحث ظاهرة اإلرهاب بعد  عمرو عبد 1))
 (. 2016األهرام للطباعة والنشر، 

التي تستخدمها التنظيمات اإلرهابية في الجرائم اإلرهابية، )جامعة نايف  وجيه الدسوق المرسي، األساليب اإللكترونية  (2)
 م األمنية: مركز الدراسات والبحوث، بدون تاريخ(.لعلو ل

تحسين محمد أنس شرادقة، التوظيف اإلعالمي لشبكات التواصل االجتماعي في مكافحة اإلرهاب داعش أنموذًجا،  (3)
 .6، 5(، ص2015)األردن:جامعة الزرقاء، 
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فتطااورا وسااائل التنظاايا وغيرهااا ماان التنظيماااا وال ركاااا واألهاادا  التااي اعااتهدفها 
ااة ا العنقودتقلياد  رلال اليتاا ستيدا  األسالوا الواألسل ة التي ت نفذ بها العملياا فت و  من ا

ثا التنظيماا الشبكية وأخيرصا عاودا الظهور راهرة الذائ  المنفاردة وسايتا تنااو  كال ماا ساب  
ا.  بلم ة من التفييل الحقص

ويمكن تقعيا تلب ال قباة ال منياة رلال مجموعاة مان التنظيمااا الراداكالياة وأخارى مان 
 لي؛ريي  ال ا  والعشرين رلل تامداخل القرن ال ادالعملياا التي ن فذا في 

  نشااطت العديااد ماان األبااري فااي األلفيااة الجدياادة فعلاال صااعيد التنظيماااا الراداكاليااة
الجماعاااا وال ركاااا التااي تنااتهج العناا  لتعباار عاان أيااديولوجيتها وت قاا  مهامهااا وأهاادافها  

ا للمناط  المتواجدة بها. بقص  فانقعمت ط 
ر فاي تارييهاا ا عتبارا األخطا  أشبا  مظلماة طقة في كنفهاالمن    متالشرح األوسل

خاات  تلااب ال قبااة بالت ديااد ففااي مطلااا القاارن تواجااد تنظاايا القاعاادة والااذ  تااور  فااي أحااداث 
بينماااا وخااات  ال ااارا الشااااملة التاااي عادتهاااا الوالاااااا المت ااادة األمريكياااة  2001سااابتمبر 11

 .وبريطانيا علل العراح
لا  فاي شاب   نشاا  عاعادةلتي نفاذها فعاعل إلآ حجا العملياا اتراجا التنظيا من حيو 

القارة الهنداة لكي ااطي علل اإلخفااح الاذ  شااب  وبالت دياد بعاد رهاور داعاح علال العااحة 
باإل اافة  (1)وس بت من  القيادة التي ت عمتها وخاصة بعد أحاداث ال ااد  عشار مان سابتمبر 

خاات   باار األخياار األخطاارعااراح وسااوريا ويعتلتواجااد جبهااة النياارة فااي سااوريا  وداعااح فااي ال
نواا األخياارة  كمااا انتشاارا التنظيماااا اإلرهابيااة فااي كاال ماان مياار وليبيااا علاال ن ااو كبياار العاا 

التااي تنفااذ عملياااا  -وخاصااة بعااد أحااداث الربيااا العربااي وماان أمثلتهااا أنيااار بياات المقاادم 
اصار االا  موجهاة  اد عنمتنوعة سوا  انت اريين أو عرباا مفيية أو عذائ  الهااون وفاي ال

المااوالي لجماعااة اإلخااوان المعاالمين  -فها بعاا  المنشااآا ال يويااةة واسااتهداالجاايح والشاارط
ا وبالت دياد بعاد  الميرية والتي أدرجات ماؤخرصا باعتبارهاا  امن الجماعااا اإلرهابياة األاثار عنفاص

مجلان في رل العن  الذ  مارست  ومايالت تعااني منا  دولاة ميار ناهياب عان تنظايا  2013
ئمة والتي تتواجد خارا ساينا  وتنفاذ عمليااا عشاوائية تاا النادين فضتص عن اليشورى المجاه

 (2).في ميتل  أن ا  الدولة
 

)القاهرة: مؤسسة األهرام،  العياسة الدولية  ت، عوقاعلي بكر، تنظيم القاعدة يمتد لشبه القارة الهندية...الدوافع والم (1)
2015.) 

مصر،....................، ) القاهرة: مؤسسة األهرام، محمد إسماعيل، خريطة الجيل الثالث من تنظيمات العنف في  (2)
2014 .) 
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أما عن ليبيا وعقا  ساقو  نظاا  معمار القاذافي واغتيالا  باريا العدياد مان التنظيمااا 

شاهده تلاب الدولاة الجهاداة التاي حاولات بياورة أو باأخرى مال  الفارا  العياساي الاذ  باتات ت
وتركا ا فااي درناة وبنااي غااي  وباااألخص العائادين ماان الشااباا  ن العاات واساتولت علاال ميااي

الليبيين المنضامين لتنظايا داعاح لينفاذوا ماا تادربوا عليا  لياالن التنظايا  كماا أن هاذا الفارا  
افة أفضاال رلاال تواجااد تلااب التنظيماااا لتلعاا  دورصا باااريصا علاال العاااحة المضااطربة هااذا باإل اا 

ية الليبيااة فااي بنااي غاااي  كااذلب األماار تواجاادا ر الشااريعهاااجمي درنااة وأنيااالمجلاان شااورى م
 (1)عناصر من تنظيا القاعدة في بتد المارا وبع  من عناصر حركة الشباا اليومالية.

وأخيرصا في العاحة اليمينة التي شهدا انادال  العدياد مان األيمااا وكاان فاي مقادمتها  
ت قيا  الشافايية فاي رال ماعياة و ة بالعدالاة االجتتجاجاا عادة مطالبا الذ  شهد اح 2011في 

دولااة عجاات بالفعااااد والم عااوبية ماان ع بااال رئيعااها العااااب  علاال عبااد  صاااالن وماان أباااري 
التنظيماا التي خلفتها تلب اال طراباا أو باألدح الجماعاا  ال وثياون وارتكاابها موجااا مان 

ا الاايمن ا لموعاا وتعااد األخطاار نظاارص  األمااور فااي العاالطةالعنا   ااد الماادنيين للعاايطرة علاال يمااا  
اإلسااتراتيجي باعتبارهااا الدولااة التااي ت تضاان مضااي  باااا المناادا الااذ  اعتباار الطرياا  لقناااة 
العوين والذ  من ختل  تمر سفن التجارة العالمية م ملة ببضائا  لاذا تباري اليطاورة األابار 

د مضاي  أماا علال صاعيعيطرة علال ذلاب الفي رل التوجن من مجرد تفكير تلب الجماعة في ال
ل فقاد ارتكبات العدياد مان العمليااا التاي را   ا يتها ماواطنين مان الاداخل اليمناي فضاتص الداخ

 عن الجنود من عواا الت ال  العربي المشكل بقيادة المملكة العربية الععوداة لم اربتها.
ي  التاار م طلاا علال صاف اا   اظهر جليصا وخاصاة للالتنظيماا الراداكالية في رفريقيا  

يقية شهدا حقبة من االستعمار والذ  خل  دوالص أاثار ماا اقاا  عنهاا أنهاا هشاة أن القارة اإلفر 
انتيجااة بديهيااة لترساايا ال اادود بااين الاادو  دونمااا اعتبااار للطبيعااة القبليااة واللاويااة والثقاييااة 

يالات تمثال  القبيلاة كانات والوالدينية التي تتمتا بها القاارة  فيلفات مجتمعااا غيار متجانعاة  و 
وح الدولااة الوطنيااة  كمااا فااي راال اال ااطراباا بااين  ا األو المرجاا  لتنتمااا  فااي تلااب القااارة وتافاا 

القبائل والمشاال ال دوداة التاي تعانيهاا فضاتص عان اال اطراباا العياساية والياراعاا العرقياة 
وماان ل اا  باابع  الاادو   ماان رحااا المعاناااة بااريا جماعاااا متشااددة الفكاار لااتم  الفاارا  الااذ 

طر في القارة لبوكو حرا ل في نيجيريا وحركاة الشاباا المجاهادين الياومالية بر األخأمثالها وتعت
  (2).في شرح القارة

 

 .2017مركز رفيق الحرير للشرق األوسط، تقرير نشأة وتطور تنظيم داعش في ليبيا،   (1)
) القاهرة: مؤسسة  العياسة الدولية  بكر، حركة "الشباب المجاهدين" في الصومال..انحسار داخلي ونشاط خارجي،  على (2)

 (.2015م، ااألهر 
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التي اساتالت حالاة التيا  التاي باتات عليهاا الدولاة فاي رال انفارا  عقاد األمان واألماان 
هااا صااعود فاشاالة وتارتاا  عليوعجاا ا الدولااة عاان أن تلبااي طموحاااا مواطنيهااا وأصااب ت دولااة 

لاب ساالفة الاذكر  كماا رهارا بعضاها فاي شاما  رفريقياا كتنظايا ررهابية ومان أبريهاا تتنظيماا 
القاعدة في بتد الماارا اإلساتمي والمرابطاون والشاريعة اإلساتمية  فضاتص عان تواجاد القاعادة 

 (1)معلمين.بة عقبة بن نافا أما عن العناا  جبهة نيرة اإلست  والفي تونن وكتي
فة رلل بع  ال ركاا التي مارست اإلرهاا كالشيشان  كما وحركة طالبان  اإل اهذا ب

ال ركاااا اليهيومعااي ية أ  اليمااين المتطاار  فااي الوالااااا المت اادة األمريكيااة  حاا ا العمااا  
 الكردستاني مؤخرصا.

 

  http://theinternational.clubl، متوفر على االربط؛   2017أحمد إمبابي، خريطة اإلرهاب في إفريقيا، أكتوبر  (1)

http://theinternational.clubl/
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 احملور الثاني

 رز العمليات اإلرهابية اليت وقعت خالل األلفية اجلديدةأب

 

ا باال وادث غيار االعتيادااة اد  والعشرين اع دا القرن ال  ا اوادث الطارح -ألاثار يخماص
حياآ شاهد العقاد األو  وماا يا  اشاهد العقاد  –أو القتل اليطأ أو العمد لدوافا واعتباراا ذاتية 

ابية وبأبشاا الوساائل مان تفجيار وعتال وتمثيال وحارح الثاني صنو  ميتلفة من العملياا اإلره
ا لماان جااادوا وقي عناادها التاااري  ليقاا  التااي توقااي وساايت يرهااا ماان الجاارائاوخطاا  وغ تأبينااص

باأرواحها ووعفاوا بشاجاعة لمناهضاة وم ارباة تلاب األشابا  المظلماة فضاتص عمان راحاوا  ا ية 
ذا ماان تنظيماااا عااابرة لل اادود لااا الااادر ماان األبريااا  باادون أ  مباارر مهمااا تكاان دوافعاا   ون فاا 

عناد دو  عاطباة وهاو ماا سيتضان تلو  في أف  ال تيطتها وانظلقت تقتير علل دولة م لية بل
مجرد البو  بالعملياا التاي حادثت وطارأا خات  تلاب ال قباة وساطرا صاف اا مان الاد  ساوا  

يااباا أو علاال تعلا  األمار بالياارا مان تيطايل وتموياال أ  ال ارا بالوكالاة أو تلكاا حارا الع
ل التطارح دة  كماا أنا  وعبا فات تنظيمااا متشادصعيد وخر اإلن را  والجهل بنيوص الدين فيل

بري الجرائا خت  تلكا األلفية يتطل  األمر اإلحاطة ولفات النظار رلال أنا  وباالرغا ذكرصا بأسما  أ
ا ماان بعاا  الاادو  عاان المواجهااة ال قيقيااة لتلااب الظاااهرة  رال أن ماان التراخااي الاربااي وخيييااص

ا بأبعد ما امكان أن تيال لا  ال ادود طبيعياة  اإلرهاا في تلب الف ترة أخذ طابعصا دينيصا بل ومتشددص
   .ميطنعةاانت أو 

هذا فضتص عن أن  لمعت في سما  اإلجرا  اإلرهابي راهرة عدامة ولكن عاودا الظهاور 
يماا الشبكية كما نظمرة أخرى وسيتعنل عر ها في مو ا الح  أال وهي الذئاا المنفردة والت

شهدا القارة اإلفريقية تياعد حدة العملياا اإلرهابية المعتهدفة للمدنيين بال واألدهاي انتشاار 
راااهرة ررهاااا الفنااادح وعلياا  تتمثاال أبااري العملياااا اإلرهابيااة التااي وععاات فااي ثنااااا هااذا القاارن 

 14  تفجيرهاا بن او والتاي غرعات عقا تفجياراا العافينة لساويرفير ل  وأاثرها دموياة تتمثال فاي؛
دقيقة معببة خعائر فاي األروا  تيطات المئاة وكشافت الت قيقااا أن العاب  فاي ال اادث ير  

  ر اافة رلال 2004متفجراا في جهاي تليف يون متواجد علال ماتن العافية ووعاا ال اادث فاي 
فا  بنال ويارة الادتفجيراا ال اد  عشر من سبتمبر والتي استهدفت برجي التجارة العاالميين وم

   .األمريكية



 

 

 

 

 ت
ق

را
أو

ـيـلـحـ
ية

ل
 

 

148 

 

 9201 األول تشرين-متوز /أكتوبر-يوليو

 

وساب  أن اسااتطرد الباحااآ فيهاا تفياايتص  وتفجيااراا عطااار مدرياد فقااد أفاعاات العاصاامة 
األسبانية علل فاجعة استهدفت عطارصا للركاا بعلعلة من المتفجراا وأسفرا عن مقتل ماا ي ياد 

انطاتح ( ووصفت بااألاثر دموياة وعكارا صافو النااخبين كونهاا تمات عبال أااا  مان 200عن )
والااذ  اسااتهد  موكاا   2007الاادامقراطي األسااباني  وتفجياار كراتشااي فااي بااعااتان فاالالم 

رئيعة الويرا  بوتو بعد غياا دا  عن البتد ثمان  أعوا  وح يرا حجا اليعاائر فاي استشاهاد 
شرطيصا وإصابة ما يتعدى المئاة ولاا يل ا   ارر برئيعاة الاويرا   تفجياراا لبااداد وال لاةل  20

ا علال سياساة ع نفذا األوللوالتي  ن طري  تفجيراا متفرعة استهدفت مناط  تجما الشيعة ردص
(  كماا 200المالكي وإعتن  قيا   حملة ععكرية الستعادة األمن وأسفرا عن مقتال ماا اقارا )

ا موسا ال ج عند الشيعة وأسافرا عان مقتال  عا  انت اريين باستهدا  مناط  الشيعة وخيييص
ماا الق طامياة العراعاي ومان خات  تفجياراا أرباا باالت امن مج  وتفجياراا ( فرد200ما يتيطي)

في تلب المنطقة سالفة البيان وأسفرا عن مقتل عدد مفجاا اعتارا مان الثمانمائاة شايص هاذا 
باإل افة للميابين وع دا األ يا بعاد أحاداث ال ااد  عشار مان سابتمبر التاي را   ا يتها ماا 

  (1)نوية في نفوم األمريكيين.معالماداة والافوح األلفين ناهيب عن اليعائر 
هذا فضاتص عان حاادث لفرانكفاورال عنادما أطلا  متشادد مان أصاو  ألبانياة الناار علال 
ثال   المطار المتواجد في مدينة فرانكفورا في ألمانيا مما أسافر عان مقتال شيياين وإصاابة الم 

 ومن جرا  الت قيقاا تبين ارتي؛ 
كا بالعاجن مادى ال يااة جو ة للقاواا الأن  كان اعاتهد  حافلاة تابعا  ياة األمريكياة وحاو 

وعاااا هجاااو  انت اااار  فاااي بلاارياااا  2012  بينماااا فااي 2011وكاناات تلاااب الواععاااة فاااي ماااارم 
وخارين واتهاا  22معتهد  فوا سياحي رسرائيلي وأسفر عان مقتال خمعاة رسارائيليين وإصاابة 

ا ت نفاال أ  صاالة حا ا   اللبناااني بتنفيااذ العمليااة  رال أناا  ماان جانبا  عااد جمعاا  بال ااادث مؤكاادص
ليشاهد علال وعاو  هجاو  معالن علال  2014علل عد  تورط  في هاذا األمار  بينماا جاا  عاا  

ا يهوداصا مما أسفر عن سقو  أربا   ااا وإصابة  العاصمة البلجيكية بروكعيل واستهد  مت فص
نظايا بتصالة وثيقاة  وخرين وأ لقل القب  علل المتها وثبت أن  فرنعي من أصل ج ائار  وعلال

 (2)الدولة اإلستمية.

 

 http://v1.brotherrachidعالء الدين سيد، التفجيرات األكثر دموية في األلفية الجديدة، متوفر على الرابط؛  (1)

.com/ar-jo :3.49، 11/9/2018، تاريخ الدخولam. 
 http://www.bbc.comلى الرابط:  فر ع. ...............، هجمات دامية شهدتها أوروبا منذ األلفية  الجديدة، متو 2))

/arabic 19;2، 11/9/2018، تاريخ الدخول؛am . 
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من أحلب الفتراا التي مرا وتمار بهاا دو   2017 -2015بينما ع دا الفترة ما بين 

العاالا عاطباة فقاد انتشارا العمليااا اإلرهابياة لتضاارا كال بقاا  األرل لاا اعالا منهاا القاصااي 
 .والداني

افارح باين ا لااشاا الاذ  لا فشهدا الدو   روبصا وهجماا شرسة من اإلرهاا األسود ا
دا بااالايو  العااودا  وأرل  ابيرهااا وصااايرها  نعااا ها ورجالهااا فضاااعت الهويااة بااين سااما  لباا 
أريقاات وتشاابعت بالاادما  وكاناات أبااري تلااب الجاارائا وعلاال الاارغا ماان الاا خا فااي حجمهااا وعااددها 

مجلاة    في يناير من ذلب العا  وعا هجاو  معالن علال2015تمثلت في تلب التي وععت خت  
يبدول الفرنعاية والتاي كانات تيادر رساو  م عايئة لنباي   م ماد عليا  العات  وأسافر ر لشارلي

شيص مان بيانها صا فيين مان المجلاة فضاتص عان شارطيين وفاي خات   12الهجو  عن مقتل 
يااومين ماان الهجااو  تااا القااب  علاال منفااذ  الواععااة وعلاال صااعيد وخاار اختتماات فرنعااا عامهااا 

ماا ما بين معل ة ومتفجراا وانت اريين في عادة منااط  هجبعلعلة من الال  ين في نوفمبر 
 (1)مياابصا ومنهاا أحاداث رساتاد دو فارانن  200شيص وما ي يد عان 130أسفرا عن سقو  

أما جمهورية مير العربية فقد واصالت التضارر وبشادة مان جارا  العمليااا اإلرهابياة حياآ فاي 
ركاااال أثناا  توجهاا  رلاال مكتباا  ممااا ب   العااا  لهشااا يونياو ماان نفاان العااا  تااا اساتهدا  النائاا 

أسافر عان استشاهاده تاأثرصا بجراحاا  رثار عملياة رساعاف  فضااتص عان التفجياراا والعباواا الناساافة 
 .التي استهدفت الجنود في سينا  أو تلب التي يرعت علل طو  الطري  والهجو  علل الكمائن

 200 ياد عان ي و ابل ماا180عان اما نج ت عواا األمن في التيد  وعتل ما ي يد 
 (2)من العناصر اإلجرامية.

  ففااي يونيااو ا سااتهد  مطااار أتاااتورك التركااي ماان 2016أمااا عاان أبريهااا خاات  عااا  
انت ار  استطا  تفجير نفع  ومن عاوة المتفجاراا التاي وجادا فاي ال ا ا  الناسا  تعاببت فاي 

ن  ريوخاا  40مااا ي يااد عاان شاايص وإصااابة  28رنفجاااراا مدويااة وأساافرا العمليااة عاان مقتاال 
وخاصة تراتبية العملية جا ا بعد أعل مان عاا  علال اإلنقاتا الاذ  لاا يانجن فاي تركياا  بينماا 
في يوليو شهدا المملكة العربية الععوداة تفجيار انت اار  لنفعا  كاان ا ااو  التوجا  للمعاجد 

عاواا األمان  النبو  الشريي واعتر ت  عواا الشرطة العاعوداة وأسافر عان استشاهاد أرباا مان
 .وخرين بةوإصا

 

 .  . المرجع السابق1))
جريدة الوطن الميرية  ، %80عمليات في ثالث سنوات وسيناء األعلى ب 903محمد بركات، حصاد اإلرهاب المر.. (2)

 /. https://www.elwatannews.com(، متوفر على الرابط؛ 2018القاهرة، )

https://www.elwatannews.com/
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وفي ذاا الشهر شهدا فرنعا عملية دهن فاي ناين مان خات  شااحنة كبيارة بيضاا  
ا  84في احتفاالا اليو  الوطني الفرنعي وأسفرا عن مقتل ما ي يد عن  كماا شاهدا  (1)شييص

شيص وإصابة ما ي يد عان  28مير تفجير الكنيعة البطرسية التي را    يتها ما ي يد عن 
ر من نفن العا   بينما علل صعيد وخار تاا اغتياا  العافير الروساي مبوخرين في داع 70عن 

في نفن الشاهر فاي أنقارة ونفاذ عملياة االغتياا  أحاد أفاراد الشارطة  وأخيارصا عملياة الادهن فاي 
 برلين.

  فقد شهدا أوروبا ارتفاا  رااهرة الاذئاا المنفاردة مان 2017أما عن أخطرها في عا 
ماان ع باال بعاا  األفااراد ممااا ارتاابل اساامها بالتنظيماااا   لاادهن والهجااو  الفااردخاات  عملياااا ا

اإلرهابية أو ممن اعتنقون الفكر المتشدد وا عتبرا فرنعا األاثار تضاررصا مان تلاب العمليااا  فقاد 
ل جنااود فرنعاايين ماان جاارا  هجااو  معاالن لشاايص متطاار  فضااتص عاان عمليااة الاادهن فااي  عتاا 

ا  هااذا باإل ااافة لهجااو   40ماار لعالجنعااية بااالذ ماان ا لأنتااويرال ومنفااذ العمليااة فرنعااي عامااص
لالشااان لي ي ل حيااآ هاااجا معاالن بالكتشاانكو   اابا  فرنعاايون وأساافر عاان استشااهاد  ااابل 
وإصااابة وخاارين ماان بياانها اماارأة  فضااتص عاان العملياااا التااي وععاات فااي مياار وليبيااا وطهااران 

 (2).وأسبانيا وبريطاني وغيرها من ميتل  المناط  في العالا
ا طلااا والتوغاال فااي صااف اا التاااري  القااداا وال ااديآ علاال حااد سااوا  لتوبعااد ا ختامااص

وباسقا  عمود  علل ب و  ونشأة وتطور الظاهرة اإلرهابية امكان اساتنتاا المراحال أو األجياا  
التااي تكوناات ماان ختلهااا الظاااهرة ومناا  الوعااو  علاال ماادى العشااوائية ماان التنظاايا خاات  تلااب 

العقياادة لتلااب التنظيمااا خاات  تلااب القاارون البعياادة ل فضااتص عاان الوعاو  علاا  ال قا  المتفاوتااة
ا  وتمثلت علل الن و ارتي بيان :  والوسطل وال ديثة من خت  ما تا عر   سابقص

ا المرحلة األولل لمرحلة تكون الجنين أ  التشكل الفكار  للظااهرة أو التيا  الفكار  ب ثاص 
في بدااة تشكل الظااهرة أ  التفكيار ن وتعتبر األخطر ألنها تكمعن المدلو  ال قيقي للمفهو ل  

وتي  العقل بين ماهية اليواا واليطأ حيآ ت مثل مرحلة اختت  اإلت ان العقلي وإن رافا  الفكار  
بأنا  في خل  ال ال غيار الماواتي لمشااال  التاي يتعارل لهاا أو بداااة تبريار الوعاو  فاي اليطاأ 

وإخضااع  أ   لالتجنياد العقلايلرحلاة م اليواا وسلب العابل العنيفاة ليبارر ان رافا  الفكار  أ 
 .تعمل سيكولوجية العقل وت ققت بأبهل صورها عندما عتل عابيل أخي  هابيل

 

 ohttps://arabic.sputniknews.com، متوفر على الرابط؛ 2016أخطر عشر جرائم إرهابية هزت العالم في  (1)
، تاريخ الدخول:   https://annabaa.orgة، متوفر على الرابط: هابي: أبرز العمليات اإلر 2017دالل العكيلي، حصاد  2))

 .57: 3ص ،7/9/2018

https://arabic.sputniknews.c/
https://annabaa.org/
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فعلل الرغا من كون  أخ لمن أيه  روحا  لكان عنادما ت او  العقال وناأى عان الياواا 

ليطااأ فكلمااة أخ لااا تكاان لتوعفاا  عاان فعلتاا  أو لتضاارا فااي علباا  لااا اعااد لي فاارح بااين اليااواا وا
رحمة فتمنع  عن رل اح الضارر بأخيا  ومان تلاب الل ظاة بادأا تظهار باوادر الجناين  فااذا ماا ال

تطرعنا للنظرة الفكرية لكلمة ررهاا في ال ضاراا القدامة يتضن أنها نظرة سط ية عير متعمقة 
رهي   حيآ أطلقت ال ضاراا القداماة الفرعونياة كانات أو أو مدركة للمعنل ال قيقي لمفهو  الت

انية واإلغريقية علل مجموعة مان الجارائا معامل اإلرهابياة وكانات جميعهاا تتاراو  ماا باين ونالي
رهانة األسرة ال اامة والتعاد  علال ال اااا وعلا  نظاا  ال كاا والتاأمر  اد الدولاة وإثاارة الفاتن 

  .والت ال  ما أعدا  الدولة
دا رر فكان الت ا مان ارتكا  تلاب هابياص طرح لمفهو  اإلرهاا من خت  النظرة الوطنياة أ  عا 

الجرائا   وحتل المدلو  نفع  للفظة رررهاا لا ايل لمعتوى العنا  الاذ  باتات عليا  الظااهرة 
فكان مجرد تمرد علل العامة والملب والدولاة أ  تمارد علال المجتماا والو اا الاذ  اعايح ييا  

ولاا اكان  شايصانافا ماداة أ  كانت ن عة فرداة ب تاة باارل اإلرتقاا  معيمقابل ال يو  علل م
فترتباات عليا  حاوادث فردانيااة عشاوائية متمثلاة فااي الت اال  ماا أعاادا    لادافا انتقاامي مباشار

الاادو  سااالفة المقااا  فلااا ا ماال أ  تيطاايل أو تراتبيااة بعينهااا باال علاال العكاان ماان علااة اليباارة 
ااا ال ا  إلرهاا بأن  تلاب الجارائا الموجهاة  اد الدولاة الوطنياة أووالتنظيا والعشوائية  فوص  ا

 وملب الرعية.
المرحلااة الثانيااة ل تشااكل معااالا الجنااين والتعاار  علاال نوعاا   مرحلااة و ااو  متماان 

ورهاارا معااالا تلااب المرحلااة بالت ديااد فااي أواخاار عهااد ومعااالا الظاااهرة أ  الهويااة اإلرهابيااةل  
باة الدينياة بظهاور حركاة العايكارياإلمبراطورية الرومانية عندما  ماا ين كبادأ اإلرهااا اأخاذ اليا 

سب  وتطرعنا لها  تلب ال ركة اليهوداة التي سعت إلنشا  الدولة العبرية ومارست العن  باسا 
الاادين وكاناات أاثاار تنظيصمااا ماان المرحلااة األولاال كونهااا انتقلاات ماان مرحلااة الفردانيااة والعشااوائية 

ت قيا   ا فايظيا وتجما ذو  العقيادة والفكار المتشااب  والمتجااذا ساعيص والن عة األنانية رلل التن
در للعقل فكرة االنتقا  من االنفراداة رلل الجمعية فهو تطاور ايا  فاي  المكاس  فمجرد أن تاي 
غير صالن الدو  ألن  سيواج  مجموعة من العقاو  التاي تجمعات لتاداو  نقاا   اعفها مشاكلة 

 جاا ادود نعبيصا رال أنها ستعاني األمرين في مواجهتها  كماا عوة وتماسب وتيطيل وإن كان م 
العيور الوسطل لت دلل علل الفكارة العاالفة ومفادهاا تشاكل الهوياة وتركا  اإلرهااا بادافا ديناي 

 .وخاصة في رل المعي ية وسيطرة الكنيعة علل مجرياا ال ياة
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الهيكال التاي فظهرا مجموعة من ال ركااا التاي د عمات بعضاها مان الكنيعاة كفرساان 
كااة الادومينكان  فااأبري ماا جااادا با  تلااب و حر شااركت فاي ال مااتا الياليبية علاال المعالمين أ

ال قبة هو االنتقا  من العشاوائية والفردااة وعاد  و او  المعاالا واألهادا  رلال مرحلاة التنظايا 
مارسااة وانتهاااا أيديولوجيااة معينااة والاادفا  عاان أفكااار اتعاامت بطابعهااا الااديني وانتقلاات رلاال الم

ال يتواف  ومنهاجها وعقيدتها فمارسات أو  الفعلية بارتكاا أفظا الجرائا  د من اعترل نهجها
 ميتل  صنو  العن  وبالتالي اتعمت بالتنظيا مقارنة بالمرحلة األولل.

المرحلاة الثالثاة لمرحلاة خاروا الجناين رلاال العاالا الاواععي واالعتارا  بتواجاده مان عباال 
بدراسااة مااا  إلعتاارا  رسااميصا باإلرهاااا وممارساات  ماان عباال الاادو  واالهتالم يطااينل  أ  مرحلااة ا

تلب المرحلاة  الظاهرة من ع بل المتيييين في حقل العلو  العياسية واألمنية وتأريي  أااداميصا 
التي شهدا االعترا  الرسمي والظهور الفعلي لمفهو  اإلرهاا خت  الثورة الفرنعية وبالت ديد 

الجاارائا بشااا ر ال كااا واسااتيد  العناا  واإلرهاااا  ااد المااواطنين وارتكاا  أعناادما تااولل روبعاابي
وأفظعهاا فااي حاا  شااعب  لان تم اال ماان الااذاارة الفرنعااية  ومنا  أصااب ت الظاااهرة شاااهدة علاال 
خلاا  نااو  جديااد ماان اإلرهاااا متمثاال فااي ررهاااا الدولااة  وبالفعاال باادأا الظاااهرة تعاالب معاااراا 

جااه العناا  والاادمار والتنظايا واتبااا  أسااالي  ممنهجااة أخطار ممااا ساابقها  وتباري بن ااو أاباار بات
خطاورةص فاي تلاب ال قباة التاي تلات  -أ  شاديدة التطار   -ثار التنظيمااا الراداكالياة ا أاوباري 

 .الثورة الفرنعية كوكلوكن كتن
فتلب المرحلة وبالنظر للمرحلتين العابقتين يتضن ترسا  العقيادة اإلرهابياة بشاكل أابار 

ون را  واعتبرا الطري  األسهل لت قي  األهدا  وببلوغها تا وبلات ذروة االن  مرحلاة التجنياد  كا 
العقلي التي بدأا والمرحلة األولال وانتهات فاي المرحلاة الثالثاة عاد ااتملات علال ن وهاا األمثال  
أ  انتهات عمليااة التاذاااة العكعااية باألفكااار المالوطااة والمتطرفاة  كمااا بااري علاال ن ااو وخاار مااا 

 ا الدولةل.اطل  علي  لررها

تلااب المرحلاة التااي تلاات ار والتوساا  نتشاا المرحلاة الرابعااة  مرحلاة النمااو  أ  مرحلاة اال
رهااور ونشااأة العديااد ماان التنظيماااا المتطرفااة ومثلهااا بشاادة القاارن العشاارين  بتوسااا دائاارة 
اإلرهاا والعملياا اإلرهابياة وباتات هنااك ربااداا جماعياة فاي حا  العدياد مان األعليااا العرقياة 

وفكار الما اي واإلرهااا وعقيادة  رهاالدينية ا عتبر القرن العشرين بمثابة نقطة الت و  بين روا
 .ال ا ر والمعتقبل
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حيااآ باادا عشااوائيصا لكناا  شااهد باا و  العديااد ماان الجماعاااا اإلرهابيااة المتطرفااة التااي و 

لمااا تنااتهج الفكاار الااديني المتشاادد كالقاعاادة وحركااة طالبااان وكاناات شاااهدة علاال بدااااة التلااوين 
انعااتان  كمااا نفااذا العديااد ماان ي أفااعاامل اإلرهاااا الاادولي  ماان خاات  التواجااد األمريكااي فاا 

العملياااا اإلرهابيااة علاال ن ااو واسااا وكأنهااا مرحلااة ترسااي  الرعاا  فااي نفااوم البشاار وترسااي  
ا ساايتوقي  الظاااهرة بيااف اا ملطيااة بالاادما  وم فااورة بنقااا  سااودا  وكااوارث رنعااانية حتميااص

لااديني  يهااا اا شااهدا تلااب المرحلااة صاانوفصا ميتلفااة ماان اإلرهاااا كااان أبر التاااري  عناادها  كماا 
 العياسي  الدولي.

المرحلااة اليامعااة لالنضااوا أ  مرحلااة ااتمااا  العقياادة الفكريااة واإلسااتراتيجية وااتمااا  
والتااي الياافو  وأصااب ت الفريعااة جاااه ة ألن تقااا فااي ال ياا  والم اايل الااذ  حاااا  الياايادل  

لعااالا هده اصااورها الاااألفية الجدياادة أ  القاارن ال اااد  والعشاارين فااي راال مااا شاا مثلتهااا بااأبهل 
ومايا  اشهده من تياعد عنيي في وتيرة األحداث وت ايد مضطرد في حجاا العمليااا اإلرهابياة 
وتطااور الوسااائل التااي باتاات تعااتيدمها  كمااا لااوحف االسااتعانة بكافااة صاانوف  وبالت ديااد اليتاااا 

حااداث الشاابكية ومااؤخرصا راااهرة الااذئاا المنفااردة  اسااتقيف العااالا علاال أالعنقوداااة والتنظيماااا 
ال اد  عشر من سابتمبر التاي أرهارا للعاالا أن اإلرهااا وصال رلال أعيال درجااا مان الدعاة 
والتيطيل والتنظيا و بل النفن علل ن و مكنا  مان اختاراح القاوة العظمال فاي النظاا  الادولي 

ا واعتيااداصا وععاكرياص  كماا شاهد اإلرهااا الادولي والتادخل وصاحبة الثقل الدولي األعاوى سياسايص 
فااي أفاانعااتان والعااراح وكيااي أنهااا ساااهمت بيااورة أو بااأخرى فااي خلاا  التنظيماااا ريكااي األم

   .اإلرهابية من خت  العياسة التي انتهجتها في العراح
ومفادهااا رحااداث الفاارا  العياسااي واألمنااي وممارسااة التميياا  العنياار   ومايالاات تلااب 

لتنظيمااا علال العاااحة ماان ا المرحلاة عائماة فاي راال التاداعياا التاي ترتباات علال با و  العدياد
الدوليااة وباااا اليطاار اطاارح باااا الجميااا باات اسااتثنا  أصااب ت العاااحة الدوليااة غياار معااتقرة 
وتفشت العدوى وتبد  المعمل الذ  كان اطل  عليا  مان العيار الاذهبي رلال ال قباة العاودا  

    علياا   اتعاامت تلااب المرحلااة بالتعقيااد والتشااع  ورهاار مااا امكاان أن اطلاا فااي تاااري  البشاارية
لبالمبااعةل ومفادها مبااعة تنظيا من عبل تنظيا وخر  كما اتعا بالتنظيا وعد  العشاوائية فضاتص 
عن االستفادة من أفضل ما جادا ب  التكنولوجيا علل صعيد صناعة األسل ة وحتال االساتفادة 

 تماااعي  ومواابااة العياار رلاال حااد اسااتيدا  تلااب المواعااا فااي تجنياادماان شاابكاا التواصاال االج
 .قطاا فئاا جمة من الشبااواست
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فضتص عن االساتعانة بوساائل اإلعات  لنشار الاذعر والياو  والترهيا   كماا ت مثال تلاب و 
ا لذلب التاري  الطويل من ل ظة البا و  والنشاأة والتأصايل وصاوالص لم احماة الادو   المرحلة تتويجص

لمياطل اا  حارا د مان اى والمعام بمكانتها  مرحلة اتعمت باال خا ماابين رهاور العديا الكبر 
العياباا  ال را البيولوجيبة  اإلعت  الجديد  اليتاا النائمة  المبااعة  دولة اليتفاة  الدولاة 
 الدينية  فيل الدين عن العياسة  العلمانية  األسل ة النووية  اإلستراتيجياا المضادة  الذئاا

   ال ااارا بالوكالاااة  أمااان العقاااو المنفاااردة  اليتااااا العنقودااااة  ال اااروا التتناررياااة  ررهااااا
 .المعلوماا  واعتباراا الميل ة الوطنية

لااذا لاان تنتهااي تلااب المرحلااة ب ااا  ماان األحااوا  مااا داماات العاااحة م ؤججااة باليااراعاا 
القااوى العظماال فااي والن اعاااا مااا بااين أنظمااة سياسااية وجماعاااا معاال ة  أو اليااراعاا بااين 

ائماة لشاعوبها  اماا يترتا  عليا  تشاوهاا   المو ساحاا غير ساحاتها  وإخفاح أنظمة في ت قي
بنوية في هيكل الدو  نتيجة انعادا  التجاانن االجتمااعي أ  ميتلا  معابباا اإلرهااا راهرياة 

  اانت أو  منية.
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 الطريقة التجانية مرتكز ديني للراوبط المغربية اإلفريقية  

 
 )*( السعدية أبوتبعزيت

 
 

 :مقدمة

هررر  12بدتجررأل    رر  بد مرر ه يررا  هألارر  بد رر   ظهرر ا بداررتباألا ب لدررر دلصورر  بد رر    
 ب يررأل ل رر  م، دينضررألإ ىدررر بدارر ى ب ترر ش بدترر  بلررته ا  رر  بد مرر ه ينرر   يررت   يررت، لهرر 18

 .تألص  لبإل  ي   عألي   ه      بدتألريخ بد م ب تجأل ي  ين بد اليح بدبدا ي   بد

لاللرررن    بدصوررر  بد ررر    بدتجرررأل   باتةرررم هررر ف بدهألدررر  بد تةررر    ص ررر   ململررر   ررر  
ب لسررألا باللت ألةيرر     تلررف   ررنيصأل هأل، ل اضررأل يررن تررالج بيتتب ب رر  بدجم ب يرر  بدترر  لررألل ا 

لن بدج  ة بدةل كي  لبد  هاي  بدت  أل      اح  هأل د ال   ، دم اكن دلصو  بدتجحتل  بداال  بد م بي
 شيخ  ب  بدعبألس  ح ت بدتجأل   ل  بألع ، لبدت  ل لتهم ينأل ة    ألق  بدا ى.ب  ف بهأل بد

لعلر بد غم ين بدتت ج بد تأت  دلصو  بد     بدتجرأل   ىدرر بد مر ه، ىال   ر  بسرتاأل  
لتألرل  ل   اشك  ب دن ثر رة علرر ل يرا  ،شك  ق ي    ه ب بدالت  ت  ت د     اص ض  صة   

د ررأل كررأل  د هسررا هرر ب بدصورر  يررن رالبرر   رر  بالسررت الج عررن  بدارر ى بد رر  ي  بدةررألذتة   رر ب ،
 بدا ى كلهأل ل أسيا ط ي   لتيتة.

ل ر  هر ب بدةرريألى سرنتا ى ىدرر ي ألربرر  بد  ور   يررن ل ب رم  سألسري  كررأل  دهرأل ب ثرر  
اصيرت  ر   يرأل ا كنر      لتألرلر ، للدرن يرن ترالجم  بتر  برال  بد مر ه بدبألر   ر    شر  بإلسرال
بدوايرر  بدررر ي قأليرررر  ررر  بدا ي رر  بد ررر  ي  بدتجأل يررر ،  ررر   ررر ب   دلرررتلر ىلررالح ح رررألذة يه ررر  

لب ضبألا، لبد    علر  أديف بد ل ه، لل ا ك   ئرألا ب ير  بإلسراليي  علرر كل ر  سر بح  نصير ب 
 رري  ت  صرريألغ   ج رر  ينرر  ل     بيرر  بد  يررت لصرريألغد سررألدتهأل بدتع يرر  بإلصررالحي  يررن  لرر 

يقيرر  لنرر ب  بد ررح بح لبدةررألح  بدم برر ، لعلررر ىسرراليي     لليرر ، للدررن   رر  كرر  بد برر   بإل   
 بيتتب  بآل ألى يش قأل ليم بأل.

 
 

 .بد م ه - ألحث   ستأللة  )*(
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 الطريقة التجانية رابط ديين جيمع املغرب بالقارة اإلفريقية  -1

ر 1200لقا دلشيخ  ح رت بدتجرأل   بدصرتح سرن   . (1)دشرالد م،  رأب  سر م   لب1785هر
لين لدن بدحين     بدبحث عرن ب لديرألح ليشرألاخ بدحضر با، لثرم ب ت ر  يرن  بر  سر م   ىدرر 

م، لبسرت    يهرأل  شرك   هرألذ ، ل تر   ر   شر    ورألرف 1798هر 1213ربيا ب لج  17 ألس    
لر ألعأل ق يرأل  ر  بد مر ه، ينج  أل  ألدشه ة بد ل ي  د تين   ألس، له  يأل ل   دا ي تر  ى بدتجأل ي .

 يقيأل لن ب  بد ح بح.تألص  ى   ل 
بيت   نأل   ش سابأل ي و ةيأل ل   بدشيخ  ح ت بدتجأل   ا تألر بدهج ة، ليك ن  ر  كر   
بدبألي يح ت بن عث أل  صألحم له ب    عجر  يرن  ل ةرأل  ىدرر ق ير   بر  سر م  ، حيرث ح ر  

در  ا بدةر     در   تف ببن  عث أل  لقد  بدصتح، ل قا  علي   هلهأل، لد أل      بدبألي بد  ك ر، ل 
 ألدشيخ،  ب ث ىدر  ه  س م   بتهتيتهم ى  دم ا  ل ف، لد أل بلغ بدشريخ لدرن، تر ن ينهرأل يرا 

 .(2)  ض  الي    ل لال ف
لي ن قألج به ب بد  ي ل يتف،  ب  بد ألسم بدزيرأل   بدر ي ا تار  يرن  لرت ت ر م بدتجأل ير  

يت لررة  أهرر   م، لكررأل  كررأل  بتل ةررأل  ينةررم دلالرر ىل ا تارر هم ه هرر  بداتعرر  ... للدررن    رلررال
بدباألدرر ...  ل ررأل علرررم  رر   ييرر  بدالرررت...، ورر ب  لسرررجن  ل صررألف يررن  ل ةرررأل  ل قةررم دررر     ال 

 ر  بد  ألبر  د ر  بدتجرأل   ع  رأل كاير ب يرن درت  بد ر در ، (3)اةت طن    ىاألدت  بالت ين بدالرتب  
 . (4)بي بد م   كم بر بألطهأل ب  س بدتلد سلي أل  ي أل اصيت    بدتجأل ي   أط ا ين  بداتبا   ح

 

 

بغية المستفيد لشرح منية الشاللة: قصر قريب من أبي سمغون بينهما أدون من المرحلة. محمد العربي بن السائح،  (1)
ار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة  المريد، ضبطه وصححه عبد الوارث محمد علي، منشورات محمد علي بيضون، د

 . 186، ص م2002هـ، 1323األولى، 

ري، االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى، تحقيق وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري،  دار أحمد بن خالد الناص (2)
ي أخبار المعمور برا  . أبو القاسم الزباني، الترجمانة الكبرى ف105، ص 8م،ج 1997هـ/ 1418الكتاب الدار البيضاء،  

. محمد مخلوف، 460م، ص 1991هـ/  1412وبحرا، حققه وعلق عليه عبد الكريم الفياللي، دار نشر المعرفة، طبعة 
 . 378شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، دار الفكر من دون تاريخ، ص

 .460أبو القاسم الزياني، الترجمانة الكبرى... مصدر سابق، ص  (3)

وثائق المرجعية لعهد شيد الزاوية، "موالي سليمان بين الوهابية والتجانية"، جامعة موالي علي الشريف الخريفية والر  (4)
السلطان موالي سليمان والعمل الداخلي والسياسة الخارجية للسلطان موالي سليمان واإلنجازات الثقافية والعمرانية على  

 .                       53الرابعة، مركز الدراسات والبحوث العلمية، الدورة األولى، ص عهد السلطان موالي سليمان، أعمال الندوة 
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لد   لدن يرأل ح ر  بيترتب ب هأل  بتر  بدح ر  بدرتين ،  حةرم   رألديم بدةرن  بدتر  ا تار  
بدةرلاأل  بد ر ك ر يرن عل ألذهرأل، اصةر  لدرن ب صرألى بدار  ين  ر    رض بدج ب رم ك حألربر  بدارت  

 (1)بد  بسررم. لإقأليرر  ة يثرر   يررألرة بد ارر ر، لبدت سرر   أل لديررألح يررن  لرر  للررم ينص رر   ل   ررا يضرر 
  ا  ألدب ض ىدر بد  ج  رأ  بدتجأل ير  هدرم  ورن ىال رب ار  دلص هرألح  ل علرر ب صرح قنرألة  ب يأله ل 

 .(2)لهألبي  
سلي أل ، بت ألطص  لزذيرأل يرا بد هألبير  لبعت أل ب علر ك  يأل لك  أل،  ةت لص    بد  در 

  يرن بدتر ب    ر  سيألسرت  اح ك  ىصالحي ، لبدتجأل ي  كا ي   يحتثر ، ى  رأل كرأل  ي يرت تلرة  ر  
 له ب يأل ل   بدتجأل ي    دت "رس ي "    بد م ه. (3)بدتيني   ألد م ه،

  ه ب لقت بعتا    ض بدبألحثين بد مألرب  بد  ألص ين    يجألبه   سئل   أسريا بدا ي ر 
 ي   ألدغ ب ه ير ، تألصر  ل   سريألى ظهر ر هر ف بدا ي ر  بد ر  ي   ر  بدجزبذر ،   يرز  حرتثين 

 ررأل    رر  بدجزبذرر ا  يررأل بدحررت  بتبارر    رر ج بد لرر   بد ث درر ت   ثرر  بدحررت  ب لج  رر  ررألدم  بدتال
  بدترر  لررهتهأل ق رر  عررين يألورر . لقررت بررتب بد ررالإ لليررأل،  رر  هرر ف بدثررأل  ،  ارر    رر  ب  يرر 

 (4)   ألر بدا ي   بدتجأل ي  لت  يهأل ين بدتجأللن .بد  حل ، بين 
حبررأله" ي ررتيين ل  برأل  سرر ألهم "ب لي لر م    بدشرريخ بدتجرأل    قررألم عرتة  لباررأل، لب  ر   

ب تشألرهم      ألى بد م ه، لب تشألر   بألعهم سرابأل ق يرأل  ر  لكأل   (5)د س ج.علر غ بر صحأل   ب
ب  رألي  عل ر  يتبرا يرترس  ش  بدا ي   لبدصو  بدتجرأل  . لقرت كرأل  دل تيرت يرن بدزلبارأل بدتجأل ير  

 .بهأل بدشي خ ي يتا 

 

 ، 1994 -1415(، 2، نشر وتوزيع دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، الطبعة )إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ (1)
 .557ص

(، أكتوبر دجنبر  1الزوايا بالغرب اإلسالمي"، المجلة المغربية لعلم االجتماع السياسي، العدد )محمد ضريف، "مؤسسة  (2)
 .90(، ص 1م، السنة )1986

 . 57الزاوية، "موالي سليمان بين الوهابية.... مرجع سابق، ص  رشيد (3)

(4)  Jilali  EL ADNANI, la Tijâniyya, 1781- 1881: Les origines d’une confrérie religieuse au 

Maghreb, Préface de Jean- Louis Triaud, Editions Marasam, Rabat 2007, p 11. 

( من دراسته للحديث عن السياق االجتماعي والسياسي والديني الذي  79إلى ص  8ص  خصص العدناني الفصل األول)من  
 ظروف التي كانت وراء إقامته في عين ماضي في الجزائر. ميز تأسيس الطريقة ودور أسرة أحمد التجاني في هذا التأسيس، وال

(5) Malouf LIMAN, Haifa« Tidjaniya, Sanusiya and Mahdiya as Studied in English Works«, 

Revue d'histoire  Magrebine, Nº 4, juillet 1975, Tunis, p 166.                
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     لريم بد لر مي ير    رم  ر  قألدرم لبحرت هر دون ك  ه ف بد حرأللالا لبد جهر  با بدت ل
يجألهرتة دلرنصا، ع ررأل  هر   رر  بدتجأل ير . در ب بهت ررر  ر  ب  أليجهررأل ل ل رين ي بوريا بدصضرريل  ل 

 بدت ب ي بدةل ك  علر ط ي تين  سألسيتينت
 لبالهت ألم   الة بدصأل ح. ب لدرت بدت بي   ألكألر بدا ي   بدتجأل ي 
 بد  ا.بدثأل ي ت بدةل    ل بدت يب   ألد ل با 

بدصور  بد ر    بدتجرأل  ،     ارتلب علرر  شر    رألديمبأل  بدشيخ بدتجأل هك ب، اظه       
عار  ي لهررألا بدشرريخ بدتجرأل  ، سررألعين  كرر  لهرت لبلتهررأل   رر  ىورأل   يج  عرر  يررن بدتارر ربا 

 بدت  ا كن  ل ي هأل  ي أل يل ت
ثلرر  يررن عنألارر    بررأل  بدشرريخ بدتجررأل   بتررتريا بد لرر م بدشرر ةي  لبدلم يرر ، لب تررتبه  -

 بدتجأل ي .دتتريةهأل بب ض بدزلباأل  بدص هألح لبد ل ألح
 ص علر ىقألي   رتلبا عل ير ،  بتر  بدزلبارأل بدتجأل ير ، اجت را  يهرأل بد ل رألح يرن بدح -

  ل   ربس  يج  ع  ين بد ةألذ  بد ل ي  لبدص هي  لينألقشتهأل.
ض ب قارأله بدت با   ر  بد لرم لبالستشرهأل   رأق بج بدشريخ بدتجرأل   ل   ألدر  ل قر بج   ر  -

قرألج عنر  بد  ترألر  (1)يح رت بدي  ر ب ح رت برن يح رت برن ك أل ه  بدشأ   ألدنةب      بدتجأل ي ، 
يتر با   ر  بد لرم ال  ر   بدة س ت ها ر ج  ر  كر  لر حت ي لسريتي ير الي  ح رت... لال  جرتف

قيألم  يرت لال  ر  بد ر لي عرن يألدرن، بر  قرألج بدشريخ ل  ر  بدشريخ، لقرألج  ر  بدجري ، لقرألج  ر  
 .(2)ألج بدحألن بدحةين.. د يألح، لقألج بدنظيص ، لقب

 
 

 

با. انخرط في الطائفة فعض على التجانية بالنواجذ، وأفرغ قلبه لمدح شيخه،  يسمى أحمد أمجوض الماسي اليعقوبي نس (1)
ي أحمد. فشاركه مع هللا، وال تجده يتذاكر في العلم ال  في حتى تجاوز الحد المعقول. يقول في كل شيء: هللا وسيدي موال

قال في الرماح، وقال النظيفي، وقال  قيام زيد، وال في المروي عن مالك،  بل قال الشيخ وفعل الشيخ، وقال في الجيش، و 
 ه المنية بها.م في القعدة منه، ذهب لزيارة الشيخ بفاس فوافت1925هـ/ 1344الحاج الحسين، كأنه مهتور إلى عام  

وهو من خاصة أصحاب الشيخ التجاني ومن مقدميه كان ملحوظا بعين المحبة والتعظيم وصدق المحبة والوداد. وكانت تعتريه  
، م 1960هـ/ 1380مطبعة النجاح، البيضاء،المختار السوسي، المعسول، بسط وقبض محبوبا عند الخاصة.  أحوال بين

 .189 -108، ص 5ج 
 .108، ص 5وسي، المعسول... ج المختار الس (2)
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 ج     دم ا ض علر   تر بدشيخ  ح ت بدتجرأل    قر  يرن ع رتين يرن لعلي  ا كن بد 

بدرزين، حتررر سرألر  رر ك   بليتر    تينرر   ررألس بد كبرأل ، لق ررتهأل بد ألير  لبد ألصرر  يرن كرر  حررته 
 بد م بير ، دار ب ي لبد رت لص ه،  أل ةا  ص لهأل، للب  صيتهأل، ل صبحر دهرأل  ر ل   ر  ي ظرم ب

   يقي .ىل ألعهأل    كثي  ين بدش  ه بإل ب  ب تش 
 امتداد الطريقة التجانية إفريقيا  - 2

ى  ب تشألر بدا ي   بدتجأل ي  اشك  لزحب ين لظيصتهرأل ل  لبرهرأل، لي كرن بدتأايرت علرر    
ألق  بدالرتب  بدحض ر بد     بدتجأل      بد مر ه كرأل   اثر  حضر رب لإلر ألعأل،  ألد  ألر ر  يرا  ر 

         بحر لبا س     لدي .إلسالي ، حيث  صهأل    ك   رلألح بد ألدم ببدت  باتةحت
بلتم   ح ت بدتجأل   ين  حل د   صألس بتتريا بد لم،  أت ا ب  ظألر  تج  ىدي ، للب  

بال تشألر  ان  . لقت سألعت علر ه ب (1)هل قا  علي  بد لة لبلته   ي ف  صألس لبد م ه  صيت ،
 ظ ب   هأل  لت    ر  يبأل ذهرأل يرا   رض   ورألرف بد ب ضر  دور   ي ، دلتجألاأل  بد  در سلي أل  بدةل

بتع ، يث  ىقألي  بد  بسم ل يألرة ب و ح ، لبر دن كأل رر هبد لوير  قرت لور ر بدا ي ر  بدتجأل ير  
ألح بدزبلي   صرألس، ، لسألعتا  ألدتألد  بدشيخ  ح ت بدتجأل   يأل األ لي ن يأل    بن(2) حر ح أليتهأل 

 س   عل  ، كأل ر  ههل  دني   لن بدحظ ة.   ل دتجألص  ل   ت ألج بدشيخ بتأل

يررن ال اح ررر يررن بد ل ررألح  -ك ررأل ا رر ج  ح رت سرركي ن -لقرت   ةررن  ألدا ي رر  بدتجأل يرر 
سر بح يرن بد مر ه  م  (3)لبدشر  ألح لغير هم يرن بد ةرل ين  ر  لر  بدور ة ب روري  قرتا أل لحرتيثأل.

علرررر غررر بر صرررحأل   " ألهن ل  برررأل  سررر ألهم "ب حبررر عرررتة  لبارررأل لب  ررر  ي رررتيي. ل قرررألم (4)تألرلررر 
 (5)بد س ج.

 

 .105، ص 8أحمد الناصري، اإلستقصا... مصدر سابق، ج  (1)

 . 73إبراهيم، أضواء على الطرق الصوفية في القارة اإلفريقية، المطبعة الفنية، القاهرة، د.ت، ص عبد هللا العزيز  (2)

تجاني من األصحاب، مطبعة األمنية، الرباط،  أحمد سكيرج، رفع النقاب بعد كشف الحجاب فيمن تالقى مع الشيخ ال (3)
 .2م ، ص 1997

من غير المغاربة وذكرهم أحمد سكيرج في رفع النقاب: الماحي الدارفوري ومن أولئك الذين أخذوا الطريقة  التجانية  (4)
مد بن  مح  -محمد بن أحمد الماضوي  -محمد بن أحمد بن منصوراألغواطي -محمد بن أبي العيش التواتي -السوداني

محمد بوذراع   -محمد بن بلقاسم الزواوي الشاللي  -محمد بن بلقاسم الجزائري  -محمد اعريف األغواطي -باتات السمغوني
 امعمر بن المشري االغواطي... وغيرهم. -مسعود بن يحيى الماضوي  -محمد بن حمدات السمغوني -الماضوي

(5) Haifa Malouf LIMAN,   »  Tidjaniya, Sanusiya and Mahdiya ..op. cit, p 166.                
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ه ب يأل ل   بدصو  بد     بدتجأل   اح ة    عهت يهسة  لر اي  لبسر  ، لبيترتب با 
هألي   صض    بأل  بدشيخ بدتجأل  . ي أل سألهم      غ  بدتجأل ي ،    بد م ه  أل تشرألر  لبارأل  ر  

  ا  لبد تين .يجألدين يت ألبلين ه أل بدبأل
  بد م بيرر ، سرهلي  كأل رر  م لاليرر ، تجأل ير   ألدبأل ار ارتليت   غلررر بددل جرألج بد بألدنةرب  

دل جألج بدحض يت   ت بلت ر عرن بدزبلير  بدتجأل ير  ب م  ر ل  لألطئي   م صح بلي .  يأل  ألدنةب  
لي باز ح  ر بيتتب با لبس      بد ت  بد م ش لبدوا ش، بست اار ب دن  "ل  ريألا ي ز ير  

ين بدنرألس، ي رأل   ش ىدرر القرر بستحةرأل أل لقار ال بر . لياتل     ع ة بدشريخ (1)ل جألر..." ل   ألح 
حيث ال   ل  يتينر  يم بير  يرن  بلير   ل  اثر ، ي رأل يارين   شأة عت  كاي  ين بدص ل  بدتجأل ي ،

 يتش ب تشألر ه ف بدا ي   للي   صير لي تهأل.
كايرر ب لرر   م ب تشررألرب 20ل أسيةررأل عليرر  اظهرر     بدتجأل يرر  ع  ررر  رر   لبذرر  بد رر   

ي ر   ايئرأل... لدورن   ر لر بد قرر أل هارأل   ار ر بدا  نألطة بد م بي  للدرن   رتييج  ع  ين بد 
 ي رر  قارر ال دررتش بدن برر  حيررث ب ضررم ىديهررأل بدوثيرر  يررن ب ةيررأل  لبد ل ررألح، حتررر  صرربح د يررر بدا

ن بال ض ألم ىديهأل يك ي  يتنأل ا عليهأل بدنألس، ي أل ل ر  هر ف بدا ي ر   ر  بتبار  بد ر   بد شر ي
، له  يأل عا  عنر  بد  ترألر بدة سر  ي ألر رأل برين بدا ي ر  (2)بد م ه    تا  ين  هم بدا ى   

قألليرر   قررألذال     صررحأله بدا ي رر  بدتجأل يرر  كررأل  ب هيت   رر   عررن بدررته ألح.  ررال بدتجأل يرر  لبدتر 
يل ن   ىال ين لين، ي ن ي  ة    ي  لبال  يأل ،  وأل  ب    لدن علر عكا بدترقألليين بدر ين 

   ف كيص رأل كرأل  حألدر .. ثرم درم  رزج ته ألح، ليل ن   ك  يأل صرألدا   ك  ين  ه لهم ين بدا أل
  ط ت  صأل بدالب  لبد ؤسألح لب غنيألح حتر صألرا   تت ل لرهأل ىدرر  نتش  بين علي  بدنألس 

ر 1380  ض بدته ألح،  تهسا دهأل بدزلباأل ليئأل  شيئأل حتر صألرا بآل  ل حرن  ر   م 1960هر
 (3)ألرب    )س س( . اث  ه ف بدا ى ب تش

 

في تاريخ الزوايا والطرقية بالمغرب"، ترجمة الحسين فقادي، مجلة أمل التاريخ ـ الثقافة ـ  "محاولة ارنست ميشوبيلر،  (1)
 .19، ص 23ـ 6م،  ص 2000، 7)مزدوج(، السنة  20ـ 19المجتمع، العدد 

 ،4م، السنة1992-1991ب"، المجلة المغربية لعلم االجتماع السياسي، سنة جورج دراك، "مجمل التاريخ الديني للمغر  (2)
 . 133، ص14-13العدد

 .157، ص 11، ج مطبعة النجاح، البيضاءم، 1961هـ/ 1381المختار السوسي، المعسول،  (3)
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لتجأل يررر  لعرررألحب   ب يرررأل، ل لةرررص  لبقعيررر   ت أللررر  يرررا بدايئرررألا بإل  يقيررر     د لاللرررن

، حيرث ا كررن بد رر ج ى  (1)تررألرن بد مر ه تألصرر   ر  ع رر م ب  يقيررألصر  ي ررأل ل لهرأل  نتشرر  بد  تل
)ى  يقيررأل  بدا ي ر  بدتجأل ير   تر ا ط ي هرأل يررن يتينر   رألس دتنتشر  تألصرر   ر  بدةر  ب  بدم بر 

  بي (.بدم
 لرب يه رأل  ر  بد جرألدين بد لحر  لبدةيألسر   ر   بدتجأل ير      ل رمبستاألعر بدا ي   

بررال  غرر ه ى  يقيررأل، لباتةررار يكأل رر   رر   صرر س بدنررألس لررعبأل لحكأليررأل، لب ضرر ا  حررر د بذهررأل 
 ليالا، لحك يألا قألير عل   سا  يني  ، لبستاأل    بأل  بدا ي      يتتل ب ي ظرم بدةر  ب  

 إلرلأل  لبدت ليم.دا ية بىدر بإلسالم عن ب
بدةررر  ب  بدم بررر  ىدرررر قايلررر   لي ررر   بدصضررر   ررر   شررر  بدا ي ررر  بدتجأل يررر   ررر  ينا ررر 

بدت   ت  هأل عرن  حرت  عأل هرأل، لهر  بدشريخ بدحرأل ظ  برن ي ترألر،  ل ير  بدشريخ  ح رت  لعل ""ى ب
  ر  لنر ه  هر  ) (wolofبدتجأل  . ثم بيترتا   رألديم هر ف بدا ي ر  برين  لسرألا قبألذر  بد در إ 

(  لرب   رألال  ر   شر  هر ف ( hadg malick syيلرن سر  بدتجرأل    ألج حيث د م بدحرألنبدةينم
(، بدتر    تار  (TIVAOUANEبدا ي       لن بد نا  . لقرت  سرا  بلير    تينر   يصرأللبا 

 ين  هم ي باز بدا ي   بدتجأل ي     غ ه ى  يقيأل للن بهأل.
 ىدر لأل م عتة  لباأل  ت ش  ألدةينمألج   ك  ينهألت  

له    ر إ  1924(  سةهأل بدحألن ىب بهيم  يألس سن  (siné saloum بلي  بدةين  سألد م  -
 30 ألسررم "بدت بيرر "   تينرر  كررأللال ، لبلررغ عررت    بألعهررأل  رر  ى  يقيررأل لنرر ه بد ررح بح حرر بد  

يلي  . ك أل ب تش  ه ب بدص      عتة  قاألر    ى  يقيأل لتألصر   ر   يجي يرأل بدشر ألدي  حيرث 
 يلي  . 13 اث  ين  بدةتينألا ين ه ب بد      بلغ عت  ي يتيهأل  

 (2) بلي   كألر يهسةهأل ه  سيت ل ترلطألج له   حت  حصأل  بدحألن ع   طألج. -

 
 

ضمن فاس   راجع: خالد صابر شريف، »دور مناطق فاس في نشر الطريقة التجانية في إفريقيا جنوب الصحراء«، (1)
، 1996منشورات معهد الدراسات اإلفريقية: ندوات ومناظرات وإفريقيا العالقات االقتصادية والثقافية والروحية، سلسلة 

،  244عبد العزيز بنعبد هللا، "الزاوية المغربية كمنتدى للفكر واإلشعاع العلمي"، مجلة دعوة الحق، العدد  .239-237ص
 . 21م، ص1985هـ، يناير1405جمادى األولى 

B.G ,martin,«note sur l’origine de la tariqa des tiganiyya et sur les de bats d’al-hagg umar», 

Revue des études. Islamique, tome XXXVII, fascule2, publié avec le concour du centre 

nationale de la recherche scientifique, paris, 1969, p267-290 
 .239الد صابر شريف، دور مدينة فاس... مرجع سابق، خ (2)
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 (1)( ليهسةهأل ه  بدشيخ  ح ت  ح ت.thiés( غ ه ثيألس )thiéneba بلي  ثيأل يب  ) -
 ررر  بدصررر    هرر ب لال  نةرررر  بررر    عرررألة بدا ي ررر   ررر  بدةررر  ب  بدم بررر  لهررر  بدحرررألن ع

 ترر  بدا ي رر  عررن يح ررت بدمررألد   رر   رض  بد يررألح"، بدرر ي( صررألحم يهدررف "1864-1837)
بدحجرأل ، ل تر  عهرتب ينرر  علرر    ااهر   رض بدةر  ب  يررن   رب  بدشر  ،   رأل  ح برأل و لسررأل 

( بدنيجي يرر ، حيررث (skotoلع رر  علرر  شرر   ع  رر   رر  يتينر  سررك     (2)ورت ثررألد   بد ثنيرر ،
لببن بدحألن ع ر  طرألج بدشيخ  ح ت    ، لقت لبص أل ه ف بدا يسأل    ي ظ هبعتن ر قبألذ  بدهألل 

 (3) ع ة  بي    ت ل أل  ، حيث لصلر بدا ي   حتر يشألرإ  ه  بدني .
 يأل  ألدنةب  ال تشألر بدا ي   بدتجأل ي     ىثي بيأل  وأل ر علر يت  حت  عضألح قايل  كرألال 

GALLA).(4)( بد ي  ت هأل عن  حت بد هألل ين بدنيج يين 
د ةررل ين ب  ألرقرر ، دوررن يررر ج سرر أل بررين  لسررألا ب ي رر  ب تشررألرب لب     دلاحيررث اظهرر  

بإلل أل  ل ةرليم بإلل   ورحر هر  يتينر   رألس، بدتر  يرأل  رزبج  حرت بد رزبربا ب سألسري  دلتيجرأل  
لهرر ب ربلررا دالر بررألا بد هررم بدرر ي صررن   بدصورر  بد رر    بدتجررأل   بررين  (5)   رر م بررال  بدةرر  ب .

 .(6)بد ألي  دضصت  بد ح بح
ر  لج ى  يقيرأل لنر ه بد رح بح عار  بدتجأل ي  ين بد مر ه ىدر  ك ب   ت ب ت لر بدا ي  هل 

 .  ض بد  يتين
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–د الدراسات اإلفريقية والمقاومات والدولة في إفريقيا الغربية، معهد الدراسات اإلفريقية، سلسلة ندوات ومحاضرات، معه

 .58، ص 2003البيضاء، ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار -الرباط
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Tijaniyya , une confrérie musulmane à la conquête de l’Afrique,  karthla, Paris, 2000, p 9-

17.                            
(6) SAMBE Bakary, «Tidjania: usages diplomatiques d’une confrérie soufie»,  Politique 

étrangère, Paris: A. Colin, N° 4, 2010, p 846.                  
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 خصوصيات الطريقة التجانية يف الدبلوماسية اإلفريقية -3

ىوأل   ىدر ب  لبر باللت ألةي  بدت  قألير بهأل بدزبلي ، بتحب ين  شر  بد لرم ىدرر بدةر   
وتةرم لبر بدتر  ل لرر بدزبلير    رألم ىدرر غير  لدرن يرن ب   ر  يةرألعتة بد حترأللين، لإط رألم بدا

ألس   ررط، لإ  ررأل  رر  لررتر ب  حررألح بدترر  لر اي  لبسرر   ل ت تررا بنصرر ل رلحرر  كايرر ، درريا  ر   رر 
بدررتلر بدتبل يألسرر  بدرر ي   رر م  رر  بدا ي رر    لررت بهررأل  رر ل  بدزبليرر  ب م، ل ظهرر   ألدتررألد   رر  

 مألربي .بدتجأل ي      وييف عالق  ى  يقيأل  ألد نا   بد 
هى  بدتلر بدةيألس  دزبلير  يرأل  ل ط ي ر  يرأل، هر   تيجر  دنص لهرأل  ا  ج يح ت و يفت

تين .. لدون دور  يرت كن  ةريم  ينر  يرن  ر ض سرلات  علرر بد ر يت بدةيألسر ، باللت ألع  لبد
البرررت    اكررر   بدظررر إ كررر دن يالذ رررأل. ى ررر  ال يرررت كن يرررن    يررر   صررر لف ىال ىلب كرررأل  "بد  رررز " 

ب بد نحر     ا   ت ة ين بدصتر با، جأل ي  دم  نح  بتب ه دظأله     بدزلباأل بدتن بدو (1)وعيصأل... 
 يتة  ألد  ز  بد م ب  لي ثلي .حيث ظلر عالقتهأل لط

لبنألح علي ،  إ نأل سنحأللج بد ق إ علر   ةير  بد القر  بدتر  كأل رر قألذ ر  برين بدجهرأل  
لال سري أل دتجأل ير ، يرن لهر  ثأل ير ، بدحألام بد ت ث     بدتلد  بد ل ي ، ين لهر ، لبرين بدزبلير  ب

هر ب بد  ر   ألدر با يرن   أل ، بد ي عألص ف بدشيخ بدتجأل   بدواي ، يا يأل ع    ين بد  در سلي
 يةتجتبا.

 أوال: انتقال الشيخ أحمد التجاني إلى المغرب وموقفه من األتراك:

ر  12د ت ظه ا بدتع ة بدةلفي   ألد م ه ترالج بد ر    أل  م،  ي ينر  عهرت بدةرلا18هر
عررت  كايرر  يررن ت تررا  بنصرر ل رلحرر  كايرر ، ل لقررر كأل ررر   ررض بدزلباررأل   يح ررت بررن عاررت ي،  رر 

ي  بد ي   ش ىدرر حرتل  بصراتبيألا عنيصر ، ترالج هر ب بد هرت، كأل رر بدوصر  ربلحر  ب  بأل ، ب 
دلةلاأل  بد  ك ر، ك أل حت  يرا بدشر قألليين ل يهرأللغ لغير هم  ل     ا نر  هر ب    بد  رز  

بد ر  ي .  ج يرا بدةرالطين ل يرا بدزلبارأل لبدا بذرف  م، قرت حرألره18هر  12د    بد ل ي ين  ب
 (2)ين   ض بدزلباأل، ك أل حت  بين بد  در سلي أل  لبدا ي   بدتجأل ي .بد ين حك  ب   ئ     ب ب 

 لبدةهبج بد ا لح د أل حت  لدن؟

 

 .44محمد ضريف، مؤسسة الزوايا... مرجع سابق، ص (1)

م،  1985هـ/ 1405خالل قرنين ونصف قبل الحماية، طبعة البيضاء، اهيم حركات، التيارات السياسية والفكرية إبر  (2)
 .68ص
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دهررأل دإللأل رر  عررن لدررن بدةررهبج، ال بررت يررن بد قرر إ،  لال، علررر بدظرر لإ بدترر  دجررأ تال
   ب ، ليرن  ألحير   تر ش ق   هألد  ىقلريم لهر ب   رألد م ه، لبدت     بط   البدشيخ بدتجأل   ىدر ب

  الق  بد  در سلي أل   أل   ب ، ين  ألحي  ثأل ي . 
  ت كأل ر لالا  له ب  ين  لت بد نألطة بدجزبذ ي  تار ب علرر ب  ر ب ،  ظر ب د ر ة ل صر ل 

بدر ي كرأل  ا  بهرأل ىدرر أل ينتةرا   دلشر إ، ب ير  بدا ى بد   ي   يهأل، لت  صرأل ل    ع ألحهر 
ف بداررر ى، لت  صرررأل بدرررترقأللي   سررر ة بد ل يررر  بدحألا ررر   رررألد م ه، بررر  ى  ي بارررز  هرررم هررر ب 

لبدتجأل ي    ي رأل   رت، كأل رر   لرت  رألد م ه، لدريا  ر  بدجزبذر  لكرأل  هر ب ا تار   هتيرتب تاير ب 
د رالا بد الير  دت كي ، ين لهر ، لبةرام بدأل  ب ،  حكم بد الق  بد ت   ة بين بد م ه لبدجزبذ  ب

 ش. دون بدر ي كرأل  ا فرف يرن ا  بين سكأل  ه ف بد الا  لسكأل  بد م ه، ين له   تلبالقت أل 
حتة بدت    بين بدا ى بد   ي  لب   ب ، ه  لل   بإلسبأل   ر  لهر ب ، لبسرتمالج ب  ر ب  هر ف 

اير   ر د   به ب حر بج بدتبتلير ، قبد ةأد     ي ألرستهم بدةيألسي  لبدجهأل ا ، ىدرر لأل رم بورا
 (1)بدحكم.بد  در سلي أل  

يألسرر  ب  رر ب  بدضرر بذاي  قررت حرر ج بد  قررف  رر  هدورن بسررت  ب  ب  رر ب  د الارر  لهرر ب  لس
لكررأل  علرر ر س بد ت ر  ين علررر  (2)هر ف بد الار  ىدررر لورا بد هألل ر  بررين ب  ر ب  لبد ر ب اين 

 (3)جأل ي .لي خ ل  بأل  بدا ي   بدتسيألس  ب   ب  بدجبألذي ، ىدر لأل م  رقأللة، 
بد رر   بدتألسررا عشرر  لقررت  صررألقم بد رر ب  بررين ب  رر ب  لبدتجررأل يين  ررألدجزبذ  يررا يالررا 

بد يال ي، حيث هأللم  حت   برأل  بدتجأل ير  ل ع ألذهرأل يتينر  قةرناين  لبتتلهرأل يرا  صرحأل    تر ة 
بدضرم ا بدترقأللير  ل يألم ه ب بدضمط بدتجأل   علر قةرناين ، ثرم  (4)م.1804ق ي ة تالج سن  

 رر در م ينا رر  لهرر ب ، طلررم بدبررألي  ررتت  بدةررلاأل  بد م برر  بدا بد نا رر ، ىدررر لأل رر علررر  صرر 
سررلي أل  دي رر م بتهتذرر    بألعرر . لقررت  لكرر  بدةررلاأل  ب يرر  دلشرريخ بد  برر  بدررترقأللي. دوررن لرريخ 

أل  بدترقألليين ه ب، لب ت     بر  ل ةأل  لس ا لكأللي   بألع   يرتهم ل عرألهم علرر يبألا ر  سرلا
 (5)بد م ه.

 

 .79م، ص 1969محمد خير فارس، تاريخ الجزائر الحديث، طبعة كلية اآلداب، جامعة دمشق،  (1)

 .80المرجع نفسه، ص  (2)

 80نفسه، ص  (3)

 .81نفسه، ص  (4)

 .81نفسه، ص  (5)
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ي الي سلي أل  دم اشرجا بدتجرأل    حةرم، بر  دزيأل   قألذالت ه أ  بد ألسم ب ليضيف  ب 

 .(1)بحتضن ح كت   شك  غي  يبألل  
لهرر ب ا نرر     بد رر در سررلي أل  ب  رر  يررن بدا ي رر  بدتجأل يرر  لرقرر   هتيررت  رر  للرر   ي 

 ر    هيرت يتينر  لهر ب     ك   يضأل . لبألدص  ،   ت د م بدشيخ  ح رت بدتجرأل    لرب كاير   شألا
   بد  در سلي أل ، حيث لقصر بدتجأل ي  وت ب   ب .ةلاألدر لأل م يتين   ل ةأل  دلى

ه  بحتضأل  بد  در سلي أل  ده ف بدث ربا بدتجأل ي  ل شرجي هأل، يثل رأل  دون ب ي  بد هم
 (2)سيص   بد  در عات بد ح ن بتلرف.

دورر  ا لررة يتألعررم  بتليرر   لبدظررأله     بد رر در سررلي أل  دررم احتضررن بدشرريخ بدتجررأل  
حةررم، لإ  ررأل بحتضررن ، لهرر  بد  رر لإ    ألروررت  دةررألذ  بدارر ى   هدأل رر ب   لهرريهم عررن بد مرر  

بد رر  ي  بد م بيرر ، ك ررأل ر ينررأل ديةررألعتف  اضررأل  رر  ى جررألح يشرر لع  بدجتيررت، بد ت ثرر   رر   انرر  
در  درم يرتم بد هألبي ، ك أل ه  ي ل م، ه... لدرن   ر  دريا يرن بد نا ر   انر  ىيتي د لير  لتيرتة 

 .(3)ن قا  بإلعتب  دهأل ي
 تأييد الشيخ التجاني لمشروع المولى سليمان اإلصالحي: ثانيا:

ي ل م    بد  در سلي أل  دم يتان  صا   وألر سلص  بد  در يح ت بن عات ي.   ت  ار  
بال جألهألا بدحنالي ، لعأل  ىدر  شرجيا بدصر ل  ل ربسر  بد  ت ر با يرا بد نألار   ألدحرتيث كأصر  

بال  ألالا بد س ي  بدت    ر بينر  لبرين بد ألهر   سألس  دلش ي    لال، ثم هبعتنة بد هألبي    ت 
 (4)، ىدر لأل م بال  ألالا بد س ي  بدش اي  عن ط ية بدحجألن... .بدة   ي

لال غرر ل،  ررإ  بدشرريخ  ح ررت بدتجررأل    صةرر  لوررا ب  أليجررأل ىصررالحيأل يت شررر ل  وررألر 
 يرر ت  ي رأل لررألح (5)بد ر در سررلي أل ، ك رأل ياررتل يرن تررالج بد اررأله بدر ي للهرر  دلةرلاأل   صةرر ،

ي رررألدم بدةررن  دوررر   تب  هررأل ل ات رررتلب عرررن هبدح ررت .... اجرررم      ل رر ب    ي قرررت بررين دورررم 
بد  بسم بدت  ديةر ىال ياله  لبت ، بدت  ببترتعر يرن طر إ بدار ى  لدئرن بدر ين لهار ب   يرتب 

بد ين  عن بدةن  ل ةا ب ىديهأل  ليألح يتا   ينهأل بد     لبدةن ، لهم بد ين س  ب   صةهم  ألدص  بح
 (6).. .لألؤلب  أليألح   يتة عن بدتين ل لتهم  هال دجهنم.

 

 .60إبراهيم حركات، التيارات... مرجع سابق، ص  (1)

صالح العقاد، المغرب العربي، دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة، الجزائر، تونس، المغرب األقصى، مطبعة   (2)
 .70األنجلو المصرية، القاهرة، ص 

 .60إبراهيم حركات، التيارات... مرجع سابق، ص (3)

 . 127... مرجع سابق، ص سةمحمد ضريف، مؤس (4)

 .72إبراهيم حركات، التيارات... مرجع سابق، ص  (5)

 .73 -72المرجع نفسه، ص  (6)
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له ب تاأله ي ب ة   أليأل، ل حيأل أل حتر    بدول ألا بد  ا  بهرأل، يرا يرأل لر   ر  تارأله 
بدةلاأل  بد  در سلي أل   صة  بدشهي ،   تألر ين  ه ف بدص ر بات ه يهرأل بدنرألس لر ح ي د ار ج 

ركم، لبست     ي أل ي وري   ير كم ليرأي ركم،  رإ  ي قرت بدن يح  صتلركم، ل صلح   نأليت   ي 
ت عأل أل ل ألعتوم، ل للم دنأل طألعتوم لح ر أل ىوألعتوم... لدهر ب  ر ش دمصلرتوم لعرتم ىحةرأل وم، بس

ل مألر ين بستيالح بدشياأل   ألدات  علر ىا أل وم... لبعل  ب    ي ص ح ب م بدله  لبدشره با.. 
، تم بهرأل يتلبةر  ، لبدارت  بدتر  يزينهرأل  هر  ب هر بح ليلبةر   ب  ك ب عنوم بت  بد  بسم بدتر    ر 

لب ت قرر ب  ل بعررأل، لب تزعرر ب ب  اررأل  لب يرر بج ب تزبعررأل... ل ةرر  ب   رر بح ل حررتث ب  رر   يررن ي يررأل 
 (1)بست لم    س  ب... لك  لدن بتع  لني  ... .

حتر بم لبدت رتي  ه ب، لقت بست  ا بد الق  طيب  بين بدا  ين. ليكص   دريال علرر لدرن بال
 در سلي أل ، ك أل ياتل يرن ترالج بد سرألد  بدتر    رث بدل ين اكنه أل بدشيخ بدتجأل   دلةلاأل  بد 

، لب ررت ح ررت ي لرر  بهررأل ىدررر بدةررلاأل ت ه  ررت بدبةرر ل  لبد ررالة لبدةررالم علررر رسرر ج ي 
 سر ألؤف لصرصأل      اج لرن  ر  بدرت يأل لبآلتر ة  لالد ... لب رت  ةرأج ي للرر عظ تر  ل  تسرر

ربنررأل  رر  كتأل رر  لكصررر  رر  لبعظررأل، قررألج  يرن  تيررألر ب يرر ... ل يررأل يررأل  عظررن  رر   ألسرر ا يررأل ا  درر 
ت  ﴿سرربحأل   ل  ررألدرت  َتي را َدمرر  أل قرر  ا  يرر  دات نظررق ا   صررا نررق با بَ  ررق با ي  ل  بي  أل بدررَ ين  ح  أل   َيهرر  ىدررر ق درر   (2)﴾ارر 

يأل ال احألا    ين بد ي با لبدا لر لل  رر يرأل ال ينتهر  ىدرر غأليتر  يرن بدراالح    صةكم ل هليكم
ينه أل    بد   ب ،   بقرم ي  ر  قلبرن لب ظر  ىدرر تلرة ي   رين بدشرص   لبدش لر ل  ر لبقف ب

 (3)لدضعيصهم ليةكينهم   ين بد     لقضألح ح بذجهم...  .
ي بدن ررح دلةررلاأل  ل ررة بد ررنه  هرر ب ىوررأل   ىدررر    بدشرريخ  ح ررت بدتجررأل   كررأل  اةررت

بد ر    لبدةرن ، ك رأل  بدنا ي بدشر يف برتل  تلفيرألا  ل ىثرألرة دلنزبعرألا لبدصرتن بدتر  ينهرر عنهرأل
األ  ي ش    بد ةي   ةتظ   ألدةرلاأل  بدحرألام عرن ط يرة بداي ر  بدشر ةي  بدتر  هر  ع رت يترين 

 ر  يجلرا بدةرلاأل   لييثألى لربألا ي تس بين بد ةي  لبدةلاأل . لكأل   بذ أل ي ك  به ب لحترر
 (4)للهأل د ل   ل  ي بلغ   ل  هتيت.

 

 .73نفسه، ص  (1)

 .18سورة الحشر، اآلية  (2)

علي حرازم برادة، جواهر المعاني وبلوع األماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني، دار الرشاد الحديثة، الدار   (3)
 . 185م ، ص 2002هـ/1423(، 1ط ) بيضاء، ال

 .30م، ص 2003محمد سعدوني وعبد العزيز، الزوايا في المغرب، منشورات الجليس، مطبعة مفكر، طبعة أكتوبر،  (4)
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صو  بدتجأل      برال  بد مر ه، ي لرا ىدرر هك ب لبنألح علي ، اظه     ب  هألر لإل أل  بد

بالست  بر بدةيألس  لباللت ألع  بدنةا ، بد ي كأل  علي   ه  بال  بد م ه ين له ، لإدرر بدور ف 
 (1)  دلحكألم ب   ب  لحكم بدبألاألا.لبد أل با بدت  كأل  اكنهأل سكأل  بال  بدجزبذ

بدتجأل يرر  دل رر غ  ليررن بدجأل ررم بد  ألبرر ، ل ظرر ب دل ةررألعتبا بدترر  قررتيهأل لرري خ بدزبليرر 
بد ل ي    ل ص بد  در سرلي أل ، ل لرر هر ب ب تير  ا تر إ  ألدج ير ، لي ر م بتن ريم هرهالح 

 بدشي خ    ينألصم  لية    أليهم. 
غ بد ل ي بد ي رحم  أقاألبهأل لقر بدشتة، ديا لهك ب ظلر بدزبلي  بدتجأل ي  ل ي  دل   

ارر  كرر  بد  بحرر  لبدح ررم  رر  عهررت بد رر در سررلي أل  لحةررم برر   رر  سررألذ  عهرر    سررال  ، لع
 .(2)بد تتألدي 

هك ب بر بار بدزلباأل بدتجأل ي   ألد  ز  بد م ب    الق  يت يزة  سألسهأل بدت قي  لبالحت بم 
خ  ح رت بدتجرأل   لبدةرلاأل  بد ر در سرلي أل ، بدر ي بد تبأل ج، بسرت  برب دل القر  بدجيرتة برين بدشري

ين بد   بين ىدي . ليشي  ىب بهيم ح كرألا بست ال  لبنر د   بلي   ألد ألص   بد ل ي     ب  لل ل  
ىدررر ه   بدزبليرر  بدتجأل يرر  كأل ررر ي  برر  يررن بدحك يرر ،   هررأل  تررأدف يررن بد رر ظصين لبد ث صررين 

 (3)لب ث يألح لبدتجألر 
لال  بدررر هرر ف بد القرر  بد ت يررزة يةررت  ة ىدررر بآل  بررتدي  ب  ررألل يلرر   بد لرر يين صررالة 

ألحب هم بدتينير  بد سر ي  ينر  عهرت بدةرلاأل  بد ر در بدصأل ح د رأل  غلرة  عرألح دهرم ا ت ر    ر  د ر 
سلي أل ، لكأل  بد لرن بد بحر  بدحةرن بدثرأل   ا ترتم بهرأل باللت ألعرألا بدتينير  لبدرترلس بدحةرني  

 يأل ، ل حيأل أل ا تتم  ألد الة بإلب بهي ي .    غألدم ب ح
 كألر ىوأل   ىدر لدن   ألم  األم ث أل ي  ح ج يهسا بدا ي   بدتجأل ي   أحت  اا  يةأللت 

يررن  نارريم بد  هررت بإلسررالي ، بت  يرر  يبأللرر  يررن بد بحرر  بد لررن بدحةررن بدثررأل  ، لبدرر ي قرررألم 
 (4)دي   ألدتجأل ي  بد م بي .م، دتأايت بر بألا بدتجأل ي  بدةنيمأل1963بتتلينهأل  لج ي ة سن  

 

 

 .28المرجع نفسه، ص  (1)

 .30نفسه، ص  (2)

 .557إبراهيم بركات، المغرب عبر التاريخ... مرجع سابق، ص  (3)

(4) Bakary SAMBE, «Tidjania: usages diplomatiques … op. cit, p 849 .                     
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م. 1985ا أل  ت  بد م ه يبأل رة  نظيم يه    عألد   علر بدتجأل ي   صرألس  ر   لنار  
تي   ألالهت ررألم، درريا   ررط يررن  لرر  بدتجررأل يين ب  ألرقرر  بدرر ين يب ثرر   تلصررألحهم لكررأل  بدحررت  لرر 

حضرير بنجرألح   يجت      ألد ألص   بدتيني  دل م ه، لإ  أل ين  ل  بدتبل يألسري  بد م بير  بدتر 
 (1)ااي  للدن  ألست ألدتهأل دأل بأل  بدتجأل يين بد ين  اتلب علر يم بي  بد ح بح.

حيرث   رأل ا ، (2)   ر  قلرم بدتنرأل ا بدجزبذر ي بد م بر ل   ه ب بدةريألى،  ب رر بدتجأل ير 
يج  ع  ين بد      برا بلتب     ب  يقيأل بدنألذي     بد ر  ي    رص  عألير  لبدا ي ر  بدتجأل ير  
علر لل  بد   ص   ر إ ىقبرألال لبحت بيرأل ال  ظير  ده رأل، لهر ب يرأل ترتم قضري  بد حرتة بدت ببير  

يرررأل يررر ة  رر  بسرررت ألد  عرررتة حك يرررألا ب  يقيررر  حيررث  شرررلر بدام ررر  بد ةرررك ي  بدجزبذ يرر  غيررر  
العترر بإ ه "بدج ه ريرر  بد ررح بلي " بد ه يرر  رغررم بإلغرر بحبا بدضرر    بدترر  كأل ررر    وررهأل د

 (3)بدجزبذ  علر ه ف بدتلج.
هكرر ب بيتررت حضرر ر بدتجررأل    رر  سيألسرر  بدتلدرر  بد م بيرر  ينرر  عهررت بدةررلاأل  بد رر در 

 حتر بدتألريخ بد  ألص .  سلي أل 
ألذررتب يةررل أل  رر  بد ررألرة بد م برر  بد لررن يح ررت بدةررأل س  ألعتبررألرف ق سررألر بد ألهرر حيررث 

بإل  يقي ، علرر هر ب بدت ليرت،  نظ رر ل برة ب لقرألإ لبدشرهل  بإلسراليي  بد م بير   حرر رعأليتر  
 صرألس،  2007ي  ير   30ىدر  27بد  د ي ، ل ا بد نتةاين ىدر بدا ي   بدتجأل ي  تالج ب األم 

 أا لر    تينر   رألس،  بهرأل   رتب لتيرتب الر برألا  جأل ير  بد رألدم لبدت   عار بد لن يح ت بدةأل س
للرك  بر دن هر ب بدل رألح بدةرن ي  صرألس بتبار   (4)بدتر   رألي ور يح يهسرا بدا ي ر  بدتجأل ير .

 .(5)د    لتيت س ألف  حت بدبألحثين  ألدت  قا بد يزي 
نر   صرألس، بدر ي كرأل   لج يلت رر   برأل  بدزبلير  ي 2007لب ت هر ب بدج را،  ر  ي  ير  

 رت بدةرأل س،  ر   لج يبررأل رة يلوير ، يح رت بدواير  بررن   يرت يرن عشر ين عأليرأل، عررين بد لرن يح
بدت يررين  ح رت بدتجررأل   لرري أل دلا ي رر  بدتجأل ير   ج يررا  لباألهررأل،  ظهيرر  لر يف، لقررت لررألح هرر ب 

 .بد لو  ديةت بدص بغ بد ي بست    ربا سن با    يبأل، ين  ل ألة  ت  ليخ دلا ي      بد م ه

 

(1) Ibidem, p 852.                                                                                           
(2) Ibidem, p 851.                                                                                              

 .32محمد سعدوني، عبد العزيز حبيبي، الزوايا في المغرب.. مرجع سابق، ص (3)
(4) Bakary SAMBE, «Tidjania: usages diplomatiques … op. cit, p 852-853.              

(5) Ibidem, p 853.                                                                                                              
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إ  ر  بد مر ه لر ش    اةرلم سرالطين بدبشي  بن يح رت بدواير . لدرن    بد ر   بدتجأل  

بد م ه ظهألذ  بدت يين دشي خ بدا ي  ، له   صا ب ي  بد ي قألم    بد لرن يح رت بد رأليا يرا 
 بدشيخ بدتيجأل   بدايم بن عالج، لبد لن بدحةن بدثأل   يا بدتيجأل   بدبشي  بن يح ت بدواي .

 

يح ت بدواي  بن  ح ت بدتجأل   لي أل دلا ي   بدتجأل ي  أل س ا ين دةص رةت بد لن يح ت ب
  ج يا بدزلباأل بدتجأل ي 

لبنألح علي  يتاين يتش بر بألا بد  غ بد ل ي  ألدا ي   بدتجأل ي  لل ألذ  دهأل، حيث ظلر 
يكأل رر  بدشرريخ يحص ظرر  علررر بد ةررت ش بد سرر   طيلرر  عهررت ب لرر بإ بد لرر يين، لهرر ب يررأل  ب هررأل 

  يا بد  بح .  لىل ألعأل  اا   

لرغررم      رررض بدتربسررألا حأللدرررر     رر بط لدرررن   اررأليح سيألسررري  ي يررت بد مررر ه     
ىال   نرأل  ةرتب ت هر ب بدار ح بنرألح . (1)اح  هأل بت ظيف بدتجأل ي     بدتأايت علر يم بي  بد رح بح

لبد  ب  ح ج قضي   علر  ي ين  سألسيينت  لده أل    بر بألا بد ل يين  ألدتجأل ي  ي و   سألبة،
 رررح بح يةرررتجت الحرررة. لثأل يه رررأل    بدةرررالطين بد لررر يين بلرررته لب  حررراهم لبر برررألطهم  أهررر  بد

ج ظهرألذ  بدتر قي  بدتر  بدت  إ عألي  لبدتجأل ي  تألص  ك أل بينأل لدن، ليظه  لدن  اضأل ين ترال
 األ  ب اةبم  هأل عليهم.

 

(1) Ibidem, p 852              
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 رر  لتتأليرأل ا كرن بد ر ج    د كأل ر  بدب رت بدرتين  لبد لحر  دلا ي ر  بدتجأل ير   لر يهرم 
عالقألا بد م ه ل لج لن ه بد ح بح بإل  يقير  تألصر  علرر يةرت ش  جتيرت ل  رحيح بدت رألديم 

الا بد  يرر   جي ب هررأل  رر  بدتينيرر . حيررث حأل ظررر بد  لورر  بد م بيرر  ينرر  قرر ل  علررر  برر   بد رر 
بدجن ه، ت  صأل  لن بد اني  علر  سا  يني  لبد ت ثل     بدزبليرأل لتألصر  بدزبلير  بدتجأل ير . 

 ة بدت  س ر ل ةر ر  بذ رأل ىدرر ىورصألح بد شر لةي  علرر ىيرألرة بد رهينين لبد هسةر  ه ف ب تي
بر لي بلهرر  كرر  بد لويرر ، لدتج رر  يررن يهأليهررأل ب سألسرري  بدحصررأل  علررر بدنظررألم بد ررألم لبالسررت   

  بدتيألربا بدت    لم بد ةألس به ب بدت ألا  باللت ألع  لبالست  بر بدةيألس .
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  2019 حصاد عام… قضايا أفريقية في 
 

 
 

 
 :مقدمة

تتسم القضايا والتفاعالت اإلفريقية بحالة من الدينامية المعهودة،  وشهدت إفريقيا 
الدرامية في الكثير من القضايا، لكنها لم تصل إلى درجة العام الماضي الكثير من التحوالت 

فقط حدًثا فارًقا وإن كانت نتائجه لم تفضي إلى   التحوالت الجذرية. وربما تكون االنتخابات
الة من اإلتصال بالماضي على النحو الذي  تغيرات كبيرة، ما دون ذلك من قضايا، فإنها تعد ح

 في المستقبل . يدفعنا نحو رسم تصور لمآالت األحداث

زيادة طفيفة في معدل نمو االقتصاد اإلفريقي، حيث وصل متوسط  2019شهد عام 
؛ %2.5في زيادة ضئيلة عن العام السابق الذي وصل فيه معدل النمو إلى  %2.6لى النمو إ
 تقرير البنك الدولي. حسب 

فروقات  ولكن متوسط معدالت النمو في أنحاء القارة ال يعكس وضعها، حيث إنه يظهر
 توجد في إفريقيا، 2019من أسرع االقتصادات نموًا في العالم خالل  4كبيرة بين البلدان، فـ

وهم )كوت ديفوار، وإثيوبيا، وغانا، ورواندا(؛ مما يعني وجود العديد من الدول في القارة لها  
 الت نمو منخفضة.معد

وال تزال هناك عدة تحديات تحول دون إحراز تقدم، فمستويات الدين العام في ازدياد،  
ن، وال تساير وهو ما قد يضعف القدرة على االستمرار في تحمل أعباء الديون في بعض البلدا

الوظائف الجيدة المتوافرة الزيادة في أعداد الداخلين في قوة العمل، وتتسبب أوضاع الهشاشة 
معدل النمو نصف نقطة مئوية سنويا في هذه المنطقة الفرعية، والفجوات بين  في انخفاض

هناك  الجنسين مستمرة وتعوق وصول القارة إلى كامل إمكاناتها في النمو واالبتكار، ومازال
 مليون إفريقي يعيشون في فقر مدقع 416

المحاور في هذا الصدد، يمكن تقسيم حصاد القضايا التي شهدتها القارة لعدد من  
 السياسية واالقتصادية ، على النحو التالي :
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 القضايا األفريقية داخل أروقة األمم املتحدة: حصاد عام من القضايا الشائكة

 د. السيد على أبو فرحة / أ. وليد الشرقاوى

 
ة  لم تزل قارة إفريقيا محل اهتمام دولي تاريخي تنوع بين التكالب الدولي إبان فتر  

االستعمار العسكري إلفريقيا حيث أنها أكثر القارات التي شهدت نشاطًا استعماريًا عسكريًا في 
سيس في العقود الثالثة السابق باعتبارها  القرنين السابقين من ناحية، والتورط اإلنساني الم

ادي ساحة للصراعات األهلية والنزاعات المسلحة النشطة من ناحية ثانية، واالستنزاف االقتص
لمواردها الجديدة باعتبارها غنية بالموارد الطبيعية وموارد الطاقة المكتشفة والمحتملة من 

  استهالكية كبيرة واعدة من ناحية رابعة. ناحية ثالثة، واإلغراق االستهالكي باعتبارها سوقاً 
ة وعليه ال غرو أن تكون إفريقيا أحد الموضوعات ذات األولوية على األجندات المختلف

لهيئة األمم المتحدة وكذا على األجندات الفرعية لوكاالتها الفنية المتخصصة، وهو ما يعد 
ت والعديد من الموارد من جهة، وكثافة نتيجة منطقية لطبيعة القارة المتسمة بالعديد من النزاعا
فهي دولة من ناحية ثانية، ومن ثم  54الشخصيات القانونية الدولية بها حيث يبلغ عدد دولها 

بذلك تمثل ثقل تصويتي معتبر من الناحية العددية، وهو ما تحتاج اليه العديد من الدول في 
وهو ما يرصده المراقبون أيضا من  الملفات المطروحة داخل الجمعية العامة لألمم المتحدة,

مشاركة القارة بثالث مقاعد من بين العشر مقاعد غير الدائمة في مجلس االمن، حيث يمثلها 
 ليًا دول كوت ديفوار وغينيا االستوائية وجنوب إفريقيا .حا

حصاد عام من نشاط قوات حفظ السلم في أفريقيا/ بعثات وصراعات مستمرة )تحسن  

 ريقيا الوسطي، وجوهري في ملف األزمة اإلثيوبية اإلريترية(: طفيف في ملف أف 

مي ألفريقيا واستحواذها على مساحة معتبرة من أنشطة ما يدلل على االلتفات األم
في بيانها  –ماريا لويزا  –المنظمة، ما أشارت له رئيسة ديوان األمين العام لألمم المتحدة 

من خالل عمليات  80,000يقية التي تزيد عن بشأن عدد قوات حفظ السلم في القارة األفر 
م وأكبر البعثات على مستوي العالم لمواجهة مختلفة في بلدان القارة وهي بذلك تعد أحد أه

التحديات التي تهدد السلم واألمن الدوليين بطرق عدة سواء على المستوي االقتصادي أو 
 السياسي أو االجتماعي.

 



 

 

 

 

ا 
قي

ري
أف

د 
صا

ح
20

19
 

 

 9201 األول تشرين-متوز /أكتوبر-وليوي

 

176 

 

سلم النشطة حاليًا  ون بعثات األمم المتحدة لحفظ الويجد هذا االدعاء ما يدعمه في ك
بعثات متواجدة في أفريقيا للتعاطي مع  7لعالم من بينها بعثة على مستوي ا 14يبلغ عددها 

األزمات التي تهدد السلم واألمن بها، وتنشط تلك البعثات في االقاليم والبلدان التالية )الصحراء 
 –أفريقيا الوسطي  –جنوب السودان  –ابيي بالسودان –دارفور بالسودان  –مالي  –الغربية 

وهو ما يعكس أهمية القارة بنسبة لألمم المتحدة من ناحية، جمهورية الكونغو الديمقراطية( 
 وتحقيق األمن والسلم الدوليين من ناحية أخرى. 

 وتعد بعثة األمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطي  أحد األنشطة األممية الناجحة
حالة من القلق  أفريقيًا في اآلونة األخيرة، حيث ظل النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى يشكل

واالضرار بالسلم واالمن مع ارتفاع مستوي العنف في البلد الذي لم ينعم بالسلم واالستقرار منذ  
م عندما 2013م, حيث شهد خمس انقالبات عسكرية آخرها في مارس 1960االستقالل عام 

ينها، تحالف المتمردين المعروف باسم "السليكا" من إزاحة الرئيس "فرنسوا بوزيزي" ح تمكن
والوصول الى الحكم بالقوة, و منذ ذلك الوقت الى اآلن الزالت حالة عدم االستقرار مستمرة وإن 

( الذي مدد بموجبه 2018) 2399كانت بوتيرة أقل, مما دعا األمم المتحدة التخاذ القرار رقم 
ية ( الذي بموجبه تم تمديد وال2018) 2448توريد األسلحة باإلضافة الي القرار رقم حظر 

بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى 
 م . 2019نوفمبر  15حتى 

األزمة  وُيضاف للنشاط األممي في أفريقيا ما قامت به من دور بارز لرعاية تسوية
توصل الي االعالن تم ال اإلثيوبية اإلريترية المستمرة منذ ما يقرب من ثالثة عقود، حيث

م برعاية أممية, وهو ما تكلل بقيام األمم  2018يوليه   9المشترك للسالم والصداقة في 
المتحدة بإصدار قرار بشأن الرفع الكامل للعقوبات المفروضة علي اريتريا بموجب قرار مجلس 

( , ليسهم هذا النشاط وتلك التسوية في حصول رئيس وزراء 2009) 1907المن رقم ا
م  نتيجة لجهوده في إنهاء األزمة 2019ثيوبيا أبي أحمد على جائزة نوبل للسالم لعام أ

 المستمرة لسنوات عديدة وذلك باإلضافة لدور أثيوبيا الفاعل في العديد من ملفات القارة.  
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السلمية لألزمات األفريقية )الملف المالي   د األممية للتسوية حصاد عام من الجهو 

 : والكونغولي(

أما عن مالي التي تمثل حالة مستمرة من اإلخفاق والفشل للدولة الوطنية في أفريقيا  
والتي شهدت سلسلة من االضطرابات كانت آخرها سيطرة جماعات متشددة تابعة لتنظيم 

حة محلية أخري تارة أخرى علي مساحات واسعة في شمال القاعدة تارة وتابعة لتنظيمات مسل
التمرد التي تقودها جماعات الطوارق هناك, وهو ما أدى إلي قيام هيئة  البالد, باإلضافة لحالة

(، 2100م  وفقا للقرار رقم )2013األمم المتحدة بإرسال بعثة أممية إلي هناك منذ عام 
الرئيس المالي في حينه, والزال الواقع المالي في  بجانب تدخل القوات الفرنسية بناء على طلب

ولة ضغط هيئة األمم المتحدة على النظام السياسي المالي بقيادة حالة من االضطراب مع محا
الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا لتحقيق اإلصالحات الدستورية المنصوص عليها في اتفاقية 

م، وإقرار قانون 2019ح التعديل في أبريل , وهو ما ترتب عليه تقديم مقتر  2015السالم عام 
م  2019م ومراقبة التنمية بالمناطق الشمالية في يوليو الوفاق الوطني وقانون تأسيس وتنظي

وانعقاد عدد من جلسات الحوار الوطني خالل شهر سبتمبر وفقا لتصريح محمد صالح نظيف  
 رئيس بعثة االمم المتحدة في مالي.

ات السياسية على ساحة شرق ووسط ممي في تسوية األزمأما عن النشاط األ     
و الديمقراطية بارقة أمل لجهود األمم المتحدة في أفريقيا لتقليل حدة  أفريقيا فقد مثلت الكونغ

 2016الصراعات في القارة، حيث تابعت االمم المتحدة االتفاق السياسي المنعقد في ديسمبر 
لشامل من خالل إقامة انتخابات رئاسية تحضيرية في الذي يسعي لتحقيق االستقرار السياسي ا

األمم المتحدة إلرسال بعثة لمتابعة هذه االنتخابات والتي عملت ، وهو ما دفع 2018ديسمبر 
على التنسيق لتسهيل لقاء األحزاب السياسية في البالد ومنظمات المجتمع المدني ورئيس 

 الدولة السابق جوزيف كابيال.
ة بفوز أحد قيادات المعارضة "فيليكس الجهود تجربة جيد وقد نتج عن هذه   

, وتحقيق تنازل تاريخي من رئيس دولة الكونغو احتراما للدستور الذي تشيلومبو تشيسيكيدي"
م , وهي بذلك تقدم أحد 2001لم يسمح له بالترشح مرة اخري بعدما حكم البالد منذ عام 

بدال من اللجوء للتنازل تحت قوة السالح كما النماذج الهامة في تحقيق تداول سلمي للسلطة 
 بالقليل من الدول األفريقية .هي الحالة الغالبة في عدد ليس 
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حصاد عام من نشاط األمم المتحدة في أزمات تاريخية مستمرة لعقود/ هل من جديد  

 ُيذكر )أزمة الصحراء الغربية(: 

سية المستمرة لعقود في يعد ملف الصحراء الغربية حاليًا أحد أقدم األزمات السيا
هيئة األمم المتحدة بعثة قوات حفظ  ى األرض، فقد أنشأتإفريقيا دون تحول حقيقي ُيذكر عل

م، وال زالت األزمة في 1991الصادر عام  690السالم بها بموجب قرار مجلس االمن رقم 
مل العام م , ليح 2012مسار يتسم بالتعقيد منذ آخر مباحثات عقدت بين أطراف األزمة عام 
ت األممية الي العودة مرة المنصرم نشاطًا ما لالهتمام األممي بهذه األزمة حيث تجددت الدعوا

أخري إلي المفاوضات من خالل دعوة االمم المتحدة لكل من المغرب والجزائر وموريتانيا  
وجبهة البوليساريو لعقد اجتماع برعاية المبعوث االممي هورست كولر لمحاولة تحقيق أي  

عب  والتأكيد علي حق تقرير المصير لش 2018تقدم ملموس في ملف األزمة في ديسمبر 
 2019( , ثم الدعوة الجتماع آخر في مارس 2018) 2440الصحراء الغربية وفقا للقرار رقم 

لتحقيق خطوات متقدمة في عالج االزمة من خالل تهيئة المناخ المناسب إلقامة استفتاء 
 الغربية ان يختار بين االستقالل عن المغرب او االندماج معها .  يعطي الحق لشعب الصحراء

من نشاط األمم المتحدة في ملفات غير تقليدية مرشحة لمزيد من التعقيد  حصاد عام 

 )األزمة الليبية(: 

وفي ليبيا، استمرت األمم المتحدة في الدعوة إليجاد حل سياسي لألزمة المستمرة منذ 
القذافي، ونشوء صدام مسلح بين القوى رئيس الليبي حينها معمر م  بعد إسقاط ال2011عام 

م  والتي نتج عنها تعميق االنقسام 2014المختلفة في البالد حتى أقيمت أول انتخابات عام 
السياسي الليبي حيث نشأت سلطتين سياسيتين وعسكريتين متناحرتين , حتي تفاقمت األزمة 

تحت رئاسة فايز مصطفي لمجلس الرئاسي في ليبيا باندالع الصراع  بين ما ُيعرف باسم ا
السراج وبين المشير حفتر قائد ما ُيعرف باسم الجيش الوطني الليبي , وهو ما ترتب عليه  

( الذي ينص علي تمديد والية بعثة األمم المتحدة 2018) 2434إصدار األمم المتحدة لقرار 
 م.2019في ليبيا حتي سبتمبر 

الذي ينص علي حظر توريد  ( 2018) 2441ي قرار رقم وكذلك التأكيد عل    
االسلحة الي ليبيا لمنع تفاقم النزاع وبعض العقوبات المختلفة في محاولة لتحقيق تهدئة داخل 

 . االراضي اللبيبة
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م , وال  2018مايو  29باإلضافة لدعم المؤتمر الدولي حول ليبيا المنعقد في باريس 
نية إقامة االنتخابات الرئاسية المؤجلة تسم بالضبابية حول إمكاتزال الحالة الليبية مضطربة وت

 م. 2018منذ ديسمبر 
حصاد عام من نشاط األمم المتحدة في أزمات أسهمت في بلورتها/ "حالة جنوب  

 السودان(: 

تعد حالة جنوب السودان نموذجًا للتدخل األممي الفاشل لألزمات األفريقية، فمع 
، نشأت الدولة فاشلة 2011مصير في اية أممية عقب تقرير التأسيس الدولة الوليدة برع

وهشة حيث استمر الصراع في جنوب السودان لسنوات تقترب من عمر الدولة في حد ذاتها، 
وطرفي الصراع كال من سلفا كير الرئيس ورياك مشار النائب األول السابق للرئيس, مما دعا  

ن الغذائي وتوفير المرتبط بمشاورات األم (2018) 2417األمم المتحدة إلصدار قرار رقم 
( الذي جدد حظر توريد 2018) 2418الحالة االنسانية المناسبة للمدنيين, وكذا القرار رقم 

 السالح  والعقوبات المختلفة على جنوب السودان .
باإلضافة لسعي االمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي إلتمام اتفاق السالم الموقع بين    

م  باديس ابابا, لكن الزال هناك حالة من عدم الثقة في 2018المتنازعة في سبتمبر األطراف 
إتمام االجراءات الفعلية لالتفاق , مما دعا األمم المتحدة لتمديد والية بعثتها في جنوب 

( , وذلك لمتابعة األمور 2019) 2459م  وفقًا للقرار رقم 2020السودان حتي مارس 
وتكوين القوات الموحدة وادماج هذا االتفاق الواليات واالختصاصات  الخالفية فيما يخص عدد

السياسي داخل الدستور االنتقالي للبالد وإصدار التشريعات المرتبطة بنشاط األحزاب السياسية  
 المختلفة.

 حصاد عام من النشاط األممي في أزمات عصية ومتنامية)الملف السوداني(:  

الل تركيز االهتمام علي مناقشة ة في دولة السودان من خانتقااًل الي دور األمم المتحد
م  والتأكيد على تحقيق تقدم في عملية خفض 2018أزمة دارفور داخل مجلس االمن عام 

عدد القوات المتواجدة هناك فيما يعرف بالعملية المختلطة لالتحاد االفريقي واالمم المتحدة في 
ل من هذه المنطقة لعدم درة علي االنسحاب الكامدارفور, لكن الزالت االمم المتحدة غير قا

اتمام حالة االستقرار بشكل كامل كنتيجة لتحول تركيز السودان علي االضطرابات في العاصمة 
 2429الخرطوم بعد اسقاط الرئيس السابق عمر البشير, مما دعا مجلس االمن إلصدار قرار 

 م   .  2020تي يونيو ( لتمديد والية العملية المختلطة في دارفور ح2018)
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 : صاد عام من نشاط محكمة العدل الدولية في القضايا األفريقية ح 

ناقشت محكمة العدل الدولية قضيتين مرتبطين بقارة افريقيا ابتداء من النزاع القائم  
بين غينيا االستوائية وفرنسا حول اتهام القضاء الفرنسي لتيودوران اوبيانغ نجل الرئيس الغيني  

لشراء ممتلكات عقارية ضخمة في عدد من دول العالم ومن  ساد ونهب لخزائن الدولةبقضايا ف
بينها فرنسا , وعلي خلفية ذلك اصدر القضاء الفرنسي حكما على تيودوران بثالث سنوات و 

مليون يورو غرامة مع وقف التنفيذ, وتري غينيا االستوائية أن باريس تنتهك الحصانة  30
العدل لعقد جلسات جديدة ابتداء من فبراير  سها , وهو ما دعا محكمةالدبلوماسية لنجل رئي

 م  للنظر في هذا الخالف الدبلوماسي . 2018
كذلك قامت المحكمة بمطالبة كل من الكونغو الديمقراطية واوغندا بتقديم مذكرة      

در بضرورة  جوابية ردا علي المطالبات المقدمة من الطرف االخر، وذلك على خلفية الحكم الصا
ال الجانبين بعدما قامت أوغندا بأنشطة عسكرية ضد جمهورية الكونغو جبر الضرر لك

الديمقراطية واحتاللها مقاطعة ايتوري وهي بذلك تنتهك مبدأ عدم استخدام القوة في العالقات 
 الدولية وعدم التدخل . 

 األفريقية : الوثائق الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة تجاه القضايا   

( قرار عن الجمعية العامة لألمم المتحدة خالل دورتها 291د عن )صدر ما يزي
 قرارات وهي القرارات الصادرة بشأن:   8، كان نصيب أفريقيا منها 73العادية الـ 

 معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في أفريقيا:   -1

ليها بضرورة لى المعاهدة ولم تصدق عطالب القرار الدول األفريقية التي لم توقع ع
االنتهاء من التوقيع والتصديق على المعاهدة في أقرب وقٍت ممكن، كما طالبت األمم المتحدة 
الدول التي وقعت على المعاهدة بضرورة اتخاذ كافة التدابير الالزمة لضمان تطبيق المعاهدة 

 لطاقة الذرية.وإبرام اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية ل

 مم المتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح في أفريقيا: مركز األ  -2

السالم أثنت األمم المتحدة على الدور الذي يضطلع به المركز فيما يتعلق بتحقيق 
جميع والعدالة وبناء المؤسسات القوية، والحد من تدفقات األسلحة غير المشروعة، وحثت 

غير الحكومية، على تقديم التبرعات  دولية، الحكومية منها و والمنظمات والمؤسسات الالدول 
لتمكين المركز من االضطالع ببرامجه وأنشطته وتلبية احتياجات الدول األفريقية؛ وخاصة 
الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، كما طالبت األمين العام لألمم المتحدة بمواصلة تقديم 

 قيق المزيد من اإلنجازات والنتائج. حتللمركز حتى يتمكن من  الدعم الالزم
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لجنة األمم المتحدة االستشارية الدائمة المعنية بمسائل األمن في وسط   -3

 أفريقيا: 

تم تشكيل اللجنة باعتبارها أداة من أدوات الدبلوماسية الوقائية ضمن الهيكل   
األعضاء في وقد طالب القرار الدول دون اإلقليمي لتعزيز السالم واألمن في وسط أفريقيا، 

ها من الدول المهتمة بتقديم الدعم المالي الالزم لتنفيذ اتفاقية وسط أفريقيا لمراقبة اللجنة وغير 
األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة والمعروفة باسم )اتفاقية كينشاسا(، كما طالب الدول 

ة والدول الدول األعضاء في اللجنالموقعة على االتفاقية بالتصديق عليها، وكذك طالب 
جماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا بتنفيذ إعالن "ليبرفيل" الخاص باعتماد األعضاء في ال

وتنفيذ االستراتيجية اإلقليمية وخطة العمله المتعلقة بمكافحة اإلرهاب ومنع انتشار األسلحة 
لدول وسط ار الجماعة االقتصادية الصغيرة واألسلحة الخفيفة في وسط أفريقيا، كما طالب القر 

اعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )اإليكواس( بالعمل معا من أجل تنفيذ إعالن أفريقيا والجم
 لومي.

 مسألة الصحراء الغربية:  -4

الصحراء الغربية بأن تتعاون بشكل كامل مع طالب القرار جميع أطراف ودول منطقة 
أخرى، كما طالب األمين العام ومبعوثه الشخصي من جهة، ومع بعضها بعضا من جهة 

مرار في األطراف المعنية بباحترام القانون الدولي اإلنساني، وإبداء حسن النية وااللتزام باالست
مؤات للحوار واالنتقال إلى عملية التفاوض دون شروط مسبقة حتى يمكن العمل في مناخ 

 مرحلة جديدة من المفاوضات. 

 ن في أفريقيا: تقديم المساعدة إلى الالجئين والعائدين والمشردي  -5

طالب القرار الدول األفريقية التي لم توقع أو تصدق على اتفاقية االتحاد األفريقي 
ك في أقرب وقت ممكن لحماية المشردين داخليًا في أفريقيا ومساعدتهم أن تنظر في القيام بذل

يقية من أجل كفالة تنفيذها على نطاق أوسع، كما أكد القرار على ضرورة التزام الدول األفر 
باعتبار أن ذلك يعد أداة للحماية ووسيلة تمّكن بالتسجيل المدني المبكر لالجئين والنازحين، 

قييم تلك االحتياجات من تحديد مقدار االحتياجات إلى تقديم المساعدة اإلنسانية وتوزيعها وت
الدول األفريقية التي لم تصّدق بعد على ووضع حلول دائمة مناسبة، كما طالب القرار 

المتحدة واألفراد المرتبطين بها ولم تدخلها حيز النفاذ  االتفاقية المتعلقة بسالمة موظفي األمم 
 لطوعية إلى الوطن.على النظر في القيام بذلك، وأكد القرار على حق العودة، ومبدأ العودة ا 
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 معهد األمم المتحدة األفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين:  -6

( 2021-2017لخطته االستراتيجية للفترة ) المعهد رحب القرار باعتماد   
التي تهدف إلى التصدي للجريمة بطريقة متكاملة من خالل تعزيز القدرات الوطنية في مجال 

وطالب القرار الدول األعضاء بالتوعية بعمل المعهد وأهميته، منع الجريمة والعدالة الجنائية، 
المالية تجاه المعهد ودفع كل المبالغ المتأخرة كما طالب الدول األعضاء بالوفاء بتعهداتها 

ّدق بعد على اتفاقية األمم المتحدة  عليها أو بعضها، كما طالب القرار جميع الدول التي لم تص 
ر الوطنية وبروتوكوالتها، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، لمكافحة الجريمة المنظمة عب

يام بذلك، وكذلك طالب الدول األفريقية التي لم تنضم بعد أو لم تنضم إليها بعد بالنظر في الق
زيز جهوده التعاونية وتوسيع قاعدة دعمه، إلى المعهد بالنظر في االنضمام إليه من أجل تع

األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مواصلة العمل في تعاون كما طالب القرار مكتب 
 وثيق مع المعهد.

حر في البلدان التي تعاني  المتحدة لمكافحة التص تنفيذ اتفاقية األمم  -7

 : من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا 

دف  طالب القرار الدول األعضاء بدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ اله  
االستراتيجي المتعلق بالجفاف في االتفاقية، وأكد على اعتماد إعالن أوردوس الذي يحث 

يز الجهود المبذولة على جميع األصعدة لمكافحة التصحر وتدهور األراضي البلدان على تعز 
(، وتنفيذه بطريقة  2030-2018يجي لالتفاقية للفترة )والجفاف، واعتماد اإلطار االسترات

مل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، ودعى القرار  تراعي خطة ع
قية إلى تعزيز ودعم إعداد سياسات التأهب لمواجهة الجفاف مثل الدول األعضاء في االتفا

طر، فضال عن وضع التدابير الالزمة للتخفيف من نظم اإلنذار المبكر وتقييم الهشاشة والمخا
 .الجفاف حدة مخاطر

 : تمويل العملية المختلطة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور  -8

اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة  ات الواردة في تقريراالستنتاجات والتوصيأيد القرار 
تخصيص مبلغ  تقرروالميزانية، وطالب األمين العام بأن يكفل تنفيذها بالكامل، حيث 

دوالر أمريكي للعمليات الجوية من إجمالي موارد العملية، تقرر زيادة مبلغ  56.830.000
يناير إلى  1لى العملية في الفترة من دوالر أمريكي  لإلنفاق ع 32.984.4200إضافي قدره 

 .2019يونيو  30
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 دول اخلليج العربي وأفريقيا

 أ. رميون قلته

 
أي في الفترة الممتدة   –األفريقية خالل الفترة محل الدراسة شهدت العالقات الخليجية 

ما يمكن وصفه بالطفرة في  -م 2019م وحتى نهاية العام 2018من يونيو من العام 
بين الجانبين، وذلك استناًدا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي الست، منفردة أو العالقات 

في الجانب اآلخر دول االتحاد األفريقي  منضوية تحت لواء المجلس تقف في جانب، بينما
 األربع والخمسين، منفردة أو منضوية تحت لواء االتحاد.

لعالقات بين الجانبين، إال أن وبعيًدا عن المسببات التي قادت إلى هذه الطفرة في ا
ية والعسكرية واألمنية التي شهدها الحيز الجغرافي المحيط بمنطقة جملة التطورات السياس 

بصفة عامة، خالل حفنة األعوام الماضية، أظهرت أن ثمة اتجاًها متزايًدا بين أروقة  الخليج
ة األفريقية، ليس على الحكم في دول الخليج العربي ناحية تعزيز العالقات مع دول القار 

الصعيد االقتصادي التقليدي فحسب، وإنما على باقي األصعدة، بما يحقق وجوًدا قوًيا لدول 
 –، وفي القلب منها المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة الخليج العربي

 منطقة بصفة عامة.بما يعزز أو يواكب التطورات في ال -قاطرتا التحول في منطقة الخليج 
وليس أدل على ذلك من مساهمة كل من الرياض وأبوظبي في استكمال مسار التسوية 

غريمين التقليديين في القرن األفريقي، وذلك في أول تدخل بين كل أديس أبابا وأسمرة، ال
 سعودي إماراتي من نوعه في نزاع بين دولتين أفريقيتين. 

راء سبقته بعض السعودية واإلمارات، بالقارة السم هذا االهتمام الخليجي، الذي تقودها
المملكة  خطوات مهدت لهذا التحرك، وذلك على نحو تجلت مظاهره األبرز في أن يكون لدى

العربية السعودية وزارة دولة معنية بالشؤون األفريقية، وذلك بعد صدور أمر ملكي في فبراير 
 القطان وزير دولة لشؤون الدول األفريقية.بتعيين السفير السعودي لدى القاهرة أحمد  2018

الالفت في األمر أن من بين العوامل التي دفعت كاًل من الرياض وأبوظبي إلى اتخاذ  
تحركات كثيفة باتجاه القارة السمراء كان موازنة أو باألحرى مجابهة تحركات قوى إقليمية 

 -، أال وهي قطر، التي تعمل مضادة، من بينها واحدة من أسرة مجلس التعاون الخليجي أيًضا
ضمن حزام إقليمي له أهدافه الخاصة في تحركاته على مختلف مسارات  -دون مواربة 

، ومن بينها دول القارة األفريقية، وباألخص منطقة القرن األفريقي التي السياسة الخارجية
 ترتبط ارتباًطا عضوًيا مع دول الخليج العربي عبر شريان البحر األحمر.
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ور التالية رصٌد تتابعي من األقدم إلى األحدث ألهم الفعاليات واألحداث التي السطوفي 
ت بين الجانبين الخليجي واألفريقي على مختلف تعكس وتيرة التقارب أو التفاعل في العالقا

 المستويات.
 العالقات الخليجية األفريقية على المستوى الجماعي:   –أوًلا  

عالقات بين مجلس ن الجانبين سواء على مستوى الوالمقصود بذلك هو العالقات بي
نبين منفردة التعاون الخليجي واالتحاد األفريقي ككل، أو تلك العالقات بين أي من دول الجا

والمنظمة الجامعة للجانب اآلخر، أو حتى تلك العالقات على مستوى المنظمات اإلقليمية 
 ك الفعاليات فيما يلي:األصغر كياًنا من المجلس واالتحاد، وجاءت أبرز تل

 على الصعيد الرسمي:   -1

اجتماًعا وزاريا للدول م 2018ديسمبر  12* استضافت العاصمة السعودية الرياض يوم 
العربية المشاطئة للبحر األحمر وخليج عدن، شارك فيه وزراء خارجية سبع دول تنقسم 

راء خارجية أربع دول إلى ثالث دول آسيوية هي السعودية واليمن واألردن باإلضافة لوز 
أفريقية هي مصر وجيبوتي والصومال والسودان، وذلك بغرض تدشين كيان لدول البحر 

 مر وخليج عدن.األح
* أجرى رئيس البرلمان األفريقي روجر نوكود دانج زيارة رسمية لدولة اإلمارات العربية 

عبدهللا بن زايد ، التقى خاللها في أبوظبي الشيخ 2018المتحدة في السابع من ديسمبر 
آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اإلماراتي، وبحثا أوجه التعاون المشترك بين 

 لجانبين في المجاالت كافة خاصة في المجاالت البرلمانية.ا
* عقد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة اإلماراتي رئيس المجلس الوطني 

دكتور محمد األعرج وزير الثقافة واالتصال في المملكة لالإلعالم جلسة عمل مشتركة مع 
المغربية، لبحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون االستراتيجي في مجال اإلعالم وتبادل 
الخبرات بين المؤسسات اإلعالمية في البلدين. وعقب الجلسة، تم توقيع اتفاقية لتحديد  

وأكد الجانبان الحرص على تعزيز  البرنامج التنفيذي للتعاون اإلعالمي بين البلدين.
التعاون اإلعالمي، وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي ومواكبة آخر 

 المستجدات فيه.
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وتهدف االتفاقية إلى تعزيز التعاون االستراتيجي في مجال اإلعالم وتبادل المعلومات 
تعزيز الزيارات المتبادلة للخبراء  والمطبوعات والخبرات حول القوانين اإلعالمية، وكذلك 

واإلعالميين والصحفيين والمسؤولين والفنيين في قطاع اإلعالم لتبادل التجارب والخبرات 
وتوفير الدورات التدريبية المكثفة لتنمية قدرات العاملين في هذه المجاالت وتسهيل مهام 

مية في كال البلدين وإعداد دراسة البعثات اإلعالمية، والتعاون في برامج التدريب للكوادر اإلعال
لإلنتاج المشترك ألعمال إعالمية مميزة، وتبادل الزيارات والخبرات اإلعالمية بين وكالتي األنباء 
في دولة اإلمارات والمملكة المغربية، وتنسيق المواقف بين كلتا الوكالتين في المحافل 

 والمؤتمرات اإلقليمية والدولية. 
يع تبادل وعرض البرامج والتسجيالت اإلعالمية بين الطرفين وتشمل االتفاقية تشج

خاصة في مجاالت اإلذاعة والتلفزيون والتي تشمل البرامج التي تهدف إلى التعريف بتاريخ 
وحضارة البلدين في المجاالت الثقافية والسياحية واالجتماعية وغيرها، وكذلك تبادل المواد 

إلى القوانين واألنظمة المعمول بها في الدولتين، إضافة  األرشيفية مع مراعاة ضرورة االستناد
إلى تشجيع تبادل وعرض البرامج اإلذاعية والتلفزيونية. وتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة 
التوصيات وتنسيق تنفيذها وتعزيز العمل المشترك في الفعاليات والمؤتمرات المحلية واإلقليمية 

شتركة لمتابعة التوصيات وتنسيق تنفيذها وتعزيز العمل والعالمية، إلى جانب تشكيل لجنة م
 المشترك في الفعاليات والمؤتمرات المحلية واإلقليمية والعالمية.

 على الصعيد غير الرسمي:   -2

 6* أصدر حاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مرسوًما أميرًيا يوم 
مارة ُتسمى "معهد أفريقيا". ومن أهم أهداف هذا إلابإنشاء مؤسسة عامة في  2018يونيو 

المعهد التعريف بأفريقيا وشعوبها وتراثها االجتماعي والثقافي والفكري في الحضارة اإلنسانية، 
وإبراز أوجه العالقات األفريقية العربية في الخليج العربي والعمل على توثيق هذه الروابط، 

حث المعرفي للدراسات األفريقية، وتوفير المناخ  بلباإلضافة إلى دعم ورعاية اتجاهات ا
المناسب كمركز بحثي وتوثيقي وتعليمي لثقافات وتاريخ أفريقيا، ووضع االستراتيجيات 

 والسياسات الخاصة بالدراسات واألبحاث األفريقية.
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 العالقات الخليجية األفريقية على المستوى الثنائي:  –ثانًيا  

 على الصعيد الرسمي:   -1

 لسعودية:ا -أ   
، أجرى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا زيارة رسمية 2018يوليو  12و  11* يومي 

للسعودية التقى خاللها الملك سلمان في جدة لبحث التعاون الثنائي في مختلف 
 المجاالت وزيادة االستثمارات والتبادل التجاري. 

ا فريًدا على الدور  ياسيً تحرًكا س 2018* شهدت السعودية في سبتمبر من العام 
السعودي بصفة عامة وفي القارة األفريقية بصفة خاصة، حيث كانت مدينة جدة مقًرا 
لتوقيع اتفاقية سالم إضافية تحت اسم "اتفاقية جدة للسالم" في السادس عشر من 
سبتمبر بين كل من أديس أبابا وأسمرة بحضور رئيسي الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد 

 آسياس أفورقي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التقارب بين البلدين. ريتري والرئيس اإل
حفل توقيع اتفاق السالم بين إثيوبيا وإريتريا رعاه العاهل السعودي الملك سلمان بن  
عبد العزيز بحضور األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس مفوضية االتحاد  

وحضور الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان، وزير  رعايةاألفريقى موسى فقى محمد، وأيًضا ب
 الخارجية والتعاون الدولي اإلماراتي.

وجاء توقيع االتفاق ضمن فعاليات قمة القرن األفريقي التي دعا إليها العاهل 
السعودي بمشاركة أربع دول هي: إثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي، الدول األكثر تشابًكا في 

 القرن األفريقي.نطقة صراعاتها بم
، استضافت السعودية أيًضا أول 2018* في اليوم التالي، أي في السابع عشر من سبتمبر 

محادثات مباشرة بين إريتريا وجيبوتي بعد نزاعات حدودية مستمرة منذ أكثر من عقد من 
 الزمن، على أثر اتفاق سالم وّقعه البلدان في السادس من الشهر نفسه. 

م القمة العربية الطارئة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية ه أما* خالل كلمت
، أكد رئيس جيبوتي إسماعيل عمر 2019واستضافتها في مدينة مكة المكرمة نهاية مايو 

جيله أن االعتداءات األخيرة على كل من اإلمارات و السعودية، المتمثلة باألعمال التخريبية 
ية، وهجوم الطائرات المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي على ماراتالتي طالت سفًنا تجارية إ

محطتين لضخ النفط قرب الرياض، تدق ناقوس الخطر، وتستلزم تحرًكا عاجاًل لمواجهة 
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تداعياتها الخطيرة على األمن والسلم اإلقليمي والدولي، وعلى إمدادات واستقرار أسواق 
 النفط العالمية. 

"في هذا السياق إننا نؤكد ضرورة تضافر الجهود وتعزيز لقمة وقال خالل كلمته أمام ا
التكاتف العربي والدولي للتصدي بكل حزم وصرامة لمثل هذه األعمال اإلجرامية التي من شأنها 

 أن تنشر الفوضى وتثير العنف في المنطقة".
 * أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومجموعة باراماونت الجنوب أفريقية

توقيع اتفاق للتعاون ضمن جهود السعودية  2019يوليو  3اعات الدفاعية يوم للصن
 لتطوير صناعاتها الدفاعية المحلية.

وبموجب االتفاق تتعاون الشركة السعودية المملوكة للدولة وباراماونت، وهي شركة 
 خاصة، لتطوير تقنيات وقدرات برية وبحرية وجوية، فضاًل عن دمج األنظمة. 

ياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية في بيان ر أند وقال
إن ذلك سيسهم بدرجة كبيرة في تعزيز قدرات القوات المسلحة السعودية وزيادة المكون 

 المحلي. 

ويعد االتفاق مع باراماونت هو األول الذي يتم اإلعالن عنه مع شركة جنوب أفريقية. 
 من التفاصيل عن طبيعة هذا االتفاق. زيدا ولم تكشف الشركتان م

كانت السعودية قد قدمت عرًضا بقيمة مليار دوالر العام الماضي إلقامة شراكة واسعة 
النطاق مع شركة "دينيل" الدفاعية الجنوب أفريقية، وهي شركة حكومية متعثرة، تتضمن 

ة، ورغم حاجتها لمانياالستحواذ على حصة أقلية في مشروع مشترك مع شركة راينميتال األ
الشديدة للسيولة النقدية، أخفقت "دينيل" في إبرام اتفاق بنهاية العام وهي المهلة التي حددتها 

 الشركة السعودية إلتمام االتفاق. 

* في بيان لها، أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في بريتوريا أن حكومة جنوب إفريقيا 
ن تأشيرة الدخول إلى أراضيها، كما قررت السماح يين مقررت إعفاء المواطنين السعود

يوًما بغرض السياحة واألعمال، وذلك  90للمواطنين السعوديين باإلقامة في البالد لمدة 
 .2019أغسطس  15اعتباًرا من تاريخ 

 
 
 



 

 

 

 

ا 
قي

ري
أف

د 
صا

ح
20

19
 

 

 9201 األول تشرين-متوز /أكتوبر-وليوي

 

188 

 

 اإلمارات: -ب

د د بن زاي* أجرى ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة اإلماراتية الشيخ محم
، أجرى خاللها جلسة 2018يونيو  16آل نهيان زيارة للعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا يوم 

محادثات رسمية مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، تناولت تعزيز عالقات الصداقة 
والتعاون والشراكة االستراتيجية بين البلدين ومجمل القضايا ذات االهتمام المشترك، وشدد  

ية مضاعفة المجتمع الدولي جهود تحقيق السالم واألمان في المنطقة على أهم الجانبان
 والعالم.

أن اإلمارات ستبني خط  2018أغسطس  10* أعلنت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اإلثيوبية يوم 
أنابيب نفط يربط بين ميناء عصب في إريتريا والعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا، مضيفة أن 

خالل اجتماع في أديس أبابا بين رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي  شف عنهاهذه المعلومات كُ 
 أحمد وريم الهاشمي وزيرة الدولة اإلماراتية لشؤون التعاون الدولي.

اإلثيوبي، إن المباحثات مع من جانبه، قال فيتسوم أريجا، مدير مكتب رئيس الوزراء 
ن بينها التصنيع والزراعة والعقارات الوزيرة اإلماراتية تركزت على االستثمار في قطاعات م

 وأنابيب النفط والمنتجعات.

، التقى أحمد ناصر عبدالرحيم محمد الخاجة سفير دولة اإلمارات 2018نوفمبر  15* في 
لغيني لشؤون الدفاع الوطني، حيث بحث لدى غينيا الدكتور محمد جاني وزير الدولة ا

دين وسبل تعزيزها وتنميتها، بما يخدم المصالح الجانبان تعزيز العالقات الثنائية بين البل
 المشتركة بين البلدين. 

رسالة  2018ديسمبر  19* بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات يوم 
ة جنوب أفريقيا تتعلق بالعالقات الثنائية بين خطية إلى سيريل رامافوزا رئيس جمهوري

ا ذات االهتمام المشترك. جاء ذلك خالل استقبال رئيس البلدين، إضافة إلى عدد من القضاي
يتوريا محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا في قصره في بر 

 جنوب أفريقيا.
مارات، الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان، وزيرة * استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي باإل

، وبحثا سبل تعزيز العالقات 2019مايو  17ولو يوم خارجية جنوب أفريقيا لينودي سيس
 المشترك بين البلدين. الثنائية وتنمية أوجه التعاون 
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إعفاء مواطني دولة اإلمارات  2019أغسطس  14* أعلنت جمهورية جنوب أفريقيا يوم 
لمتحدة من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرة السفر العربية ا

الذي جاء بقرار من حكومة جمهورية جنوب  -سبقة، على أن يدخل قرار اإلعفاء الم
. وتضمن 2019أغسطس  15حيز النفاذ اعتباًرا من اليوم التالي، الموافق  -ا أفريقي

كان المواطنين اإلماراتيين السفر إلى جمهورية جنوب القرار أيًضا ما يفيد بأنه أصبح بإم
 يوًما. 90والبقاء فيها لمدة تصل إلى   أفريقيا بدون تأشيرات مسبقة،

* وقع وزير الخارجية والتعاون الدولي اإلماراتي الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان، مع وزيرة  
ة أفريقيا الوسطى سيلفي الشؤون الخارجية ومواطني أفريقيا الوسطى في الخارج بجمهوري

ء المتبادل من التأشيرات بين بشأن اإلعفا 2019سبتمبر  8باي وتيمون، مذكرة تفاهم يوم 
 البلدين.

 البحرين: -جـ 

تضامن بالده ووقوفها  2019أبريل  14* أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى يوم 
المساعي الحثيثة التي يقوم بها  إلى جانب السودان، معرًبا عن تقديره للجهود الكبيرة و 

من أجل ما  -آنذاك  –كري االنتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العس
 لسوداني.وصفه بتعزيز األمن والسلم واالزدهار للشعب ا

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين )بنا(، فقد ثّمن الملك ما أسماه "المواقف األخوية 
هورية السودان وحرصها الدائم على العمل العربي المشترك ودعم األمن واالستقرار الثابتة لجم

رعية ي المنطقة"، مشيرا في هذا الصدد إلى مشاركة السودان في التحالف العربي لدعم الشف
 في اليمن.

* في شأن العالقات البحرينية السودانية أيًضا، وخالل استقباله السفير السوداني لدى المنامة 
ص ، أكد رئيس الوزراء البحريني األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حر 2019هاية أبريل ن

ان في المملكة على مساندة كافة الجهود التي تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار السود
 ظل األوضاع الراهنة التي يمر بها.

من واستقرار من جانبه، أشاد سفير السودان بمواقف مملكة البحرين الداعمة لوحدة وأ
 السودان.
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 قطر: -د 
 غانا: •

لدوحة غانا نانا أكوفو ادو زيارة رسمية إلى ا أجرى رئيس جمهورية 2018نوفمبر  12* يوم 
التقى خاللها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث العالقات الثنائية وآفاق 

 تطويرها.
، 2018أكرا بالدوحة في مايو  وتعد هذه أول زيارة رسمية من نوعها منذ افتتاح سفارة

القمة العالمي لالبتكار في التعليم "وايز ، لحضور مؤتمر 2017بعد زيارة سابقة له في نوفمبر 
 ر القطري."، حيث عقد مباحثات قمة مع األمي2017
 رواندا: •

* جولة من الزيارات المتبادلة جرت بين زعيمي قطر ورواندا خالل الفترة محل البحث، وهو ما 
 أجرى  2018يه المتابعون للعالقات الوطيدة بين زعيمي البلدين، ففي منتصف نوفمبر يعز 

يس رئيس رواندا بول كاجامي زيارة رسمية للعاصمة القطرية الدوحة، وكان آنذاك الرئ
، تكررت الزيارة ذاتها  2019الدوري لالتحاد األفريقي، وبعد أقل من عام وفي نهاية أكتوبر 

 فريقي.إال من دون اللقب األ
يارة  بين زيارتي كاجامي للدوحة، أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ز 

مباحثات قمة مع الرئيس  رسمية للعاصمة الرواندية كيجالي استمرت ثالثة أيام وأجرى خاللها 
 كاجامي.
 الصومال: •

قية ، وقع خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية اتفا2018* في نوفمبر 
يون مل 200شراكة مع حكومة مقديشو لدعم االقتصاد الصومالي بحزمة مشاريع قيمتها 

إلى  أفغوي"، باإلضافة –جوهر" و"مقديشو  –دوالر، من أبرزها مشروعا طرق "مقديشو 
 توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموانئ.

عسكرية إلى الصومال، تقديم منحة  2019يناير  17* أعلنت وزارة الدفاع القطرية يوم 
 بهدف دعم األمن واالستقرار ومكافحة اإلرهاب فيها.

في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إن "المنحة تتكون من لوزارة وقالت ا
آلية عسكرية حديثة، تم شحنها بجهود مشتركة من مختلف الوحدات بالقوات المسلحة  68

شأنها أن تشد من عضد مؤسسات الدولة الصومالية، القطرية"، مضيفة أن هذه المنحة من 
 اإلرهاب. وجهودها في إرساء األمن ومحاربة
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* وجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدعم موازنة الحكومة الصومالية للعام 
مليون ريال قطري، في مجاالت التنمية وبرامج التمكين  73بمبلغ  2018/2019

 ت اإلنسانية وتعزيز القدرات األمنية ودعم المصالحة والسالم.االقتصادية والمساعدا

الدوحة مع الرئيس الصومالي محمد عبد هللا محادثات ثنائية ب جاء ذلك بعد إجراء
 .2019فرماجو، أواخر فبراير 

 2019أغسطس  19* أجرى وزير الخارجية القطري، محمد عبد الرحمن آل ثاني يوم 
مباحثات مع رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، على هامش زيارة أجراها األول 

 للعاصمة الصومالية مقديشو.
وبحث رئيس الوزراء الصومالي مع الوزير القطري والوفد المرافق له، والذي يضم 

والمواصالت والموانئ جاسم بن سيف السليطي، تعزيز العالقات الثنائية بين وزير النقل 
 البلدين، كما ناقش الطرفان سبل تفعيل المشاريع التنموية التي تنفذها قطر في البالد.

د ميناء بحري جديد في هوبيو في ، أعلنت قطر عزمها تشييوفي سياق الزيارة ذاتها
منطقة إقليم مودج بوسط الصومال، والتي تعتبر ميناًء شديد  الصومال، تلك المدينة الواقعة في 

األهمية لقربه من مضيق باب المندب، أحد أهم نقاط العبور البحرية في العالم مع إمكانية 
 الوصول ألسواق عالمية.

، 2019أغسطس  20التصاالت القطرية، في بيان لها يوم المواصالت واوقالت وزارة 
ل في شراكة مع الصومال لبناء الميناء، دون الكشف عن قيمة إن شركة موانيء قطر ستدخ

الصفقة، وأضافت الوزارة أن ميناء هوبيو سيساهم فيما أسمته "فتح آفاق جديدة للتعاون بين 
 للصومال مع أسواق جديدة بقارة أفريقيا وصواًل إلى العالمية".البلدين وتعزيز العالقات التجارية 

افت العاصمة القطرية الدوحة اجتماًعا وزارًيا لفريق االتصال  ، استض2019نوفمبر  4* يوم 
لمنظمة المؤتمر اإلسالمي المعني بالصومال، وصفه وزير الشؤون الخارجية والتعاون 

د بأنه "حقق المأمول منه وأكثر"، معرًبا عن الدولي للحكومة الصومالية  أحمد عيسى عو 
 ت عنه.سعادته بنتائج االجتماع والقرارات التي تمخض

 إريتريا:  •

، اتهمت قطر 2019* الحكومة اإلريترية، في بيان على لسان وزارة اإلعالم مطلع أبريل 
كل بتنفيذ أجندة تركية تسعى إلى تخريب وعرقلة مسار السالم بين أسمرة وأديس أبابا بش

 خاص وفي منطقة القرن اإلفريقي بشكل عام.
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ي قامت بها الحكومة التركية، تحت رعاية وقال البيان "إن أعمال التخريب المتقطعة الت
حزب العدالة والتنمية الحاكم، ضد إريتريا معروفة جيًدا وتستحق التفصيل، مضيًفا أنه "يتم 

 من قطر".تنفيذ هذه األعمال غير المجدية من خالل دعم وتمويل 
 مالي: •

ة شحنة ، نقل جناح النقل الجوي في القوات الجوية األميرية القطري2018في ديسمبر 
سيارة عسكرية مصفحة )ناقلة جنود( على متن ثالث طائرات عسكرية من طراز )سي  24من 
(، إلى دولة مالي، في خطوة قالت قطر "إنها ستساعد دول منطقة الساحل األفريقي على 17

 إلرهاب".محاربة ا
 جنوب أفريقيا: •

 21لية، يوم قال بيان للخارجية القطرية، نقاًل عن مصدر بإدارة الشؤون القنص
إن "سلطات جمهورية جنوب إفريقيا قررت إعفاء حملة جوازات السفر  2019أغسطس 

يوًما، وذلك  90القطرية العادية، من متطلبات التأشيرة المسبقة مع السماح لهم باإلقامة لمدة 
 ".2019أغسطس  15تباًرا من تاريخ اع
 الكويت: -د

، أكد مساعد وزير 2018أكتوبر  30فريقي يوم * على هامش مشاركته في االحتفال باليوم األ
الخارجية الكويتي للشؤون األفريقية السفير حمد المشعان أن القارة األفريقية تحظى بحصة 

فًتا إلى أن الكويت تنظر إلى األسد من قروض صندوق الكويت للتنمية االقتصادية، ال
ويت موجودة في أفريقيا منذ  أفريقيا نظرة مهمة، كمحور كبير لالستثمار، موضحًا أن الك

زمن وال تزال وستعزز تواجدها، نظرًا ألهمية القارة األفريقية والفرص االستثمارية الموجودة، 
 سواء للقطاع الحكومي أو الخاص. 

وغير مباشرة في القارة  ثمار لديها استثمارات مباشرة وأضاف أن الهيئة العامة لالست
لتنمية مهتم بالبنية التحتية في الدول األفريقية، وينشئ السمراء، كما أن الصندوق الكويتي ل

جامعات ومدارس ومطارات ومحطات لتوليد الطاقة ومشاريع الصرف الصحي، باالضافة 
في األيام الصعبة التي مرت بها الكويت  للقروض التي يقدمها الصندوق، والتي لم تنقطع حتى

 إبان الغزو العراقي. 
اعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أفريقيا السفير حمد ، أجرى مس2019* في يونيو 
جولة أفريقية شملت كاًل من كينيا وتنزانيا   -على رأس وفد سياسي واقتصادي  -المشعان 

وبنين والنيجر في إطار تفعيل مذكرة المشاورات السياسية الموقعة بين الكويت وكل من هذه 
 الدول.
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 على الصعيد غير الرسمي:   -2

 رات:ااإلم –أ 
، دشنت اإلمارات أشغال إعادة تأهيل ميناء "بربرة" بأرض 2018* في منتصف أكتوبر 

الصومال )صومالي الند(، غير المعترف بها دولًيا، وذلك بحضور سلطان بن سليمان، 
 المدير العام لشركة موانئ دبي العالمية.

، الذي نظمته بورصة "، استضافت دبي مؤتمر "اإلمارات وأفريقيا للذهب2019يناير  8* في 
دبي للذهب والسلع ومجموعة "آي بي إم سي للمهنيين الماليين"، وجمع مجموعة واسعة 
من مشاركي الصناعة، بما في ذلك مستوردين ومصدرين، وشركات تنقية وشركات مناجم 
ومشغلي مستودعات ذهب، وبورصات وهيئات تنظيمية، وذلك بهدف ربط مجتمعات األعمال 

 وإفريقيا. تبين اإلمارا

 الكويت: –ب 
* كشف مدير إدارة العالقات الخارجية في غرفة تجارة وصناعة الكويت صالح عيادة عن أن 

 مليون دوالر.  181حقق  2018التبادل التجاري بين الكويت وجنوب أفريقيا خالل عام 
 16جاء تصريح عيادة على هامش استضافة غرفة تجارة وصناعة الكويت، يوم 

، وفًدا تجارًيا من جمهورية جنوب أفريقيا برئاسة نائب مدير إدارة ترويج 2019سبتمبر 
الصادرات للشرق األوسط في وزارة التجارة والصناعة الجنوب أفريقية هارولد باناميال، 

 وبحضور القائمة باألعمال في سفارة جنوب أفريقيا بوليه بوسيلونغ. 
السادس كوجهة تصدير لمنتجات  من جانبه، أكد باناميال أن الكويت تحتل المركز

 جنوب أفريقيا في منطقة الشرق األوسط. 
شركة تعمل في مجاالت مختلفة، منها المواد  15وضم الوفد الجنوب أفريقي الزائر 

ات في مجال الغذائية، المشروبات والعصائر والقهوة، المعدات الجراحية، الهندسة واالستشار 
ية وكبائن الحمامات، المناطق االقتصادية الخاصة، الزيوت الوقاية من الحريق، الخزائن الرياض

 والصمغ، أجهزة فحص النيترات، منتجات الصحة النسائية، والمنتجات الغذائية الصحية.
، أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية، أكبر ناقل لألغنام 2019أكتوبر  7يوم 

ألف رأس من األغنام من  56ويخ" بعدد ية في العالم، االنتهاء من تحميل سفينتها "الشالح
ميناء "إيست لندن" في جمهورية جنوب أفريقيا، لتبدأ السفينة رحلتها البحرية إلى الكويت لمدة  

 يوًما. وتعد هذه أول شحنة أغنام تجارية يتم تصديرها من جنوب أفريقيا إلى الكويت.  14
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رة المواشي أسامة خالد بودي وبهذه المناسبة، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة نقل وتجا
حين قامت سفارة جنوب   2017بأن هذه الشحنة جاءت نتيجة لجهود كبيرة بدأت منذ العام 

أفريقيا في الكويت بدعوة شركة نقل وتجارة المواشي لالستثمار في استيراد المواشي الحية من 
ستراتيجية بتنويع  فريقيا، وهو ما استجابت له الشركة تنفيًذا لخطتها االجمهورية جنوب أ

 مصادر االستيراد وتوفير األمن الغذائي.

 قطر: -جـ 

، ذكرت صحيفة "ميل آند جارديان" الجنوب 2018* في النصف الثاني من أكتوبر عام 
ي أعقاب لقاء أمير أفريقية أن العالقات الدبلوماسية بين بريتوريا والدوحة شهدت توتًرا ف

نوب أفريقيا جاكوب زوما قبل شهر من تقرير قطر تميم بن حمد بالرئيس السابق لج
 الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت بأن وزارة العالقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقية 
أن غير راضية عن اللقاء الذي جرى دون علم الرئاسة أو سفارة جنوب أفريقيا بالدوحة، و 

لتعاون لم يكتشفا أمر الرحلة إال بعدما أبدى الرئيس سيريل رامافوزا ووزيرة العالقات الدولية وا
 سفير بريتوريا بالدوحة قلقه حيال األمر.

وقبل ذلك، ذكرت صحيفة "ساوث أفريكا" الجنوب أفريقية أن الرئيس السابق جاكوب  
 قي األموال لإلطاحة بالرئيس الحالي. زوما أجرى زيارة سرية إلى الدوحة للقاء أمير قطر لتل

 خاتمة: 

واقع القارة األفريقية المعقد والمضطرب سيستمر موضوعًا رئيسيًا في أجندة يبدو أن 
األمم المتحدة، بيد أن النشاط األممي في الملف األفريقي يتسم بعدد من السمات التي يمكن 

ف األممي بشأن الملفات األفريقية الوقوف عليها في ضوء الرصد السابق، منه أن الموق
مرده مواقف القوي الكبرى المتورطة في هذه الملفات أو ذات  مضطرب، ولعل هذا االضطراب

المصالح الواسعة في هذه الملفات، كاألداء الفرنسي في الملف المالي، وثاني تلك السمات هو 
ر أزمات تعد تاريخية أن النشاط األممي لم يزل يقف عاجزًا عن إحداث أية فارق في مسا

ات أن أي تقدم ملموس في أي من الملفات األفريقية كملف الصحراء الغربية، وثالث تلك السم
إنما يعود إلى التغير الجوهري في أداء األطراف المحلية لألزمة كالحالة األثيوبية، حيث أن 

من التسوية التحول النوعي في تعاطي الطرف األثيوبي مع ملف األزمة مع إريتريا مكن 
 الحثيثة لألزمة برعاية أممية.
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 2019ت يف أفريقيا عام خريطة االنتخابا

 (1)فريدة بنداري

 
من النظم اإلفريقية محكومة من قبل الحزب الحاكم المسيطر منذ ال تزال الكثير 

االستقالل، فال تزال الكثير من هذه الدول تحتل مراكز متقدمة في مؤشر مدركات الفساد  
هد عنًفا سياسًيا  السياسي ومؤشر الخطر السياسي، وبالتالي ال تزال الكثير من الدول تش

الذي أصبحت معه ورقة االقتراع ال البندقية مصدًرا  مصاحًبا إلجراء االنتخابات، على النحو 
 للعنف في إفريقيا.

ويقول المراقبون إن استعراض المشهد العام لالنتخابات الرئاسية والتشريعية في  
بات على مستوى القارة بلدان إفريقيا خالل حقبة التسعينيات تكشف عن تحسن أوضاع االنتخا

 ه في التسعينيات.في الوقت الراهن عما كان الحال علي
وبحسب دراسة صادرة عن مركز الدراسات اإلستراتيجية التابع لالتحاد اإلفريقي فإن 
التحسن في أوضاع االنتخابات على مستوى أفريقيا ال يشمل الجانب الكمي فقط والذي يعبر 

مشاركين في عمليات التصويت، بل ويتعداه إلى تحسن على عنه ارتفاع أعداد األفارقة ال
ستوى الكيفي والذي يتمثل في ارتفاع مستوى ضمانات الحيدة والنزاهة في تنظيم العمليات الم

 االنتخابية على مستوى القارة. 
وتؤكد الدراسة أن مزيدا من تحسين معدالت المشاركة العددية للمواطنين األفارقة في 

تم بها العمليات  وكذلك تحسين ضمانات النزاهة والتدقيق في الكيفية التي ت عمليات التصويت 
االنتخابية في إفريقيا باتا يشكالن ضمانة مطلوبة بصورة أكبر لتعزيز الحالة الديمقراطية على 
مستوى القارة وإسباغ الشرعية النافية للطعن والتشكيك في نتائج االنتخابات بما يحول دون 

 إفريقيا.اسية سرعان ما تتحول إلى صراعات مسلحة في كثير من بلدان تفشى خالفات سي
وبحسب الدراسة الصادرة عن مفوضية االتحاد اإلفريقي، ترجع نصف الصراعات 
المسلحة الحالية على مستوى القارة اإلفريقية بشكل أو بآخر إلى خالفات حول نتائج انتخابية 

 على النحو التالي: 2019تي شهدت انتخابات في هذا البلد أو ذاك. ويمكن رصد الدول ال
 

 

   .باحث دكتوراه / جامعة القاهرة –األمين العام للجمعية العلمية للشئون األفريقية  (1)
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 يا.. صراع ثنائي والرهانات أمنية واقتصادية انتخابات نيجير 

وتعد االنتخابات النيجيرية بداية لسلسلة من االستحقاقات االنتخابية التي ستشهدها 
سية دولة بقارة إفريقيا على مدار العام الجاري، وهي استحقاقات تتنوع ما بين عامة ورئا 12

ما يعزز من حالة االستقرار والسلم ومحلية تضع القارة على مسار أعمق للتطور الديمقراطي ب 
 األهلي من خالل تعزيز المشاركة السياسية لإلنسان اإلفريقي.

أكثر االنتخابات جداًل منذ عودتها للحكم المدني  2019في فبراير وقد شهدت نيجيريا 
بوع في أجواء من الريبة والشك حول إمكانية التالعب ، والتي تم تأجيلها نحو إس1999عام 

بها. وجرت االنتخابات بين الرئيس المنتهية واليته محمد بوخاري ونائب الرئيس السابق أتيكو 
الرئيس محمد بوخاري في سياق من االضطرابات األمنية  أبو بكر، والتي أسفرت عن فوز

ل شرق البالد، فضاًل عن المصادمات بين  والضربات التي تشنها الحكومة على المسلحين شما
 المزارعين والرعاة، عالوة على تراجع األوضاع االقتصادية وانتشار الفساد في البالد. 

لحاكم النيجيري على كافة وقد جاءت نتائج االنتخابات لتعكس سيطرة الحزب ا
ب مؤتمر كل االنتخابات سواء لمجلس الشيوخ أو الجمعية الوطنية أو الرئاسية حيث حصل حز 

 65( فى انتخابات مجلس الشيوخ على APC) All Progressives Congressالتقدميين 
 People's Democratic، بينما حصل حزب الشعب الديمقراطي 109مقعد من اجمالي 

Party (PDP على :)مقعًدا، وأخيًرا حصل حزب التقدميين الشباب  39Young 
Progressives Party .على مقعد وحيد 

 2019السنغال: االنتخابات الرئاسية فبراير  

انتخابات رئاسية   2019أيضا في الرابع والعشرين من فبراير شهدت السنغال 
يخوضها رئيس البالد ماكى سال وينافسه فيها أربعة مرشحين من قوى المعارضة. ويعتبر 

ن واستقرار منطقة المراقبون أن االنتخابات السنغالية والنيجيرية عامالن أساسيان في حفظ أم
 غرب إفريقيا أمنيا وسياسيا. 

جماعات حقوقية استبعاد مرشحين يحظيان بشعبية من السباق في ذلك  كا انتقدت 
البلد الواقع في غرب أفريقيا والذي ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه أكثر الديمقراطيات 

ابق خليفة سال وكريم واد نجل استقرارا في المنطقة. حيث تم استبعاد رئيس بلدية داكار الس
من  2012إلى عام  2000الذي تولى رئاسة البالد من عام  الرئيس السابق عبد هللا واد

 الترشح بسبب إدانتهما بالفساد. 
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، ولذلك 2000وقد شهدت السنغال تداول السلطة بين الحكم والمعارضة في العام 
يز الحالة الديمقراطية في البالد إذا  خطوة كبيرة صوب تعز  2019كانت انتخاباتها في العام 

وفي نهاية الجولة االولي  أعلن رئيس .النزاهة والمشاركة الشعبية الواسعة توافرت لها اعتبارات
الوزراء السنغالي محمد بن عبدهللا ديون فوز الرئيس ماكي سال بوالية رئاسية ثانية بنسبة 

ال حقق مفاجأة ونجح نجاحًا باهرًا في ويؤكد  أن الرئيس س على األقل" من األصوات . 57%"
% من األصوات، خصوصًا أن عدد الناخبين في داكار يشكل ربع  47.9داكار، إذ حصل على 

 الكتلة الناخبة في البالد.
    2024جزر القمر.. إعادة انتخاب غزالي عثمان رئيًسا حتى عام  

يته والمصمم على وسط أجواء بالغة التوتر بين الرئيس غزالي عثمان المنتهية وال
ات تزوير واسعة النطاق، شهدت جزر القمر الدورة  الفوز، ومنافسيه الذين يتحدثون عن عملي

 األولى من االنتخابات الرئاسية .

هذا األرخبيل الواقع في المحيط الهندي والعضو في الجامعة   هورية جزر القمرجم
ألف نسمة، والذى يعد من الدول األفقر واألكثر عرضة  800العربية والذي يبلغ سكانه 

انقالب أو انقالبًا منذ استقلت عن محاولة  20لالنقالبات. إذ تعرضت جزر القمر إلى أكثر من 
يبق رئيسها األول أحمد عبدهللا أكثر من شهر قبل أن تتم اإلطاحة . ولم 1975فرنسا عام 

 . به
أدلى الناخبون في جزر القمر بأصواتهم  2019في الرابع والعشرين من شهر مارس 

ية جديدة ، والتي في االنتخابات الرئاسية وسط توقعات بأن يفوز الرئيس غزالي عثمان بوال
 ز االصوات في مقر الجمعية الوطنية في موروني.وقد جري فر  .وقاطعتها أحزاب المعارضة

، أقر عبر استفتاء إصالحا دستوريا شكك في النظام الموضوع في  2018وفي 
إلنهاء األزمات االنفصالية التي تعصف باألرخبيل الصغير في المحيط الهندي.ومدد  2002

التي ُتمنح بالتناوب  والية الى واليتين مدة الواحدة خمس سنوات، فترة الرئاسةهذا النص من 
الى مواطن من كل واحدة من جزرها )جزر القمر الكبرى، موهيلي، أنجوان(.وبفضل القانون 
االنتخابي الجديد، يمكن أن يبقى رئيس الدولة المنتهية واليته، إذا ما فاز، في السلطة حتى 

2029 
ارضة ويحقق بون كثيًرا على نتائج االنتخابات المحلية بما يرضى المعوعول المراق

 .االستقرار في جزر القمر

https://arabradio.us/tag/%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%b2%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%b1/
https://arabradio.us/tag/%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%b2%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%b1/
https://arabradio.us/tag/%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%b2%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%b1/
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إال ان لجنة االنتخابات أكدت على إن عشرات مراكز االقتراع تعرضت للتخريب في 
جزيرة أنجوان، بينما تحدث شهود عيان عن العثور على عدة صناديق اقتراع تم ملؤها بأوراق، 

معارضة من أداء الخبراء المعنيين بتقييم العملية االنتخابية من طرف ال كما منع بعض
مهامهم. كما استخدمت الشرطة في جزر القمر الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين قادهم 

 زعماء المعارضة احتجاجا على ما قالوا إنها انتخابات رئاسية غير نزيهة.
 2019االنتخابات العامة في ماالوي  

ك النتخاب رئيس ، وذل2019مايو  21االنتخابات الثالثية في ماالوي في  أجريت
البالد  والجمعية الوطنية ومستشاري الحكومة المحلية. وكانت النتيجة األولية هي إعادة  
انتخاب الرئيس "بيتر موثاريكا" من الحزب الديمقراطي التقدمي، مع بقاء حزبه األكبر في 

 الجمعية الوطنية. 

رئيس بيتر  ذه االنتخابات عشرة مرشحين لمنصب الرئيس، من بينهم الرشح في ه
موثاريكا من الحزب الديمقراطي التقدمي الذي ترشح لفترة والية ثانية. كما ترشح نائب الرئيس  

(، بعد أن ترك الحزب الديمقراطي التقدمي UTMشاولوس شيليما عن حركة التحول المتحدة )
رشحين اآلخرين الزاروس تشاكويرا )حزب المؤتمر في . وكان من بين الم2018في عام 

 وي( وأتوبيلي مولوزي )الجبهة الديمقراطية المتحدة(.ماال
مثيرة للجدل إلى حد كبير، وهو ما دعى زعماء  2019وكانت نتائج انتخابات 

المعارضة بقيادة الزاروس تشاكويرا وساولوس شيليما للطعن في النتائج أمام المحكمة 
النطاق وأمرت بإجراء  والتي ألغت نتائج هذه االنتخابات بسبب مخالفات واسعة الدستورية

 .  2020انتخابات جديدة  
وعقب إعالن النتائج جرت احتجاجات على مستوى البالد في مايو ويونيو ويوليو 

، حيث اتهم أنصار المعارضة بيتر موثاريكا وجين أنساه بالتزوير. كما طالبوا باستقالة 2019
جين أنساه يجب الماالوي حملة " ة اللجنة االنتخابية في ماالوي جين أنساه. نظم الشبابرئيس

والتي شملت أياًما من االحتجاجات في عدة مدن. ولكن ردًا على ذلك، نظمت آالف  أن ترحل"،
النساء في ماالوي احتجاجات تضامنية تحت عنوان "أنا جان أنساه" بعد أن زعمت أن "أنساه" 

 للتمييز بين الجنسين.  كانت ضحية
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بات لم تشهد تطوًرا كبيًرا فى المشاركة السياسية للمرأة  والالفت للنظر أن تلك االنتخا
، إال أن االنتخابات لم تشهد 2013رغم أن قانون المساواة بين المرأة والرجل تم إقراره فى عام 

فقط على  %22ن ، ومن النساء على مقاعد البرلما  %24أى مرشحة للرئاسة، وتنافس فقط 
م اللجنة العليا لالنتخابات باتخاذ العديد من التدابير مقاعد المجالس المحلية بالرغم من قيا

 التى تيسر مشاركتهن فى االنتخابات.
 2019االنتخابات الرئاسية الجزائرية لعام  

ذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن االنتخابات الرئاسية ستجرى في الرابع من تموز/ 
بريل،. وذلك بعد أسابيع من نيسان/أ 18، والتي كانت مقررة في وقت سابق في 2019ليويو 

عاما ( ، ورغم رفض الشارع  81االحتجاجات التي قادت إلى استقالة عبد العزيز بوتفليقة )
للرئيس االنتقالي المحسوب على النظام  لبقائه في الحكم، لكنه يلقى في المقابل دعم الجيش 

 ورة البقاء في إطار الدستور.الذي أعلن ضر 

جات شعبية حاشدة غير مسبوقة شهدت الجزائر الخميس وبعد عشرة أشهر من احتجا
انتخابات الختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة قوبلت بحركة اعتراض شعبية واسعة من 

 قبل محتجين يعتبرونها مناورة من قبل النظام للبقاء في السلطة. 
يم االنتخابات الجزائرية القائمة النهائية لمرشحي االستحقاق تنظوأعلنت هيئة 

ملفات  مرشحين للرئاسة، وأوضح محمد شرفي، رئيس الهيئة قبول ملفات  5الرئاسي، وقبول
كل من نجد عز الدين ميهوبي، وعبد القادر بن قرينة وعلي بن فليس وعبد المجيد تبون و 

 عبد العزيز بلعيد للترشح للرئاسة.
% ، مشيرا   39,93نسبة المشاركة اإلجمالية في هذه االنتخابات الرئاسية غت وبل

في حين وصلت نسبة  %8,69إلى أّن نسبة المغتربين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج بلغت 
. وجاءت نتائج االنتخابات بفوز عبد المجيد تبون %41,14المقترعين داخل البالد إلى 

 .%58.15صوتا بنسبة  116ألفا و 945يين ومال 4بالرئاسة بعد حصوله على 
 انتخابات جنوب إفريقيا: رغم غضب الناخبين الحزب الحاكم يتصّدر النتائج األولية 

يتجه نحو الفوز في االنتخابات التشريعية والمحلية التي جرت في على الرغم من أنه 
نوب أفريقيا ، يسجل حزب المؤتمر الوطني األفريقي الحاكم في ج2019الثامن من مايو 

 عاما. 25تراجعا في شعبيته على مر السنوات وبصورة تدريجية منذ توليه السلطة قبل 
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مجالس إقليمية، وعبروا عن  وصوت الناخبون الختيار أعضاء البرلمان وتسعة
إحباطهم من تفشي الفساد وارتفاع معدل البطالة وعدم المساواة بين األعراق التي ال تزال 

 ما من انتهاء حكم األقلية البيضاء.عا 25مستمرة بعد 
بخسارته في  2016وبرغم ذلك مني الحزب نفسه بأسوأ هزيمة انتخابية في العام 

نت األولى منذ انتهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ليجد االنتخابات البلدية التي كا
يا وجوهانسبرج اللتان نفسه فاقًدا للسيطرة على مدن كبرى في جنوب إفريقيا من بينها بريتور 

تمثالن العاصمة السياسية واالقتصادية للبالد، وكيب تاون التي تعد العاصمة التشريعية للبالد، 
وبحسب المراقبين فقد   .طلق عليها عاصمة الصناعة في جنوب إفريقياوبورت إليزابيث التي ي

ا تنفيذ عمليات تطهير كانت تلك الخسارة السياسية درسا قاسيا لقيادات الحزب تم على خلفيته
 .وإعادة بناء لقواعد الحزب في الشارع الجنوب إفريقي

ذي يحكم البالد منذ  وكانت االنتخابات أصعب اختبار لحزب المؤتمر الوطني األفريقي ال 
 60ولم تقل نتائج الحزب الذي أسسه نيلسون مانديال من قبل عن  1994انتخابات جرت عام 

 طة.%من األصوات منذ توليه السل

 انتخابات موريتانيا بين "مكائد" جنراالت الجيش و"انتصار" ديمقراطي غير مسبوق 

، مع التخطيط للجولة 2019يونيو  22أجريت االنتخابات الرئاسية في موريتانيا في  
% من األصوات. وكانت 50يوليو في حالة لم يحصل أي مرشح على أكثر من  6الثانية في 

على  فوز فوز مرشح األغلبية الحاكمة محمد ولد الغزواني من النتيجة في الجولة األولى 
يها % من األصوات. في جولة من التنافس ف52اإلتحاد من أجل الجمهورية، الذي حصل على 

وسيدى محمد ولد   محمد ولد الغزوانىمرشحين من أبرزهم وزير الدفاع السابق الفريق أول  6
نيا الدائم السابق لدى جامعة الدول العربية واألمم رئيس الوزراء األسبق ومندوب موريتا بوبكر

رض مرشح حزب الصوواب البعثى والقيادى المعا بيرام ولد اعبيدىالمتحدة. والنائب البرلمانى 
كان حاميدو رئيس حزب إتحاد قوى التقدم اليسارى، ومرشح األقلية الزنجية  محمد ولد مولود

 .د األمين المرتجىمحم، والمرشح المستقل خبير المحاسبة بابا

وقد حدثت االنتخابات في عدم وجود صخب وتوتر وصراع وفوضى ؛ لكن المعارضة 
المجلس الدستوري إال ان ،2019يوليو  1في رفضت النتائج، قائلة إنها "انقالب آخر للجيش" 

 الموريتاني أكد  على فوز الغزواني رئيًسا ورفض ادعاء المعارضة.
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هي أول انتقال سلمي للسلطة منذ استقالل البالد عن  2019ُيقال إن االنتخابات 
. ويعتبرها المراقبون عالمة فارقة ما بين ماض قريب شهدت فيه البالد 1960فرنسا في عام 

وانتهت بتولي رئيس البالد الحالي  2008و  2005نقالبات مسلحة كان آخرها في عام ا
، كما عزز 2009طية جرت في العام محمد ولد عبد العزيز منصب الرئيس في انتخابات ديمقرا

ولد عبد العزيز مكانته في انتخابات أخرى شهدتها البالد على منصب رئيس الدولة في العام 
2014. 

 وزمبيق.. اختبار السالم بعد اتفاقية لوقف الحرب األهلية  انتخابات م 

 4انتخابات رئاسية وبرلمانية ،تنافس   2019شهدت موزمبيق في منتصف أكتوبر
 13شحين لرئاسة دولة موزمبيق،  للحصول على أصوات الناخبين الذين يصل عددهم مر 

د وتعد أول ممارسة مليون ناخب، ممن يحق لهم التصويت، فى تتم وسط مناخ سياسي معق
سياسية ديمقراطية سلمية تشهدها البالد منذ التوصل التفاق السالم ووقف إطالق النار المبرم 

وتحالف الحركات المسلحة  1992فريليمو الحاكم منذ العام بين حزب  2016في العام 
المتمردة “رينامو” التي دخلت في مسار الجلوس على طاوالت التفاوض على حساب خفض 

في مقابل مكاسب سياسية وضمانات ديمقراطية  2013يرة العمل العسكري منذ العام وت
 للمشاركة بمرشحين في االنتخابات البرلمانية .

، من حزب فريليمو، أمام كل من فيليب نيوسيرئيس المنتهية واليته  وتنافس ال
، من الحركة وديفيز سيمانجومن حزب المعارضة الرئيسي "رينامو"،  أوسوفو موميد

 من "الحركة المتحدة من أجل الخالص الشامل". وماريو ألبينوالديمقراطية لموزمبيق، 
فيه  "أنا النحل الذي سيصنع العسل  ورفع نيوسي فى حملته االنتخابية، شعاًرا يقول

نتخابات فى وأعلنت مفوضية اال للجميع" ، في إشارة إلى لقبه الذي يعني "النحل" بلغته األم.
 % من عدد األصوات  73موزمبيق، فوز الرئيس فيليبى نيوسى بنسبة 

ويعتبر المراقبون أن نجاح االنتخابات ومرورها مؤشر على مدى نجاح والتزام حزب 
يليمو الحاكم وقياداته في الوفاء بتعهداتهم للغرب ببناء نظام ديمقراطي يقوم على توسيع فر 

حزاب والقوى الفصائلية المختلفة في البالد وانخراطها في العمل نطاق المشاركة السياسية لأل
 .السياسي السلمي كبديل عن االحتكام للبنادق
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 االنتخابات العامة فى بوتسوانا  

أكتوبر انتخابات عامة الختيار رئيس للبالد وهى  23سوانا في أنطلقت في بت
للحزب الديمقراطي  كمرشح ماساسى موكوجويتسىاالنتخابات التي سيخوضها الرئيس 

وقد احتفظ حزب بوتسوانا الديمقراطي، الذي حكم البالد منذ  .البوتسواني الحاكم وبين خاما
أكثر االنتخابات تنافسيًة في تاريخ ما بعد  م، بالسلطة في واحدة من1966االستقالل في عام 

بيته البرلمانية، عاًما في البالد. واستطاع الحزب أن يحافظ على أغل 53االستقالل الذي دام 
 مقعًدا متنافًسا عليه في الجمعية الوطنية. 57من أصل  29وفاز بـ

آنذاك  جدير بالذكر أن خاما قام بتسليم الرئاسة وقيادة الحزب إلى نائب رئيسه 
م، بما يعكس انتقااًل سلميًّا للسلطة في البالد. لكنَّ العالقة توترت 2018ماسيسي في أبريل 
دما طرد ماسيسي رئيس وكالة االستخبارات إسحاق كجوسي، وهو حليف في الشهر التالي عن

 لخاما. وبعد مرور عام، ألغى ماسيسي الحظر الذي فرضه خاما على صيد الفيلة.
اختبارا مهما فى هذه االنتخابات لدحض المزاعم الغربية لها باالفتقاد   وتواجه بتسوانا

برغم ما حققته قيادتها الحالية من نجاحات  على معايير الشفافية وانتشار الفساد االقتصادي
 .على صعيد تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي

يكلي  والبطالة في البالد؛ وإذا لم يتصدَّ الحزب الديمقراطي لبوتسوانا بجدية للضعف اله
م؛ فاالختبار األكبر للحزب الديمقراطي 2024فإنه قد ال ينجو في المنافسة القادمة في عام 

 بما لم يأِت بعُد.ر 
 تقدم "جينجوب" في االنتخابات الرئاسية  :    ناميبيا 

جولة انتخابات رئاسية وتشريعية هامة لتجديد الثقة   2019شهدت ناميبيا في نوفمبر 
المنظمة سوابو”  والذي يعد  –سحبها من حزب “منظمة شعوب جنوب غرب إفريقيا أو 

السياسية األكثر قوة والمسيطرة على مقاليد الحكم منذ استقالل ناميبيا عن جنوب إفريقيا في 
 .1990العام 

وفاز الحزب الحاكم فى البالد، منظمة شعب جنوب غرب إفريقيا )سوابو(، لكنه خسر 
ا يمنحه من األصوات، مم %56ر3للمرة األولى منذ االستقالل وفاز الحزب بـ  أغلبية الثلثين

% من أصوات  87، حسب المفوضية.، وكان جينجوب فاز بـ 96مقعًدا من أصل  63
، وحصل حزب "سوابو" 2014الناخبين في االنتخابات الرئاسية التي جرت بالبالد في عام 

 ريعية آنذاك.% من األصوات في االنتخابات التش 80على 
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مقعدا  96دا من أصل مقع 77ويسيطر النواب المنتمون إلى منظمة سوابو على 
يتشكل منها المجلس الوطني التشريعي لناميبيا، وينتمي إلى هذا الحزب رئيس ناميبيا الحالي  

% في انتخابات الرئاسة التي جرت في العام  87هاج جينكوب الذي فاز باكتساح نسبته 
 درها خمسة أعوام.لوالية ق 2014

 . الديمقراطياالنتخابات التونسية : استكماال لمسيرة التقدم  

هي االنتخابات الرئاسية الحادية عشرة  2019االنتخابات الرئاسية التونسية المبكرة 
في تونس والثانية بعد الثورة التونسية والتي انتخب فيها رئيس الجمهورية التونسية السابع 

الجولة األولى تصدر كال من قيس سعيد ونبيل القروي للمرشحين،  في تاريخ البالد. في
أكتوبر، وكانت نتيجتها فوز قيس سعيد بأكثر من  13لتالي فقد جرت جولة اإلعادة في وبا
72%. 

وألول مرة في تاريخ تونس، تقرر تنظيم مناظرات تلفزيونية في الدورة األولى من 
ة بين ثالثة مجموعات من المترشحين وزعوا حسب االنتخابات، وذلك على ثالثة أيام متتالي

رات من تنظيم مؤسسة التلفزة التونسية والهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  القرعة. كانت المناظ
والهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري، بالتعاون مع مبادرة مناظرة، وتم بثها على 

 بية.أغلب القنوات التونسية وعدة قنوات أجن
يا المستقلة لالنتخابات. أشرفت على العملية االنتخابية هيئة مستقلة تدعى الهيئة العل

نوفمبر، غير أن المواعيد االنتخابية قد  24و 17كان من المفترض أن تجرى االنتخابات في 
سبتمبر  15تغيرت في ظل ما فرضته وفاة الرئيس السبسي، فُقدمت االنتخابات إلى تاريخ 

المبكرة  ن عدم تجاوز اآلجال الدستورية التي تضبط مواعيد إجراء االنتخاباتلضما 2019
يوًما، وفًقا لما يقتضيه الدستور. على أن يتم  90يوما وال تزيد عن  45على أن ال تقل عن 

 ℅50إجراء جولة ثانية من االنتخابات إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية األصوات، أي 
 نوفمبر. 3انتخابات اإلعادة زائد واحد، وأال تتجاوز 
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 2019 -2018مالمح االقتصاد األفريقى 
 د. سمر حسن الباجوري 

 

 : والعمالة  السكان :  أوال 

 بمعدل 2019 عام نسمة 1,316,428,627 حوالي األفريقية القارة سكان عدد بلغ
 يسكن. العام نفس في العالم سكان من %16.72 حوالي يشكلون  ،%2.52 سنوي  نمو

 .  الريف في %54.6 يسكن بينما الحضرية المناطق في منهم 43.4%
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 يعتبر بينما أفريقيا، وغرب شرق  إقليمي في األفريقية القارة سكان ثلثي قرابة ويسكن
 (. 1) رقم الشكل من يتبين كما وذلك سكاناً  األقل هو أفريقيا جنوب إقليم

Source: Population of Africa, at: www.worldpopulationpyramid.net/Africa/2019/   

http://www.worldpopulationpyramid.net/Africa/2019/
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 2019 عام سكانها عدد بلغ حيث بالسكان اكتظاظاً  القارة دول أكثر هي انيجيري وتعد
 100 بحوالي مصر ثم  نسمة مليون  112 بحوالي إثيوبيا تليها نسمة، مليون  200 من أكثر

 هذا يتعدى حيث السكان، نمو معدالت بارتفاع األفريقية القارة دول تتسم كذلك. نسمة مليون 
 وأنجوال الديموقراطية والكونغو النيجر مثل األفريقية القارة دول من العديد في %3 المعدل
 العمر متوسط يقل حيث القارة في عام بشكل الصحة مؤشرات تدني من بالرغم هذا. وتنزانيا
 مستوى  على متوسطه أن وبل األفريقية الدول من العديد في سنة 50 عن الميالد عند المتوقع

 مالي في تصل حيث دول عدة في المواليد وفيات التمعد ترتفع كذلك. سنة 52 يبلغ القارة
 اليزال المواليد معدالت ارتفاع أن إال. مولود 1000 لكل وفاة حالة 102 إلى المثال سبيل على
 .     مرتفع سكان نمو معدل مسبباً  التأثيرات هذه من يحد

 2019أقاليم أفريقيا الجغرافية عام  (: توزيع السكان على 2شكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 

Source: Africa Poplation, at: www.worldometeres.info/world-population/africa-population/   

 
 في مليون  705 من إفريقيا في العمل سن في السكان عدد يزيد أن المتوقع ومن

 االقتصادات على ضغطاً  يشكل ما وهو. 2030 عام بحلول مليار من يقرب ما إلى 2018
 وظيفة فرصة مليون  12 حوالي خلق إلى القارة تحتاج حيث. الئقة وظائف لتوفير األفريقية

 . العاملة القوى  في النمو هذا لمواجهة سنوياً  جديدة

http://www.worldometeres.info/world-population/africa-population/


 

  

209 

 

د 
صا

ح
يا

يق
فر

أ
 

20
19

 

 

 9201 األول تشرين-متوز /أكتوبر-وليوي

 

 يخلق ال حالياً  نمو من قهتحق ما ألن وذلك األفريقية للقارة كبيراً  تحدياً  يشكل ما وهو
 سنوياً  %1.8 من بأقل يتزايد األفريقية القارة في التوظيف فمعدل العمل، فرص من العدد هذا
. %4 حوالي يبلغ والذي للقارة المتوسط االقتصادي النمو معدل من بكثير أقل معدل وهو

 شخص مليون  100 بحوالي العمل عن العاطلين عدد يرتفع أن يعني المعدل هذا واستمرار
 نموها ربط إلى تهدف هيكلية تغييرات االفريقية الدول تتخذ لم إذا ،2030 عام بحلول

 معدل بارتفاع األفريقية القارة في العمل سوق  ويتسم. مناسبة عمل فرص بتوليد االقتصادي
 يبلغ حيث المعدالت، أعلى من أفريقيا في العمالة هذه نسبة وتعد. الرسمية غير العمالة
 .الزراعية غير المجاالت في العاملين من %72 حوالي المتوسط في منسبته

 هو الزراعة قطاع يزال فال أفريقيا، في للعمالة القطاعي بالتوزيع يتعلق فيما أما
 قطاع ثم الخدمات قطاع يليه الصحراء جنوب أفريقيا في التشغيل في مساهمة األكثر القطاع

 :اليالت الشكل من يتبين كما وذلك الصناعة
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الكلي   االقتصاد  مؤشرات:  ثانيا 

 يصل أن المتوقع ومن ،2018 عام %3.5 حوالي الفريقيا االقتصادي النمو معدل بلغ
 من أقل المعدل هذا أن من الرغم وعلى. 2020 عام %4.1 و %4 إلى 2019 نهاية في

  القارة دول تتفوق  أن المتوقع من أنه إال المثال، سبيل على والهند كالصين دول في نظيره
 .والنامية الناشئة الدول من غيرها على - االفريقي التنمية بنك لتقرير وفقاً – اإلفريقية

Source: ILO: World Employment Social Outlook: Trends 2019 (Geneva: ILO, 2019). 
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 حيث الصحراء، جنوب أفريقيا في نمواً  األسرع المنطقة هي افريقيا شرق  منطقة وتعد
 تحقق أن المتوقع ومن %6 بلغ 2018 إلى 2010 من للفترة سنوي  نمو معدل متوسط حققت

 الخاص النمو مؤشر سجل حين في. 2020 في %6.1 و 2019 في %5.9 نمو دلمع
 هناك كان المقابل وفي. المتوسط هذا من أعلى مستويات وتنزانيا ورواندا وإثيوبيا بجيبوتي

 مثل واألمني السياسي باالستقرار مرتبطة لعوامل نتيجة ضعيف نموها معدل يزال ال أخرى  دول
 . القمر وجزر بوروندي

  يبقى ولكنه تدريجيًا، تحسناً  االقتصادي النمو معدل يحقق إفريقيا، وسط منطقة وفي
  العالمية األسعار  تحسن إلى التحسن هذا ويرجع ككل، األفريقية للقارة بالنسبة المتوسط دون 

 .المنطقة في الزراعي االنتاج معدل وارتفاع الزراعية للسلع
 بعد 2020 و 2019 في معتدل اأفريقي جنوب في النمو يظل أن المتوقع ومن

 النمو إلى أساساً  يعود ما وهو ،2018و 2017 في تحقيقه تم الذي المحدود التحسن
 .اإلقليم هذا اقتصادات أكبر أفريقيا لجنوب الضعيف االقتصادي

 (2020-2010(: معدل نمو الناتج المحلي االجمالي الحقيقي في الفترة )4شكل رقم )
 

 
 

 
 
 
 

 

 : في الواردة   البيانات من   الباحث داد اع من : المصدر

African Development Bank (Afdb): African Economic Outlook 2019 (Abidjan, Cote D’Ivoire: 

Afdb, 2019).  P.3 
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Source: African Development Bank (Afdb): African Economic Outlook 2019 

(Abidjan, Cote D’Ivoire: Afdb, 2019).   P.3 

 
 األفريقية الدول من العديد تمكنت فقد الصحراء، جنوب أفريقيا دول مستوى  على أما

 فحققت ،2016 من بداية االفريقية االقتصادات أصاب الذي االقتصادي تباطؤها من التعافي
 السابق العام في  %0.8 كان أن بعد %1.9 بلغ االجمالي المحلي للناتج نمو معدل نيجيريا

 2018 عام أصابها الذي االقتصادي الكساد من التعافي في أفريقيا جنوب اقتصاد بدأ اكم له،
  أفريقيا جنوب في اقتصاد  أكبر ثالث أنجوال أما. %0.8 بلغ محدود اقتصادي نمو معدل لتحقق
 لتراجع كنتيجة االقتصادي نموها معدل تراجع في تمثل االقتصادي الكساد من تعاني فظلت

  االقتصادي نموها معدالت على حافظت فقد الموارد كثيفة غير الدول أما .النفطي انتاجها
: الدول تلك أبرز ومن. 2019 عام خالل االقتصادي أدائها في المحقق والتحسن المرتفع
 ساحل العاجو  ورواندا السنغال، من كلٍ  سجلت وقد. ساحل العاج بنين، أوغندا، رواندا، كينيا،
 %7.5 ،%7  بلغ 2019 عام خالل الصحراء جنوب أفريقيا في ياالقتصاد النمو معدالت أعلى

 .  التوالي على %7.4 و
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 المصدر هو االستهالك فيظل االقتصادي، النمو محركات أو بمصادر يتعلق فيما أما
 نمو في مساهمته نسبة كانت وإن اإلفريقية، القارة في نمواً  األعلى الدول في للنمو الرئيسي

 عام %48 إلى 2015 عام %55 من انخفضت قد عام بوجه الحقيقي الياالجم المحلي الناتج
 صافي وساهم ،%48 إلى %14 من االستثمار مساهمة نسبة زادت حين في ،2018

  عبئاً  تشكل ما غالباً  كانت الصادرات أن من الرغم على ،2014 منذ إيجابي بشكل الصادرات
 .األفريقية القارة في االقتصادي النمو على

 االفريقية القارة نجاح من وبالرغم األفريقية القارة في األبرز المشكلة هو الفقر اليزال
 413 إلى 2010 عام مليون  409 من الفقر خط تحت السكان عدد خفض في المحدود
 نفس في %46.5 إلى %41 من راتفعت قد السكان اجمالي من الفقراء نسبة أن إال مليون،
 مستوى  على فقراً  األكثر الدول ضمن مدرجة األفريقية رةالقا دول نصف قرابة أن بل. الفترة
 . العالم

 بوروندي أفريقيا، وسط: وهي أفريقية دول هي العالم في دول خمس أفقر إن بل
 .وماالوي  والنيجر الديموقراطية والكونغو

 
 
 
 
 
 
 
 

 2020-2010(: معدل التضخم في األقاليم األفريقية للفترة 6شكل رقم )
 : في الواردة   البيانات من   الباحث داد اع من : المصدر

African Development Bank (Afdb): African Economic Outlook 2019 (Abidjan, Cote D’Ivoire: 

Afdb, 2019).  P.41. 
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 : الكلي   االقتصادي األداء :  ثالثا 

 :الداخلي االقتصادي األداء (أ

 حيث األخيرة، لسنواتا في ملحوظ بشكل األفريقية القارة  في التضخم معدالت تراجعت
. 2018 في %10.9 إلى 2017 في %12.6 من أفريقيا في التضخم معدل متوسط انخفض

 المضطربة الدول تزال ال بينما. 2020 في %8.1 إلى ليصل تراجعه يواصل أن المتوقع ومن
 والتي المثال سبيل على السودان جنوب مثل االرتفاع شديدة تضخم معدالت من تعاني سياسياً 

 .%188 فيها التضخم معدل غبل
 االتحاد ودول أفريقيا وسط لدول النقدي  االتحاد في األعضاء الدول كانت حين في

 خاصة -أقل أو %2 بنسبة - األقل التضخم معدل ذات الدول هي افريقيا غرب لدول النقدي
 .باليورو عملتها ارتباط بسبب افريقيا غرب فرنك منطقة دول

 من األفريقية الدول من العديد صححت فقد العامة، لماليةا بأوضاع يتعلق فيما أما
.  النفقات وخفض الضريبية اإليرادات زيادة خالل من األخيرة السنوات خالل المالية أوضاعها

 الموارد تعبئة تحسين إلى الدول من العديد  في أدت  التي الضريبية اإلصالحات بجانب هذا
 سبيل فعلى. األفريقية للقارة التنموية االحتياجات لتلبية كافية غير تظل كانت وإن المحلية
 كما. الضافة القيمة ضريبة خالل من ومصر الجزائر في الضريبية اإليرادات ارتفعت المثال
 الدفع منظومة بتفعيل وزامبيا ورواندا والمغرب وموريتانيا وكينيا بتسوانا مثل دول قامت

 إال. اإليرادات زيادة وبالتالي الضريبي تهربال من الحد إلى ساهم بشكل للضرائب اإللكتروني
 المطلوبة المستويات من أدنى الضريبية االيرادات التزال االصالحات هذه من وبالرغم أنه

 المعدل يقدر بينما فقط %17 حوالي الضرائب معدل متوسط بلغي فبينما التنمية لتحقيق
 الدول بين كبير بتفاوت المعدل هذا ويتسم. %25 بحوالي التنموية االحتياجات لسد  المطلوب
 في %36و سيشل في %31 حوالي إلى نيجيريا في %2.8 حوالي من يتراوح حث األفريقية
 . ليسوتو
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 برامج إطار في األفريقية الدول من العديد لجأت فقد العامة؛ النفقات جانب من أما
 الناتج من %9.4 نم العامة النفقات متوسط انخفض حيث نفقاتها، ترشيد إلى المالي االصالح
 .2019 عام %8 من أقل إلى 2014 عام االجمالي المحلي

 العجز متوسط ليبلغ العام العجز معدالت خفض إلى المالية االصالحات هذه أدت وقد
 و 2015 عامي في %7 كان أن بعد االجمالي الحلي الناتج من %4 حوالي أفريقيا في العام

 . %3.5 حوالي 2020 عام بلغلي االنخفاض في يستمر أن ويتوقع 2016
 من النفط أسعار في الملحوظ التعافي بفعل النسبة هذه انخفضت البترولية الدول وفي

 يبلغ أن المتوقع ومن 2019 عام %3.8 و 2018 عام %4.5 إلى 2016 عام %8.7 حوالي
 طالمتوس في يبلغ أقل عام عجز بمعدالت فتتسم البترولية غير الدول أما. 2020 عام 3.5%

 ومن ،2018 عام %4.5 كان أن بعد 2019 عام في االجمالي المحلي الناتج من 4%
 معدل فاليزال الدول مستوى  على أما. 2020 عام %4 إلى ليصل انخفاضه يواصل أن المتوقع
 بوروندي،: من كلٍ  في %10 يتخطى حيث االفريقية الدول من العديد في مرتفعاً  العام العجز

 ومصر القمر جزر من كلٍ  في %10 غلى %5 بين ما ويتراوح, مبابوي وزي إريتريا، جيبوتي،
 .   وزامبيا وموزمبيق

 
 

 
 
 
 
 
 

Source: African Development Bank (Afdb): African Economic Outlook 2019 

(Abidjan, Cote D’Ivoire: Afdb, 2019).   P.15. 
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 حوالي االجمالي المحلي الناتج إلى العام الدين نسبة بلغت العام،؛ بالدين يتعلق فيما
 الدول بين النسبة هذه في كبيرة وتاتاتف هناك أن إال الصحراء، جنوب إفريقيا في 53%

 نسبة لديها ومالي فاسو وبوركينا وبتسوانا الجزائر منها أفريقية دولة 16 فهناك. قيةاألفري
 الكونغو في %80 نسبته تتعدى حين في االجمالي؛ المحلي الناتج من %40 من أقل دين

 يمكن عام وبشكل. وجيبوتي وموزمبيق األخضر الرأس في %100 ويتعدى بل وأنجوال، ومصر
  لالقتصادات النسبية الهشاشة ارتباط إلى أفريقيا في العام دينال معدالت ارتفاع إرجاع

  تأثرها وبالتالي األولية لسلع العالمية باألسعار أساسية بصورة ارتباطها واستمرار األفريقية
 االدخار معدالت نخفاضال ى أخر  جهة ومن مؤخرًا، السلع هذه أسعار بانخفاض مباشرة بصورة
 الدول من كثير توسع ظل في خاصة القارة لدول التنموية جاتلالحتيا كفايتها وعدم المحلية

 . مؤخراً  التحتية البنية مشروعات في األفريقية
 :الخارجي االقتصادي األداء (ب

 يتعلق فيما سواء الخارجي، األداء مؤشرات تراجع من األفريقية القارة عانت عام بشكل
 األسعار تراجع إلى أساساً  يرجع ما وهو. الرأسمالية المعامالت ميزان أو التجاري  بالميزان
 الركود نتيجة االفريقية للقارة النقدية التدفقات وانخفاض. جهة من األفريقية للصادرات العالمية

 .العالمي االقتصادي
  التجاري  ميزانها في المحقق التحسن من فبالرغم الجارية المعامالت بميزان يتعلق فيما

 المحلي الناتج من كنسبة العجز مستوى  أن إال 2016 منذ االجمالي المحلي الناتج من كنسبة
  التذبذب معدل أن كما. أفريقيا وشرق  شمال دول في خاصة نسبياً  مرتفعة تزال ال االجمالي
 األفريقية القارة  دول أغلب اقتصادات اعتماد الستمرار كنتيجة السائدة السمة هو اليزال المرتفع

 . يةاألول والسلع الطبيعية الموارد على
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 دوالر مليار 170.8 من أفريقيا  إلى الخارجية المالية التدفقات اجمالي ارتفعت وقد
 المحلي الناتج من %4 حوالي مشكالً  2017 في دوالر مليار 193.8 إلى 2016 عام في

 في %7.8 من االجمالي المحلي الناتج من كنسبة النقدية التدفقات صافي وارتفعت. االجمالي
  .2017 في %8.5 إلى 2016

 من األفريقية القارة نصيب يزال فال المباشرة األجنبية باالستثمارات يتعلق فيما
 لما بالنظر وخاصة العالم، أقاليم من يرهاغب مقارنة متواضعاً  المباشرة األجنبية االستثمارات

 مرتبتينال في األوسط الشرق  مع تأتي حيث. واعدة استثمارية وفرص إمكانات من لديها
 حجم حيث من الرابعة المرتبة وفي المشروعات عددمن  نصيبهما متوسط حيث من األخيرتين
 األجنبية االستثمارات نسبة وتبلغ(. 9) رقم الشكل من يتبين كما وذلك االستثمارية التدفقات
 .%5.1 حوالي أفريقيا في االجمالي المحلي الناتج إلى المباشرة

 دوالر مليار 41.8 من أفريقيا إلى المباشرة األجنبية ماراتاالستث تدفقات ارتفعت وقد
 على االستثمارات هذه توزيع حيث من أما. 2018 عام دوالر مليار 46 إلى 2017 في

 .األفريقية األقاليم

 : في الواردة   البيانات من   الباحث اعداد  من : المصدر

African Development Bank (Afdb): African Economic Outlook 2019 (Abidjan, 

Cote D’Ivoire: Afdb, 2019).   P.42. 
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 االستثمارات تبلغ حيث والثانية األولى المرتبة في أفريقيا وشرق  شمال إقليمي فيأتي
 أما التوالي، على %27 و %25 حوالي االجمالي المحلي اتجالن من كنسبة فيهما االجنبية

 كان فقد األجنبية االستثمارات نمو معدل حيث من أما. %15 بحوالي األقل فهو أفريقيا غرب
 حوالي المباشر األجنبي االستثمار نمو معدل بلغ حيث نمواً  األسرع هو افريقيا شمال إقليم

 مستوى  على ليس األجنبي االستثمار لتدفقات استقباالً  الدول أعلى هي مصر وتعتبر. 7%
 والمغرب الكونغو ثم أفريقيا جنوب يليها. ككل األفريقية القارة مستوى  على وإنما فقط االقليم

 .  وإثيوبيا

 
 
  

 عدد حيث من أفريقيا في األكبر المستثمر هي األمريكية المتحدة الواليات وتعد
 في الصين فتأتي االستثمارات قيمة حيث من أما. حدةالمت والمملكة فرنسا يليها المشروعات

 فيما أما. الفرنسية أو األمريكية االستثمارات ضعف يتجاوز استثمارات بحجم األولى المرتبة
 .االفريقية البينية باالستثمارات يتعلق

 فيما األفريقية الدول أكبر ومن ملحوظاً  نمواً  البينية األفريقية االستثمارات شهدت فقد
 ومصر ونيجيريا كينيا يليها األولى المرتبة في أفريقيا جنوب تأتي البينية باالستثمارات علقيت

 .  والمغرب

Source: Ernest Young (EY): How Can Bold Action Become Everyday 

Action? EY Attractiveness Program Africa, September 2019.  P.13 
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 في جنوب أفريقيا فتأتي األفريقية الدول على االستثمارات هذه توزيع حيث ومن
 ، المغرب، ثم مصر يليها األجنبية المباشرة االستثمارات صافى تدفقات حيث من األولى المرتبة

 . المغرب ثم أفريقيا جنوب يليها األولى المرتبة في مصر فتأتي المشروعات عدد حيث من أما
 االستثمارات من األكبر النسبة على يستحوذ االستخراجية الصناعات قطاع واليزال

 األجنبية االستثمارات من %36 حوالي على القطاع هذا يستحوذ حيث أفريقيا إلى األجنبية
 لالستثمارات المستقبلة القطاعات أقل أنه من وبالرغم الخدمات قطاع أما. قياأفري في المباشرة
 فرص من األكبر النسبة ولدت األجنبية استثماراته أن إال تدفقات كحجم أفريقيا في األجنبية

 هذا استثمارات وتتركز( %77) المشروعات عدد من األكبر النسبة على استحوذ أنه كما العمل
 السلع تجارة مشروعات وتليها واالعالم واالتصاالت التكنولوجيا تمشروعا في القطاع

 نتيجة أفريقيا في تراجعت فقد المالي القطاع في االستثمارات أما والتجزئة، االستهالكية
 البنية وخاصة التحتية البنية وضعف االقتصادي النمو تباطؤ أهمها العوامل من مجموعة

 . التكنولوجية
 حوالي بلغت فقد األفريقية القارة إلى الرسمية اإلنمائية ساعداتبالم يتعلق فيما أما

 منطقتي في المساعدات هذه وتتركز. السابق العام عن %4 بحوالي رتقد بزيادة مليار 52
 استحوذت حيث الخارجية للمساعدات استقباالً  األعلى هي إثيوبيا تعدو . أفريقيا وغرب شرق 
 لكلٍ  %5 وكينيا وتنزانيا %6 نيجيريا يليها أفريقيا إلى ةاالنمائي المساعدات من %8 قرابة على

 .منهما
 




