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 العددلمة ك
 

بعد صددد األصدادد د صداألاعددىصداامدلص ددنص افدىصألؤ ددىصدقألهر دىص ددنصدمردد  أل ص
داقألهردددد صمف ألداددد اصدجادددد ألد يا ىصقدددد صإددددد دألصددددد   صص–يب شدددألصدم ألاددددقصدمعألد دددد ص

دمخ  سصا  صبع  ص نصداد د صداخألىص دنصبدد د صاقد ص دل صدم ة ادبىصصةألادةصبا قدىص
ق ص اف د صدمألادسصادةا ىفصاقرد صص ا    اصداخا صدمب اثينصدمعألد يينصاداق أل ىصمفةشأل

صمفشألاطصدمعف  ىصمك  بىصدمبااثصادم ألدا ا.
صدال دألهىص صدمهيئى صدأل أا ص اد   صدن صدمخ  س صدمع   صدد دأل صم  خأل اةظألد
صدمخ  سصادما  سصق صةاخىصادا  فصا ضمصاالصدمع  ينص صدمع  ين صدد دأل مف ألاق

صدم اضاد ا صق  صدم افيف ى صادالاألدق صادم ألدا ا صدمبااث ص ن داقألهر ىصص ا ادى
صدما  ا ىصادال  د   ىصادالةثألاااماا ىصادمفنصادماية  .

صدالا ش ألهىص صدمهيئى صاددض ء صألئ س صدمل صا ر يأل  صشاأل  صدم ألاق ص ر م ادل
مالد د صدما برىصق ة ص األ صدنص طألحص  ئ ىصا ي  ص نصددض ءصدمهيئىصدالا ش ألهىص

ص ا اد صبد د يصادم  ص ضم صدماالم صدب  صدم ا األ صدالا  ل صدالا  ل صبألئ اى ص ن ى
صدمعألد يينصادمعألةصادالق أل ى.ص

دمبة ءصدمعااأليصادا ة صا فاصدم ألداىصداام صق ص لدصدالد دألصدةادنص)
صدج ف   صداقألهر  (صادم  ص باثصق صدم ألايقصدفلصصدمه  كلصادابة ىصدمر أليصمفةظ م

صاد  ضاص صف صدمر ألي صدم ا اى صدفل صادمعااألهى صدا ة ى صدمطب ع ى صلدا ادم ؤاا ا
صدمبة ءصدم طألقصإملصداطألصدمر ةاة ىصدم ةظ ىصمفا  اىصدا ة ىصادم ق د ىص  ألداىص لد

صدمعااألهىصادا ة ىصدفلص صلداصدمطب عى صدم ؤاا اصادااهق  ص ة ال صاالد داقألهر ىف
ص نص أا سصدال ا  ص صدم  م ى صدم ألافى صدفل صدم ألايق ص س صدمر أليف دم ا اىصدج ف   

ص.م ع دألصمفةظ مصدج ف   صداقألهر اا   صدداقألهر صفصا  ص ألافىصدم طاألصدم ؤص
ص
ص
ص
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ص) صبعةادن صد  د   ى ص ألداى صدالد دأل ص ض ن ص..صصا   صدال  د  ي دم ك  ل
دمع ي ص نصص ل صدم ألداى ر مص(صدالا ألد يا ىصدم فرا  صق صدمعال  اصدمعألا ىصداقألهر ى
ص صدمعألا  ص صدال  د  ي صمف ك  ل صدم افق  صمفة اصالقألهر د–دجد ب ألدا صةظألد صالمك ف

صق صدآلدم صدالقألهر ى صد  د    اصدم ال ص ارر  صدملي ص نصاألهس صب  صقال ص صداخيأل  اةى
ص صدمعألا  صدال  د  ي صدم ك  ل صدالة   جصص- اريق صةاا صدمبادفى صا اا   دالقألهر 

ص.دمار ر 
اق صلداصدما اص اا صألؤ ىص د يأل صص  عفقصبإا ا مىصإ   ىص ثلص لدصدم ك  لصةظألدص

ا  صبينص لدصالدكص ا الصدم ألداىصفصص  ع   ىصا خ طألصمكاة صيادا ص ا   اصإ ف   ىصا ام 
صدم ك  لص نصد   صصدبألصإا خ دمص صا ةاص ة كص را  اصمر  مص ثلص لد صإلد دما افصدفلص  

صدمفألصصادم ه ي داص.صكدمرا صادمضعفصاالمص طدم  ص عةلصب افيلصةرص SWOT ةها ىص
صدمب اثيي ص ن صا ي  صألد  صدمعألد  ىصاق  صدمرض    صمف ا فصداقألهر ص ن صدمعألد يين ن
صدةادنص) صم ا ل صدمث مثى صدما ع ىصا ءاصدم ألداى صق  صدمعألد  ى صدم اأمى دم ا فصداقألهر ص ن

(صد  دألاص ل صدماأل ىصدفلص ألداىص اضاعصدمافاكصدم داه  صداقألهر صدمع  ىصمأل مصدم  ا  
صدم  ص طف صدمألئ ا ى صدمبةا  صض ن صدمع  ى صدما ع ى صا ش لصق  صدادض ءف باص داهاصدم ال

بة )ا مىصاراقصدجةا نصق صدمكاهاصدم ا فى(فصااة ص)دم ع انصدم ام صم خفيفص  صةامصدنص
دما مىصبينصدمعألدقصادمكاهاص نصآث ألصبيئ ىصدفلصدمكاهاصاغيأل  ص نصبف دنصدم ةطرى(فصادمبة ص

    م ىفصاا  سصص(صاةى21دمث مثص اص)ا مىصاراقصدجةا نصق صدمعألدق(صدمليصطألحصخاللص)
صدمعألدقصمفكاهاصااألةص صدا الل صددد صدمث ة ى صدمخفيج صأق ى صم  دد  ا صة ياى صا ةا صدمرألدألدا  ل 
صض صدمعألدقص صدمرألدألداصدم ام ى ص ن صدمع ي  صدمف أل  ص ل  صايثصد ألاصخالل صف صددد صدمكاها  األهأل
ص  عفقصب معألدقصق ص صا ا فصطألحصأيصبة  صف صدا ن صا افس صدمع  ى صدما ع ى ص ا اى دفل

صةظ   صا ا صمفعألدقصا دييأل صدا ألها  صدالا الل ص ةل صدم  ا   صمأل م صدمع  ى صدما ع ى صدد  ل ل
ص.1002دما  ا صب مرا صد مص

ص
ص
ص
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ص ش  صبعةادنص) ص ن صد  د   ى صب ألداى ص نصدالد دأل صداال صدمرام صدخ   م دالث ألصا م
لصدمبةكصدم ألاقيصم اص-صدال  د   ىصمففرألصاابلص ا ألا ه صق صداا طص ا  ع اصااطصدقألهر  

ص صدقألهر   صا مى"ااط ص ألداى ص ش   ص ة  شصدماأل ى ص ص"( صااألد ج صخطط صدال  د   ىداضس صم ة  ى
 ثلصدمخطىصدالا ألد ا ىصداام صم ا قاىصدمفرألصادم  صب أاصصص-دم  صاضع ه صا هاألهىص ش  ص

ص صد م صادة هاصبافالص1002بافال صدمخطىصدمث ة ىص1002م مصديصم   صثالثىصاةادافص ف ه 
صص1002 صثم1022دم  صصم صدمث مثى صص1022دمخطى صم1012دم  ص نصف صدم ألداى دةطفرا

ص ة قسصدمراىصدم ام ىصدفلص صا  : صمه  صدمافال صاليا   ص ا األ   صثة    قألضي  نصا اماصق 
ثاأل ص ة ا ىصصاخفقصةاعصصإا دثإملصصىدمثألاداصدال  د   ىصخ دىصق صظلصااا صدمدينصأ 

  نصدم ادقنصصدم ام صق ص الصااطصدمر أل .
صدمث  صدمرام صاق  صدم افى ص ن صص-ة  صدم افيفى صدالاألدقصص–دااألدق ص ن  ا ادى

ص.دمفنصداقألهر صادم األحصادماية  صدم افيفىصاال
دم  لصا  صا نصخ  مصدمع  ينصدألض صمك  ةصدما  اىصدمار ر ىصق صدمرألنصداقألهر صص

صى.دمافطصدد  لدماألةصاص
 التحريررئيس        

 د. هاشم العوادي

صص
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  الِبَناء الَعسَكري واألمني القاري ِلمنظام اإلقميمي األفريقي
 

 ٔ()محمود زكريا محمود إبراىيم 
 

               
 
ُيعدُّ البناء العسكري واألمني بمثابة أحد الركائز الرئيسية لمبناء الُكّمي لمنظام اإلقميمي 

وينصرف باألساس إلى التركيز عمى  األفريقي، وذلك إلى جانب البناء االقتصادي والسياسي،
دراسة اليياكل واألبنية والمؤسسات ذات الطبيعة األمنية والعسكرية عمى المستوى القاري، 

األطر القانونية الُمنظمة لمسياسة األمنية والدفاعية  واقتضت دراسة ىذا البناء التطرق إلى
سكرية واألمنية عمى المستوى األفريقية، وكذا تناول المؤسسات واألجيزة ذات الطبيعة الع

ُتمثل التطور  اإلقميمي القاري، مع التركيز عمى المرحمة التالية لتأسيس االتحاد األفريقي، والتي
 المؤسسي المعاصر لمنظام اإلقميمي األفريقي، وُيمكن تناول ذلك كما يمي: 

 
 ألفريقيةالمبحث األول: اأُلطر القانونية لألبنية والسياسة األمنية والدفاعية ا

 المبحث الثاني: اأُلطر المؤسسية العسكرية واألمنية القارية 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 مصر. –جامعة القاىرة –األفريقية  معيد البحوث والدراسات –مدرس مساعد عموم سياسية  (ٔ)



 

 

 

 

ت
ا
س

ا
ر
د

و
 
ث

و
حب

 

 

6 

 

 2018نيسان  –/ كانون الثاني  إبريل -يناير 

 

 املبحث األول
 اأُلطر انقاووويت نألبىيت وانسياست األمىيت واندفاعيت األفريقيت

ابتداًء يجدر القول بأن القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أكد ضمن مبادئو عمى 
، كما أشار البروتوكول المنشئ ٔ()لمقارة األفريقية مسألة تأسيس سياسة دفاعية مشتركة

لمجمس السمم واألمن األفريقي إلى ىذا األمر، حيث أكد عمى تطوير سياسية دفاعية مشتركة 
( إلى أن تنفيذ ٗ( من الميثاق، كما أشارت المادة )ٖلالتحاد، وذلك وفًقا لما ورد في المادة )
طات وصالحيات مجمس السمم واألمن التابع لالتحاد سياسة دفاعية مشتركة ُيعدُّ من بين ُسمُ 

 ، وُيمكن القول بوجود وثيقتين رئيسيتين بشأن السياسة األمنية األفريقية المشتركة،ٕ()األفريقي
 ويمكن تناوليماكما يمي: 

 المطمب األول: إعالن السياسة المشتركة لألمن والدفاع األفريقي 
 عتداءدفاع وعدم االمالمطمب الثاني: الميثاق األفريقي ل

 
 املطهب األول

 إعالن انسياست املشرتكت نألمه واندفاع األفريقي
 

ُيعدُّ ىذا اإلعالن الوثيقة القانونية األبرز الناظمة لألبنية والسياسة األمنية والدفاعية 
م، وكانت نتاج ٕٗٓٓفبراير  ٕٛاألفريقية المشتركة، وصدر في مدينة )سرت( الميبية يوم 

االجتماعات الُمنعقدة عمى مستوى الخبراء والممثمين الدائمين )السفراء( ووزراء  العديد من
، وُيمكن تناول ٖ()م( ٕٗٓٓفبراير  –م ٕٕٓٓالدفاع والشئون الخارجية خالل الفترة )يوليو 

 ىذه الوثيقة عمى النحو التالي: 
 
 

                                                             

(1) African Union , Constitutive Act of The African Union , Lomé , 11 July 2000,Article.9, 
Paragraph D 

(2) African Union , Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security 

Council of the African Union, 1st Ordinary Session ofthe Assembly of the African Union, 
Durban, 9 July 2002 , Articles.3,4 

(3) Omar A. Touray,TheCommonAfrican Defense and Security Policy, African Affairs 
(Oxford University Press , Vol. 104, No. 417 , Oct., 2005)pp.641-642 
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ىالمفاهومىالرئودوظىالواردةىفيىاإلرالنىى-أوال
بدايتو بين ثالثة مفاىيم رئيسية، وىي: الدفاع واألمن والتيديدات مّيز ىذا اإلعالن في 

 األمنية المشتركة، ويمكن تناوليا كما يمي: 
مفيوم الدفاع: يشير إلى استخدام الدولة لقواتيا المسمحة لحماية السيادة الوطنية  -ٔ

جتماعية والتكامل اإلقميمي، وكذلك األبعاد غير العسكرية والمتعمقة بحماية القيم اال
والثقافية والسياسية واالقتصادية لألفراد، كما أشار الميثاق في ىذا اإلطار إلى وجود عالقة 

 ارتباطية بين الدفاع عمى مستوى الدولة واإلقميم الفرعي والقارة األفريقية.
مفيوم األمن: يشير إلى حماية بقاء الدولة من العدوان الخارجي باستخدام الوسائل  -ٕ

وأيًضا األبعاد غير العسكرية المتعمقة بالبيئة الدولية الجديدة والصراعات العسكرية، 
الداخمية في الدول، وتضمن اإلعالن اإلشارة إلىمفيوم األمن متعدد األبعاد، والذي يتضمن 
قضايا من قبيل )حقوق اإلنسان، الحق في المشاركة في عممية الحكم، الحق في التنمية 

ل عمى الموارد، المتطمبات األساسية لمحياة، حق الحماية من المتساوية، الحق في الحصو
الفقر، الحق في التعميم البّناء والصحة، الحق في الحماية من التيميش عمى أساس 

 الجنس )النوع(، الحماية من الكوارث الطبيعية والتدىور البيئي واأليكولوجي(.
ألمن، وىي )الوطني، وفي ذات السياق أشار اإلعالن إلى وجود ثالثة مستويات ل

اإلقميمي القاري، اإلقميمي الفرعي(، وُيشير مفيوم األمن عمى المستوى الوطني إلى حماية 
حياة األفراد واألسر والتجمعات، وحماية الحياة عمى المستوى الوطني بأبعادىا االقتصادية 

ي والقاري، حيث والسياسية واالجتماعية، وينطبق ىذا المفيوم عمى المستويين اإلقميمي الفرع
إن المبدأ يكُمن في كون أمن أية دولة أفريقية مرتبط ارتباًطا وثيًقا بأمن باقي دول القارة 

 .ٔ()ككل
مفيوم التيديدات األمنية المشتركة: ينصرف إلى المخاطر المواجيةلمصالح األمن والدفاع  -ٖ

قارة األفريقية؛ لذا فيي المشترك في القارة، سواٌء أكانت ضد دولة أو دوٍل أو إقميٍم في ال
لحفع ودعم األمن والسالم واالستقرار في  -سواء من الداخل أو الخارج  –تعنى تقويضا

 : ٕ()القارة، وقد تشمل ىذه التيديدات عمى ما يمي

                                                             

(1) African Union , African Union Peace and Security , Solemn Declaration on a Common 

African Defense and Security Policy , Siret , 2004 , pp:2-3 
(2) Ibid., p. 4,5 
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الصراعات والتوترات بين الدول: وتشمل عمى المواقف التي تنطوي عمى تقويض لمسيادة  -أ
ل لمدول األعضاء في االتحاد األفريقي، واستخدام القوة أو والتكامل اإلقميمي واالستقال 

التيديد باستخداميا بين الدول األعضاء، وعدم احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون 
الداخمية لمدول األخرى، واالعتداء أو التيديد بو من قبل دولة أو تحالف دول بشكل يخالف 

 مبادئ االتحاد األفريقي واألمم المتحدة.
الصراعات والتوترات الداخمية في الدول: تنطوي عمى وجود أوضاع أو حاالت خطيرة،  -ب

متمثمة في اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب، ونقص احترام قدسية 
الحياة البشرية واالغتياالت السياسية وأفعال اإلرىاب واالضطياد، والمواقف غير المستقرة 

 بعد الصراعات، واألوضاع اإلنسانية الخطيرة. في إطار مرحمة ما
باإلضافة إلى االنقالبات والتغيرات غير الدستورية لمحكومات والمواقف التي تنطوي عمى 
تقويض لدعم المؤسسات واليياكل الديمقراطية، والمتضمنة عمى غياب ُحكم القانون 

والقيادة غير المالئمة والنظام االجتماعي العادل والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد، 
لمعمميات االنتخابية، وغياب دعم وحماية حقوق األفراد والحريات الجماعية والمساواة في 
الفرص بين الطفل والمرأة واألقميات اإلثنية، والفقر والتوزيع غير العادل لمموارد والفساد، 

 فضاًل عن التطرف اإلثني والديني والسياسي والعنصرية.
المستقرة في مرحمة ما بعد الصراعات: تشير إلى الفشل في ترسيخ السمم  األوضاع غير -ج

في المرحمة التالية عمى الصراعات، وذلك نتيجة لغياب التطبيق الفّعال والكامل لعمميات 
عادة االندماج أو التكامل المرتبطة بمرحمة ما بعد الصراعات،  التسريح ونزع السالح وا 

 إلعمار المستدامة.ونقص عمميات إعادة التأىيل وا
عوامل أخرى ُميِددة لألمن: تشمل الالجئين والنازحين، واستخدام األلغام والذخائر، وانتشار  -د

وتيريب األسمحة الصغيرة والمتوسطة، واألمراض الوبائية من قبيل اإليدز والسل والمالريا، 
ب البشر والمخدرات، والتدىور البيئي، والعنف والجرائم الُمنَظمة والعابرة لمحدود، وتيري

 فضاًل عن غسيل األموال.
وِمْن َثّمفالتيديدات األمنية المشتركة ُتشير إلى التحديات الخارجية المواجية 
لألمنالقاري، والتي تنطوي عمى تيديد مباشر أو غير مباشر بغرض تقويض الجيود الفردية 

 .والجماعية المعنية بتحقيق األىداف األمنية القارية
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ه التيديدات في العدوان الخارجي، بما في ذلك غزو أي دولة أفريقية، وتتمثل ىذ
والصراعات واألزمات الدولية، والتي ليا تأثير عكسي عمى األمن اإلقميمي األفريقي، واإلرىاب 

 الدولي واألنشطة اإلرىابية، والتأثير السمبي لمعولمة.
ة واالقتصادية الدولية غير ىذا باإلضافة إلى السياسات والممارسات واألنظمة السياسي

العادلة، وتراكم وتخزين وانتشار وتصنيع أسمحة الدمار الشامل، والسيما األسمحة النووية 
والكيمائية والبيولوجية، والصواريخ الباليستية غير التقميدية طويمة المدى، والجرائم المنظمة 

ميمي، والسياسات األحادية عبر الحدود، والتي ُتشكل تيديًدا عمى المستويين الوطني واإلق
 . ٔ()الرامية إلى عزل دولة أفريقية، فضاًل عن إلقاء النفايات النووية والكيمائية في أفريقيا 

ى
ىاألهدافىوالمبادئىالناظمظىللدوادظىالُمذتركظىلألمنىوالدفاعىاألفروقيى-ثانًوا

ية في أفريقيا، تتمثل تمك األىداف في االستجابة الجماعية لمتيديدات الداخمية والخارج
وتعزيز التعاون الدفاعي البيني لمدول األفريقية وترسيخ األمن الوطني، والتخمص من المنافسة 
والشكوك بين الدول األفريقية، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتقديم إطار لتعاون الدول األفريقية في 

المخابرات العسكرية، مجال الدفاع من خالل التدريب لمعناصر العسكرية وتبادل المعمومات و 
وبناء القدرات الجماعية وتطوير العقيدة العسكرية، وتحقيق الوضوح والشفافية فيما يخص 

 سياسات الدفاع واألمن الوطني.
فضاًل عن السماح بالتقسيم العادل لمموارد ألجل مواجية التحديات الميددةلألمن 

ثقافة السمم والتعايش السممي بين دول والدفاع من قبيل البطالة واألثر العكسي لمعولمة، ودعم 
االتحاد األفريقي، وتطوير القدرة االستراتيجية والدفاعية الجماعية، وصياغة سياسات رامية 
لتقوية قطاعات األمن والدفاع عمى المستويات القارية والوطنية، وتسييل تنسيق التشريعات 

فاع، باإلضافة إلى تعزيز قدرة االتحاد الوطنية واألفعال التنفيذية فيما يخص مسائل األمن والد
األفريقي لتنمية ودعم السياسات المشتركة في مجاالت السياسة الخارجية والتجارة من أجل 

 . ٕ()تحقيق أمن القارة وتقوية مواقفيا التفاوضية 
 
 

                                                             

(1) Ibid.,p5 
(2) Ibid.,pp: 8-10  
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بينما تمثمت المبادئ في احترام المساواة في السيادة واالعتماد المتبادل بين الدول 
واحترام الحدود القائمة، والتسوية السممية لمنزاعات، وتحريم استخدام القوة أو  األعضاء،

التيديد باستخداميا، وعدم التدخل في الشئون الداخمية لمدول األخرى، وحق التدخل في ظل 
األوضاع والظروف الخطيرة التي حددىا القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، وحق الدول 

من قبل االتحاد األفريقي الستعادة السمم واألمن، والتعايش السممي بين  األعضاء طمب التدخل
 الدول. 

باإلضافة إلىتعزيز االعتماد الذاتي، واحترام المبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان وحكم 
دانة ورفض  القانون والحكم الرشيد، وتعزيز العدالة االجتماعية لتحقيق التنمية المتوازنة، وا 

ر الدستورية لمحكومات، ودعم المساواة بين الجنسين، وتحريم استخدام إقميم دولة التغيرات غي
دانة األفعال اإلرىابية واالغتياالت السياسية  عضو لشن عدوان أو اضطياد دولة أخرى، وا 

 واحترام قدسية الحياة البشرية.
ل ويضاف لما سبق مجموعة من المبادئ األخرى، والتي تتمثل في ارتباط أمن الدو

األعضاء ببعضيا )األمن الجماعي(؛ وىو ما يعني أن أي عدوان أو تيديد عمى دولة عضو 
ُيعدُّ بمثابة عدوان عمى باقي الدول األعضاء بل والقارة األفريقية ككل، ومبدأ المساعدة 
المتبادلة ومشاركة األعباء بشكل متساو، ومراعاة مشكمة الالجئين والنازحين، والجيود 

التجمعات االقتصادية اإلقميمية واالتحاد األفريقي، وتقوية الصالت بمنظمة األمم  الجماعية بين
 . ٔ()المتحدة لمعاونة المنظمات اإلقميمية األفريقية 

ىاألجكزةىواآللواتىالتنفوذوظىللدوادظىالمذتركظىلألمنىوالدفاعىاألفروقيى-ثالًثا
 : ٕ()تتمثل فيما يمي 

: تعد بمثابة الجياز األعمى لمتعامل مع التيديدات فريقيةمؤتمر رؤساء الدول والحكومات األ-ٔ
( من القانون التأسيسي ٜالمواجية لألمن والدفاع الجماعي األفريقي، وقد نصت المادة )

لالتحاد األفريقي، والمتعمقة بُسُمطات وصالحيات الجمعية العامة لالتحاد األفريقي، عمى ُسمطة 
لزام الدول األعضاء،  الجمعية في مراقبة تنفيذ السياسات والقرارات الُمتعمقة باالتحاد األفريقي وا 

وتفويض المؤتمر ألي جياز تابع لالتحاد األفريقي لممارسة ُسُمطاتيا وصالحيتيا، وُيعدُّ 
مجمس السمم واألمن ىو الجياز األنسب الذي ُيمكن أن ُتفوض لو جمعية االتحاد السمطات 

 المتعمقة بالدفاع واألمن. 
                                                             

(1) Ibid.,pp:7-8 
(2) Ibid.,pp: 11-13  
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: ُيعدُّ بمثابة الجياز الدائم لصنع القرار بشأن السياسة المشتركة س السمم واألمنمجم -ٕ
لألمنوالدفاع األفريقيومنع إدارة وحل الصراعات، وذلك وفًقا لمبروتوكول المنشئ لممجمس 

م، كما يضطمع بمجموعة من ٕٕٓٓالصادر في )ديربان( بجنوب أفريقيا في يوليو من عام 
ًقا ليذا البروتوكول، وسيتم التطرق إليو بشكل تفصيمي في إطار األطر الوظائف واألدوار وف

 العسكرية واألمنية القارية في عيد االتحاد األفريقي. 
دارة وحل مفوضية االتحاد األفريقي -ٖ : تعمل عمى تبني الجيود والمبادرات المالئمة لمنع وا 

، وسيتم التطرق إلييا بشكل الصراعات، ودعم األنشطة المتعمقة بمرحمة ما بعد الصراعات
 تفصيمي في األطر العسكرية واألمنية القارية في عيد االتحاد األفريقي.

: ُتمثل اآلليات التنفيذية عمى المستوى اإلقميمي، والمعنية الجماعات االقتصادية اإلقميمية-ٗ
دارة وحل الصراعات القائمة عمى مستوى المنظمات االقتصادية اإلقميمية )إ يكواس، بمنع وا 

سادك، كوميسا، جماعة شرق أفريقيا، تجمع الساحل والصحراء، اتحاد المغرب العربي، إيكاس، 
إيجاد(، مع التأكيد عمى التنسيق بين مجمس السمم واألمن األفريقي واآلليات اإلقميمية، حيث 

( من البروتوكول الُمنشئ لمجمس السمم واألمن عمى تحديد ىوية العالقة ٙٔنصت المادة )
القائمة بين الطرفين، وأشارت إلى أن اآلليات اإلقميمية ُتعدُّ بمثابة "ىيكل األمن العام" لالتحاد 

 األفريقي.
ىاأُلطرىالناظمظىللدوادظىالمذتركظىلألمنىوالدفاعىاألفروقيى-رابًطا

تنقسم إلى نمطين رئيسيين، األول يتمثل في أدوات قارية والُمتمثمة باألساس في 
م، والبروتوكول الُمنشئ لمجمس ٕٓٓٓي لالتحاد األفريقي الصادر في عام القانون التأسيس

م، إضافة إلى مجموعة من ٕٕٓٓالسمم واألمن التابع لالتحاد األفريقي الصادر في عام 
المعاىدات واالتفاقيات والمواثيق واإلعالنات، والتي تمعب دوًرا في صياغة وتنفيذ السياسة 

 ألفريقيا.األمنية والدفاعية المشتركة 
وذلك من قبيل إعالن قواعد السموك الحاكمة لمعالقات البينية األفريقية في يونيو 

م، والميثاق األفريقي ٜٜٜٔم، ومعاىدة الجزائر لمنع ومحاربة اإلرىاب في يوليو ٜٜٗٔ
م، فضاًل عن إعالن باماكو بشأن الموقف األفريقي ٜٔٛٔلحقوق اإلنسان والشعوب في عام 

نتشار والتداول والتيريب غير المشروع لألسمحة الصغيرة والمتوسطة في المشترك من اال 
 .ٔ()م وغيرىا ٕٓٓٓديسمبر 

                                                             

(1) Ibid., pp: 18-24  
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في حين يكمن النمط الثاني في اآلليات اإلقميمية، والتي تتعمق باآلليات التي تبنتيا 
واس، التجمعات االقتصادية اإلقميمية الثمانية الُمعترف بيا من قبل االتحاد األفريقي، وىي )إيك

سادك، كوميسا، جماعة شرق أفريقيا، تجمع الساحل والصحراء، اتحاد المغرب العربي، إيكاس، 
 .ٔ()إيجاد( 

 املطهب انثاوي
 عددا هدفاع وعدو االامليثاق األفريقي ن

 
ىذا  القمة الرابعة االعتيادية لالتحاد األفريقي المنعقدة في نيجيريا )أبوجا(ت تبن

ييدف ىذا م، و ٜٕٓٓديسمبر  ٛٔفي  تنفيذ، ودخل حيز المٕ٘ٓٓيناير  ٖٔفي الميثاق
تعزيز التعاون بين الدول األفريقية في مجاالت الدفاع المشترك وعدم االعتداء،  ىإلالميثاق 

وتعزيز التعايش السممي في أفريقيا، ومنع الصراعات البينية والداخمية في الدول األفريقية، 
 .السممية ق ات والطرليوالتأكيد عمى حل ىذه الصراعات باآل

لتدخل االتحاد األفريقي أو  محدًدا اإطارً  لميثاقفقد وضع ا ،ىدافواتساًقا مع ىذه األ
عمى وجود عداء، وقد نص عمى  تنطوي مطة التدخل لمنع أو معالجة المواقف التي منحو سُ 

بين حظر استخدام القوة أو التيديد باستخداميا، واستخدام الوسائل السممية في العالقات 
وكافة أشكال القتل الجماعي والجرائم ضد  ،اعيةمبادة الجالدول األعضاء، وتحريم ومنع اإل

 .ٕ()نسانية اإل 
أو  واني عدأن ألمسألة األمن الجماعي األفريقي، حيث نص عمى  ميثاقوقد أسس ال

مواجية أو عداًء في  اتيديدً  عدُّ التيديد بو في مواجية أية دولة عضو في االتحاد األفريقي يُ 
باقي دول االتحاد، وىو ما يتطمب استجابة فردية أو جماعية بكافة الوسائل المتاحة لرد ىذا 

تأسيس الجيش األفريقي كمرحمة نيائية  ىشارة إلاإللميثاق االعتداء أو التيديد، كما تضمن ا
قي المشتركة ال لسياسة األمن والدفاع األفريلمتكامل االقتصادي والسياسي القاري، والتنفيذ الفعّ 

 .ٖ()لية القوة األفريقية الجاىزةآمن خالل تأسيس وتفعيل 

                                                             

(1) Ibid.,pp:25-28 
(2) African Union ,African Union Non-Aggression and Common Defense Pact, Nigeria, 

Abuja, 31 Jan. 2005 , Articles. 2,3  
(3) Ibid., Articles. 2,4 
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اتفاقية  ىعضو في االتحاد األفريقي إل ةدول يعمى عدم جواز انضمام أ ميثاقونص ال
ن مجمس السمم أدولية أو إقميمية تتناقض أو تتعارض مع ىذه االتفاقية، كما نص عمى 

مطة جمعية مسئول عن تنفيذ ىذه االتفاقية، وذلك تحت سُ واألمن التابع لالتحاد األفريقي يعد ال
رؤساء الدول والحكومات، ويعاونو في ذلك أي جياز تابع لالتحاد األفريقي، وذلك حتى يتم 

من بعض يعاون مجمس السمم واألقد و ، ٔ()والدفاع المشترك  لألمنليات ومؤسسات آإنشاء 
 : ٕ()المؤسسات، والتي تتمثل فيما يمي 

ىAfrican Peace Academy (APA)أكادوموظىالدلمىاألفروقيى-أوًلا
مركز خبرة في بحث وتنمية ُتعدُّ بمثابة ا لدعم السمم واالستقرار في أفريقيا، و تمثل إطارً 

 مؤتمركاديمية من خالل يل ىذه األ غتم تحديد طرق تنظيم وتشويمن األفريقي، عقيدة األ
 .لالتحاد األفريقيرؤساء الدول والحكومات 

 The African Centre for theرهابالمركزىاألفروقيىلدرادظىوبحثىاإلى-انًواث

Study and Research on Terrorism(ACSRT)ى
يعد بمثابة المركز لممعمومات والدراسات والتحميالت المتعمقة باإلرىاب والجماعات 

، ويتبع قسم السمم اإلرىابية، ومنتدى لمتفاعل والتعاون بين الدول األعضاء واآلليات اإلقميمية
واألمن التابع لمفوضية االتحاد األفريقي، ونصت الخطة عمى أن يقع مقره في )الجزائر(، والذي 
ُأعمن عن تأسيسو بالفعل في إطار االجتماع الحكومي رفيع المستوى الثاني بشأن منع 

، ٖ()م( ٕٗٓٓأكتوبر  ٗٔ-ٕٔومكافحة اإلرىاب في أفريقيا، والمنعقد في الجزائر خالل الفترة )
عمًما بأنو اتخذ قرار بإنشائو في إطار االجتماع األول الحكومي رفيع المستوى بشأن منع 

 م(. ٕٕٓٓسبتمبر  ٗٔ-ٔٔومكافحة اإلرىاب في أفريقيا المنعقد خالل الفترة )

وتكمن وظيفة ىذا المركز في توجيو أجيزة االتحاد األفريقي المعنية بشأن القضايا 
كافحة اإلرىاب، وتوعية وتعزيز الدول األعضاء بشأن تنفيذ األطر الدولية المتعمقة بمنع وم

والقارية المعنية بمكافحة اإلرىاب، وتقوية قدرة الدول األعضاء من خالل تقديم الدعم والنصح 
 .العممياتي والفني

                                                             

(1) Ibid., Article. 8,9 
(2) Ibid., Articles:12-14 
(3) African union, Declaration of the second high-level intergovernmental meeting on the 

prevention and combating of terrorism in Africa, Algeria 12-14 Oct.2004 , p.2, 10 



 

 

 

 

ت
ا
س

ا
ر
د

و
 
ث

و
حب

 

 

14 

 

 2018نيسان  –/ كانون الثاني  إبريل -يناير 

 

والقيام بإعداد التدريبات واألشكال األخرى من بناء القدرات، ودعم وتقوية التعاون 
ي بشأن القضايا المتعمقة بالمساعدات القانونية المتبادلة وعمميات مكافحة اإلرىاب العابرة البين

لمحدود، وتعبئة الدعم الدولي بشأن مكافحة اإلرىاب في القارة، وتقوية العالقات بين االتحاد 
 األفريقي وأعضائو واألجيزة الدولية المعنية. 

أجل المساعدة في تقييم تيديد اإلرىاب في  باإلضافة إلى إعداد األبحاث والدراسات من
عداد توصيات واستراتيجيات من أجل مواجية مثل  إطار الدول واألقاليم األفريقية المختمفة، وا 
ىذه التيديدات، وتقديم معمومات بشأن تيديدات اإلرىاب بشكل منتظم ورفع الوعي بالقضايا 

بكر من أجل تعزيز االستجابة المبكرة أو ذات الصمة بيا، فضاًل عن تطوير قدرات اإلنذار المُ 
 .ٔ()تحقيق اإلدارة الوقائية في األزمات

ىالدوليى-ثالًثا ىللقانون ىاألفروقي ىاالتحاد  on International Lawلجنظ

African Union Commission 

من في أفريقيا، بما في ذلك دراسة المسائل القانونية المتعمقة بالسمم واأل ىتيدف إل
رؤساء الدول  مؤتمرا لط الحدود األفريقية، ويتحدد تشكيل ىذه المجنة وفقً ترسيم وتخطي

 لالتحاد األفريقي. والحكومات
 

                                                             

(1) African Union, About the The African Centre for the Study and Research on Terrorism 
(ACSRT) ,Available at : http://www.peaceau.org/en/page/2-3591-static-about-african-

centre-for-study-and-research-on-terrorism-ACSRT 
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 املبحث انثاوي
 اأُلطر املؤسسيت انعسكريت واألمىيت األفريقيت انقاريت

 
ُيركز ىذا المبحث عمى تناول األطر المؤسسية القارية ذات الطبيعة العسكرية واألمنية 

في ظل  -بشكل مختصر –قميمي األفريقي، وذلك من خالل تناول تطور ىذه األطر لمنظام اإل
عيد منظمة الوحدة األفريقية، عمى أن يتم التركيز عمى األطر العسكرية األمنية في ظل عيد 
االتحاد األفريقيباعتباره ُيمثل التطور المؤسسي القاري المعاصر لمنظام اإلقميمي األفريقي، 

 المبحث إلى المطالب اآلتية:  وسيتم تقسيم ىذا
 المطمب األول: تطور األطر المؤسسية القارية في ظل منظمة الوحدة األفريقية 

 المطمب الثاني: األطر المؤسسية القارية في ظل االتحاد األفريقي 
 

 املطهب األول
ر املؤسسيت انقاريت يف ظم مىظمت انوحدة األفريقيت

ُ
 تطور اأُلط

 
ة إلى أن الميثاق التأسيسي لمنظمة الوحدة األفريقية الصادر في مايو ابتداًء تجدر اإلشار 

م، كّرس لمسالة تعزيز التعاون والتنسيق األفريقي المشترك في مجالي الدفاع واألمن، ٖٜٙٔ
ونص عمى مبادئ رئيسية لمحفاظ عمى األوضاع األمنية في الدول األفريقية في إطار مرحمة ما 

ة في عدم التدخل في الشئون الداخمية لمدول األعضاء، واحترام السيادة بعد االستقالل، والُمتمثم
والتكامل اإلقميمي ليا، والتسوية السممية لمنزاعات من خالل المفاوضات والوساطة والمصالحة 

 .ٔ()والتحكيم 
 وُيمكن القول في ىذا اإلطار بوجود ىيكمين أو جيازين رئيسيين عمى المستوى القاري وىما:

                                                             

(1) Organization of African Unity , OAU Charter, Addis Ababa , 25 May 1963 , Articles ( II, 
III)  
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ى ىوالتحكومى-أوًلا ىوالتوفوق ىالوداطظ  ,Commission of Mediationىآلوظ

Conciliation and Arbitrationى
، والتي ٔ()تعد بمثابة أحد األجيزة الرئيسية لمييكل التنظيمي لمنظمة الوحدة األفريقية 

( شخصية قانونية، وتم تفويضيا لمنظر في الصراعات البينية لمدول األعضاء ٕٔتتكون من )
ظمة الوحدة األفريقية، ومن الناحية الفعمية لم تكن ىذه اآللية فّعالة عمى أرضية الواقع، في من

حيث لم يعرض عمييا غير عدد محدود من الصراعات، وذلك ألنيا كانت تعاني من نقٍص 
ومحدودية في الموارد المالية الالزمة لتأدية مياميا، وذلك بفعل عدم التزام الدول األعضاء 

 راكات الخاصة بيا لميزانية المجنة.بدفع االشت
وجرت محاوالت إلعادة إحيائيا في منتصف عقد السبعينيات من القرن العشرين، غير 
أنيا لم تنجح بسبب عدم اىتمام الدول األعضاء بتفعيميا بشكٍل حقيقّي، فالدول األفريقية كانت 

لُمكونة من رؤساء الدول ُترجح عرض نزاعاتيا البينية عمى لجان خاصة لتسوية النزاعات، وا
م لمنظر في ٖٜٙٔوالوزراء، وكان أولى ىذه المجان تمك التي تم تأسيسيا مع مطمع عام 

 النزاع بين المغرب والجزائر.
 -وتشّكمت ىياكل مشابية الحتواء النزاعات البينية القائمة، ومنيا النزاع اإلثيوبي

كنت ىذه المجان الخاصة من إدارة الصومالي، والنزاع بين رواندا وبوروندي وغيرىا، وتم
النزاعات البينية لمدول األفريقية، ويالحع أن معظم النزاعات الحدودية األفريقية في ىذه 
المرحمة، من قبيل النزاع بين الكاميرون ونيجيريا، وتنزانيا وماالوي، وبوركينافاسو وماالوي، 

بفعل الدبموماسية المتبعة من قبل  إما أنياتم تسويتيا بدون المجوء لمقوة أو ظمت غير عنيفة
 .ٕ()منظمة الوحدة األفريقية 

وعمى الرغم من أن تمك النزاعات تصاعدت حدتيا لدرجة العداء المسمح، إال أن آلية 
الوساطة الُمتبعة من قبل منظمة الوحدة األفريقية نجحت في تحقيق الوقف الفوري إلطالق 

من قبيل النزاع بين إثيوبيا والصومال بشأن إقميم النار المتبادل بين األطراف المتصارعة، 
 . ٖ()األوجادين
 

                                                             

(1) Ibid., Article. VII 
(2) Omar A. Touray,Op.Cit., P.638 
(3) Idem  
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اإلشكالية الرئيسية التي واجيت قدرة حل الصراعات الخاصة بمنظمة الوحدة األفريقية، 
تمثمت في تزايد عدد الحروب األىمية الُمندلعة في الدول األفريقية والسيما مع مطمع عقد 

( ٗٔم شيد نحو )ٜٜٙٔث أعمنت األمم المتحدة أن عام التسعينيات من القرن العشرين، حي
 حرًبا أىمية.

وتزامن ذلك مع وجود نص في إطار الميثاق التأسيسي لممنظمة عمى مبدأ عدم 
التدخل في الشئون الداخمية لمدول األعضاء، ونتيجة ليذا فإّن المنظمة باتت غير قادرة عمى 

ئمة في الدول األفريقية، فضاًل عن محدودية التصرف الفّعال حيال الصراعات الداخمية القا
الموارد المالية وعدم وضوح اإلطار المؤسسي والقانوني، والمذان شكال عائًقا أمام تجارب 

 . ٔ()المنظمة بشأن حفع السمم في مناطق عديدة ومنيا زائير وتشاد 
ة إلى وأدى تزايد عدد ومستوى حدة الصراعات المسمحة العنيفة عبر القارة األفريقي

ضرورة التفكير بشأن األمن والسيادة الوطنية لمدول، وىو ما أدى إلى التخمي عن مبدأ عدم 
التدخل في الشئون الداخمية لمدول األعضاء، وتبني مفيوم موسعمألمن، بحيث ال يقتصر عمى 

منظمة الوحدة األفريقية في يوليو أمن الدول بل يشمل األمن اإلنساني أيضا، وىو ما دفع 
، وتمى "العمل عمى التسوية السممية والسريعة لكافة أنماط الصراعات في القارة"إلقرار م ٜٜٓٔ

دارة وحل الصراعات( في عام   .ٕ()م ٖٜٜٔذلك نشأة )آلية منع وا 
ى ىالصرارات(ى-ثانًوا ىوحل ىوإدارة ىمنع  Mechanism for Conflictى)آلوظ

Prevention, Management and Resolutionى
مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة عالن الصادر عن نشأت بموجب اإل

أشار ىذا اإلعالن م، و ٖٜٜٔيونيو  ٕٛ( المنعقدة بالقاىرة في ٜٕاألفريقية في جمستيا رقم )
إلى أن اليدف الرئيسي ليذه اآللية يتمثل في توقع ومنع الصراعات، واالضطالع بمسئولية 

ت، وتعمل وفًقا لممبادئ الواردة في الميثاق التأسيسي صنع وبناء السمم لتسييل حل الصراعا
م، وتعد األمانة العامة لممنظمة بمثابة الذراع ٖٜٙٔلمنظمة الوحدة األفريقية في عام 

التشغيمي ليا، ويتكون الجياز المركزي ليذه اآللية من الدول األعضاء في مكتب جمعية 
ًيا مع مراعاة مبدأ التمثيل اإلقميمي رؤساء الدول والحكومات، عمى أن يتم انتخابيم سنو

 المتساوي والتناوب بين الدول.

                                                             

(1) Ibid ., pp:638-639 
(2) Idem 
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ويجتمع ىذا الجياز مرة واحدة سنويا عمى مستوى رؤساء الدول والحكومات ومرتين عمى 
مستوى الوزراء، ومرة واحدة شيرًيا عمى مستوى السفراء، كما أن النصاب القانوني النعقاده 

عضاء، وُتعقد اجتماعاتو في المقرات التابعة لمنظمة الوحدة يتمثل في أغمبية الثمثين من األ
 . ٔ()األفريقية أو في أي مكان آخر بناًء عمى مشاورات تتم بين الدول األعضاء 

ونص ىذا اإلعالن عمى إنشاء صندوق خاص بغرض توفير الموارد المالية من أجل 
بإدارة وحل الصراعات، وتتمثل موارد دعم األنشطة العممياتية لمنظمة الوحدة األفريقية المتعمقة 

ىذا الصندوق في المساىمات الطوعية من الدول األعضاء، واالعتمادات المالية من ميزانية 
المنظمة، ومصادر أخرى داخل أفريقيا، فضاًل عن إمكانية قبول مساىمات مالية من مصادر 

دارة خارج أفريقيا، عمى أن يكون ذلك بموافقة من األمين العام والجيا ز المركزي آللية منع وا 
وحل الصراعات، كما تضمن اإلعالن النص عمى إمكانية التنسيق والتعاون في األنشطة 
الخاصة باآللية، وذلك مع المنظمات اإلقميمية األفريقية أو دول مجاورة لمصراعات القائمة، 

 .ٕ()حفع السمم وكذلك التعاون مع األمم المتحدة ليس عمى مستوى القضايا المتعمقة بصنع و 
وبعث تبني ىذه اآللية دماًء جديدة إلى مجال حل الصراعات في القارة األفريقية، حيث 
انخرطت منظمة الوحدة األفريقية في إطار أنشطة لصنع وبناء السمم في أفريقيا في العديد من 

، م(ٖٜٜٔ-مٜٜٔٔالدول األفريقية، ومنيا بعثة المراقبة العسكرية القائمة في رواندا )
ريتريا منذ عام ٕٕٓٓ-م ٜٜٛٔم(، وجزر القمر )ٜٜٙٔ-مٖٜٜٔوبوروندي ) ثيوبيا وا  م(، وا 

 م. ٜٜٜٔم، والكونغو الديمقراطية منذ عام ٕٓٓٓ
وبالتوازي مع ىذه اآللية، تم إطالق مؤتمر األمن واالستقرار والتنمية والتعاون في 

و من خالل دعوة كل من م، والذي تبّمورت فكرتٜٜٓٔ(، وذلك في عام CSSDCAأفريقيا )
الرئيس األوغندي )يوري موسيفيني( والرئيس النيجيري األسبق )أوباسانجو( الدول األفريقية 

م، ٜٜٔٔلحضور اجتماع حول األمن واالستقرار والتنمية والتعاون في )كمباال( في مايو 
 .والذي تمّخض عن تبني ما ُعرف بـ )وثيقة كمباال(

 

                                                             

(1) OAU , Declarations and resolutions adopted by the twenty-ninth ordinary session of 

the assembly of heads of state and government, Assembly of heads of state and 
government twenty-ninth ordinary session , Cairo , 28 - 30 June 1993, pp:13-15 

(2) Idem 
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لية كبرنام  لمنظمة الوحدة األفريقية من قبل الدول وتمت الموافقة عمي ىذه اآل
م، وقد كان التصور القائم ٜٜٜٔاألفريقية في إطار قمة المنظمة المنعقدة في )الجزائر( عام 

دارة وحل الصراعات لتأدية مياميا من خالل تنسيق  أن ىذا المؤتمر سيساعد آلية منع وا 
 .ٔ()وتعزيز جيود السمم واألمن في أفريقيا 

تم تبني العديد من المبادرات من أجل التعامل مع التحديات األمنية القارية، ومنيا و 
إعالن باماكو بشأن الموقف األفريقي المشترك من االنتشار والتداول والتيريب غير المشروع 

م، ومعاىدة الجزائر لمنع ومحاربة اإلرىاب، والتي ٕٓٓٓلألسمحة الصغيرة والمتوسطة في عام 
م، اتفاقية باماكو لحظر االستيراد والسيطرة عمى حركة النفايات ٜٜٜٔفي يوليو تم تبنييا 

م، ودخمت حيز النفاذ في ٜٜٔٔالخطرة العابرة لمحدود في أفريقيا، والتي تم تبنييا في يناير 
م، وأيًضا ٜٜٚٔم، وخطة كيمبتون بارك بشأن حظر األلغام في أفريقيا في عام ٜٜٗٔمايو 

 ى المستوى اإلقميمي الفرعي. تم تبني مبادرات عم
وباإلضافة إلى ما سبق تجدر اإلشارة إلى تبمور بعض المقترحات المعنية بتكوين 
نشاء بعض األطر المؤسسية العسكرية واألمنية القارية في عيد منظمة الوحدة األفريقية،  وا 

م، ٜ٘ٙٔام ومن ذلك المقترح الُمقدم من سيراليون بشأن إنشاء )منظمة دفاع أفريقية( في ع
م، وكذا ٕٜٚٔومقترح نيجيريا بشأن إنشاء )قوة طوارئ عسكرية أفريقية خاصة( في عام 

المقترح المتعمق بإنشاء )قوة حفع سالم أفريقية(، والذي طرح من قبل المؤتمرات الفرنكوفونية 
م(، فضاًل عن الُمقترح الذي أوصت بو لجنة الدفاع التابعة لمنظمة ٜٚٚٔ)منذ مؤتمر عام 

 .ٕ()م ٜٜٚٔلوحدة األفريقية بشأن إنشاء )قوة دفاع منظمة الوحدة األفريقية( في أبريل ا
 

                                                             

(1) Omar A. Touray , Op.Cit.,pp:639-640 

مكانيات السمم واألمن في القارة األفريقية "، في أ.د. محمود دمحم أبو  (2) أ.د. محمود دمحم أبو العينين، "االتحاد األفريقي وا 
األفريقية، الطبعة األولي، أكتوبر  )القاهرة : مركز البحوث االتحاد األفريقي ومستقبل القارة األفريقيةالعينين )محرًرا(، 

 222م(، ص. 2002
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 املطهب انثاوي
 اأُلطر املؤسسيت انقاريت يف ظم االحتاد األفريقي

دارة وحل الصراعات( في ظل  يجدر القول بأن جوانب القصور التي شابت آلية )منع وا 
يمية الفرعية، قادت إلى دفع القيادات األفريقية إلى وضع منظمة الوحدة األفريقية واآلليات اإلقم

إطار مؤسسي لقضايا األمن والدفاع المشتركة، وذلك من خالل تبني ووضع بنود في القانون 
 التأسيسي لالتحاد األفريقي، واتخاذ اإلجراءات الضرورية لتفعيل ىذه البنود. 

دارة وحل ولعل أبرز ىذه البنود تبني قرار بدم  الجياز المرك زي آللية )منع وا 
( لمجمعية ٖٚالصراعات( في إطار الييكل التنظيمي لالتحاد األفريقي، وذلك في إطار الجمسة )

م، وفوض ىذا القرار رئيس مفوضية ٕٔٓٓالعامة المنعقدة في )لوساكا( بزامبيا في عام 
جراءات ووسائل الجياز المركزي آللية  دارة وحل االتحاد األفريقي بمراجعة ىياكل وا  منع وا 

 الصراعات.
وأيًضا الدعوة المباشرة من قبل الجمعية العامة في إطار الجمسة االفتتاحية لالتحاد 

م، بتفعيل بنود القانون التأسيسي ٕٕٓٓاألفريقي في )ديربان( بجنوب أفريقيا في يوليو 
من رئيس  المتعمقة بسياسة الدفاع واألمن المشترك لالتحاد األفريقي، حيث طمبت الجمعية

االتحاد األفريقي آنذاك )ثابومبيكي( عقد اجتماع لمخبراء من أجل وضع وثيقة بشأن السياسة 
 . ٔ()الدفاعية واألمنية األفريقية المشتركة 

 Africanبناء السمم واألمن األفريقي رئيسية لأطرأو مكونات د و وجويمكن القول ب

Peace and Security Architecture مجمس السمم واألمن األفريقي،  إلى جانب، وذلك
البروتوكول الُمنِشئ لمجمس السمم واألمن التابع ( من ٕالمادة )وذلك وفًقا لما ورد في إطار 

 م، وُيمكن تناول تمك األطر أو المكونات كما يمي : ٕٕٓٓلالتحاد األفريقي الصادر في يوليو 

ىPeace and Security Councilمجلسىالدلمىواألمنىى-أوًلا
بناًء عمى نص المادة  ؤهجاء إنشااألفريقي، و عد بمثابة أحد األجيزة التابعة لالتحاد يُ 

لو، وُيعدُّ الدعامة الرئيسية لبناء السمم واألمن الخامسة )الفقرة الثانية( من القانون التأسيسي 
م، وتبنت الجمعية العامة ٕٔٓٓفي قمة لوساكا في عام  ؤهنشاإ(، واقترح APSA)في أفريقيا 

 ديسمبرحيز النفاذ في الذي دخل م، و ٕٕٓٓفي يوليو المنشئ لو التحاد األفريقي البروتوكول ل
 م.ٕٗٓٓوبدأ عممو فعمًيا في مارس م، ٖٕٓٓ

                                                             

(1) Omar A. Touray , Op.Cit.,pp:640-641 
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دارة وحل الصراعات، ومنوط بو ويعد ىذا المجمس  إدارة بمثابة جياز صنع قرار لمنع وا 
تسييل االستجابة الفعالة لمصراعات نذار المبكر ألجل الترتيبات المتعمقة باألمن الجماعي واإل 

ويدعم المجمس في عممو مجموعة من األجيزة أو اليياكل ومواقف األزمات في أفريقيا، 
لجنة ، القوة األفريقية الجاىزة، صندوق خاص، القاري نذار المبكر ) جياز اإل األخرى، وىي 

 .الحكماء(
م السمم واألمن وثمة أىداف رئيسية يستيدف المجمس تحقيقيا، وتتمثل في دع

واالستقرار في أفريقيا، وذلك من خالل توقع ومنع الصراعات عبر االضطالع بمسئولية بناء 
وصنع السمم ألجل حل ىذه الصراعات، ودعم تنفيذ أنشطة إعادة اإلعمار في مرحمة ما بعد 

و، رىاب الدولي بكافة جوانبالصراعات، وتنسيق الجيود القارية فيما يخص منع ومحاربة اإل 
وتطوير سياسة دفاعية مشتركة لالتحاد األفريقي، وتشجيع وتعزيز الممارسات الديمقراطية 

نسان والحريات األساسية والقانون الدولي والحكم الرشيد وحكم القانون وحماية حقوق اإل 
 . ٔ()ا من منع الصراعات نساني باعتبار ذلك جزءً اإل 

ادئ االسترشادية، وتتمثل في التسوية جممة من المب ىا إلويعمل ىذا المجمس استنادً 
احترام حكم و االستجابة المبكرة الحتواء مواقف األزمات، و السممية لمنزاعات والصراعات، 

االعتماد المتبادل بين التنمية االقتصادية و ساسية، نسان والحريات األالقانون وحقوق اإل 
ل اإلقميمي لمدول األعضاء في االتحاد احترام السيادة والتكامو واالجتماعية وأمن األفراد والدول، 

احترام الحدود و عدم التدخل في الشئون الداخمية لمدول األعضاء في االتحاد، و األفريقي، 
بادة الجماعية والجرائم ضد التدخل في حاالت اإلباحترام حق االتحاد األفريقي و الموروثة، 

 .نسانية وجرائم الحرباإل 
كل  امني (ٓٔ)حيث يتم انتخاب منتخبة، من خمس عشرة دولةالمجمس ويتكون 

أعوام، ويراعي في عممية االنتخاب مبدأ  ةكل ثالث ينخر ، ويتم انتخاب الخمسة اآلينعام
وذلك بواقع ثالث دول من  والتناوب،المتساويممخمسة أقاليم الفرعية في أفريقيا التمثيل اإلقميمي 

رب األفريقي، ودولتين من إقميم شمال إقميم وسط أفريقيا، وثالث دول من إقميمي الشرق والغ
 أفريقيا، وأربع دول من إقميم غرب أفريقيا(، ويتم تعيينيم من قبل المجمس التنفيذي. 

                                                             

(1) African Union , Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of 
the African Union,Op.Cit., Articles. 2,3 
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االعتباراتالحاكمة الختيار الدول األفريقية لعضوية مجمس السمم مجموعة من وثمة 
 يينعمى المستو  وحل الصراعات ،ن بينيا المساىمة في صنع وبناء السممواألمن األفريقي م
تأدية االلتزامات المالية لالتحاد األفريقي والمساىمة في صندوق السمم، و اإلقميمي والقاري، 

 .ٔ()في المقرات المتعمقة باالتحاد األفريقي واألمم المتحدة  ومجيزةامتالك بعثات دائمة مدربة و 
ت، وقد اعمى مستوى رؤساء الدول والحكومايجتمع ىذا المجمس مرة واحدة سنويً 

عقد اجتماعات المجمس في مقرات ا عمى مستوى الممثمين الدائمين، وتُ يجتمع مرتين شيريً 
االتحاد األفريقي، وقد يعقد اجتماعو لدى دولة عضو بناًء عمى طمبيا، عمى أن يكون ذلك 

 اا بموافقة أغمبية ثمثي الدول األعضاء فيو، وتمتمك كل دولة عضو في المجمس صوتً مدعومً 
لقاعدة التوافق، وفي حال تعذر التوصل لمتوافق، يتخذ  ا، ويتخذ المجمس قراراتو وفقً اواحدً 

قراراتو باألغمبية البسيطة فيما يخص المسائل اإلجرائية، وباألغمبية المطمقة فيما يخص باقي 
 .ٕ()المسائل األخرى 

ىPanel of the Wiseلجنظىالحكماءىى-ثانًوا
م واألمن األفريقي، وأحد الجوانب المكممة إلطار ُتعد بمثابة أحد مكونات بناء السم

ليات المساعدة لمجمس السمم تعد بمثابة أحد اآلالدبموماسية الوقائية لالتحاد األفريقي، كما 
، ونصت وثيقة ) طرق عمل لجنة الحكماء( والتي تبناىا مجمس السمم واألمن لتأدية ميامو

م عمى ميمة أو التفويض ٕٚٓٓفمبر نو  ٕٔ( المنعقدة في ٓٓٔواألمن في جمستو الـ )
الخاص بيذه المجنة، والمتمثل في تقديم النصح والمشورة لمجمس السمم واألمن ورئيس 
مفوضية االتحاد األفريقي، وتبني األفعال المالئمة لدعم جيود كالىما والسيما فيما يخص 

 قضايا حفع وتعزيز السمم واألمن واالستقرار في أفريقيا.
ىذا التفويض الخاص بيا، فإنيا تتصرف إّما بناًء عمى طمب من  ومن أجل تنفيذ

مجمس السمم واألمن أو رئيس مفوضية االتحاد األفريقي أو وفًقا لمبادرة ذاتية، وتتمثل طرق 
 : ٖ()عمل ىذه المجنة فيما يمي

تسييل إنشاء قنوات لالتصال بين مجمس السمم واألمن ورئيس المفوضية من جانب،  -ٔ
 المتنازعة من جانب آخر، وذلك من أجل منع تصاعد النزاع القائم.واألطراف 

                                                             

(1) Ibid., Articles. 4,5 
(2) Ibid., Article.8  
(3) African Union , Modalities for the Functioning of the Panel of the Wise  , Addis Ababa , 

12 Nov 2007 , pp:2-3  
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تنفيذ الميمات الخاصة بالكشف عن الحقائق كأداة لمنع الصراع في الدول واإلقميم، والتي  -ٕ
ترى لجنة الحكماء أن ىناك وجود لخطر الصراع بيا سواًء القائم بالفعل أو المتصاعد 

 حدتو.
ية بين األطراف المختمفة في الصراع، وذلك في حال غياب قيادة الدبموماسية المكوك -ٖ

إمكانية إقامة حوار أو محادثات مباشرة فيما بينيا، وتشجيع األطراف عمى االنخراط في 
 محادثات سياسية، وتبني إجراءات بناء الثقة وتنفيذ عمميات المصالحة.

نزاعات المتعمقة بتنفيذ المساعدة وتقديم النصح لألطراف المتصارعة بشأن كيفية حل ال -ٗ
اتفاقيات السالم، وتقديم وتطوير أفكار ومقترحات بشأن تعزيز السمم واألمن واالستقرار في 

 القارة األفريقية.
والذين لدييم مساىمات  مرموقة،من خمس شخصيات أفريقية ىذه المجنة وتتكون 

م اختيارىم من قبل رئيس بارزة في مجاالت السمم واألمن والتنمية في القارة األفريقية، ويت
ا لقاعدة مفوضية االتحاد األفريقي عقب مشاورات مع الدول األعضاء المعنية، وذلك وفقً 

أعوام، وتجتمع ىذه  ةالتمثيل اإلقميمي، وُتعينيم جمعية رؤساء الدول والحكومات لمدة ثالث
 .ٔ()المجنة كمما اقتضت الظروف انعقادىا لتأدية مياميا 

ة رئيس يتم انتخابو لمدة عام، وذلك وفًقا لقاعدة التناوب، ويالحع ويترأس ىذه المجن
أن العضو في ىذه المجنة ال يجوز انتخابو كرئيس ليا أكثر من مرة في الثالث سنوات )المدة 
القانونية لمعضوية بالمجنة(، وتجتمع ىذه المجنة ثالث مرات سنوًيا عمى األقل، أو حينما 

بناًء عمى طمب من مجمس السمم واألمن أو رئيس مفوضية  تقتضي الضرورة النعقادىا أو
االتحاد األفريقي، وقد تعقد محادثات منظمة بين أعضائيا من خالل الوسائل الفنية من أجل 
تسييل التنفيذ الفعال لمياميا، وتعقد المجنة اجتماعاتيا في مقرات االتحاد األفريقي أو خارجو 

 د األفريقي. بعد التشاور مع رئيس مفوضية االتحا
وتحّدد األجندة الخاصة باجتماعات المجنة رئيسيا بالتشاور مع رئيس المفوضية 
ورئيس مجمس السمم واألمن، وقد يتمقى في ىذا اإلطار مقترحات من أحد الدول األعضاء، أو 
المفوضية أو مجمس السمم األمن أو برلمان عموم أفريقيا أو المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 

 .شعوب أو جماعات المجتمع المدنيوال

                                                             

(1) Ibid., pp:1-2 
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والمتعمقة بتعزيز السمم واألمن واالستقرار في القارة األفريقية، وتقدم المجنة توصياتيا 
وتصوراتيا إلى رئيس المفوضية ومجمس السمم واألمن بشأن كافة المسائل المتعمقة بتعزيز 

 والحفاظ عمى السمم واألمن في أفريقيا.
ارير دورية لمجمس السمم واألمن بشأن األنشطة الخاصة بيا كما يمكن لمجنة تقديم تق

أو تقارير نصف سنوية إلى جمعية رؤساء الدول والحكومات من خالل مجمس السمم واألمن، 
وتقدم مفوضية االتحاد األفريقي إلى المجنة الدعم الموجستي والفني واإلداري لمساعدتيا في 

لمعمومات بشأن التطورات السياسية وغيرىا تسييل تأدية مياميا، وذلك من قبيل جمع ا
نتاج الوثائق  المتعمقة بإقميم أو دولة، والتي تكون محل اىتمام وتركيز المجنة، ومعالجة وا 

 .ٔ()المتطمبة من قبل المجنة لتأدية مياميا وغيرىا 
والتي ضمت كل من الرئيس م، ٕٚٓٓديسمبر  ٛٔاء في كمن أول لجنة لمحيتم تعيو 

بق )أحمد بن بيال( ممثاًل إلقميم شمال أفريقيا، واألمين العام األسبق لمنظمة الجزائري األس
الوحدة األفريقية )سالم أحمد سالم( من تنزانيا ممثاًل إلقميم شرق أفريقيا، ورئيس المفوضية 

ممثاًل إلقميم الجنوب  Brigalia Bamاالنتخابية المستقمة لجنوب أفريقيا )بريجاليابام( 
ممثال  Elisabeth Pognonيس المحكمة الدستورية في بنين )إليزابث بجنون( األفريقي، ورئ

 Miguelإلقميم غرب أفريقيا، والرئيس األسبق لساوتومي وبرنسيت )ماجويمتروفودا( 

Trovoada ممثاًل إلقميم وسط أفريقيا()ٕ. 
م، ٕٛٓٓفبراير  ٕٓوعقدت المجنة االجتماع األول ليا في )أديس أبابا(، وذلك في 

والذي تم في إطاره تبني الخطوط العريضة لبرنام  عمميا، واختيار الرئيس الجزائري األسبق 
كأساس Thematic Approach)بن بيال( رئيًسا ليا، وتبنت االقتراب أو الني  الموضوعي 

منظم لعمميا، حيث دأبت عمى اختيار موضوع سنوي رئيسي ليا، والذي تمثل في منع العنف 
م، والحقيقة والعدالة والمصالحة وعدم اإلفالت من ٕٛٓٓبات في عام المصاحب لالنتخا
م، وتقوية ٕٓٔٓم، واألطفال والمرأة في الصراعات المسمحة في عام ٜٕٓٓالعقاب في عام 

 م.ٕٔٔٓالحكم السياسي بشأن السمم واألمن واالستقرار في عام 

                                                             

(1) Ibid.,pp: 3-6 
(2) AlhajiSarjoh Bah and (Others) , The African Peace and Security Architecture (Friedrich-

Ebert-Stiftung, 2014) p.57 
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األزمات القائمة،  كما تبنت المجنة خمسة معايير كأساس لتحديد انخراطيا في مواقف
 : ٔ()والمتمثمة فيما يمي 

درجة االنتباه والتركيز اإلقميمي والدولي حيال الموقف الصراعي القائم، فالصراعات  -ٔ
 الُميممة بفعل عدم توافر الموارد أو غيرىا، تكون حاالت مناسبة النخراط المجنة.

جمس السمم واألمن األفريقي، قد تتطمب المواقف الصراعية الُمنخرط في إطارىا من قبل م -ٕ
 انخراط لجنة الحكماء لتشكل قيمة مضافة لمجيود المبذولة.

استمرار الصراع لفترة زمنية ممتدة عمى الرغم من جيود الوساطة والمفاوضات المتعددة،  -ٖ
وفي ىذه الحالة قد تقدم المجنة النصيحة أو تدعم من الجيود المبذولة أو دفع عمميات 

 نظر في ديناميات الصراعات القائمة الوساطة، أو ت
 الموقف الصراعي الذي يشتعل بشكل مفاجئ وسريع . -ٗ
الموقف الصراعي الذي تعترضو صعوبات متعمقة بتنفيذ اتفاقيات السالم القائمة، وبالتالي  -٘

 وجود إمكانية إلي اشتعالو أو تجدده.
م، تمت إعادة ٕٓٔٓليو وفي قمة االتحاد األفريقي المنعقدة في )كامباال( وذلك يو 

م؛ أي قبل أن ُيكمل ٕٕٔٓأبريل  ٔٔالذي وافتو المنية في انتخاب كل من )أحمد بن بيال(، و 
م، وذلك إلى جانب ثالثة ٖٕٔٓو)سالم أحمد سالم( لمدة أخرى انتيت في ديسمبر مدتو، 

من غانا، كينيث  Mary ChineryHesse، وىم: ماري تشنيري ىيس أعضاء جدد
من الكونغو  Marie Madeleineمن زامبيا، ماري ماديميني Kenneth Kaundaكونادا

(، وينتمون لدول )أنجوال، ٕٚٔٓ-ٕٗٔٓ، كما تم اختيار أعضاء لمفترة )ٕ()الديمقراطية
 .ٖ()أوغندا، الجزائر، موزمبيق، توجو( 

وخالل ىذه القمة تم تبني قرار بشأن تعزيز قدرة لجنة الحكماء، وذلك من خالل 
، والتي Friends of the Panel of the Wiseا عرف بـ )أصدقاء لجنة الحكماء( تشكيل م

تتكون من األعضاء السابقين في لجنة الحكماء، والذين تكُمن ميمتيم باألساس في دعم 
األعضاء القادمين أو الجدد بشأن تأدية ميام وأنشطة المجنة، من قبيل بعثات تقصي الحقائق، 

الرسمية، ومتابعة التوصيات، ويتمتع أصدقاء لجنة الحكماء بذات  واالنخراط في المفاوضات
 االمتيازات واالستحقاقات التي ُتتاح ألعضاء لجنة الحكماء. 

                                                             

(1) Ibid.,pp:60-61 
(2) Ibid.,p.57 
(3) African Union , Panel of the Wise (PoW) , Available at:  
      http://www.peaceau.org/en/page/29-panel-of-the-wise-pow 
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African Network of the -Panكما تم تشكيل شبكة أفريقية موحدة لمحكماء 

Wise يدف م، وذلك بٖٕٔٓ، وذلك بموجب قرار صادر من قمة االتحاد األفريقي في مايو
تعزيز التفاعل مع اآلليات المناظرة ليا عمى مستوى التجمعات االقتصادية اإلقميمية، ومن َثّم 
فإّن ىدف ىذه الشبكة يتمثل باألساس في تقوية وتعزيز وتنسيق جيود ُصنع السمم ومنع 

 . ٔ()الصراعات تحت مظمة واحدة في القارة األفريقية 
ىContinental Early Warning Systemنذارىالمبكرىالقاريىنظامىاإلى-ثالًثا

الصادر )إعالن ياوندي(  ىإلالقاري نذار المبكر نظام اإل لتأسيس تعود المرجعية األولى 
في الوحدة األفريقية الُمنعقد االجتماع الوزاري لمنظمة كانعقب  ، والذيٕ()م ٜٜٙٔفي عام 

 –من )سالم أحمد سالم( م، والذي وافق عمى المقترح المقدم ٜٜ٘ٔفي يونيو  (أديس أبابا)
 .بشأن تأسيس نظام إنذار مبكر موسع قاري  -الذي سيكون األمين العام لممنظمة بعد ذلك 

أن تأسيس ىذا النظام سيعزز من قدرة المنظمة من خالل إتاحة ىذا اإلعالنوأكد 
 وذلك من خالل األفعال االستباقية في تجميع وتحميل البيانات ذات الوقائية،الدبموماسية 

لية سريعة إلزالة ىذا آالصمة، وذلك ليس بيدف معرفة التيديد لمسمم فحسب، بل البحث عن 
بكر كجياز تابع لمجمس السمم واألمن التابع لالتحاد نذار المُ ور نظام اإل التيديد، وبعد ذلك تبمّ 

 .ٖ()األفريقي 

راعات في ليات المعاونة لممجمس بشأن توقع ومنع الصأحد اآلويعد ىذا النظام بمثابة 
 القارة األفريقية، ويتكون من:

                                                             

(1) African Union Commission & New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, African 

Union HandBook 2017 (Addis Ababa , Wellington : African Union Commission , 
Ministry of Foreign Affairs and Trade , 2017) p.63 

م، وذلك بعد 2992نذار المبكر كألية لمنع الصراعات في األمم المتحدة في عام تم تأسيس نظام اإليجدر القول بأنه( 2)
ألقى الضوء عمى الربط بين  يور تقرير األمين العام األسبق )بطرس غالي(، والذي حمل عنوان )أجندة السمم(، والذصد

، كما أشار إلي " قيمة عمل " هذا النظام في مواجهة التهديدات البيئية، أخطار الحوادث اإلنسانيةعممية السمم واألعمال 
 ، متاح في : اعية لمسكان، تهديد المجاعات وانتشار األمراضالنووية، الكوارث الطبيعية، التحركات الجم

- BirikitTerefeTiruneh , Establishing an Early Warning System in the African Peace and  

Security Architecture: Challenges and Prospects , KAIPTC Occasional Paper (Accra : Kofi 
Annan International Peacekeeping Training Centre, No. 29, September 2010 ) p.5 

(3) Ibid., p.6 
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(ويوجد في قسم إدارة Situation Roomمركز لمتحكم والمراقبة يعرف بغرفة الموقف ) -ٔ
االتحاد األفريقي، وتكمن وظيفتو في جمع وتحميل البيانات وفق وحدة قياس بالصراعات

 .نذار المبكرلمؤشرات اإل 
ليات اإلقميمية، والتي ترتبط مباشرة بوسائل اتصالية وحدات التحكم والمراقبة المتعمقة باآل -ٕ

بغرفة الموقف، وتقوم بجمع ومعالجة البيانات عمى المستوى اإلقميمي ونقميا لغرفة 
 .ٔ()الموقف 

 :ٕ()ما يمي فيالمتعمقة بيذا النظام وتتمثل أدوات جمع البيانات 
بمثابة  عدُّ والتي تُ  ،Indicators and Profiles Moduleوحدة المؤشرات والمالمح  -ٔ

دارة المعمومات الييكمية الالزمة لمتابعة تطور عمميات تقييم  قاعدة بيانات من أجل جمع وا 
 .المخاطر

جل أ، والذي يعد بمثابة أداة تحميمية مصممة من Africa Reporterمراسل أفريقيا  -ٕ
األحداث بيدف تسييل تقديم تقارير  (CEWS)نذار المبكر القاري مؤشرات نظام اإل 

 .والمواقف الواردة من مكاتب االتصال والبعثات الميدانية لالتحاد األفريقي
 ى، وىي أداة مصممة من أجل توقع حدوث الميل إلAfrica Prospectusنشرة أفريقيا  -ٖ

 .وقوع المخاطر
، وىي بمثابة برنام  لجمع البيانات Africa Media Monitorعالم األفريقي وحدة اإل -ٗ

 .ثيا من مصادر متنوعة وبمغات مختمفةوقت حدو 
، والذي يعد بمثابة برنام  يستخدم CEWS Portalنذار المبكر القاري موقع نظام اإل  -٘

 .ليات اإلنذار المبكر التابعة لمتجمعات االقتصادية اإلقميميةآلمشاركة المعمومات مع 
مؤشرات سياسية  ىا إلالمبكر استنادً  لإلنذارظام تطوير وحدة قياس نويستيدف ىذا ال

نسانية محددة ومقبولة، والتي تستخدم لتحميل التطورات ا  واقتصادية واجتماعية وعسكرية و 
المفوضية  وترشيح أفضل المسارات وخطط العمل، ولتفعيل دور ووظيفة ىذا النظام فإنّ ،القارية

ومراكز  مم المتحدة بوكاالتيا المختمفة والمنظمات الدولية ذات الصمة،قد تتعاون مع األ
 .كاديمية والمنظمات غير الحكوميةاألبحاث والمؤسسات األ 

                                                             

(1) African Union , Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of 
the African Union, Op.Cit., Article.12  

(2) African Union ,The Continental Early Warning System (CEWS) , Available at : 
http://www.peaceau.org/en/page/28-continental-early-warning 

http://www.peaceau.org/en/page/28-continental-early-warning
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كما أن رئيس المفوضية قد يستخدم المعمومات التي قام ىذا النظام بتجميعيا من أجل 
 .ٔ()تقديم النصح لمجمس السمم واألمن بشأن الصراعات الكامنة وتيديدات السمم واألمن القاري 

لنظام من خالل اجتماع الخبراء الحكوميين الُمتعمق وتم تبني اإلطار التشغيمي ليذا ا
 تم، وىو ما تمٕٙٓٓبمنع الصراعات واإلنذار المبكر المنعقد في جنوب أفريقيا في عام 

الموافقة عميو في إطار الجمسة العادية العاشرة لممجمس التنفيذي لالتحاد األفريقي المنعقدة في 
 د ثالثة متطمبات رئيسية وىي:والذي حد، ٕ()م ٕٚٓٓ)أديس أبابا( في عام 

 جمع وتحميل بيانات الصراعات باالعتماد عمى وحدة من المؤشرات. -ٔ
 إنتاج تقارير بشأن اإلنذار المبكر الفعال لتسييل التفاعل مع صانعي القرارات. -ٕ
التنسيق والتعاون مع التجمعات االقتصادية اإلقميمية واألمم المتحدة ومنظمات  -ٖ

 ي ولجنة الخدمات المخابراتية واألمنية ألفريقيا.المجتمع المدن
 كما يشتمل اإلطار التحميمي ليذا النظام عمى ثالثة عناصر وىي: 

الجمع والتحكم في المعمومات المتعمقة بالصراعات الكامنة عبر اإلنذارات، والتي تأخذ في  -ٔ
 وط عريضة لمتقييم.اعتبارىا السياق والفاعمين واألحداث، وذلك من أجل إعداد ممفات وخط

تحميل ىياكل الصراعات والديناميات والفاعمين، والتي تساعد عمى تحديد االتجاىات  -ٕ 
 والمواصفات المؤدية لمصراعات.

صياغة التوصيات من خالل بناء السيناريوىات وتطوير خيارات االستجابة لمصراعات، وتم  -ٖ
م، والتي عززت ٕٛٓٓتفاىم في يناير  تعزيز قدرة ىذا النظام من خالل التوقيع عمى مذكرة

 . ٖ()من التعاون بين االتحاد األفريقي واآلليات اإلقميمية لإلنذار المبكر واالستجابة 
ىAfrican Standby Forceظىالجاهزةىوالقوةىاألفروقى-رابًطا

ميامو بشأن نشر بعثات دعم  تأديةليات المعاونة لمجمس السمم واألمن في أحد اآل
( من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، وتتكون ٗت التدخل الواردة في المادة )السمم وحاال

 .Standby Multidisciplinary Contingentsمن وحدات جاىزة متعددة التخصصات 

                                                             

(1) African Union , Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of 
the African Union, Op.Cit., Article.12 

(2) African Union ,The Continental Early Warning System (CEWS) , Op.Cit., Available at : 
http://www.peaceau.org/en/page/28-continental-early-warning 

(3) International Peace Institute , Preventing Conflicts in Africa: Early Warning and 

Response(IPI, Aug.2012) p.3, 4 

http://www.peaceau.org/en/page/28-continental-early-warning
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الدول األعضاء يتعين  ولذا فإنّ  ؛وتكون جاىزة لالنتشار السريع في التوقيت المناسب
وحدات جاىزة لممشاركة في بعثات دعم السمم بناًء عمى طوات بشأن إنشاء أن تتخذ خُ عمييا 

، من أو التدخل بناًء عمى قرار من جمعية رؤساء الدول والحكوماتقرار من مجمس السمم واأل
ويتم تحديد قوة وأنماط ىذه الوحدات ودرجة استعدادىا والموقع العام ليا وفًقا لما يعرف 

، والتي Standard Operating Procedures(SOPs)التشغيل القياسية إجراءات ب
 ا لمواقف الصراعات واألزمات السائدة. تخضع لممراجعة الدورية وفقً 

أنماط  -ٕبعثات التحكم والمراقبة  -ٔوتكمن وظيفة ىذه القوة في المجاالت التالية: 
التدخل في الظروف الخطيرة بناًء عمى طمب من الدولة العضو  -ٖأخرى من بعثات دعم السمم 

وذلك وفًقا لنص المادة الرابعة من القانون التأسيسي لالتحاد  ،عادة السمم واألمن بياالست
صراع عنيف  -تصعيد نزاع أو صراع، ب -االنتشار الوقائي من أجل منع : أ -ٗاألفريقي 

تجدد أعمال العنف بعد توصل  -مستمر من االنتشار في المناطق أو الدول المجاورة، ج
بناء السمم ويشمل ذلك تسريح القوات ونزاع السالح في مرحمة ما  -٘ أطراف الصراع لالتفاق

نسانية لمتخفيف من معاناة المدنيين في مناطق الصراع تقديم المساعدات اإل  -ٙبعد الصراع 
 .ٔ()ودعم جيود معالجة الكوارث الطبيعية الرئيسية 

ا لمقوات ا وقائدً خاًص  رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ُيعين ممثاًل  وتجدر اإلشارة إلى أن
لكل عممية تضطمع بيا القوة األفريقية الجاىزة، كما تحدد الخطوط اإلرشادية بشأن تدريب 
األفراد المدنيين والعسكريين في الوحدات الجاىزة لمدول سواًء عمى المستوى التكتيكي أو 

ساني مع التركيز عمى نالتدريب عمى القانون الدولي اإل بالعممياتي، ويتم التركيز في ىذا الشأن 
حقوق المرأة والطفل، حيث تتولى تنسيق البرام  التدريبية لمقوة األفريقية الجاىزة وأماكن 
التدريب الميداني، وتعمل عمى توحيد المذاىب والبرام  التدريبية، كما تتولى المفوضية 

فريقية الجاىزة سواًء المساعدة في تنسيق المبادرات الخارجية المعنية بدعم بناء قدرات القوة األ
 . ٕ()فيما يتعمق بالتمويل أو المعدات أو الموجستيات أو االتصاالت أو التدريب 

 
 

                                                             

(1) African Union , Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of 
the African Union, Op.Cit., Article.13 

(2) Idem 
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وتتكون القوة األفريقية الجاىزة من خمس فرق عسكرية إقميمية، وىي الفرقة التابعة 
، والفرقة التابعة لمجماعة االقتصادية (SADCBRIG)لجماعة التنمية لمجنوب األفريقي 

، أو (NASBRIG)، والفرقة الجاىزة لمشمال األفريقي (ECOBRIG)ل غرب أفريقيالدو
، الفرقة التابعة لمجماعة االقتصادية لدول (NARC)فرقة القدرة اإلقميمية لمشمال األفريقي 

، (FOMAC)أو القوة متعددة الجنسيات ألفريقيا الوسطى  (ECCASBRIG)وسط أفريقيا 
، أو فرقة آلية السمم واألمن لمشرق األفريقي (EASBRIG) الفرقة الجاىزة لشرق أفريقيا

(EAPSM)
 Brigade، ويشمل تكوين ىذه الفرق العسكرية عمى مقرات الفرق ٔ()

Headquarters ومستودع الخدمات الموجستية ،Logistics Depot وعنصر تخطيط دائم ،
Full time Planning Element ، ووحدات الفرقPledged Brigade Units

()ٕ . 
والتي شكمت قوام القوة األفريقية ، Stand by Forcesوتحولت ىذه الفرق إلى قوى جاىزة 

 : ٖ()الجاىزة، وتتمثل فيما يمي 
تشمل  Southern Africa Standby Force( SASFالقوة الجاىزة لمجنوب األفريقي) -ٔ

سوازيالند، زامبيا، ، جنوب أفريقيا، ناميبيابتسوانا، ليسوتو، ماالوي، موزمبيق، )من  كال
 (.نغو الديمقراطية، فضاًل عن مدغشقر وموريشيوسو تنزانيا، زيمبابوي، أنجوال، الك

 تشمل كال Standby ForceEastern Africa(EASF)القوة الجاىزة لشرق أفريقيا -ٕ
ل، يروندي، جزر القمر، جيبوتي، إثيوبيا، إريتريا، كينيا، رواندا، السودان، سيشوب)من 

 (.أوغندا الصومال،
تشمل  Central African Standby Force (CASF)القوة الجاىزة لوسط أفريقيا  -ٖ

نغو برازافيل، غينيا االستوائية، و ، أفريقيا الوسطى، تشاد، الكن روندي، الكاميرووب)من  كال
 (.ساوتومي وبرينسيت

 )بنين،من  تشمل كال ECOWAS Standby Force (ESF)القوة الجاىزة إليكواس -ٗ
بوركينافاسو، الرأس األخضر، كوت ديفوار، غانا، جامبيا، غينيا بيساو، ليبيريا، سيراليون، 

 (.مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال

                                                             

(1) Esther Chelule , Peace and Security Architecture Africa Union’s (au): Challenges of 

Africa Standby Force (ASF) in the Great Lakes Region , International Journal of 
Humanities, Arts, Medicine and Sciences (Vol. 2, Issue 4, Apr 2014) p.48  

(2) AlhajiSarjoh Bah and (Others) , Op.Cit., p.50 
(3) Ibid., pp:50-51 
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 North African Regional(NARCالقدرة )القوة( اإلقميمية لمشمال األفريقي ) -٘

Capability (.الغربية صحراءالمصر، ليبيا، تونس، الجزائر، موريتانيا، )من  كال ملتش 

حددت وثيقة"إطار السياسة المتعمق بإنشاء القوة األفريقية الجاىزة ولجنة أركان و
االجتماع الثالث لرؤساء أركان الدفاع األفارقة والمنعقد في الصادرة في الحرب"، و

ستة سيناريوىات لمبعثات التي قد م(، ٖٕٓٓمايو  ٙٔ-٘ٔ)أديس أبابا( خالل الفترة )
 : ٔ()تواجييا القوة األفريقية الجاىزة، والتي تتطمب منيا مواجيتيا، وىي 

 المستشار العسكري اإلقميمي لمبعثة السياسية لالتحاد األفريقي. -ٔ
 بعثة المراقبة اإلقميمية لالتحاد األفريقي باالشتراك مع األمم المتحدة. -ٕ
 ي.بعثة مراقبة إقميمية منفردة تابعة لالتحاد األفريق -ٖ
 قوة حفع السمم اإلقميمية لالتحاد األفريقي وبعثات النشر الوقائي. -ٗ
 قوة حفع السمم لالتحاد األفريقي مركبة ومتعددة الجنسيات. -٘
 تدخل االتحاد األفريقي في الظروف الخطيرة. -ٙ
إلى أن تطوير القوة األفريقية الجاىزة يمر بمرحمتين،األولى وىي أشارت ىذه الوثيقة و 

م، والتي يتعين عمى االتحاد األفريقي خالليا أن يطور ٕ٘ٓٓيونيو  ٖٓستستمر حتى التي 
من قدرتو عمى إدارة السيناريو األول والثاني، وأن ُيؤسس نظام دعم جاىز إلدارة السيناريو 
الثالث، كما يتعين عمى األقاليم أن تطور من الفرق العسكرية الجاىزة الخاصة بيا، كما يتعين 

اية ىذه المرحمة أن تطور قدرتيا عمى استخدام نظام دعم جاىز إلدارة السيناريو عمييا بني
 الرابع.

م(، والتي يتعين ٕٓٔٓيونيو  ٖٓم( حتى )ٕ٘ٓٓ/ٚ/ٔوالمرحمة الثانية تمتد من )
عمى االتحاد األفريقي في إطارىا أن يعمل عمى إدارة السيناريو الخامس، كما يتعين عمى 

وير الفرق العسكرية الجاىزة التابعة ليا، وأن ترفع من قدرتيا عمى األقاليم أن تستمر فيتط
 . ٕ()تحقيق االنتشار السريع ليا 

 

                                                             

(1) African Union , Policy Framework for The Establishment of the African Standby Force 

and the Military Staff Committee(PART I) , Third Meeting of African Chiefs of Defense 
Staff , Addis Ababa , 15-16 May 2003, p.1 

(2) Idem  
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وُطرحت ثالث خطط عمل بشأن تشغيل وتفعيل ىذه اآللية،وذلك منذ طرح مفيوم القوة 
م، واستيدفت تطوير ٕ٘ٓٓم، أما األولى فصدرت في عام ٖٕٓٓاألفريقية الجاىزة في عام 

م، ٕٓٔٓاألساسية لتأسيس القوة األفريقية الجاىزة، بينما صدرت الثانية في عام الوثائق 
وتناولت التقدم المحقق بشأن ىذه اآللية وتفعيميا من خالل أول تدريب ميداني قاري 

(AMANI Africa I )()ٔ م، بيدف ٕٓٔٓ، والذي جرى في )أديس أبابا(، وذلك في أكتوبر
 القوة. تقييم االستعداد التشغيمي ليذه

وركز ىذا التدريب عمى السياسات والعمميات المتبعة عمى المستوى القاري 
(، ASAPاالستراتيجي، والمتعمقة بتوظيف ىذه القوة في إطار ىيكل السمم واألمن األفريقي )

كما قدم دلياًل موضوعًيا عمى دعم المقترحات المتعمقة بتعزيز التطورات التشغيمية والعممياتية 
اإلجراءات والقدرة متعددة األبعاد لمقوة األفريقية الجاىزة، والذي كان نتيجتو إعالن أن لمتدريب و 

 Initialىذه القوة األفريقية الجاىزة تمتمك ما يعرف بالقدرة التشغيمية )العممياتية( األولية 

Operational Capability (IOC)
()ٕ . 

س الخاص بالمجنة الفنية في حين أنخطة العمل الثالثة صدرت عن االجتماع الخام
م، ٕٔٔٓأكتوبر  ٕٙالمتخصصة في الدفاع واألمان واألمن، والمنعقد في )أديس أبابا( في 

وتعمقت بتوضيح المكاسب المتعمقة بتطوير القوة األفريقية الجاىزة، كما قدمت توجييات بشأن 
 Fullمة ليذه القوة العمميات واألنشطة الالزمة لتأكيد القدرة التشغيمية )العممياتية( الكام

Operational Capability (FOC) م، كما حددت التدريبات وقوة ٕ٘ٔٓبحمول عام
اليياكل المؤسسية والقدرات اإلدارية وتطوير إجراءات صنع القرار السياسي والتخطيط لمبعثات 

لتشغيمية وتطوير متطمبات القاعدة الموجستية واإلطار المالي والقانوني الالزمين لتحقيق القدرة ا
( لمقوة األفريقية الجاىزة، عمًما بأن ىذه الخارطة تمت الموافقة عمييا من قبل FOCالكاممة )

 . ٖ()م ٕٕٔٓالمجمس التنفيذي لالتحاد األفريقي في يناير 
 

                                                             

(1) African Union , The African Standby Force: Draft Maputo Strategic Work Plan (2016-
2020) p.4 

(2) African Union , AMANI AFRICA II Exercise Cycle, Available at : 
http://www.peaceau.org/en/topic/amani -africa-ii-exercise-cycle 

(3) African Union , The African standby force: draft Maputo strategic work plan (2016-2020), 
Op.Cit., p.4 
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وُأجرى بالفعل التدريب الميداني الثاني القاري ليذه القوة في جنوب أفريقيا، وذلك في 
ف منو في تطوير ىذه القوة، والتأكيد عمى وصوليا إلى القدرة م، وتمثل اليدٕ٘ٔٓنوفمبر 

(، ومن المفترض في إطار المرحمة التالية التشغيل الكامل ليذه FOCالتشغيمية الكاممة )
القوة، أن تتكون ىذه القوة من ترتيبات جاىزة عمى مستوى األقاليم األفريقية الخمسة، وستضم 

اصر عسكرية وشرطية ومدنية، والتي ستكون جاىزة قدرات متعددة األبعاد بحيث تضم عن
 .ٔ()ومتأىبة في دوليا الوطنية لالنتشار السريع 

 Rapidويفترض أن تتسم القوة األفريقية الجاىزة بالقدرة عمى االنتشار السريع 

Deployment Capability (RDC) والتي تشير إلى تمكين االتحاد األفريقي من ،
يعة من أجل مواجية الظروف الخطيرة القائمة المتمثمة في جرائم االستجابة العسكرية السر 

الحرب والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية، ويفترض أن تنعكس ىذه القدرة من خالل 
( من العناصر المدربة العسكرية والمدنية ٓٓ٘.ٕٔإمكانية تحقيق االنتشار السريع لنحو )

 والشرطية. 
مقيام بميمتيا في أي مكان بالقارة األفريقية، عمى أن يكون وتكون ىذه القوة جاىزة ل

( عنصر، والتي ُيفترض ٓٓٓ٘( يوًما، عمى أن تتموىا قوة أخرى قواميا )ٗٔذلك في غضون )
( يوًما، ويالحع في ىذا اإلطار محدودية ىذه القدرة، والسيما ٜٓأن تكون جاىزة في غضون )

 جية ألفريقيا. في ضوء التحديات األمنية الكبيرة الموا
 Africanوكنتيجة لما سبق تم إنشاء )القدرة األفريقية لالستجابة الفورية لألزمات(

Capacity for Immediate Response to Crises (ACIRC) م، ٖٕٔٓفي مايو
لكي تكون بمثابة آلية مؤقتة لحين اكتمال التشغيل الكامل لمقوة األفريقية الجاىزة، وتم بالفعل 

من قبل مؤتمر االتحاد األفريقي بشأن تفعيل ىذه المبادرة كترتيب انتقالي، وذلك في  اتخاذ قرار
( عنصر عسكري، وتتمثل الدول المساىمة في ٓٓ٘ٚم، وتتكون من نحو )ٕٗٔٓيناير 

إطارىا في كل من )الجزائر، أنجوال، تشاد، النيجر، السنغال، جنوب أفريقيا، السودان، أوغندا، 
ول أخرى مثل )بنين، بوركينا فاسو، مصر، رواندا(، وذلك في أغسطس تنزانيا(، وأضيفت د

 . ٕ()مٕٙٔٓ

                                                             

(1) African Union ,AMANI AFRICA II Exercise Cycle, Op.Cit. 
(2) African Union Commission & New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, Op.Cit 

., p.67 
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التغمب عمى مشكمة التشغيل البطيء الخاص بقدرة ويكمن اليدف من إنشائيا في 
تاحة قوة مرنة وقوية تابعة لالتحاد لمقوة األفريقية الجاىزة، و  (RDC)االنتشار السريع  ا 

ل طوعي من الدول األعضاء من أجل االستجابة الفعالة األفريقي، والتي يتم تقديميا بشك
لممواقف واألزمات الطارئة، ويتم تفويض ىذه القوة من قبل مجمس السمم واألمن التابع لالتحاد 
األفريقي بناًء عمى طمب من دولة عضو في االتحاد األفريقي، ومن أجل تحقيق االستعداد 

كة في إطارىا بتدشين تدريب يسمى )أوتوليفو( والجاىزية ليذه القدرة، قامت الدول المشار 
Exercise Utulivu م ٕٗٔٓ، وذلك في العاصمة التنزانية )دار السالم( نوفمبر()ٔ. 

وأدى إنشاؤىا إلى إحداث حالة من الخالف وتعارض في المصالح بين الدول 
عارضيا األفريقية، فالبعض منيا كان يؤيدىا كجنوب أفريقيا، في حين كان البعض اآلخر ي

كنيجيريا، وظمت حالة من االختالف قائمة بشأن وظيفة ىذه اآللية، فالبعض رأى أن تحل محل 
آلية )القوة األفريقية الجاىزة(، بينما رأى البعض اآلخر أن تكون بمثابة آلية انتقالية حتى يتم 

 . ٕ()االنتياء من التشغيل الكمي والتام لمقوة األفريقية الجاىزة
ىPeace Fundمالدالىصندوقى-خامًدا

م في ظل عيد منظمة الوحدة األفريقية، وذلك ليصبح بمثابة ٖٜٜٔأنشئ في عام 
أنشطة السمم واألمن المتعمقة توفير الموارد المالية الالزمة اآللية الرئيسية لتمويل أو 

بالمنظمة،كما يعد بمثابة أحد الدعامات الرئيسية لبناء السمم واألمن التابع لالتحاد 
( من البروتوكول المنشئ لمجمس السمم واألمن ٕٔريقي،وذلك بموجب نص المادة )األف

ويحكم عمميات ىذا الصندوق القواعد المالية المتعمقة باالتحاد األفريقي، ويتكون  ،ٖ()األفريقي 
ىذا الصندوق من مخصصات مالية منبثقة عن الميزانية العادية لالتحاد، والتي تشمل 

وأنشطة جمع التمويل والقطاع الخاص واألفراد  ،ن الدول األعضاءية معالمساىمات الطو 
 .والمجتمع المدني

 

                                                             

(1) Idem 
(2) Sophie Desmidt , “Peacebuilding, conflict prevention and conflict monitoring in the African 

Peace and Security Architecture” , ECDPM Background note(European Center for 
Development Policy Management , Aug.2016) pp.8-9 

(3) African Union Peace Fund , Securing Predictable and Sustainable Financing for Peace in 

Africa , Aug.2016 , p.4 
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عمى أن يشرف عمى جمعيا  ،ية من مصادر خارج أفريقياعمساىمات طو وتضم 
متجدد،  ائتمانيوقبوليا رئيس المفوضية، كما تم النص عمى وجود إمكانية إلنشاء صندوق 

ذا الصندوق وفًقا لسياسة أجيزة االتحاد األفريقي بناًء ويتم تحديد القيمة الواردة في إطار ى
تم تفعيل أو تشغيل ىذه اآللية، وذلك بناًء ، عمًما بأنو ٔ()عمى توصية من مجمس السمم واألمن 

 .ٕ()م ٕٙٔٓقرار صادر من قمة رؤساء الدول والحكومات المنعقدة في يوليو 
لية ضئيمة من ميزانية االتحاد ويالحع أن صندوق السالم ال يحصل إال عمى موارد ما

%( في المتوسط من الميزانية العادية لالتحاد األفريقي،  ٚ- ٙاألفريقي، والتي تقدر بنحو )
وىو ما يعد مبمًغا ضئياًل لمغاية بالمقارنة بحجم األعباء المرتبطة بأنشطة حفع السمم في القارة 

المتأخرات المالية المتعمقة بمساىمات  األفريقية، ومرد ذلك األمر إلى المستويات المرتفعة من
الدول األعضاء، وعمى الرغم من وجود مساىمات مالية إضافية مقدمة إلى صندوق السمم من 
قبل بعض الدول األعضاء، غير أنيا تعد غير منتظمة ومتوقعة؛ ولذا فإّن الصندوق يعتمد 

 عمى المساىمات الوافدة من الشركاء الخارجين.
م زيادة ٜٕٓٓئية لالتحاد األفريقي عقدت في )طرابمس( في عام وقررت قمة استثنا

%( من ٕٔ%( إلى )ٙاالحتياطي الخاص بصندوق السمم بشكل تدريجي، بحيث يرتفع من )
م، وتمى ذلك صدور قرار بتعيين الرئيس ٕٕٔٓميزانية االتحاد األفريقي، وذلك بحمول عام 

من الشخصيات األفريقية البارزة، والذي تكمن  النيجيري األسبق )أوباسانجو( لتولي قيادة فريق
 .ٖ()ميمتو في إيجاد آليات بديمة لتمويل االتحاد األفريقي

م مقترًحا بشأن ىيكمية ٕٙٔٓوتبنت قمة رؤساء الدول والحكومات المنعقدة في يوليو 
ة، صندوق السمم، والتي ترتكز عمى ثالثة مجاالت رئيسية، وىي الوساطة والدبموماسية الوقائي

والقدرة المؤسسية، وعمميات دعم السمم، كما أقرت القمة فرض رسم أو ضريبة عالمية بقيمة 
( ٕٖ٘%( عمى الواردات، وسيعود ىذا الرسم أو الضريبة عمى صندوق السمم بنحو )ٕ.ٓ)

( مميون دوالر بحمول ٓٓٗم، والتي ُيفترض أن ترتفع إلى نحو )ٕٚٔٓمميون دوالر في عام 

                                                             

(1) African Union , Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of 
the African Union, Op.Cit., Article.21 

(2) Sophie Desmidt , Op.Cit., p.8 
(3) AlhajiSarjoh Bah and (Others), Op.Cit., p68  
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( ٕٖٓا بأن الميزانية التقديرية ليذا الصندوق، ُيفترض أن تصل إلى نحو )م، عممً ٕٕٓٓعام 
 . ٔ()مٕٕٓٓمميون دوالر بحمول عام 

واتخذت ىذه القمة قراًرا بتشكيل لجنة من عشرة وزراء مالية، والتي اجتمعت ألول مرة 
م م، وتكونت من عشرة من وزراء المالية ممثمين لألقاليٕٙٔٓفي )أديس أبابا( سبتمبر 

األفريقية الخمسة، وذلك بواقع وزيرين اثنين من كل إقميم فرعي، تم تعيينيم من قبل مؤتمر 
 . ٕ()االتحاد األفريقي لمدة أربعة أعوام، وتجتمع ىذه المجنة مرتين كل عام 

مراجعة وتقييم الميزانية السنوية لالتحاد األفريقي قبل تقديميا وتكمن ميمتيا في 
اقتراح آليات لتنفيذ القرارات الخاصة لحكومات لالتحاد األفريقي، و لمؤتمر رؤساء الدول وا

بتمويل االتحاد األفريقي، وذلك من قبيل الترتيبات المتعمقة بإدارة صندوق السمم وآليات جمع 
ونقل التمويل، وتحديد دورة الميزانية لالتحاد األفريقي )سنوًيا أم كل ثالث سنوات أم عشر 

 .ٖ()ث مصادر تمويل االتحاد األفريقي سنوات(، ومراجعة وتحدي
ى

ىMilitary Staff Committeeاألركانىالطدكروظىلجنظىى-دادًدا
في التابع لالتحاد األفريقي  تيدف إلى تقديم النصح والمساعدة لمجمس السمم واألمن

كافة المسائل ذات الصمة بالمتطمبات العسكرية واألمنية لدعم والحفاظ عمى السمم في أفريقيا، 
ية أدعى وتتكون من كبار الضباط العسكريين لمدول األعضاء في مجمس السمم واألمن، وقد تُ 

ا، وتجتمع متى كان ذلك متطمبً ومناقشاتيا دولة غير عضو في ىذه المجنة لحضور مداوالتيا 
حال إلييا من قبل مجمس السمم تُ  التيلمناقشة المسائل  ؛اىذه المجنة متى كان ذلك ضروريً 

 . ٗ()واألمن 
ى
ى

                                                             

(1) African Union Commission , African Union Peace and Security , Report on Predictable and 
Sustainable Financing for Peace in Africa , Available at : 
http://www.peaceau.org/en/article/report-on-predictable-and-sustainable-financing-

for-peace-in-africa 
(2) African Union , Financing the Au : The committee of ten ministers of finance , Available at : 

https://au.int/web/en/committee-ten-ministers-finance 

(3) African Union , Terms of reference For the Economic Affairs Department August 2016 

Committee of Ten Ministers of Finance to participate in the preparation of the annual 

budget , Economic Affairs Department August 2016 , p.3 
(4) Ibid., Article.13 
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ىقدمىالدلمىواألمنىالتابعىلمفوضوظىاالتحادىاألفروقيى-دابًطاى
ابتداًء يجدر القول بأن المفوضية تمعب دوًرا ىاًما كقوة محركة ألنشطة االتحاد 
األفريقي المتعمقة بالسمم واألمن، حيث إنيا تنسق وتنفذ القرارات والوثائق الصادر من مجمس 

( PSDى تيسير وتسييل الصالت بين قسم السمم واألمن )السمم واألمن األفريقي، وتعمل عم
واألقسام والبرام  األخرى ذات الصمة، كما ُتعاون أو ُتساعد الدول األعضاء عمى تنفيذ 
السياسات والبرام  المتنوعة، وتضطمع بدوٍر استراتيجي في تعبئة الموارد لتمويل االتحاد 

 .ٔ()األفريقي بما ذلك السمم واألمن
تحت  –ور المفوضية في ىذا الشأن باألساس من خالل رئيسيا، حيث يمكنو ويتبمور د

تبني الجيود واتخاذ  –سمطة مجمس السمم واألمن األفريقي وبالتشاور مع أطراف الصراع 
دارة الصراعات، ومن أجل تحقيق ذلك يمكنو لفت نظر مجمس  المبادرات المعنية بمنع وحل وا 

ي عمى تيديد لمسمم واألمن واالستقرار في القارة األفريقية، السمم واألمن إلى أية مسألة تنطو 
وكذا يمكنو بناًء عمى مبادرة ذاتية منو أو طمب مجمس السمم واألمن استخدام المساعي 
الحميدة سواًء بشكل شخصي أو مبعوث / ممثل خاص أو اآلليات اإلقميمية أو لجنة الحكماء، 

عادة البناء وذلك من أجل منع الصراعات الكامنة وحل ا لصراعات الفعمية ودعم بناء السمم وا 
 عقب الصراعات. 

باإلضافة إلى أن رئيس المفوضية يقوم بتنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن مجمس 
عداد  السمم واألمن األفريقي، بما فييا نشر بعثات دعم السمم والُمفوضة من قبل المجمس، وا 

كين مجمس السمم واألمن واألجيزة التابعة لو من أداء تقارير ووثائق شاممة ودورية من أجل تم
وظائفيا بكفاءة، ويعاون رئيس المفوضية مفوض السمم واألمن، ويعتمد رئيس المفوضية عمى 

 .ٕ()المالية والبشرية لممفوضية من أجل خدمة ودعم مجمس السمم واألمن
 Departmentوتضم مفوضية االتحاد األفريقي قسمامختصا بشئون السمم واألمن 

of Peace and SecurityPSD) ويختص ىذا القسم بدعم مجمس السمم واألمن التابع ،)
 .لالتحاد األفريقي، وذلك لتنفيذ ميامو ومسئولياتو وفًقا لمبروتوكول المنشئ لو

                                                             

(1) Leah Kimathi , “Interrogating Regional Security Arrangements in Africa: The Case of the 
African Peace and Security Architecture” , In Akinpelu O. Olutayo&Adebusuyi I .Adeniran 

(Eds.) , Regional Economic Communities: Exploring the Process of Socio-economic ( 
Dakar : CODESERIA ,2015) pp:39-40 

(2) African Union , Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of 
the African Union, Op.Cit., Article.10 
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وكذا دعم األنشطة المتعمقة بمفوضية االتحاد األفريقي ذات الصمة بالسمم واألمن 
 فريقية، وتتمثل األىداف الرئيسية لو فيما يمي : واالستقرار في القارة األ

 Common African Defenseتنفيذ السياسة األفريقية المشتركة لمدفاع واألمن  .ٔ

and Security Policy (CADSP). 
 .(APSA)تفعيل ىيكل وبناء السمم واألمن األفريقي  .ٕ
دارة وحل الصراعات. .ٖ  دعم جيود منع وا 
لمنع الييكمي لمصراعات، وذلك من خالل برنام  الحدود دعم البرام  المعنية بمسألة ا .ٗ

 .African Union Border Program(AUBP)التابع لالتحاد األفريقي 
تنفيذ إطار السياسة المتعمق بإعادة اإلعمار في مرحمة ما بعد الصراعات والتنمية  .٘

Post-Conflict Reconstruction and Development (PCRD). 
السمم واألمن في أفريقيا وذلك بالتعاون مع التجمعات االقتصادية تنسيق ودعم برام   .ٙ

دارة الصراعات، فضاًل عن الشركاء الدوليين.   اإلقميمية واآلليات اإلقميمية لمنع وحل وا 
 ويشمل ىذا القسم فروعا أو أقساما داخمية، وىي: 

 Defense and security divisionقسم الدفاع واألمن – ٔ
عن معالجة قضايا األمن طويمة المدى أو األجل، وتطوير استراتيجيات السياسة ُيعدُّ مسئواًل 

عادة اإلعمار فيما بعد الصراعات،  األفريقية األمنية والدفاعية المشتركة، وسياسة التطوير وا 
وذلك في العديد من المجاالت، وىي )األسمحة الصغيرة والخفيفة، منع انتشار أسمحة الدمار 

عادة اإلدماج الشامل، مكافحة  اإلرىاب، إصالح قطاع األمن، نزع السالح وتسريح المقاتمين وا 
Disarmament Demobilization and Reintegration (DDR)
()ٔ . 

أو  Peace Support Operations Division (PSOD)قسم دعم عمميات السمم  -ٕ
 African Standby Force Continentalعنصر التخطيط القاري لمقوة األفريقية الجاىزة

Planning Element (ASF CPE) 
ويعد بمثابة أحد أبرز األقسام التابعة لمفوضية االتحاد األفريقي، وتم إنشاؤه وفًقا 

 .( من البروتوكول المنشئ لمجمس السمم واألمن التابع لالتحاد األفريقئٖلبنود المادة )

                                                             

(1) African Union Commission , African Union Peace and Security : About the Peace and 
Security Department (PSD) of the African Union Commission (AUC) , Available at : 
http://www.peaceau.org/en/page/2-divisions 
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افة عمميات دعم السمم التي والذي تكُمن وظيفتو في التخطيط والمتابعة والتدشين لك
تقوم بيا أجيزة صنع السياسات في االتحاد األفريقي، والمتمثمة في مجمس السمم واألمن 
دارة ىذه العمميات،  وجمعية رؤساء الدول والحكومات، كما يعاون ىذا القسم في توجيو وا 

 : ٔ()ويمارس وظائفو وميامو من خالل ما يمي
رشادية واإلجراءات المعيارية لعمميات دعم السمم، والخطط تطوير السياسات والخطوط اإل  -أ

واآلليات القانونية، والتعميمات المتعمقة بالتخطيط والمتابعة والتدشين لكافة عمميات دعم 
 السمم التي تقوم بيا أجيزة صنع السياسات في االتحاد األفريقي. 

اء في االتحاد األفريقي التنسيق مع التجمعات االقتصادية اإلقميمية والدول األعض -ب
 والشركاء اآلخرين بشأن تفعيل أو تشغيل القوة األفريقية الجاىزة وعمميات دعم السمم. 

تطوير الشروط المرجعية المتعمقة باستقطاب العناصر أو األفراد المؤىمين لعمميات دعم  -ج
 السمم.

ت دعم السمم لمتجمعات التخطيط والتنسيق بشأن بعثات األمم المتحدة لحفع السمم وعمميا -د
 االقتصادية اإلقميمية والدول األعضاء في االتحاد األفريقي.

التقييم والمتابعة والمراقبة والدعم واإلرشاد عمى المستوى االستراتيجي بشأن بعثات دعم  -ه
السمم التابعة لالتحاد األفريقي، وتقديم النصح والتحميل االستراتيجي إلى أجيزة صنع 

 االتحاد األفريقي بشأن ىذه البعثات.السياسات في 
التواصل مع التجمعات االقتصادية اإلقميمية والدول األعضاء في االتحاد األفريقي وشركاء  -و

 االتحاد األفريقي بشأن المسائل المتعمقة بعمميات دعم السمم التابعة لالتحاد األفريقي. 
 م من قبل مفوضية االتحاد األفريقي.تنفيذ الميام والتكميفات المخصصة لعمميات دعم السم -ز

ويتكون قسم أو إدارة عمميات دعم السمم التابع لالتحاد األفريقي من أربع وحدات 
 رئيسية، والمتمثمة فيما يمي: 

 Policy Development Unitوحدة تطوير السياسة  -أ
تختص بتطوير السياسات المعنية بعمميات دعم السمم عمى المستوى االستراتيجي، 

 : ٕ()وتتكون من خميتين فرعيتين وىما 

                                                             

(1) African Union Commission , The Peace Support Operations Division (PSOD) / African 

Standby Force Continental Planning Element (ASF CPE) , Available at : 
http://www.peaceau.org/en/page/7-peace-support-operations-division-asf-cpe 

(2) African Union Commission , The Peace Support Operations Division : Policy Development 
Unit , Available at : http://www.peaceau.org/en/page/34-policy-development-unit 
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: تعد مسئولة عن صياغة ومراجعة  Policy Developmentخمية تطوير السياسة  -ٔ
سياسات االتحاد األفريقي المتعمقة بعمميات دعم السمم، وتقديم التوجيو أو اإلرشاد لمجمس 

عم السمم عمى السمم واألمن وأجيزة ومفوضية وشركاء االتحاد األفريقي بشأن عمميات د
المستوى االستراتيجي، والعمل كنقطة اتصال لمتجمعات االقتصادية اإلقميمية والدول األعضاء 
والشركاء لالتحاد األفريقي بشأن تطوير ونشر وثائق السياسات المتعمقة بعمميات دعم السمم 

 والقوة األفريقية الجاىزة وغيرىا. 
 ,Policy researchدة وأبحاث السياسات خمية الممارسات الجيدة والدروس المستفا -ٕ

lessons learned and best practices cell تتمثل وظائفيا في تقديم قدرة متكاممة من :
أجل تطوير ونشر ومراقبة وتقييم وتنفيذ سياسات عمميات دعم السمم التابعة لالتحاد األفريقي، 

مميات دعم السمم لالتحاد األفريقي، وتقديم الدروس المستفادة والممارسات الجيدة المتعمقة بع
وتطوير السياسات واإلطار التشغيمي أو العممياتي لمتعاون االستراتيجي مع الشركاء بشأن 
عمميات دعم السمم، ومتابعة تطور السياسات بشأن عمميات دعم السمم المرتبطة بالمؤسسات 

ألخرى ذات الصمة، فضاًل عن األكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والدول األعضاء واألجيزة ا
العمل كنقطة اتصال بين قسم إدارة عمميات حفع السمم ومؤسسات األبحاث والسياسات ذات 

 الصمة.
  Capability Development Unitوحدة تطوير القدرة  -ب

 : ٔ()تتكون من ثالث خاليا فرعية، والمتمثمة فيما يمي
: تكمن مياميا opment CellTraining and Develخمية التطوير والتدريب  -ٔ

في مراجعة وتسييل تنفيذ السياسات التدريبية المتعمقة بعمميات دعم السمم، ومراجعة وتطوير 
معايير التدريب المتعمقة بعمميات دعم السمم التابعة لالتحاد األفريقي، والتخطيط والتنسيق 

بمفوضية االتحاد األفريقي لعمميات التدريب القارية، وتحديد مستويات المسئوليات المتعمقة 
والتجمعات االقتصادية اإلقميمية والدول األعضاء بشأن تدريب عناصر القوة األفريقية الجاىزة، 
والقيام بإعداد تحميل دوري بشأن االحتياجات التدريبية، واالتصال مع مراكز الخبرات والتميز 

ين بشأن تنفيذ التعميمات والمؤسسات التدريبية ومقدمي خدمات التدريب والشركاء المعني
 والتوجييات التدريبية السنوية لمفوضية االتحاد األفريقي. 

                                                             

(1) African Union Commission , The Peace Support Operations Division : Capability 
Development Unit , Available at : http://www.peaceau.org/en/page/36-capability-

development-unit 
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فضاًل عن تسييل التدريب والتنسيق واإلعداد لعناصر القوة األفريقية الجاىزة، 
والتسييل والتخطيط والتنسيق لتدريبات االتحاد األفريقي، وتصميم ومراجعة المناى  التدريبية 

ستراتيجي والعممياتي، والمشاركة في عمميات تخطيط البعثات لموقوف عمى عمى المستويين اال
المتطمبات التدريبية، وتطوير التوجييات التدريبية لمبعثات، باإلضافة إلى تسييل تأسيس خاليا 

في إطار عمميات  Joint Mission Training Cells (JMTC)تدريبية مشتركة لمبعثات 
 دعم السمم. 

:تتمثل مياميا في تطوير Monitoring and Evaluation Cellالمراقبة  خمية التقييم -ٕ
وتحديث وتسييل تنفيذ السياسات التقييمية لتدريبات القوة األفريقية الجاىزة، وتسييل تنفيذ 
توصيات التدريبات اإلقميمية والقارية لمقوة األفريقية الجاىزة والمبادرات األخرى لبناء القدرات، 

مر لعمميات دعم السمم التابعة لالتحاد األفريقي، وتسييل التحقق من القدرات والتقييم المست
المتعمقة بالقوة األفريقية الجاىزة، فضاًل عن مراقبة وتقييم األثر التدريبي لمتأكد من مدى كفايتو 

 في تنفيذ التفويض الخاص بالقوة األفريقية الجاىزة. 
: تكمن مياميا في تسييل  ment CellCapability Developخمية تطوير القدرات  -ٖ

وتنسيق عمميات تطوير القدرات المتعمقة بالتجمعات االقتصادية اإلقميمية والقوة األفريقية 
الجاىزة لمدول األعضاء في االتحاد األفريقي، ووضع وتحديد مستويات المسئولية لمفوضية 

عضاء بشأن تنمية قدرة القوة االتحاد األفريقي والتجمعات االقتصادية اإلقميمية والدول األ
األفريقية الجاىزة، والتأسيس والحفاظ عمى قاعدة بيانات متعمقة بالقدرات متعددة األبعاد لمقوة 
األفريقية الجاىزة، باإلضافة إلى العمل كنقطة اتصال لمتجمعات االقتصادية اإلقميمية بشأن 

 عمميات تطوير قدرة القوة األفريقية الجاىزة.
 Plans and Operations Unitعمميات والتخطيطوحدة ال -ج

دارة عمميات دعم السمم التابعة لالتحاد األفريقي، وتتكون من   تيدف إلى التخطيط وا 
 : ٔ()ثالث خاليا، وىي

 
 

                                                             

(1) African Union Commission , The Peace Support Operations Division : Plans and Operations 
Unit , Available at : http://www.peaceau.org/en/page/35-plans-and-operations-unit 
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: تكمن مياميا في تطوير خطط لموحدات Planning Cellخمية التخطيط  -ٔ
مميات األخرى، والعمل كنقطة التقاء أو والقوات العسكرية المشاركة في عمميات دعم السمم والع

اتصال مع التجمعات االقتصادية اإلقميمية بشأن التخطيط لعمميات دعم السمم، وتقديم اإلرشاد 
والنصح السياسي بشأن كافة عمميات التخطيط المتعمقة بقسم عمميات دعم السمم، والقيام 

ن مع وحدات قسم عمميات دعم بالكشف عن الحقائق وبعثات التقييم الفنية، وذلك بالتعاو
السمم واألقسام المعنية التابعة لمفوضية االتحاد األفريقي، وتحديد وتقديم النصح بشأن مناطق 
الصراع الكامنة واألزمات اإلنسانية التي تحتاج لمتدخل، وذلك بالتعاون مع قسم إدارة 

 الصراعات وأقسام مفوضية االتحاد األفريقي ذات الصمة.
وير المفاىيم االستراتيجية لمعمميات، والتخطيط لزيارات ما قبل االنتشار فضاًل عن تط

العسكري المتعمق بعمميات دعم السمم، وذلك بالتنسيق مع باقي وحدات إدارة أو قسم عمميات 
 Rules ofدعم السمم، وتطوير الوثائق المتعمقة بالبعثات من قبيل قواعد االنخراط 

Engagement (ROEs) و توجييات استخدام القوة وتعميمات أDirectives on the 

Use of Force (DoUF) واإلجراءات العممياتية القياسية ،Standard Operating 

Procedures (SOPs) والتعميمات االستراتيجية لقائد البعثات وقائد القوات والمفوض ،
 الشرطي.

بمراقبة تنفيذ  : تتمثل مياميا في المشاركةOperations Cellخمية العمميات -ٕ
، وتطوير معايير عمميات Mission Implementation Plans (MIPs)خطط البعثات 

دعم السمم التابعة لالتحاد األفريقي، ومراقبة تنفيذ المخرجات المرتبطة بيا، وتسييل ميمة 
دارة مركز عمميات دعم السمم   Peaceالزيارات السابقة عمى االنتشار العسكري لمبعثات، وا 

Support Operation Center (PSOC)  ،وذلك بالتنسيق مع خمية تحميل المعمومات
باإلضافة إلى القيام بزيارات تفتيشية منظمة لبعثات االتحاد األفريقي القائمة بالفعل، وذلك 

 لمتأكد من التزاميا بمعايير وسياسات االتحاد األفريقي.
: وتكمن ميمتيا في Information Analysis Cellخمية تحميل المعمومات – ٖ

تحميل الموقف اليومي والتقارير الواردة من البعثات من أجل الحفاظ عمى الوعي بالوضع 
القائم، وجمع وتقييم ونشر المعمومات المتعمقة بعمميات دعم السمم التابعة لالتحاد األفريقي، 

عداد تحميالت مستمرة بشأن بعثات االتحاد األفريقي  .وا 
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كاء االتحاد األفريقي، وتحديث خريطة تحميل المعمومات المتعمقة لكي يستفيد منيا شر و 
بالعمميات والبعثات بشكل منتظم، وتقديم التطورات الموقفية بشأن كافة بعثات االتحاد 
األفريقي، باإلضافة إلى إعداد وتقديم ممخصات بشأن عمميات دعم السمم التابعة لالتحاد 

 .PSODي وحدات قسم أو إدارة عمميات دعم السمم األفريقي بشكل منتظم بالتنسيق مع باق
تكمن وظيفتيا في تقديم الدعم : و Mission Support Unitوحدة دعم البعثات  -د

 : ٔ()والمساندة المستمرة لعمميات دعم السمم، وتتكون من خميتين فرعيتين، وىما
:  Integrated Support Services Cellخمية خدمات الدعم المتكاممة  -ٔ

مثل وظيفتيا في تطوير األطر والخطوط اإلرشادية االستراتيجية والعممياتية بشأن مختمف تت
جوانب خدمات الدعم المتكاممة لمقوة األفريقية الجاىزة وعمميات دعم السمم التابعة لالتحاد 
األفريقي، وتطوير خطط دعم متكاممة لعمميات دعم السمم، والعمل كنقطة التقاء واتصال في 

دارة ومراقبة االستفادة تسييل و  تيسير عمميات دعم السمم المستمرة وبداية العمميات الجديدة، وا 
من أصول االتحاد األفريقي في عمميات دعم السمم المستمرة، باإلضافة إلى توفير المتطمبات 
العممياتية، والدعم من قبيل أنظمة المعمومات واالتصاالت، والدعم الطبي واليندسي، وحركة 

 البري والبحري والجوي، وتوفير اإلمدادات. النقل 
: وتتمثل وظيفتيا في تقديم General Services Cellخمية الخدمات العامة  -ٕ

خطط الخدمات العامة كجزء من دعم بعثات وعمميات دعم السمم القائمة والمتوقعة، وتطوير 
كين في عمميات خطط وجداول توظيف عمميات دعم السمم، وتسييل استقطاب األفراد المشار 

دعم السمم التابعة لالتحاد األفريقي، وتوفير قدرة إضافية بشأن إدارة قسم عمميات دعم السمم 
PSOD  والشئون المتعمقة باألفراد في عمميات دعم السمم، باإلضافة إلى إدارة االتفاقيات من

مات والشركاء قبيل اتفاق حالة أو وضع القوات، واتفاقية حالة البعثات، وعقود مقدمي الخد
 عمى المستوى االستراتيجي وغيرىا. 

: تم الحديث عنو سابًقا Peace and Security Council (PSC)مجمس السمم واألمن -ٖ
 بشكل تفصيمي.

عادة اإلعمار فيما بعد الصراعات -ٗ  Conflict Management andقسم حل الصراعات وا 

Post Conflict Reconstruction Division 

                                                             

(1) African Union Commission , The Peace Support Operations Division :Mission Support Unit, 
Available at : http://www.peaceau.org/en/page/37-mission-support-unit 
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عادة ييدف إلى  دعم تنسيق األنشطة المتعمقة بإدارة وحل الصراعات في أفريقيا، والتنمية وا 
اإلعمار وبناء السمم في مرحمة ما بعد الصراعات، ويشمل في إطاره عمى عدد من البرام  أو 

 : ٔ()المبادرات أو األطر، والمتمثمة فيما يمي
عادة اإلعمار فيما بعد الصراعات  -أ ict Reconstruction Post Conflالتنمية وا 

and Development (PCRD)  تم تبني ىذه السياسة من قبل االتحاد األفريقي وذلك في :
م، وتيدف إلى تنمية سياسات واستراتيجيات شاممة لتوضيح اإلجراءات ٕٙٓٓ)بانجول( يوليو 

يق المتطمبة بشأن ترسيخ السمم ومنع اندالع العنف، ودعم التنمية المستدامة وتمييد الطر 
ومعالجة األسباب الجذرية المؤدية  لمنمو والتأىيل لمدول واألقاليم الخارجة من الصراعات،

لمصراعات، وتشجيع عممية التخطيط السريع وتنفيذ أنشطة إعادة اإلعمار، فضاًل عن تعزيز 
عادة اإلعمار في  التنسيق بين الفاعمين المختمفين المنخرطين في إطار عمميات التنمية وا 

 ما بعد الصراعات. مرحمة 
وتعد ىذه السياسة محكومة بمبادئ خمسة رئيسية، وىي ) القيادة األفريقية، الممكية 
الوطنية والمحمية، الشمولية، المساواة وعدم التمييز والتعاون والترابط، بناء القدرات 

طارئة المستدامة(، كما أن ليذه السياسة ستة عناصر إرشادية تتمثل في )األمن، المساعدات ال
عادة اإلعمار االقتصادية  االجتماعية،  –واإلنسانية، االنتقال والحوكمة السياسة، التنمية وا 

المصالحة والعدالة وحقوق اإلنسان، المرأة والنوع(، وتواجو ىذه السياسة إشكاليات متعمقة 
 بضعف القدرات. 

فريقي لجيود ويمثل الدور الرئيسي ليذه السياسة باألساس من خالل دعم االتحاد األ
م، ٕ٘ٓٓإعادة اإلعمار في السودان، وذلك خالل تنفيذ اتفاق السالم الشامل الصادر في عام 

حيث أسست مفوضية االتحاد األفريقي لجنة وزارية معنية 
عادةاإلعمارفيمابعدالصراعات وذلك في يوليو  م، والتي كانت تيدف إلى تقييم ٖٕٓٓبالتنميةوا 

حمة ما بعد الصراع في السودان، وذلك بالتشاور مع الحكومة احتياجات وحجم الموقف في مر 
 .(SPLM)السودانية والحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان 

                                                             

(1) African Union Commission , The Peace Support Operations Division :Conflict Management 

and Post Conflict Reconstruction Division, Available at : 

http://www.peaceau.org/en/page/69-crisis-management-and-post-conflict-

reconstruction-division 
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وقام االتحاد األفريقي بنشر بعثات متعددة األنظمة في إطار الدول الخارجة من 
في عام م، سيراليون وليبيريا ٕٙٓٓالصراعات، من قبيل )جميورية أفريقيا الوسطى في عام 

م(، وذلك ٕٔٔٓم، السودان في عام ٕٓٔٓم، الكونغو الديمقراطية وبوروندي في عام ٜٕٓٓ
من أجل تقييم حجم الحاجات واألولويات في مرحمة ما بعد الصراعات، كما قام االتحاد األفريقي 

، وذلك Quick Impact Projects (QUIPs)بجمع تمويل لدعم مشروعات التأثير السريع 
لدول الخارجة من صراعات، من قبيل )ليبيريا، كوت ديفوار، جزر القمر، جنوب في إطار ا

 السودان(، وذلك من أجل وضع األساس إلقامة التنمية المستدامة في ىذه الدول. 
 AU Mediation Support Unitوحدة دعم الوساطة التابعة لالتحاد األفريقي -ب

ونيا تمثل أمانة لموسطاء األفارقة تتمثل ميمتيا في دعم الوسطاء، وذلك من خالل ك
والمبعوثين الخاصين، وتقدم المواد الضرورية لعمل الوسطاء والييئة التابعة ليم، وكذا تعمل 
عمى تأسيس قدرة تحميمية ولإلنذار المبكر بشأن الصراعات المسمحة، بالتعاون مع وحدات 

، والمؤسسات الخارجية بما فييا قسم السمم واألمن التابع لمفوضية االتحاد األفريقي وأقساميا
 مؤسسات الفكر والمراكز البحثية. 

وتقدم ىذه الوحدة الخبرات الفنية بشأن اإلعداد لموساطة ودعميا وتولي ميمتيا 
واألنشطة المتعمقة بيا، كما تعمل كمركز لتوثيق جيود بناء السمم األفريقية، ويكون لدييا 

جية التحديات المرتبطة بالوساطة، وبصفة عامة قائمة بخبراء الوساطة، وذلك من أجل موا
يمكن القول أن ىذه الوحدة تقدم الدعم الفني لممبعوثين أو الممثمين الخاصين أو الوسطاء 
اآلخرين، والذين يتم تعيينيم من قبل رئيس المفوضية، وذلك بما يتفق مع قرار مجمس السمم 

 تيم.واألمن أو مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أو بموافق
 African Solidarity Initiativeمبادرة التضامن األفريقي -ج

أكتوبر  ٚٔعقدت مفوضية االتحاد األفريقي مؤتمر التضامن األفريقي األول في  
م، وذلك من أجل تعبئة الدعم من الدول األعضاء بشأن إعادة اإلعمار في مرحمة ما ٕٚٓٓ

د مؤتمر مائدة مستديرة في )بروكسيل( في بعد الصراع في جميورية أفريقيا الوسطى، كما عق
ذات التاريخ، وذلك من أجل تعبئة مساعدات التنمية، كما أنشأت مفوضية االتحاد األفريقي 
مكاتب اتصالية وظيفية في إطار الدول الخارجة من الصراعات، وذلك لتقريب التفاعل مع 

عادة اإلعمار فيما بعد الصراعات بصفة  الدول الميتمة بمجال السمم واألمن بصفة عامة وا 
 خاصة. 
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 Conflict Prevention and Early Warningقسم منع الصراعات واإلنذار المبكر  -٘

Division 

يركز ىذا القسم عمى تفعيل بعض جوانب بناء السمم واألمن األفريقي، والتي تشمل 
يو بشكل (، وكالىما تم التطرق إلPoW)ولجنة الحكماء  (CEWS)نظام اإلنذار المبكر 

تفصيمي في أجزاء سابقة من البناء العسكري واألمن القاري، فضاًل عن برنام  الحدود التابع 
، والذي تكمن رسالتو في منع وحل AU Border Program (AUBP)لالتحاد األفريقي 

 النزاعات المتعمقة بالحدود، ودعم التكامل اإلقميمي والقاري. 
يل ودعم عمميات تحديد وترسيم الحدود األفريقية وتتمثل أىداف ىذا البرنام  في تسي

التي لم يتم إجراؤىا، ودعم عمميات التكامل في إطار التجمعات االقتصادية اإلقميمية ومبادرات 
التعاون واسعة النطاق، وتطوير التعاون العابر لمحدود، وذلك في إطار التجمعات االقتصادية 

بناء قدرات الدول األعضاء بشأن إدارة الحدود والدراسات اإلقميمية ومبادرات التكامل اإلقميمي، و 
واألبحاث المتعمقة بيا، فضاًل عن تقديم النصح لمفوضية االتحاد األفريقي وذلك بشأن القضايا 

 المتعمقة بالحدود.
ويتم تنفيذ ىذا البرنام  عمى كافة المستويات القارية واإلقميمية والوطنية، وذلك وفًقا 

احترام سيادة الدول، كما يدعم ىذا البرنام  الشركات مع األطراف الدولية لمبدأ التبعية و 
والسيما األمم المتحدة والقوى االستعمارية السابقة في القارة األفريقية، ويعمد ىذا البرنام  إلى 
تأسيس شراكات وشبكات مع مؤسسات األبحاث والتدريب، وذلك من أجل بناء قدرات الدول 

دارة حدودىا الوطنية بشأن تحديد وترسيم  . ٔ()وا 
وبعد أن تم استعراض مكونات البناء العسكري واألمني لمنظام اإلقميمي األفريقي، يمكن 

وىو محور تركيز ىذه الدراسة  –إن ىذا البناء ينقسم إلى قسمين رئيسيين، القسم األول القول 
تحاد األفريقي عمى رأس فيتمثل في اآلليات القارية، ويأتي مجمس السمم واألمن التابع لال  -

ىذه اآلليات، ويعاونو ويدعمو في أداء ميامو وأدواره مجموعة من اآلليات أو األجيزة الفرعية، 
، لجنة الحكماء، السالم، القوة األفريقية الجاىزة، صندوق القاري نذار المبكر جياز اإل وىي )

 .لجنة األركان العسكرية، مفوضية االتحاد األفريقي(

                                                             

(1) African Union Commission , The Peace Support Operations Division :Conflict Prevention 

and Early Warning Division , Available at : http://www.peaceau.org/en/page/5-conflict-

prevention-and-early-warning-division-1 
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الثاني فيتمثل في اآلليات العسكرية واألمنية التابعة لمتجمعات االقتصادية أما القسم 
اإلقميمية الثمانية المعترف بيا من قبل االتحاد األفريقي، والتي ُتعد بمثابة آليات مكممة 

يوضح البناء العسكري الشكل التوضيحي الموجود أدناىومعاونة لمختمف اآلليات القارية، و 
 قميمي األفريقي.واألمني لمنظام اإل

 الييكل التنظيمي لمبناء العسكري واألمني لمنظام اإلقميمي األفريقي

 
وعمى الرغم من أن اآلليات العسكرية واألمنية القارية تؤدي مجموعة من األدوار 
بمثابة آليات معاونة  والوظائف المختمفة،وذلك وفًقا لطبيعة وتخصص كل منيا، إال أنيا ُتعدُّ

( من البروتوكول ٕدة لمجمس السمم واألمن األفريقي،وذلك وفًقا لنص المادة )وُمكممة وُمساع
الُمنشئ لو، وُتمكنو من القيام بالوظائف والميام المنوطة بو، والسيما ما يتعمق بمجال منع 
دارة وحل الصراعات في القارة األفريقية، وُيمكن القول بوجود شبكة من العالقات التكاممية  وا 

 مم واألمن األفريقي واآلليات أو األجيزة األخرى. بين مجمس الس
وتمعب مفوضية االتحاد األفريقي دوًرا رئيسًياومحورًيافي إتاحة ىذه العالقات التكاممية 
القائمة بين مكونات البناء العسكري واألمني لمنظام اإلقميمي األفريقي، فعمى الرغم من كونيا 

السمم واألمن األفريقي، إال أنيا ُتمارس أدواًرا لتمكين  تعد بمثابة أحد اآلليات المعاونة لمجمس
 .األجيزة األخرى من تنفيذ مياميا ورفع كفاءة األداء المرتبط بيا
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فمثاًل يستخدم رئيس مفوضية االتحاد األفريقي المعمومات التي يجمعيا نظام اإلنذار 
وذلك بشأن الصراعات  المبكر القاري من أجل تقديم النصح لمجمس السمم واألمن األفريقي،

الكامنة والتيديدات لمسمم واألمن في أفريقيا، وكذا اقتراح المسار األفضل لتجاوز ذلك، كما 
 يستخدم ىذه المعمومات من أجل تنفيذ المسئوليات والوظائف الُمفوضة إليو.

ويتشاور رئيس المفوضية مع كل من الدول األعضاء واآلليات اإلقميمية واألمم المتحدة 
لمؤسسات األخرى المعنية بشأن التفاصيل الفعمية إلنشاء نظام اإلنذار المبكر القاري، واتخاذ وا

كافة الخطوات الالزمة لتفعيل دوره، فضاًل عن كونو ُيعين ممثال خاصا وقائدا لمقوات لكل عممية 
ا خاصة بيذه القوة، عمًما بأن الممثل الخاص يقدم تقاريره إلى رئيس المفوضية، وكذا فيم

يخص لجنة األركان العسكرية فإّن رئيس المفوضية يتخذ اإلجراءات المالئمة بشأن عقد 
 اجتماعات الخاصة برؤساء أركان الدفاع لمدول األعضاء في مجمس السمم واألمن األفريقي.

باإلضافة إلى ما سبق يقوم رئيس المفوضية بالموافقة وجمع المساىمات الطوعية الوافدة من 
، وذلك بما يتفق مع أىداف ومبادئ االتحاد األفريقي، فضاًل عن أن المفوضية مصادر خارجية

تقدم مجموعة من التوصيات إلى مجمس السمم واألمن األفريقي بشأن الميام التفصيمية 
 . ٔ()والعمميات المرتبطة بالقوة األفريقية الجاىزة 

 

                                                             

(1) African Union , Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of 
the African Union, Op.Cit., Articles.12 , 13 , 21 



 

  

49 

 

ت
ا
س

ا
ر
د

و
 
ث

و
حب

 

 

 2018نيسان  –/ كانون الثاني  إبريل -يناير 

 

 خامتت
عامات الرئيسية لمنظام اإلقميمي يمكن القول أن البناء العسكري واألمني ُيمثل أحد الد

األفريقي، والسيما في ضوء التحديات األمنية الُمعاصرة الُمواجية ليذا النظام، وعمى رأسيا 
اإلرىاب العابر لمحدود والصراعات والحروب األىمية والبينية، وعمى الرغم من تطور ىذا البناء 

قاري جامع، إال أنو الزال يتطمب بشكل تدريجي منذ إقامة االتحاد األفريقي كإطار مؤسسي 
المزيد من التطوير والفاعمية، بحيث يصبح أكثر قدرًة عمى االستجابة مع الواقع المتنامي 

 لإلشكاليات والتحديات العسكرية واألمنية المواجية لمنظام اإلقميمي األفريقي.
لمنظام وثمة مجموعة من اإلشكاليات الرئيسية الُمواجية لمبناء العسكري واألمني 

اإلقميمي األفريقي، والمتمثمة في عدم اكتمال إنشاء أو تشغيل بعض اآلليات المؤسسية األمنية 
والعسكرية القارية، من قبيل القوة األفريقية الجاىزة،والتي تم تأجيل وصوليا لمرحمة التشغيل 

لتابعة الكامل ألكثر من مرة، فضاًل عن التقدم غير المتساوي فيما يخص القوى الجاىزة ا
لألقاليم األفريقية الفرعية، وعمى الرغم من وصول القوى الجاىزة لكل من أقاليم الشرق والغرب 
والجنوب األفريقي إلىمرحمة التشغيل الكامل، إال أن القوى الجاىزة التابعة إلقميمي الشمال 

 والوسط األفريقي لم تصل ليذه المرحمة بعد. 
تصور المتعمق بشأن انتشار وتوظيف الفرق فضاًل عن االختالفوالتباين بشأن ال

الجاىزة لألقاليم الفرعية خارج نطاق األقاليم المنتمية ليا، أو توظيفيا في إطار أقاليميا 
فحسب، وىو ما يعني أن إقميمي الوسط والشمال سوف تواجييما إشكالية في ىذا اإلطار، وقد 

لمتعامل مع  Ad Hocت الخاصة يؤدي ذلك إلى ضرورة عودة االتحاد األفريقي لالقترابا
 الصراعات في إطار الدول المنتمية لياتين اإلقميمين.

وأدى عدم اكتمال التشغيل الكامل لمقوة الجاىزة إلى االفتقاد إلى المزايا الرئيسية 
المرتبطة بيا،والسيما بناء عنصر تكامل القوة، والذي يستند باألساس عمى المستويات 

عسكرية والخدمات وتكامل األفراد، وىو ما يشكل أمًرا ضرورًيا لكفاءة المرتفعة من المينية ال
عمميات حفع السمم والعمميات األمنية األخرى، حيث إنو كمما ارتفع حضور الثقافة المشتركة أو 
المتشابية لقوات حفع السمم، ارتفعت فرص إنياء الصراعات بشكل كبير، وذلك بالمقارنة 

 رة في ىذا الصدد.بوجود ثقافات مختمفة ومغاي
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كما أن االعتماد عمى آلية )القدرة األفريقية لالستجابة الفورية لألزمات( كبديل مؤقت 
أو انتقالي لمقوة األفريقية الجاىزة، ال يشكل خياًرا استراتيجًيا يمكن االعتماد عميو عمى المدى 

األفريقي، حيث تقدم  البعيد، حيث إن ىذه اآللية تتسم بالمركزية من منظور تبعيتيا لالتحاد
تقاريرىا مباشرة إلى االتحاد األفريقي، ولذا فإّن التجمعات االقتصادية اإلقميمية لن يكون ليا 

 أي دور عمى اإلطالق في عممية صنع القرار المتعمقة بنشر القوات الخاصة بحفع السمم. 
األفريقيمسألة  ويضاف إلى التحديات المواجية لمبناء العسكري واألمني لمنظام اإلقميمي

غياب الفعالية المرتبطة ببعض اآلليات األخرى سواء عمى المستوى القاري أو اإلقميمي الفرعي، 
وذلك من قبيل نظام اإلنذار المبكر القاري، ومحدودية الموارد المالية الالزمة والمتطمبة لتطوير 

عمى المستويين القاري  اآلليات العسكرية واألمنية، وغياب التنسيق البيني بين ىذه اآلليات
واإلقميمي الفرعي، وىو ما ينعكس من خالل التنافس في األدوار الذي قد يصل لمستوى 
الصراع في بعض األحيان، فضاًل عن غياب اإلرادة والرغبة السياسية والعمل البيني األفريقي 

 المشترك لتطوير اآلليات العسكرية واألمنية القارية. 
اء العسكري واألمني األفريقي عدة أمور رئيسية، والمتمثمة في ويتطمب تطوير ىذا البن

توافر الرغبة واإلرادة السياسية الفعمية من قبل الدول األفريقية بشأن تفعيل األجيزة واليياكل 
المرتبطة بيذا البناء، بحيث يتم توظيفيا لمتعامل مع التحديات األمنية الفعمية عمى أرضية 

فريقي األمني البيني الُمشترك القائم عمى اقتراب الشراكة المرتكز الواقع، وتعزيز العمل األ
 باألساس عمى التعاون والتكامل.

تقميص االعتماد والتبعية المالية عمى الفاعمين الخارجين، وذلك  باإلضافة إلى 
 بيدف تعزيز استقاللية القرار األمني األفريقي، وتعزيز دور التجمعات االقتصادية اإلقميمية في
المجال األمني والعسكري باعتبارىا ركائز رئيسية لمنظام اإلقميمي األفريقي، فضاًل عن تعزيز 
دور القوى اإلقميمية األفريقية في إطار تطوير اليياكل أو األطر المؤسسية المرتبطة بالنظم 

 اإلقميمية األفريقية الفرعية.
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القاتَيَالعَ ودةَفَ ةَالمفقَ يجيَ ادي..االستراتَ لَاالقتصَ امَ التكَ 
َ ةيقيَ ةَاألفرَ ربيَ العَ 

َ(1)حازمَحسانينَدمحم
 

               
َزيادةَاإلنتاجَوالتجارةَبينَالدولَيَ  َإلى َاإلقميمي َاالقتصاديَوالتعاون ؤديَالتكامل
داخلَاإلقميمَتَ ،َاألعـضاء الَالتجاريةَتتشاركَفيَفوائدىاَكافةَالدولَخمقَفرًصاَلألعمفالتجارَة
َالتبادلَالمشتركة َفي َتَ ، َاألفريقية َوالدول َالعربية َكبيَرشكَ فالدول َسوًقا َحواليَةتل ضم

كماَتتمتعَىذهَالدولَبإمكانياتَاقتصاديةَ،"منَسكانَالعالم17.5% "َمميونَنسمة1200
َالمواردَالطبيعية لذاَ،َصيدَىائلَمنَالقوىَالعاممةالغنيةَواحتياطياتَالنفطَوالغازَوَرَقواميا

َىذه َاستغالل َفيَالتقدمَاالقتصاديَواالجتماعيَبماَيضمنََفإنَمنَشأن َالتسريع الموارد
النزاعاتَالسياسية،َوتحسينَمستوياتَالمعيشة،َواستدامةََالتخفيفَمنَحدةَالفقر،َوفـض

ذهَالدولَمنَتسويةَنَىمكَ مضمارَالتجارةَواالستثمارَيَ َبمعنىَآخرَفإنَالتعاونَفي،َالتنمية
ليذاَفإنَزيادةَالتجارةَبينَالدولَالعربيةَ..السياسيَخالفتياَالسياسيةَوتقميلَعدمَاالستقرار
َ.التنميةَوالدولَاألفريقيةَأضحىَمنَضـرورات

فريقـيَروابـطَقويـةَومتينـةَتسـتمدَولعلَالـروابطَالقائمـةَبـينَالعـالمَالعربـيَوالعـالمَاأل
لقديم،َإذَيمتدَىذاَالتعاونَإلىَأبعدَوأعمقَمنَمظاىرَالجـوارَجذورىاَوأصولياَمـنَالتاريخَا

ــروابطَالثقافيـةَوالروحيــةَوالتجاريـةَالتـيَنســجتياَقـرونَطويمـةَمــنَ الجغرافـي،َحيـثَيشــملَال
فريقيـة،َوذلـكَبحكـمَالجـوارَعامالتَالحضريةَبينَالشـعوبَالعربيـةَواألالحركةَاالجتماعيةَوالمَ 

ولمتعاونََ،،َوباعتبـارَأنَثمثـيَسكانَالعالمَالعربيَىمَأفارقةالذيَيمتدَعمىَآالفَالكيمومترات
ــديم،َالعربــيَاأل فريقــيَجوانــبَعــدة،َمنيــاَمــاَىــوَثنــائيَفيمــاَبــينَدولَالمجمــوعتين،َوىــوَقـ

إنمـائيَيـتمَمـنَخـاللَََنوبـدأمباشرةَبعدَاستقاللَالدولَاألفريقية،َومنوَماَىوَفـيَشـكلَتعـاو
َ.مؤسساتَالتمويلَاإلنمائيَالعربي

                                                             

 .مصرَ–جامعةَالقاىرةََ–كميةَاالقتصادَوالعمومَالسياسيةَ–باحثَماجستيرََ(1)
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 -األفريقـــيَحظـــوَمـــنَالتأكيـــدَخـــاللَالقمـــةَالعربيـــة -وقـــدَلقـــيَالتعـــاونَالعربـــي

ــامَ ــةاألولىَعــ ــ ــابَاال1533َاألفريقي ــزال،َإالَأنَ يـ ــةَوالَيــ ــراعاتَالقبميــ ــتقرارَالسياسيوالصــ ســ
والحروبَاألىميةَفيَبعضَالدولَالعربيةَواألفريقيةَجعمتَمنَالعـسيرعمىَذلكَالتعاونَتحقيقَ

َ.نتائجَاقتصاديةَكبيرة
واجيـةَفريقيـةَالنضـالَالمشـتركَمـنَأجـلَمَ زَالروابطَبينَالـدولَالعربيـةَواألعزَ ومماَيَ 

َكَنحوَتحقيقَنظامَتكاملَإقميميَواقتصاديَعادل.َأعباءَالتنميةَوالتحـرَ 
ــدَعمـــىَتفاعـــلَالطـــرفينَإنَالتعــاونَالعربـــيَاأل فريقـــيَفــيَالمجـــالَاالقتصـــاديَيعتمـ

ولقــدَازدادََ.رةَواالسـتثمارَوالمشـروعاتَالمشـتركة.والنيوضَبوَفيَمختمـفَالمجـاالتَكالتجـا
ــدَيفريقيةَفيَمطمعَالسبعينالتعاونَبينَالدولَالعربيةَواأل اتَمـنَالقـرنَالماضــيَبعــدَأنَتزاي

َفريقية.َعـددَالمؤسساتَالعربيةَالمعنيةَبتقديمَالعونَاإلنمائيَلمدولَاأل
أىميـة1533َةَفـيَالقـاىرةَفـيَعـامنعقـدفريقيـةَاألولــىَالمَ تَالقمـةَالعربيـةَاألوقـدَأقـرَ 

فريقيَفيَالمجالَاالقتصاديَوالماليَمنَخاللتقديمَمسـاعداتَفنيـةَوماليـةَالتعاونَالعربيَاأل
فريقيةَودعمَالمؤسساتَالماليةَالوطنيةَومتعددةَاألطرافَالتيَتعملَفيميدانَالتنميةَلمدولَاأل

َفريقيــةَفــيَشــكلفـيَالـدولَاألَفريقيـةَوتشـجيعَتوظيـفَرؤوسَاألمـوالَالعربيـةفيَالبمدانَاأل
فريقيا،َبـدونَتـاريخَأقتصاديةَفيَالمصرفَالعربيَلمتنميةَاال"ستثماراتَمباشرةَأو يرَمباشرةا

َ."نشر
البيئةَاألاَولماَكان فريقي،َإالَأنوَتحادَاألفريقيةَاليدفَاألساسيَلمؤسسيَااَلستقراَر

ىدفــوَاألساسـيذَلــذاَمــنَالميــمَعـنَتحقيــقََافريقــيَعــاجزًَحتـىَىــذهَالمحظــةمازالَاالتحـادَاأل
فريقيَيتحدثَبصوتَواحد،َوينبغيَلمدولَاألعضاءَأنَتكونَحقيقيـةَفـيَألَإلىَاتحادَالتوصَ 

ولعلَماَذىبتَ،َفريقيةدعوتياَالقتصادَمتكاملَمنَخاللَتعزيزَالتجارةَالعادلةَبينَالبمدانَاأل
Chirisa2014"َدراسةَإليو

،
MumbaDirwai and "ََلتحميـلَالتكامـلَاألفريقـيَمـنَحيـث،

يمَمــواطنَالقــوةَوالضــعفَيــضـخامةَالتضــامنَوالدولــةَوتصــنيفَالتكامــلَوالعمــل،َمـنَأجــلَتق
َ.(1)تَلبقائوواألىدافَوالنجاحاتَواإلخفاقاتَفيَمشروعَالتكاملَاألفريقي،َفضاًلَعنَالتيديدا

                                                             

(1) Innocent EW Chirisa ,corresponding author ArtwellMumba, and Simbarashe O Dirwai, A 
review of the evolution and trajectory of the African union as an instrument of regional 
integration , Journal ListSpringerplusv.3; 2014PMC3940719. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chirisa%20IE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24600549
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mumba%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24600549
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dirwai%20SO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24600549
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الدولَالعربيةَاأل منَالدراساتَأىميةَدوَر فريقيةَفيَتعزيزَالتكاملَوقدَأوضحتَالعديَد

أنَإقامةَالتكاملَالعربيَاألفريقيَأصـب َبالقولََ.َويمكنَاآلن.لتعزيزَالسالمَواألمنَوالتعاوَن
َاتَالتنمية.َرضرورةَمنَضرو

ىميـاَمصـرَالمـدخلَالحقيقـيَأفريقيـاََوأقـدمتياَدولَشـمالَوتعدَالدولَالعربيـةَوفـيَمَ 
فريقي،َبلَوفيَالعالمَأجمع،َوتتـوفرَنمصرَدولةَقائدةَوفاعمةَفيَالعالمَاألإفريقيةإذَلمقارةَاأل
اَفـيَتحقيـقَوتعزيـزَالتكامـلَامتميـزًَنيـاَمـنَأنَتمعـبَدورًَمكانياتَبشريةَواقتصاديةَتمكَ إلديياَ

ــةَواأل ــدولَالعربيــ ــينَالــ ــاديَبــ ــةََواالقتصــ ــاَ فريقيــ ــولَلمشــ ــادَحمــ ــاديةَاكمياَاأليجــ ــةَواالقتصــ منيــ
َواالجتماعية.

ــرَنشــرتوَمفوضــيةَاألمــمَالمتحــدةَاالقتصــاديةَومــنَالناحيــةَاال قتصــادية،َأشــارَتقري
مؤخًراأنَمخزوناتَأل %َمنَاحتياطياتَالنفطَفيَالعالم،َوفي11َفريقياَمنَالنفطَنحوَأفريقيَا

يـــرَأنـــبعضَالـــدولَ%َمـــنَخـــاميَالبالتـــين،َوالكــروم،َوأكـــدَالتقَر54%،َوحـــوالي04َالــذىبَ
األعمىَفيَالعالم،َوبالتاليَفيوَمجالَخصبَلمتكاملَالعربيََيفريقيةَتشيدَمعدالتَنموَىاأل
واالستثمار،َوالبنوكَفيَقائمةَالصناعاتَأدخمتََوَ..فريقياأل قطاعاتَاالتصاالتَ، مؤخًرَا فريقيَا

مةَلمــبالدَفريقيــة،َمــعَدخــولَاســتثماراتَأجنبيــةَضــخالمـؤثرةَفــيَاقتصــادياتَبعــضَالــدولَاأل
سياسًَ وعميوَفمنَالممكنَأنَتستفيدَمنَالدولَالعربيةَالمستقرَة اَمثلَنيجيريا،َوكينيا،َوأو نداَ،

َ(1)خاصةَالخميجيةَمنياَفيَىذاَالمجال.
دولَمــن3ََتَ،َحم ــ"1412َ-1411"بيانــاتَصــندوقَالنقــدَالــدوليَفــيَعــامَلاَووفًقــ

يـثَمعـدالتَالنمـوَاالقتصــادي،َدولَحـولَالعـالمَمــنَح14َجنـوبَالصـحراءَفـيَقائمــةَأعمـىَ
اقتصادياتَقارةَوتتصدَ  قائمةَأكبَر نيجيريَا فريقيا،َثمَمصر،َمعَاعتمادَأياَجنوبَتمتفريقيا،َأَر

فيَالتصدير. وتعدَكينيا،َوأو ندا،َوتنزانياَمنَأبرزََ.األولىَبشكلَشبوَكاملَعمىَالنفطَوالغاَز
فريقياَعمىَالصـعيدَأيَتحققوَذمَاللتقدَ ر مَىذاَاَ.فيَمعدالتَالنموَاالدولَالتيَتشيدَتسارعًَ

االقتصاديَالَتزالَتعتبرَمستوياتَمشاركةَدولَالقارةَفيَالتجارةَالدوليةَمـنَاألدنـىَعالمًيـا،َ
%،َفيَحينَبمغتَالتجارةَالداخميةَبـينَدول3،3َفريقياَفيَالتجارةَالدوليةَأحيثَتبمغَحصةَ

َ.1411َ%َفيَعام11.1َالقارةَ

                                                             

 http://www.un.org/ar/sections/where-we-work/africa/index.html.مم المتحدة، تقرير مفوضة األمم المتحدة عن أفريقيا األ( 1)
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.َوارتفعـتَ.رةَمعـدالتَمـنَأعمـىَمسـتوياتَالنمـوَفـيَالعـالمفحققَفيَالسنواتَاألخيـ
مستوياتَالمعيشةَنتيجـةَلـذلك،َوكـذلكَالرعايـةَالصـحيةَو يرىـاَمـنَالخـدماتَالرئيسـية،َممـاَ

َ.بعثَعمىَاألملَفيَمستقبلَساطع
وتشيرَالتقديراتَعمىَالمستوىَالعربيَإلىَتراجعَمعدلَنموَالدولَالعربيةَكمجموعـةَ

اَلتراجـعَمعـدلَانعكاًسـ1411فـيَالمائـةَعـام3.1مقارنةَبنحـو1412يَعامفيَالمائةَف1.1إلى
فـي3َمقارنـةَبنحـو1412فـيَالمائـةَعـام1.3رةَلمـنفطَإلـىصـدَ نموَمجموعةَالبمدانَالعربيـةَالمَ 

ــوتيرةَالنشـــا َاالقتصــاديَفـــيَالبمـــدان1411َلَعـــامســجَ المائــةَلمنمـــوَالمَ  وتراجــعَأقـــلَحـــدةَل
فـيَالمائـةَلمنمــو3.2َمقابــل1412فــيَالمائـةَعـام3.3غاَبمـمتَنمـوًَالمسـتوردةَلمـنفطَالتـيَســجَ 

َ(1).1411المحققَعامَ
–عتباراتَالمحفزةَلمتكامـلَاالقتصـاديالعربيَم،َتوجدَالعديدَمنَاالوعمىَضوءَماَتقدَ 

ــةَفريقيـــةَفـــيَاآلاَلمنمـــوَالســـريعَالـــذيَتحققـــوَاقتصـــادياتَالـــدولَاألفريقـــي،َوذلـــكَنظـــرًَاأل ونـ
وصمةَنحوَاالندماجَفريقيَوتوجيوَالبَ األ-االقتصاديَالعربيَفالبدَمنَتحقيقَالتكاملَ،األخيرة

ـالحقيقي،َألنَىناكَمجموعةَمنَالعواملَواالعتباراتَالمَ  زةَنحـوَالسـيرَفـيَطريـقَالتكامـلَحف 
اَستحالةَإقامةَمثلَىذاَالتكاملَنظرًَاغايرة،َتتعمقَبوفيَذاتَالوقتَتوجدَرؤيةَمَ َ.االقتصادى.

ــَواجــوَبتحــدياتَإقميميــةلكونــوَيَ  ــينَىــذاَوذاكَتحــاولَالدراســةَ.ةودوليــةَومخــاطرَجم  .َومــاَب
كانتَىناكَمقوماتَلقيامَمثلَىذاَالتكاملَمنَعدميعبرَ ستخدامَمنيجيةَاالوقوفَعمىَماَإذَا

SWOTَالفرصَوالتيديدات.َك َالقوةَوالضعفَوكذلاالتيَتعنىَبتحميلَنق
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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 فريقيقتصادية يف انعامل انعربي واألرات االانتطى

َ
 قتصادية في الدول العربيةرات االأوًلا: التطّو

راتَاالقتصاديةَالدوليةَالتطوَ َ"َإلىَأن1413أشارَتقريرَ"آفاقَاالقتصادَالعربيَلعامَ
انعكستَعمىَأوضاعَاالقتصاداتَالعربيةَخاللَعامَ يرَالمَ  ،َفيَظلَاستمرار1412َواتيةَقَد

دوليـةَوتـدفقَرؤوسَاألمـوالَإلـىَخـارجَالـدولَتباطؤَمستوياتَالنشا َاالقتصـاديَوالتجـارةَال
وانخفاضَاألسعارَالعالميةَلمنفط،َكماَاستمرَخاللَالعامَ الناميةَواقتصاداتَاألسواقَالصاعدَة

العربيةَبالتطوَ  راتَجاءَذلكَفيَالوقتَالذيَاستمزمتَفيوَتطوَ َ.راتَالداخمية.تأثرَبعضَالبمداَن
فيَالدولَالعربيةَتقيي االقتصاديَة رةَدَالسياسةَالماليةَسواءَفيَالدولَالعربيةَالم صدَ األوضاَع

الماليَعمىَخمفيةَتواصلَاالتجاهَاليبوطيَألسعارَالنفطَفيَاألسواقَ لمنفطَلتحقيقَاالنضباَ 
لمنفطَالالدولية،َأوَفيَالدولَالعربيةَالمَ  العجوزاتَالمتزايدةَفيَالموازناتَالعامةَستوردَة حتواَء

َنعكسَعمىَمستوياتَالطمبَالكمي.اتنازلية،َوىوَماَووضعَالدينَالمحميَفيَمساراتَ
قتصادي،َتشيرَالتقديراتَإلىَتراجعَمعـدلَنمـوَالـدولَالعربيـةَوعمىَمستوىَالنموَاال

،1411َفـيَالمائــةَعــام3.1ََمقارنــةَبنحــو1412ََفـيَالمائــةَفــيَعـام1.1ََكمجموعـةَإلــىَ
فـيَالمائـةَعـام1.3ََمـنفطَإلـىَرةَلانعكاًساَلتراجعَمعـدلَنمـوَمجموعـةَالبمـدانَالعربيـةَالم صـدَ 

ــوتيرةَ،َوتراجــعَأقــلَحــدَ 1411لَعــامَســجَ فــيَالمائــةَلمنمــوَالمَ 3.4َمقارنــةَبنحــو1412ََ ةَل
فـيَالمائـةَعــام3.3ََمتَنمـًواَبمـغَسـتوردةَلمـنفطَالتـيَسـجَ النشـا َاالقتصـاديَفـيَالبمـدانَالمَ 

َ(1).1411َحققَعامَفيَالمائةَلمنموَالمَ 3.2َمقابل1412ََ
ــ ــاَسـ ــوءَمـ ــىَضـ ــاتَوعمـ ــجَالسياســ ــيَنيـ ــارزًاَفـ ــواًلَبـ ــرةَتحـ ــةَاألخيـ ــيدتَاآلونــ بق،َشـ

الََ،ففـيَالـدولَالعربيـةَالم صـدرةَلمـنفطَ.قتصاديةَالمطبقةَفيَالبمدانَالعربيـة.واإلصالحاتَاال
لدولَالخميجَالعربيةَظيَر بشكلَأكبرَعمىَاسيماَدولَمجمسَالتعاوَن واض َنحوَالتركيَز تجاَه

االقتصـاديَمــنَخـاللَتبنــيَرؤىَوخطـطَواســتراتيجياتََإعطـاءَدفعـةَقويــةَلسياسـاتَالتنويــع
ستقبميةَلزيادةَمستوياتَالتنويعَوفقَأىدافَكمية،َوبرامجَتنفيذيةَموضوعًةَلتحقيقَوطنيةَمَ 

َ.إنجازَممموسَعمىَصعيدَالتنويعَاالقتصادي

                                                             

 .7112بريل، أقتصاد العربي، الكويت، صندوق النقد العربي، آفاق اال( 1)
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معَالحرصَعمىَتوفيرَالمواردَالماليةَالالزمةَلتنفيذَخططَالتنويعَسواءَمـنَخـاللََو
ــذَالســـحبَمـــنَ ــاصَفـــيَتنفيـ ــجيعَمشـــاركةَالقطـــاعَالخـ ــات،َأوَالخصخصـــة،َأوَتشـ االحتياطـ

َالمشروعاتَاالستثماريةَالميمة.َ
االاومنَجيةَأخرىَ الداخميةَوالخارجيةَجنوحَبعضَختالالتَاالستمزمَتجاوَز قتصاديَة

قتصاديةَصعبةَفيَاإلىَتبنيَإصالحاتََ،السيماَالمستوردةَلمنفطَمنياَ،الدولَالعربيةَاألخرَى
تنفَ إط برامجَمتوسطةَالمدىَلإلصالَح ذَبالتعاونَمعَصندوقَالنقدَالدوليَفيَإطارَاتفاقاتَاَر

ائتمانيَبإجماليَتمويلَيقدرَبنحوَ .َتدعمَتمكَ.مميارَدوالر11َتسييلَممتدَواتفاقاتَاستعداَد
تعمقةَاالتفاقاتَبرامجَوطنيةَلإلصالحَتشتملَعمىَعدةَإجراءاتَوتدابيرَنقديةَوماليةَوأخرىَمَ 

َبنظمَالصرفَلتعزيزَمستوياتَاالستقرارَاالقتصاديَفيَتمكَالبمدان.
 قتصادية في أفريقيا جنوب الصحراءرات االثانًيا: التطّو

ــاَ ــبضَأفريقيـ ــرَ"نــ ــفَتقريـ ــي1413َكشـ ــاديَفــ ــوَاالقتصـ ــكَأنَالنمــ ــادرَعنالبنـ "َالصــ
ــاضَ ــوأَانخفــ ــجيلَأسـ ــدَتسـ ــاعَبعـ ــيَاالرتفـ ــذَفـ ــرى،َآخــ ــحراءَالكبـ ــوبَالصـ ــمراءَجنـ ــارةَالسـ القـ

ــ ــاَجنـــوبَ.َفبعـــدَأنَســجَ .يَأكثــرَمــنَعقــدينف لَمعــدلَالنمــوَاالقتصـــاديَفــيَمنطقــةَأفريقي
ــىَ ــ ــحراءتراجًعاَإل ــام3َالصــ ــيَعــ ــ ــى1411َ%َف ــ ــلَإل ــبطَليصــ ــام1.2َ،َىــ ــيَعــ ــ ،1412َ%َف

ــدين ــنَعقـ ــرَمــ ــيَأكثـ ــوَفــ ــتوىَلـ ــىَمســ ــوَأدنـ ــمَ)(–وىـ ــدولَرقــ ــعَالجـ ــو َ.راجــ ــسَاليبــ .َويعكـ
ــيمةَا ــ ــاديةَالجسـ ــ ــدياتَاالقتصــ ــ ــيَالتحـ ــ ــوَالكمـ ــ ــادَلمنمـ ــ ــيَتَ الحـ ــ ــاداتَلتـ ــ ــرَاقتصــ ــ ــاَأكبـ ــ واجييـ

ــدانَالمَ  ــةَوالبمــ ــدَ المنطقـ ــة.صــ ــمعَاألوليــ ــنَ.رةَلمســ ــرَمــ ــاكَالكثيــ ــازالَىنــ ــوَمــ ــكَأنــ ــافَالبنـ وأضــ
ــدانَيَ  ــ ــذهَالبم ــاعًَىــ ــوَأوضــ ــديدَاَمَ واجــ ــة،َوتشــ ــ ــمعَاألولي ــعارَالســ ــو َأســ ــ ــراءَىب ــنَجــ ــةَمــ ناوئــ

ــة. ــ ــاتَالمحميــ ــ ــوضَالسياسـ ــ ــة،َو مــ ــ ــاعَالماليـ ــ ــعيفًََ.األوضـ ــ ــاديَضــ ــ ــا َاالقتصـ ــ ــانَالنشــ ــ اَوكـ
ــنفط.بدَر رةَلمـــ ــد   ــ ــدانَالم صـ ــفَالبمـــ ــ ــيَمختمـ ــةَفـــ ــ ــةَممحوظـ ــرتََ.جـــ ــ ــو،َظيـ ــ ــتَنفسـ ــيَالوقـــ ــ وفـ

َمؤشراتَعمىَأنَالنموَاالقتصاديَفيَنحوَربعَبمدانَالمنطقةَبدأَيتعافى.َ
إثيوبيا،َوكينيا،َومالي،َوروانـدا،َى:"فريقيةَوىأظيرَأحدثَالبياناتَأنَسبعةَبمدانَوتَ 

والسنغ قتصادية،َمدعومةَبالطمبَا،َالَتزالَتظيرَمرونةَ"الوالسنغال،َوكينيا،َومالي،َوروانداَ،
حيثَسجَ  لَ،َوتشكَ 1413-1411%َفيَالفترة1.0ََمتَمعدالتَنموَسنويةَتتجاوزَالمحميَ،

ماَيقربَمنَ 6َمنَإجماليَالناتجَالمحميَفي613ََمنَسكانَالمنطقة،َوتمثل13َىذهَالبمداَن
َ.نخذةَفيَالتحسَ نَالتوقعاتَاالقتصاديةَالعالميةَآأالمنطقة،َمماَيوض َ
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وأشارَالتقريرَإلىَأنَمعدالتَالنموَأبعدَماَ”َنتعاشَفيَالمنطقةوينبغيَأنَتدعمَااَل
اَ.َومعَأنَبمدانًَ.تفاوتةنب ئَبأنَالنموَفيَالبمدانَيسيرَبخطىَمَ تكونَعنَالتجانس،َوىوَماَيَ 

قـدََ-داَوتنزانيـاإثيوبيـاَوروانـ-اَلنموىاَاالقتصادي،َفإنَالبعضَاآلخـراَحادًَكثيرةَسج متَتراجعًَ
-وأصبحتَبضعةَبمدانَ.%.2َمىعدالتَنموَسنويةَتزيدَفيَالمتوسطَعاستمرتَفيَتحقيقَمَ 

َ(1)منَأفضلَالبمدانَمنَحيثَاألداءَاالقتصادي.َ-منياَكوتَديفوارَوالسنغال
السياسيةَومجموعةَمنَالعواملَ يرَاالقتصاديةَاألخرىَ-والَتزالَالمخاطرَالجغرافية

الحـربَاألىميـةَوالصـراعَالـداخميَفــيَ،َآلفـاقَالمتوقعـةَفـيَمنــاطقَمتنوعـةاَعمـىَاتشـكلَعبًئـ
فريقيـا،َمثـلَمحنـةَالالجئــينَوالميـاجرينَالمأسـاويةَفـيَالبمــدانَأأجـزاءَمـنَالشـرقَاألوســطََو

وفيَأوروبا،َوأعمالَاإلرىابَعمىَمستوىَالعالم،َواآلثارَالمطولةَلمجفافَفيَشرقَ المجاورَة
.َولعلَتفاقمَىذهَالعواملَمنَشأنوَتعميـقَالمعانـاةَفـيَ.روسَزيكافريقيا،َوانتشارَفيأوجنوبَ

-.َكـذلكَيمكــنَأنَتــؤديَزيـادةَالتــوتراتَالجغرافيــة.البمـدانَالتــيَيقــعَعمييـاَالتــأثيرَالمباشــر
السياسيةَواإلرىابَإلـىَالتـأثيرَبشـدةَعمـىَمـزاجَالسـوقَومسـتوىَالثقـةَفـيَاالقتصـادَالعربـيَ

َ(1)واألفريقيَعمىَمستوىَالعالم.
القول،َتــدلَالمؤشــراتَاالقتصاديــةَالكميــةَعمــىَأنَالنشــا َاالقتصــاديَفيََةوخالص

ــوبَالصحــــراءَ ــ ــنويةَ-االــدولَالعربيــةَوأفريقيــاَجن ــــعَالســ ــــاتَرب ــأنوَالبيان ــــرَبشــ ــــذيَالَتتواف ال
ــام ــوَعـ ــيَبوجـ ــاتجَالمحمـ ــتوىَالتَ-إلجمــاليَالن ــكَإلـىَمسـ ــرقَكذلـ ــو َلـمَيـ ــةَىبـ ــاتَنتيجـ وقعـ

السياســيَواألىمــيََ-أســعارَالنفــط،َوتراجـعَأسـعارَالسـمعَاألوليـةَاألخـرى،َوالصـراعَالجغـرافي
ــدان. َ(3)فيَبضــعَالبم

َ
َ
َ
َ
َ

                                                             

-http://www.albankaldawli.org/ar/news/press. 7112البنك الدولي، تقرير نبض أفريقيا، جنيف، ( 1)

release/2016/09/29/africas-economic-growth-continues-to-falter-yet-some-countries-show-
signs-of-resilience 

 .7112ل"، جنيف، يناير، تحو  قتصاد العالمي في مشيد م  اقتصاد العالمي "اإلصندوق النقد الدولي، آفاق اال( 7)

 .1، ص7112بريل، أقتصاد العالمي بطء شديد لفترة بالغة الطول، جنيف، صندوق النقد الدولي، آفاق اال( 3)

http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2016/09/29/africas-economic-growth-continues-to-falter-yet-some-countries-show-signs-of-resilience
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2016/09/29/africas-economic-growth-continues-to-falter-yet-some-countries-show-signs-of-resilience
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2016/09/29/africas-economic-growth-continues-to-falter-yet-some-countries-show-signs-of-resilience
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2016/09/29/africas-economic-growth-continues-to-falter-yet-some-countries-show-signs-of-resilience
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2016/09/29/africas-economic-growth-continues-to-falter-yet-some-countries-show-signs-of-resilience
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 األول  حبث امل
 وانتثذيات( –)انفرص  فريقياأل –قتصادي انعربي انتكامم اال

َ
منتَ  تجاربَالتعاونَاإلقميميةَإذَتمتدَإلىَأبعدََعدَتجربةَالتعاونَالعربيَاألفريقَي أقدَم

قتصاديةَوالثقافيةَوالبشريةَوالحضـاريةَوأعمقَمنَمظاىرَالجوارَالجغرافيَلتشملَالروابطَاال
َطويمـةَمـنَالحـراكَاالجتمـاعيَوالتفاعـلَالحضـاريَبـينَالشـعوبَالعربيـةَ والتيَنسـجتياَقـرونط

قاتَإلىَنشأةَتعاونَعربيَأفريقيَمؤسسيَ.َوفيَالعصرَالحديثَأفضتَىذهَالعال.واألفريقية
نعقـادَمـؤتمرَالقمـةَالعربيـةَاألفريقيـةَامنذَبدايةَالسـبعينياتَمـنَالقـرنَالعشـرين،َخاصـةَبعـدَ

بالقاىرة،َحيثَتمَإنشاءَعدةَمؤسساتَلمتعاونَفيَشـتىَالمجـاالت،1533ََاألولَفيَمارسَ
ةَالتعـاونَالعربـيَاألفريقـيَفـيَوقدَتضافرتَالجيودَخاللَالعقودَاألربعةَالماضية،َلدفعَعجمـ

تعـددةَمَمؤسسـاتَالتمويـلَالعربيـةَالثنائيـةَومَ .َحيـثَتقـدَ .المجالَاالقتصاديَوالمـاليَوالثقـافي
األطراف،َالعونَاإلنمائيَالفنيَوالمـاليَلمـدولَاألفريقيـةَومـنَبـينَىـذهَالمؤسسـاتَالمصـرفَ

األفريقيةَالثانيةَالتـيَع قـدتَفـيََوأكدتَالقمةَالعربية1..قتصاديةَفيَأفريقياالعربيَلمتنميةَاال
بميبيا،َعمىَضرورةَتكثيفَالجيودَمنَأجلَتأسيسَشراكةَعربيـةَأفريقيـة1414ََأكتوبر14ََ

.َوأجــازتَىـذهَالقمــةَوثيقــةَلمشــراكةَ.خاصـةَفــيَظــروفَالعولمـةَالتــيَتمــرَبيــاَبمـدانَالعــالم
1412َ-1411اإلستراتيجيةَوخطةَعملَلمتعاونَالعربيَاألفريقيَخاللَالفترةَ

 : لواملطهب األ
 
 
 األفريقية  –قتصادية انعربية ر انعالقات االمراحم تطى

متَفترةَالخمسينياتَمنَالقرنَالماضيَبدايةَحقيقيةلبناءَعالقاتَاستراتيجيةَبينَمثَ 
عمىَىدىَمنَمالحمَالتحرَ  ستعمارَومحاوالتَالنيوضَوالتنميةَبعيًداَرَمنَاالالعربَواألفارقَة

.َوقدَحفمتَالعالقاتَبينَالطرفينَمنذَتمكَالفترةَبالعديـدَ.لَاالستعماريةعنَأطرَالتبعيةَلمدو
التَالتاريخيـــة،َابتـــداًءَبمســتوياتَالتنســـيقَالسياســيَوالـــدعمَوالتعـــاونَمــنَاألحـــداثَوالتحــوَ 

ومـنَخـاللَحركـةَعـدمََ،فريقياأاالقتصاديَواسعةَالنطاقَإب انَحركاتَالتحررَواالستقاللَفيَ
َ.1533و1523َوحربيََ،لقضيةَالفمسطينيةوالموقفَمنَاَ،االنحياز

                                                             

 http://www.badea.org/Afro-Arab-Cooperation_ar.htm.قتصادية في أفريقيا الموقع المصرف العرب لمتنمية ا( 1)

http://www.badea.org/Afro-Arab-Cooperation_ar.htm
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فرزتــوَقــراراتَأومــاََ،فريقيــةَوجامعــةَالــدولَالعربيـةوالتنسـيقَعبــرَمنظمــةَالوحـدةَاأل

بإنشـائياَلعـددَمـنَالمؤسسـاتَالماليـةَلـدعمَالتعـاون1533ََمؤتمرَالقمةَالعربيَفـيَالجزائـرَ
َ(1).1533لقاىرةَفيَمارسَثمَعقدَمؤتمرَالقمةَالعربيَاألفريقيَاألولَفيَاَ،العربيَاألفريقي

ومعَبدايةَالتسعينياتَوفىَظلَالنظامَالعالميَالجديدَأحاديَالقطبيةَوبروزَالعولمـةَ
الرسمياالتيَ منَأسسَالعالقاتَالدوليةَبشقيياَالرسميَو يَر رتبطَبذلكَاوماََ،جتاحتَالعديَد

فيَميدانَالقروضَوا واألميركيَة األوربيَة الدولَالمانحَة لمن َوالمساعدات،َكموَمنَاتساعَدوَر
دعمَاقتصادياتَالعديدَمنَالدولَاألفريقية،َوكذاَدورَ البنكَوصندوقَالنقدَالدوليينَفَي ودوَر

مــعَكــلَتمــكََ.المنظمـاتَالعالميــةَ يــرَالحكوميــةَالعاممــةَفــيَالميـادينَالمختمفــةَفــيَأفريقيــا.
تَافريقيـاَجمميـاَتشـكيلَعـدةَأطـرَفاعمـةَواسـتثنائيةَلصـيا ةَعالقـاالظروفَالتيَعنتَفـيَمَ 

نشغمةَبمشاكميا(َفـيَاالسـتئثارَتجذرَتضاؤلَفرصَالدولَالعربيةَ)المَ َ،بالنظامَالدوليَالجديد
نعكاسَتمكَالظروفَسمًباَا.ناىيك،َعنَ.الخارجيةَعامةَأفريقيابنصيبَكبيرمنَمكونَعالقاتَ

خـرىَفـيَعمىَحجمَالمساعداتَالعربيـةَالمقدمـةَلمـدولَاألفريقيـةَمقارنـةَبالتـدفقاتَالدوليـةَاأل
َ(1)الصددَذاتو.

منَنيايةَالسبعينياتَإلىَنيايةَالتسعينياتَإلىَتعثرَ وقدَأدتَتمكَالظروفَفيَالفترَة
مسيرةَالتعاونالعربيَاألفريقيَوانعكسَذلكَبشكلَسمبيَعمىَاجتماعاتَأجيزةَالتعاونَوا لياتوَ

فـيَعــامََحيـثَاجتمعـتَالمجنـةَالدائمــةَفـيَآخـرَدورةَعاديـةَلياسـوَىا،َوعمـىَمـدىَانتظاميـ
ــعينيات.1554 ــدَأيَاجتماعـــاتَطيمةالتسـ ــنَوقـــدَ َ.،َولـــمَتعقـ ــرةَالعديـــدَمـ ــاللَتمـــكَالفتـ متَخـ

َ،الدراســاتَ"العربيــة"َحــولَأســبابَذلــكَالتراجـــعَفيمســتوىَالعالقــاتَالجماعيــةَبــينَالطـــرفين
ــودَ ــاتَإلـــىَوجـ ــمَتمـــكَالدراسـ ــكاليةَلـــديالطرفينَتمثَ إوتوصـــمتَمعظـ ــةَشـ ــابَالرؤيـ ــتَفـــيَ يـ مـ

ــَ،لتخطــيطَلعالقاتيمــااإلسـتراتيجيةفيَا اَبــدىَتخمًيــاَمنـالطرفَالعربــيَعــنَاألســاسَناىيـكَعم 
التعاونَالعربيَاألفريقيَنَوالذيَيقضيَبأَ،االستراتيجيَواأليديولوجيَالتقميديَلتمكَالعالقات

َ.تبادلىوَأمرَتحتموَضروراتَاألمنَالمشتركَوالمصمحةَالمشتركةَالمَ 

                                                             

أحمد حجاج, "العالقات العربية األفريقية: نبذة تاريخية," في: مجموعة مؤلفين, العرب وأفريقيا فيما بعد الحرب الباردة ( 1)
لقاىرة, مركزدراسات وبحوث الدول النامية, كمية االقتصاد والعموم السياسية, جامعة القاىرة, سمسمة قضايا التنمية, )ا

 .7111، 11العدد
، التعاون االقتصادي والتجاري بين أفريقيا والعالم العربي "بين تحديات الواقع وفرص بناء المستقبل" ساميَدمحمَالسيا ي(7َ)

 .1، ص7117المممكة المغربية،  -باط جتماع ررف التجارة والصناعة في أفريقيا والعالم العربي الر قدمة الورقة عمل م  
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الحاديومعَقدومَاأل األولىَمنَالقرَن تطوراتََعواَم والعشرينَشيدتَعالقاتَالطرفيَن
إيجابيـةَتبعثاألمـلَفـيَمسـتقبلَالتعــاونَالعربـيَاألفريقـيَعامـةَوذلــكَفـيَمواجيـةَالعديـدَمــنَ

خاصةَفيَظلَلجوءَالعديدَمنَاالقتصـاداتَالكبـرىََ،العالقاتَالدوليةَالمستجداتَعمىَصعيد
قميميةَلجنـيَثمـارَاالقتصاديةَاإلَطارَالتكتالتَوالتجمعاتإَرتباطاتياَالجماعيةَفياإلىَزيادةَ

وتجاريةَىيَفيَأمسَالحاجَة صيبتَبوَأهَالدورَالذيَلييالمواجيةَبعضَآثارَتشوَ إاقتصاديَة
َكثرَمنَمكانَفيَالعالم.أواجياتَالسياسيةَوالعسكريةَالداميةَالتيخاضتياَفيَنتيجةَالمَ 

زاءَكـلَتمــكَالمســتجداتَيبـدوَأنيــاَقــدَاســتحثت الفاعمــةَعمــىَراداتَبعـضَالــدولَإَوا 
فريقيَمنَأجلَإحياءَفكرةَالتعاونَالعربيَاألفريقيوىوَاألمرَالذيَطرحتـوَالطرفينَالعربيَواأل

ــارس ــيَمــ ــ ــانَف ــةَبعمـــ ــ ــةَالعربي ــوحَالقمــ ــوةَووضـــ ــ ــلَق ــى2010ََ،بكــ ــ ــدتَعم ــيَعقــ ــاإوالتـــ  ثرىـــ

المجنةَالدائمةَلمتعاونَالعربيَاألفريقيَدورتياَالثانيةَعشـرةَفـيَالجزائـرَفـيَأبريـلَمـنَالعـامَ
اَوأصـدرتَتمـكَالمجنـةَفــيَختـامَأعماليـاَبياًنــَ.فسـوَبعـدَانقطاعـدامَأكثــرَمـنَعشـرَســنوات.ن

َ،يعكسَمدىَحرصَالطرفينالعربيَواألفريقيَعمىَتفعيلَالتعاونَبينيماَفيَمجاالتوَالمختمفة
.َ.واالرتقاءَبمستوىَالعملَالعربيَاألفريقيالمشتركَلموصولَبوَإلـىَمسـتوياتَالشـراكةَالكاممـة

برزىـاَالتئـامَأفريقـيَكـانَمـنَحياءالتعـاونَالعربـيَاألإراتَفـيَمجـالَذلكَبعضَالتطوَ وقدَتمىَ
القمـةََوخرجـتَ..2011كتـوبرَأ1َفريقيةَالعربيةَالثانيـةَفـيَمدينـةَسـرتَالميبيـةَفـيَالقمةَاأل

لـىَحـدَإ-فريقيَفـيَإطـارَمـاَبـدتَتعمقـةَبالتعـاونَالعربيـاألبالعديدَمنَالقراراتَوالتوصياتَالمَ 
َ(1)نيةَعنَذيَقبل.اممكثرَعأتَتوجياَ-ما

المَ َ-،َأطمقَالمنتدىَالعربي1412َوفيَعام نظمَمنَطرفَالمؤسسةَالدوليةَاألفريقَي
كمفـةَالصـناعةَ،َوالـوزارةَالمَ "سالميَلمتنميةعضوَمجموعةَالبنكَاإل"سالميةَلتمويلَالتجارةَاإل

13َو11َفـيَالربـا َيـوميََنعقـدوالتجارةَواالستثمارَواالقتصادَالرقميَوالتجارةَالخارجية،َالمَ 
فريقية،َالذيَيتوخىَتعزيزَالعالقـاتَالتجاريـةَفبرايرَالجاري،َبرنامجَجسورَالتجارةَالعربيةَاأل

َ(1)وتطويرَقطاعَاألعمال.َ
َ
َ

                                                             

 5سامي دمحم السياري، مرجع سابق، ص ( 1)
(2) http://elaph.com/Web/Economics/2017/2/1135073.html 

http://elaph.com/Web/Economics/2017/2/1135073.html
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مجموعـةَإقميميــة،َتوجـدَثــالثَمنيـاَفــي10ََويوجـدَبالقــارةَاألفريقيـةَمــاَالَيقـلَعــنَ

قَوجنــوبَالقــارةَســتَمجموعــاتَوتمثــلَبينمــاَيوجــدَفــيَشــرَ.الغربــوثالثَفــيَوســطَالقــارة.
وىوَالكوميساالتكتالتَالثالثةَاأَل لشرقَوجنوبَأفريقيا"كبرَ، منَ،َواحدًَ"السوقَالمشتركَة كبرَأَا

أسواقَالعالمَحيثَيبمـغَتعـدادَسـكانَالـدولَاألعضـاءَفـيَالتجمعـاتَالثالثـةَمـاَنسـبتوَنصـفَ
تريميونــاتَدوالر0ََلعشــرينَنحـوَسـكانَقـارةَأفريقيــا،َكمـاَيبمــغَالنـاتجَالقـوميَلمــدولَالسـتَوا

َ.َويمكنَعرضَالتجمعاتَالحاليةَوىذهَالمجموعاتَاالقتصاديةَاإلقميميةَماَيميَ:.اسنويًَ
UMAَ"اتحادَالمغربَالعربي"اتحادَالمغربَالعربيََ-
SADCَ"سادك"فريقيَتنميةَالمجتمعَالجنوبَاألَ-
COMESAَ"الكوميسا"فريقياَأالسوقَالمشتركةَلشرقَوجنوبيَ-
َ"اياك"فريقياَأجموعةَشرقَمَ-
IGADَ"إيغاد"الييئةَالحكوميةَلمتنميةََ-
َالجماعةَاالقتصاديةَلدولَ ربَأفريقياََ-
َأفريقياَالوسطىَلجماعةَاالقتصاديةَوالنقديةَلوسطَأفريقياَ-
َالجماعةَاالقتصاديةَلدولَوسطَأفريقياََ-
َ"االتحادَاالقتصاديَوالنقدي" ربَأفريقياَاالقتصاديَوالنقديََ-

َفيماَتضمَالدولَالعربيةَمجموعتين:َ
 ."فعمةَعمىَأرضَالواقعنياَ يرَمَ أإالَ"الجافتاَالتيَتضمَمجموعَالدولَالعربيةَ -1

 .GCCَمجمسَالتعاونَلدولَالخميج -1

َقتصاديةارتباطياَبأىدافَاقتصاديةَاألفريقيةََووعمىَالر مَمنَقيامَتمكَالتجمعاتَاال
ال .َفيناكَ.ذىَقامتَبوَىذهَالمنظماتَعمىَأرضَالواقعكبرى،َإالَأنوَيوجدَخالفَحولَالدوَر

منَأىميةَتمكَالتجمعات،َمَ  شيرينَإلىَأنياَلمَتستطعَحتىَاآلنَأنَتحققَالكثيرينَالذينَقمموَا
دورىاَكتكتلَاقتصاديإقميمىَأيًَ براَز منَناحية،َوا  فىَمجاالتَالتنميةَاالقتصاديَة اَمنَطموحاتيَا

ةَأوَالســاحةَالعالميـــة،َحيـــثَيــرىَالـــبعضَأنَتمـــكَمــنَناحيـــةَأخـــرىَعمــىَالســـاحةَاألفريقيـــ
َ:ََ(1)دائياَىىأالتجمعاتَتعانىَمنَعدةَنقا َتؤثرَعمىَ

                                                             

 7، ص7113قتصادية اإلقميمية األفريقية، مجمة أفريقيا قارتنا، العدد السادس، يوليو، ، التكتالت اال----( 1)
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ــةَا -1 ــنَالناحيـ ــةَمـ ــدولَالغربيـ ــاتَبالـ ــاءَبتمـــكَالتجمعـ ــدولَاألعضـ ــنَالـ ــدَمـ رتبـــا َالعديـ
االقتصاديةَوالسياسيةَوالثقافيةَإلىَحدَكبير،َوىوَماَيؤثرَبالسمبَعمىَعالقاتَتمكَ

 دولَالتجمعَمنَناحية،َوالدولَاألفريقيةَمنَناحيةَأخرى.الدولَبباقىَ

تؤثرَالصراعاتَوالخالفاتَالسياسيةَفيماَبينَالدولَاألعضاءَمنَناحيةَوداخلَالدولةَ -1
الواحدةَمنَناحيةَأخرىَفىَتحقيـقَالتنميـةَاالقتصـاديةَداخـلَتمـكَالـدولَمـنَناحيـةَ

 وعمىَمستوىَالتجمعاتَمنَناحيةَأخرى.

نعدامَالقنواتَالرسميةَااتَروحَالتعاونَوالتضامنَفيماَبينياَبسببَتفتقدَتمكَالتجمع -3
األفريقى.لاَل مؤسساتَاالتحاَد داخَل اإلقميميةَاألفريقيَة  تصالَبينَالتكتالتَاالقتصاديَة

عـالجَالتزامـاتَالــدولَاَيَ اَأوَنظاًمـإطـارAECًَلـمَتضـعَالجماعـةَاالقتصـاديةَاألفريقيــةَ -0
فىَتجمَ  تجاهَتجمَ عَاقتصاداألفريقيةَاألعضاَء مَ يإقميمَى نضمةَإليو،َومثالَعمىَعَآخَر

ذلكَحالةَالسودانَأوَمصر،َفكلَمنيماَعضوَفىَجماعةَالكوميساَوفىَنفسَالوقتَ
ىماَعضوانَفىَمنطقـةَالتجـارةَالحـرةَالعربيـةَالكبـرى،َومـنَث ـمَيمكـنَأنَتكـونَىـذهَ

 قية.النقطةَأحدَعواملَالضعفَالرئيسيةَفىَعملَالتجمعاتَاالقتصاديةَاألفري

ــاَحيــثَتســـيرَنعكاســاتَالســمبيةَلبــرامجَاإلصــالحَاالقتصـــاديَالمَ ااَل -1 طبقــةَفــىَأفريقي
ذاتَتوجَ افي خاصةَأنيَا مضادَلمتكاملَاإلقميميَ، وَوطنىَوتيدفَلزيادةَفوريةَفىَتجاَه

نافسةَبينَالـدولَاألفريقيـةَالتـىَتسـعىَلتعظـيمَالصادرات،َمماَيؤدىَالزديادَدافعَالمَ 
 ةَواحدة،َوىوماَيؤثرَسمًباَعمىَجيودىاَاإلقميميةَلمتعاون.صادراتياَمنَسمعةَدولي

أ مبيةَدولَالتجمعاتَاألفريقية،َوىوَماَا -2 لتباينَفىَاليياكلَاإلقتصاديةواإلجتماعيةفَى
 يؤدىَإلىَسيطرةَدولَقويةَعمىَاالتحاد.

اَفـىَدَكثيـرًَعتمادَمعظمَالدولَاألفريقيةَعمـىَحصـيمةَالتعريفـةَالجمركيـة،َلـذلكَتتـردَ ا -3
أوَإقميمىَقدَيحرمياَمنَىذهَالمواردَأوَيقمميا،َفىَقبَو فىَاتحادَجمركَى لياَاالنتظاَم

ـ بلَقـدَتعوضـياَعـنَمثـلَىـذهَالخسـارة،َالوقتَالذىَتكونَفيوَعـاجزةَعـنَانتيـاجَس 
َلعدمَالمعرفةَأوَالخبرةَأوَلعدمَوجودَمؤسساتَوأجيزةَكافيةَلمقيامَبيذهَالميام.َ

ــادَاألَ(َقيـاسَوأبعـاد1ويوض َالشكلَرقـمَ) ــقوَاالتحـ ــيَالتكامـلَاألفريقـيَالذيأطمـ فريقـ
فريقـي،َوالــذيَفريقيـاَكدليـلَالتكامـلَاإلقميمـيَاألفريقـيَوالمجنـةَاالقتصاديـةَألوبنــكَالتنميـةَاأل

َ.يعـرضَرؤيـةَعابـرةَلمحــدودَومتعــددةَاألبعــادَلمتكامــل
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ــي:َالت ــة،َىـ ــادَمختمفــ ــةَأبعــ ــلَخمســ ــسَالدليــ ــةَويقيـ ــةَالتحتيـــ ــاري،َوالبنيـــ ــلَالتجـــ كامــ

ــاديَ ــاليَواالقتصـــ ــلَالمــ ــخاص،َوالتكامــ ــالَاألشــ ــةَانتقــ ــي،َوحريــ ــلَاإلنتاجــ ــة،َوالتكامـــ اإلقميميـــ
.َوتســتندَىــذهَاألبعــادَإلىَنظــرةَعامـةَعـنَالعوامـلَاالجتماعيـةَاالقتصاديـةَاألساسـيةَ.الكمــي

َ(1)فئــة،َعبــرَاألبعـادَالخمسـة،َفيَحسـابَالدليـل.12َاســتخدامَويجــريََ.لتحقيــقَالتكامــل.
وصـفوةَالقـول،َأنَلمـدولَالعربيـةَوالقــارةَاإلفريقيـةتاريًخاَطـوياًلَمـعَتجـاربَالتعــاون،َ

عمــىَ-فريقيــةَســتقاللَســعتَالـدولَاأليعـودَبعضــياَإلــىَالحقبـةَاالســتعمارية،َوفــيَأعقـابَاال
إلـىَتأسـيسَمشـروعاتَلمتكامـلَاإلقميــميذَبوصـفياََ-قختالفَحظوظياَمنَالنجـاحَواإلخفـاا

فريقـيَحظـوَالعربـيَاألَ–.َوقـدَلقـيَالتعـاونَ.ستقاللالرَالوطنيَوااستكمااًلَلمشروعاتَالتحرَ 
خاللَالقمةَالعربيةَ إالَأنَ يابَاالاألَ–منَالتأكيَد السياسيَوالصراعاتَالقبميةَفريقيةَ، ستقراَر

َبيـةَواألفريقيـة،َالتـيَجعمـتَمــنَىـذاَالتعـاونَلـمَيــرقَ والحـروبَاألىميـةَفـيَبعـضَالــدولَالعَر
َ(1)لمستوياتَمرتفعة.َ

 املطهب انثاني: 
 اجملاالت املتاحة يف انعالقات انعربية األفريقية 

َ
قتصاديَاليمكنَأنَيكونَإالَعمىَأساسَوجودَتعاونَااَالشكَفيوَأنَإقامةَتكتلَمم

التكاملَمنَناحية،َوىوَماَ .َ.يؤكدَعميوَالواقعَمنَالناحيةَالجغرافيةحقيقيَوكبيرَبينَأطراَف
قتصاديَبينَالدولَالعربيةَواألفريقية،َازالَحجمَالتعاونَاالمقتصادي،َإالَأنوَعمىَالصعيدَاال

ىـمَالفــرصَأ.َومـنَثـمَفــإنَالدراسـةفيَىـذاَالبنـدَتحـاولَتســميطَالضـوءَعمـىَ.يتسـمَبالضـعف
إقامةَتكاملَ نَحجمَالتبادلَإحيثَفريقيَ،أَ–ربيَقتصاديَعاوالمجاالتَالتيَيمكنَمنَخالليَا

ــالمينَالعربـــيَواأل ــينَالعـ ــدانَالتجـــاريَبـ ــاتَبمـ ــاتَوتطمعـ ــىَمســـتوىَطموحـ ــىَإلـ ــيَالَيرقـ فريقـ
حصـائياتَالمركــزَاإلســالميَلتنميــةَالتجـارةَبمغــتَحصــةَالتجــارةَاَإلنــوَوفًقــأاقميمـين،َمؤكًدااإل

َ.1411َ%َعام1.1َفريقيةَالبينيةَالعربيةَاأل

                                                             

 .31، جنيف، ص7112، يونيو 7، الرقم 53صندوق النقد الدولي، أفريقيا تقمبات النمو، مجمة التمويل والتنمية، العدد ( 1)
قبل اإلسالم، حيث كانت ىناك حركة تجارة من أفريقيا إلى العرب فريقي لعيود ما ترجع أواصر التعاون العربي األ( 7)

سطى أوالعكس، ومع دخول اإلسالمتوطدت العالقة، فمن بالد المغرب العربي  انتشر اإلسالم إلى دوٍل في  فريقيا الو 
 ومنا ىذا.فريقيا حتى يأوالغربي ة، وفي القرن الخامس اليجري  نشرت دولة الم رابطين اإلسالم في باقي أنحاء 
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بًقاَإل ،َبمـغ1411َو1411َلمفتـرةَمـاَبـينَ"ITCَ"َمركزَالتجارةَالدوليةحصائياتَوط 
تريميونَدوالر،َبينماَبمغـت1.42ََدولةَعربيةَنحوَالعالمَماَقيمتو13ََمتوسطَقيمةَصادراتَ

أعضاءَفيَمنظمةَالتعاونَاإلسالمي،َأدولة11ََصادراتَ لىَمختمفَإفريقيةَجنوبَالصحراءَ،
ر،َوىـوَمـاَيعكـسَوجـودَإمكانيـاتَتجاريـةَكبيـرةَ يـرَمميارَدواَل124َبمدانَالعالم،َماَيقاربَ

مسـتثمرةَوالتــيَمـنَشــأنياَأنَتسـيمَفــيَتحقيـقَمزيــدَمـنَالتكامــلَاالقتصـاديَبــينَالعــالمينَ
َالعربيَواألفريقي.

َ(1شكلَرقمَ)

َ
َ

فريقيـاَمـاَينــاىزَأويبمـغَحجـمَدعـمَالبنـكَلبـرامجَالتنميـةَومشـاريعَالبنيـةَالتحتيـةَفـيَ
ــ03.3َ ــارَدوالر،َشـــ ــاتمميـــ ــفَالقطاعـــ ــيَمختمـــ ــ ــاريعَفـ ــويالتَلمشـــ ــاءَ.ممتَتمـــ ــ ــذَإنشـ .َومنـــ

ــامَ"ITFC"المؤسســـة ــيَعـ ــة1444َفـ ــدولَالعربيـ ــةَلمـ ــارةَالممنوحـ ــمَتمويـــلَالتجـ ــغَحجـ م،بمـ
ــاءَفريقيـــةَاألواأل ــركاءََ،مميـــارَدوالر10.3َعضـ ــنَالشـ ــعَالعديـــدَمـ ــىَالتعـــاونَمـ ــافةَإلـ باإلضـ

لتصميمَوتنفيذَالعديدَمنَالبرامجَواألنشطةَ َ.لتنميةَالتجارةَبينَالدولَاألعضاءاالستراتيجييَن
َ



 

  

65 

 

 2018نيسان  –الثاني كانون /  إبريل -يناير 

 

ت
ا
س

ا
ر
د

و
 
ث

و
حب

 

 
فريقيـةَاسـتكمااًلَلجيـودَمجموعـةَالبنـكَبادرةَجسـورَالتجـارةَالعربيـةَاألوتأتيَاليومَمَ 

اإلسالميَلمتنمية،َخاصةَلماَلقطاعَالتجارةَمنَآثارَإيجابيةَعمـىَالتنميـةَالمسـتدامةَوتـوفيرَ
ستفادةَالدولَالمعنيةَمنَبرامجَ.َكماَنتطمعَإلىَا.فرصَالعملَوتعزيزَفرصَالتكاملَاإلقميمي

َ.تنميةَالقدراتَالتيَسيوفرىاَالبرنامجَعمىَمدىَالسنواتَالثالثَالمقبمة
اَبـإرداةَفريقيَمـدفوعًَمستوىَالفرص،َفإنَإيجادَآليةَلتحقيقَالتكاملَالعربيَاألَىوعم

قتصـــادي،َمــنَشـــأنوَأنَيســـاعدَفــيَتحقيـــقَالتنميـــةَالسياســـيَواالَيينحقيقيــةَعمـــىَالمســتَو
.َفعاليـاتَ.تدامة،َفالقارةَاألفريقيةَبمثابةَ"أرضَالفرص"َالتيَتتسمَبالتنوعَالكبيرَوالوفرةالمس

،َالــذيَيــنظمَلممــرةَاألولــىَبمبــادرةَورعايــةَمصــرَلبحــثَوســائلَتعزيــز1412َمنتــدىَأفريقيــاَ
لتعــاونَالمشــتركَخاصــةَفـيَمجــالَالبنيــةَالتحتيــةَالتجـارةَواالســتثمارَوالتعــاونَالثنــائيَفـيَا

إالَأنَالمكاسبَكبيرةوالمواص إلىَالمكاسبَاألخرىَالناتجةَ،التَوضعفَاالستثماراتَ، باإلضافَة
َ.عنَالتعاونَفيَمختمفَالمجاالتَالصناعيةَوالزراعية،َوكذلكَفيَمجاالتَالنقلَوالمواصالت

واعدةَتزخرَبالعديدَمنَالفرصَالتىَتنتظرَفقـطَمـنًَاَوبكَرَاًَألنَاألسواقَاألفريقيةَمازالتَسوق
خاصـةَفـيَأعقـابَاالتفـاقَالثالثـيَالتـاريخيَبـينَالكوميساوالسـادكَاَأنَيجنـيَثمارىـيسـتطيعَ

والـذيَبموجبـو1411ََومجموعةَشرقَأفريقياَالذيَوقعَفـيَمدينـةَشـرمَالشـيخَخـاللَيونيـوَ
دولـة،َبإجمـاليَنـاتجَمحمـي12ََأطمقَأحدَأكبرَالتكتالتَالتجاريةَفيَالقارةَاألفريقية،َويضمَ

َمميونَمستيمك.211َيميونَدوالر،َلخدمةَسوقَبياَنحوَتَر1,1َيصلَإلىَحواليَ
 المجاالت:َ

فريقيةَمواردَكبيرةَوفيَجميعَالميـادين،َكـالمواردَالمعدنيـةَوالنفطيـة،َتمتمكَالبمدانَاأل
لألسف،َبطريقةَ الَتجيَز الغابات،َولكنَىذهَالموارَد السمكية،َوموارَد والموارَد الزراعيَة والموارَد

نَىذهَالمـواردَتمثـلَمجـاالتَاسـتثماريةََ.َوىذا.فريقياأمفيدةَفيَ يشكلَفرصةَكبيرةَضائعةَوا 
قويـة،َبجانـبَفـرصَأخـرىَمتاحــةَفـيَمجـالَبنـاءَالمنشــوتَاألساسـيةَوالبنـىَالتحتيـة،َكبنــاءَ
مدادَالماء،َ والمطاراتَوالموانئ،َوتوليدَالكيرباءَوالسدودَوالخزاناتَوا  الطرقَوالسككَالحديديَة

َالخدماتَالمختمفة،َأوَإعادةَتأىيلَوبناءَلماَتقادمَعيده.ََومنشوتَأساسيةَأخرىَفيَمجال
نيــاَتتمتــعَبإمكانيــاتَىائمــةَفــيَمجــالَالزراعــة،َتؤىميــاَألنَتكــونَســمةَإإذَ:الزراعــة .1

الغذاءَالعالميَكماَيرىَكثيرَمنَالخبراءذَفييَتشـتيرَبمواردىـاَالمائيـةَحيـثَيجـريَ
كــم،َإضــافةَإلــىَارتفــاع2251ََ)أطوليــاَنيــرَالنيــلَالــذيَيبمــغَطولــوَنيــًرا13ََفييـاَ

معدالتَسقو َاألمطارَفيَبعضَمناطقياَالمناخيةَالمتنوعة،َومخزونياَالضخمَمـنَ
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األفريقيةَبأكثرَمنَ َفيَالقارَة الطاقةَالكامنةَلمري  َر مميون01,1ََالمياهَالجوفية،َوتقد 
ــعَمَ  ــار،َمــ ــةَىكتــ ــ ــواردَالمائي ــواضَوالمــ ــنَاألحــ ــل َمــ َلكــ ــري  ــةَلمــ ــ ــةَالكامن ــاةَالطاقــ راعــ

فريقياَالجغرافيةَفإنياَتتميزَبتنـوعَأقاليميـاَالمناخيـة،َأونظًراَالتساعَرقعةَ..تجددةالم
وبمسـتوياتَونوعيـاتَمختمفـةَمــنَالتربـةَالغنيـة،َوبمواسـمَزراعيــةَمتنوعـة،َوىـوَمــاَ

"بيئةَمَ  نتاجَجميعَالمحاصيلَوالحبوبَوالخضروات،َوتقدَ يجعلَمنيَا وا  رَالئمةَلزراعَة
الصال بحوالينسبةَمساحةَاألراضَي منَإجماليَمساحةَالقارة،31َحةَلمزراعةَفييَا %َ

%َفقطَفيَالزراعةَبشـتىَأنواعيـا،َوالَتزيـدَمسـاحةَالزراعـةَالمرويـة3َيستغلَمنياَ
مميـون13ََمـنَإجمـالي1ََكـم14ََمـىفريقيـاَعأفيَالجزءَالواقعَجنوبَالصـحراءَمـنَ

فريقيــاَأمياَقـدَ عـدَمـنَأفضـلَالخيـاراتَالتـيَتفاالسـتثمارَفـيَالمجـالَالزراعـيَيَ .1َكـم
 .فريقياأستثمرينَلإلسيامَفيَتحقيقَالنموَاالقتصاديَواألمنَالغذائيَفيَلممَ 

سـتثمارية،َافريقياَفيَمجالَالصناعةَعمىَتعميقَوتطويرَشـراكاتَأحرصََ:الصناعة .1
،َ"التنميـةَالصـناعيةَفـيَإفريقيـا"وقدَجاءَمؤتمرَالقمةَاألفريقيةَالعاشرَتحتَشـعار:َ

وَنحوَتطويرَقطاعَالصناعةَالذيَالَيزالَاالستثمارَفيوَضـعيًفاذَجَ تأكيًداَألىميةَالتَو
بالقارةَالَيتعدىَنسبةَ %َمنَاإلنتاجَالعالمي..1َحيثَإنَ"مخرجاتَالقطاعَالصناعَي

الصناعيةَتبمغَنسبةَ %َفقطَمنَإجماليَالصادراتَالعالمية"،َبالر مَمن1َوصادراتيَا
فريقيـاَأ نـىَأأخـرىَمـنَالعـالم،َتعتبـرََمَ"..خالًفـاَلمـاَيحصـلَفـيَأجـزاءأنياَكمـاَتقـدَ 

القاراتَمنَحيثَالمواردَوالمعادنَالطبيعيةَبماَفيَذلكَالكثيرَمنَالمواردَالصـناعيةَ
والزراعيةَالتيَيمكنَأنَتكونَمحرًكاَلمنموَاالقتصاديَوالتنميةَإذاَماَتمَاستخدامياَ

اعـاتَحاجـةَإلـىَفريقيـاَأكثـرَالقطأفالقطـاعَالصـناعيَفـيََ،تـوازن"الَومَ عمىَنحوَفعَ 
اإلمكاناتَالفنيةَوالمالية،َوالمعموماتَوالخبراتَحـولَتنفيـذَالبـرامجَالخاصـةَبالتنميـةَ

ســتثمرينَفــيَتســـريعَالتنميــةَالصــناعيةَفـــيَ.َوحرًصــاَعمــىَمشـــاركةَالمَ .الصــناعية
ــمَالمــؤتمرَالثــامنَعشـــرَلــوزراءَالصــناعةَاألفــريقيينأ ــا،َنظ  أكتـــوبر14َََ-10َفريقي

ــان،1444َ ــيَدوربــ ــوبَمَفــ ــرَأبجنــ ــ ــريقيينَو ي ــاعمينَاألفــ ــعَالفــ ــدىَيجمــ ــاَمنتــ فريقيــ
ــةَ ــ44َاألفـــريقيين،َقرابـ ــرى،َوالمَ ئمسـ ــةَالكبـ ــركاتَاألفريقيـ ــنَالشـ ــذًياَمـ ــددةَواًلَتنفيـ تعـ

لَالصـناعيَفريقياَلمحصولَعمىَمساىماتيمَبخصـوصَالتحـوَ أالجنسياتَالعاممةَفيَ
 األفريقيَواستراتيجيةَالتنفيذ.
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فإنوَبر مَضخامةَالطاقةَالكيرمائيةََوفيَمجاالتَ:الطاقةالمتجددة .3 الطاقةَومصادرىاَ،

تيراوا َسـاعة،َور ـمَإمكـانَضـمان314َ1ََالكامنةَاليائمةَفيَإفريقيا،َوالتيَتناىزَ
فــي1ََأمـنَالطاقـةَمــنَخـاللَتوليــدَالطاقـةَالكيرمائيـة،َالَي ســتغل َحالًيـاَســوىَنسـبةَ

غـازَتعـدَالمنطقـةَاألخيـرةَفـيَوىيَبالنسبةَلمـنفطَوالَ.المائةَمنَىذهَالطاقةَالكامنة.
فـي3ََالعالمَالتيَيوجدَبياَاحتياطيَىائل،َويقدرَالخبراءَحجمَالـنفطَاألفريقـيَبـينَ

144َو44َفيَالمائةَمـنَإجمـاليَاالحتيـاطيَالعـالمي،َمـاَيـوازيَمـاَبـين5ََالمائةَو
مميـارَبرميـلَخـام،َحيـثَتنتشـرَحقـولَالـنفطَداخـلَالقـارةَفـيَكثيـرَمـنَدوليـاَوعمــىَ

الغربية،َوىوَأسيلَوأسرعَفيَاستخراجو،َوسـيولةَنقـلَالخـامَالمتـدفقَمـنََشواطئيا
اآلبـارَإلــىَســفنَراســيةَعنــدَالســط َتقـومَبأعمــالَالتصــفيةَوالتكريــر،َبحيــثَتصــب َ

ــشــتقاتوَجــاىزةَلمتحميــلَوالتصــديرَمباشــرة،َوىــوَمــاَيَ مَ  عًَقَوفــًراَاقتصــادًياَمَ حق  َاشــج 
ــيجَ ينيــا،َمــنَالنوعيــةََلممســتثمرين،َكمــاَيعــدَالــنفطَالخــامَالمســتخرج مــنَإقمــيمَخم

 الممتازة.

%1ََنياَتمتمكَأقلَمنَذإالمنطقةَالعربيةَإًيابوحيوَاًَباتَامرًَهَأعدَمجالَالمياويَ َه:الميا .0
فيَالعالم،َحيـثََ.َفييَالمنطقةَاألكثرَجفافاًَ.منَالمواردَالمائيةَالمتجددةَفيَالعالم

الميابمد11ًََتضمَأكثرَ فيَالعالمَمنَحيثَندرَة والبحرينَوالكويتَواألردنَ":َهَا الجزائَر
وقطروالسعوديةَوتونسَواإلماراتَواليمن الفمسطينيَة .َ"وليبياَوسمطنةَعمانَواألراضَي

َااَوضـرويًَجـدًََاميًمـَيعتبـرَمجـاالًََهفريقيـاَفـيَمجـالَالميـاأفـإنَالتعـاونَمـعََ،ومنَثـم
ــدولَالتــيَتعتبرأ نــىَ ــاَتدولَمائًيــ1َخاصــةَمــعَال ــتصــدَ اَفــيَأفريقيــا..َإثيوبي 10َرَبـ

مميارَمترَمكعب..َونيرَالكونغوَيتـي 12ََا..َإريترياَفيَالمرتبةَالثانيةَبـاَمائيًَحوضًَ
(1)تجددةَبأو ندا..وبورونديَتتزيلَالقائمة.َمميارَمترَمياهَمَ 22َا..َومميار1124ًََ

 

ىمَالعقباتَحيثَالتزالَخطوتَأحدَأفريقياَأويشكلَمجالَالنقلَفيَ:ستياتيالنقموالوج .1
فرادَعقبةَكبيرةَوبالتاليَفييَمجالَىامَوحيويَأوَاألَةاعضنتقالَسواءَلمبااَلالنقلََو

خولَفيــوَوالعمــلَعمــىَإنشــاءَطــرقَووســائلَتقــلَأســرعَيســاعدَفــيَزيــادةَحركــةَدالـ
 التجارةَوتسييلَالتعامالت.

                                                             

 .7115بالوطن العربي . البنك الدولي،  هرقام حقائق عن أزمة الميارنية العتيبي، باأل(1)
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خاصةَأنَالدولَالعربيـةَيمكـنَأنَتسـاىمََىائالًََعدَمجاالًَحيثَيَ َ:تكنولوجياالمعمومات .2
ــدولَاألفريقيــة،َبمـــاَيَ لوجيـــاَالمعمومــاتَوااَلفــيَنشــرَتكنَو ــتصــاالتَفـــيَال يءَبيئـــةَي 

ستثمارَأفضل،َحيثَتوجدَدولَعربيةَلديياَإمكاناتَتكنولوجيـةَكبيـرةَمثـلَاإلمـاراتَا
 (1وقطرَوالكويتَكماَيوض َالجدولَرقمَ)

وتوفيرَ .3 كفاءةَتشغيلَالموانئَ، لتحسينَالطرق،َورفَع مشروعاتَالبنيةَالتحتيةَإذيمكَن
عنَتحسيناتَأخرىَفيَالبنيةَالتحتيةَأنَتجعلََاداتَمستمرةَمنَالكيرباء،َفضالًَإمد

أكثرَجاذبيةَلممَ  كماَأنَالقارةََ.ستثمرينَالذينَيعممونَعمىَخمقَفرصَالعمل.البمداَن
ــتعدادَالتكنولـــوجي.مَ  ــاَيتعمـــقَباالسـ ــاتََ.تـــأخرةَفيمـ ــاَالمعمومـ ــدَأصـــبحتَتكنولوجيـ وقـ

قتصــاد.َاالكفــاءةَواالبتكــار،َأدواتَحاســمةأليََواالتصــاالت،َالتــيَت مكــنَمــنَتحقيــق
وســتحتاجَاالقتصــاداتَاألفريقيــةَفــيَالمســتقبلَلــيسَفقــطَإلــىَاالســتثمارَفــيَالبنيــةَ
التحتيةَلتكنولوجياَالمعمومـاتَواالتصـاالت،َبـلَأيًضـاَإلـىَتمكـينَالمـواطنينَبالمعرفـةَ

 التيَيحتاجونَإليياَالستخدامَىذهَالتكنولوجياتَبشكلَمنتج.

ساىمَأنَتحقيقَالتكاملَالعربيَاألفريقيَيمكنَأنَيَ بمَيمكنَالقولَضوءَماَتقدَ وعمىَ
نَالمجــاالتَالتـيَتــمَتوضـيحياَســابقاَإاَالمنطقتـين،َإذتـسـتدامةَفــيَكمفـيَتعزيـزَالتنميــةَالمَ 

َتشكلَ البيتياَأىدافَالتنميةَالمستدامةَ.
َ
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 ثان : املطهب ان

 فريقية يف انعالقات انعربية األ املخاطر وانتهذيذات
األفريقيةَواحدةَمنَأكثرَالمناطقَفيَالعالمَخطورةَووفقَقعدَالمنطتَ  ةَالعربيةَوالقارَة

تكـاليفَأعمـالَ»لقياسَمستوىَاألمانَلمدولة،َوالذيتتمثلَبشكلَأساسـيَفـيََ(1)مؤشرَاألمان
معــدالتَ»،َو«معــدالتَاإلصـابةَباإلرىـاب»،َو«تكــاليفَأعمـالَاإلرىـاب»،َو«الجريمـةَوالعنـف

تيَأ،َتــ«موثوقيـةَجيــازَالشـرطة،َومــدىَقدرتـوَعمـىَتــوفيرَالحمايـةَمــنَالجريمـة»،َو«القتـل
وشمالَأفريقيا،َالتيَكانتَبالفعلَفيَالمرتبةَاألدنىَفيَمؤشرَالسالمَ منطقةَالشرقَاألوسَط

نوَمـعَتصـاعدَالحـروبَإ،َإذ1412َالعالمي،َلتشيدَأكبرَتدىورَفيَالسالمَواألمنَفيَعامَ
َمة.َئمن،َماَأدىَإلىَزيادةَالتدخلَالخارجي،َوتزيمتَنيجيرياَالقااألىميةَفيَسورياَوالي

َ(1جدولَرقمَ)
َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

                                                             

دولة تغطي  123(،، تقرير سنوي عبارة عنمؤشر السالم العالمي، الذي يقيم فيو IEPيصدر معيد السالم واالقتصاد )( 1)
ي باستخدام ثالثة معايير: مستوى األمن واألمان في في المائة من سكان العالم. يقيس المؤشر السالم العالم 2...

ويعتمد المؤشر في الترتيب عمى حساب  .د بالقوى العسكرية.المجتمع، ومستوى الصراع المحمي والعالمي، ودرجة التزو  
 الدرجة المتوسطة التي حصمت عمييا الدولة محل الدراسة، في كافة المعايير، من صفر إلى سبعة، لوضع ترتيبيا في

المؤشر، بحيث يكون أعمى تقييم تحصل عميو الدولة في المؤشر ىو سبعة، وأقل تقييم تحصل عميو الدولة في المؤشر 
 ىو صفر، وكمما ارتفع ترتيب الدولة محل الدراسة في المؤشر، دل  ذلك عمى توفر األمان فييا والعكس صحيح.
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1412َ(َترتيبَالدولَالعربيةَفيَمؤشرَاألمانَالعالميَلعام3َجدولَرقمَ)
َمركزىاَترتيبَالدولة

متوسطةَبمغتََ.َاإلمارات1 عمىَدرجَة الثانيَعالميًّا،َبحصوليَا َ(2.24)المركَز
متوسطةَبمغتَ)اَ.َع مان1 عمىَدرجَة الرابعَعالميًّا،َبحصوليَا َ(2.05لمركَز
متوسطةَبمغتََ.َقطر3 عمىَدرجَة العاشرَعالميًّا،َبحصوليَا َ(2.33)المركَز
رقمََ.َالمغرب0 متوسطةَبمغت14ََ)المركَز عمىَدرجَة َ(2.10عالميًّا،َبحصوليَا
رقمََ.َاألردن1 متوسطة34ََ)المركَز عمىَدرجَة َ(1.34بمغتَعالميًّاَبحصوليَا
رقمََ.َالكويت2 متوسطةَبمغت03ََ)المركَز عمىَدرجَة َ(1.33عالميًّا،َبحصوليَا
رقمََ.َالبحرين3 متوسطةَبمغت03ََ)المركَز عمىَدرجَة َ(1.34عالميًّا،َبحصوليَا
رقمََ.َالسعودية4 متوسطةَبمغت21ََ)المركَز عمىَدرجَة َ(1.11عالميًّا،َبحصوليَا
رقمََ.َالجزائر5 متوسطةَبمغتَعا41َ)المركَز عمىَدرجَة َ(1.14لميًّا،َبحصوليَا
رقمََ.َتونس14 متوسطةَبمغت141ََ)المركَز عمىَدرجَة َ(0.24عالميًّا،َبحصوليَا
رقمََ.َموريتانيا11 متوسطةَبمغت111ََ)المركَز عمىَدرجَة َ(3.13عالميًّا،َبحصوليَا

رقمََ.َلبنان11 متوسطةَبمغت111ََ)المركَز عمىَدرجَة َ(3.13عالميًّا،َبحصوليَا
رقمََ.َمصر13 متوسطةَبمغت134ََ)المركَز عمىَدرجَة َ(3.15عالميًّا،َبحصوليَا
رقمََ.اليمن10 َ(1.44عالميًّا،َبحصولياَعمىَدرجةَمتوسطةَبمغت131ََ)المركَز
َالمصدر 1412َ:َمؤشرَالسالمَواألمنَالعالميَلعام

َ
َفريقياَولسنواتَطويمةَتعجَبالمشكالتَوفيَمقدمتياَمشكمةَاالأوظمتَ سـتعمار،َوحـق 

،َباإلضــافةَإلــىَ–قضــاياَاالســتقاللََ–األفارقــةَفــيَالتمتــعَبحــريتيم،َوممارســةَنظــامَالحكــمَ
معالجـةَالمشـكالتَالتنمويـةَواالقتصـاديةَالناتجـةَمـنَالتركـةَاالسـتعمارية،َوصـواًلَإلـىَمرحمــةَ

والشراكةَمعَالمَ  مبَالدولَنظماتَوالتكتالتَلتسويةَالنزاعاتَوالحروب،َوالتيَطالتَأ التدخَل
َاإلفريقيةَفيَفتراتَومراحلَتاريخيةَمختمفة.

التيَتواجوعمىَضوءَماَتقدَ  منَالتحدياتَوالمخاطَر إمكانيةََومَيمكنَعرضَمجموعَة
َأفريقيَكماَيميَ:َ–قتصاديَعربيَاقيامَتكاملَ

َ
َ
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َ:(1)أوًلا: القضايا الصراعية

ًعاَبــينَالعـــربَوىــيَواحــدةَمــنَأولـــىَالتحــدياتَالتــيَيمكــنَأنَتثيـــرَتــوتًراَأوَصــرا
َتغيراتَاإلقميميةَوالدولية.َونظرائيمَاألفارقةَفيَظلَالمَ 

 َدولةَأفريقيةَسمميًةَوأماًنا14َ(َقائمةَأكثر0َرقمَ)َجدولَ

 الترتيبَالعالمي االسم الترتيبَاألفريقي

 23 موريشيوس 1

 28 بوتسوانا 2

 38 مد شقر 3

 40 زامبيا 4

 42 سيراليوَن 5

 44  انا 6

 45 مالوَي 7

 55 ناميبيا 8

 62 تنزانيا 9

 63  ينياَاإلستوائية 10

 62 ليسوتو 11

 66 تو و 12

 68 موزمبيق 13

 70 السنغال 14

 72 بنين 15

 72 ليبيريا 15

 79 الغابوَن 17

 88 بوركيناَفاسو 18

 90 سوازيالند 19

 92  امبيا 20

َالمصدر:َأفريكاَعربيََََ
َ
 

                                                             

 ةة.. عوامل الصراع ومستقبل التعاون، بحوث ودراسات، مجمة قراءفريقياأل –نورا أسامة عبد القادر، العالقات العربية ( 1)
 http://www.qiraatafrican.com/home/new/%D8%A7%D9%، متاح عمى الرابط التالي : 7112أفريقية، مارس، 

http://www.qiraatafrican.com/home/new/%D8%A7%D9%25
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َقضيةَالمياه:َ -1
العربيةَواألتشتركَبعضَ منَالمواردَالحيويةالدوَل منياَعمىَسبيلََ،فريقيةَفيَالعديَد

)مثـل:َ،المثالَاألنيار،َفيناكَالعديدَمنَاألنيارَالتيَتجريَوتصبَداخلَأقاليمَالوطنَالعربي
ــا( ــاهَمــنَأتنبــعَأساًســاَمــنَدولََ،مصــرَوالســودانَوالصــومالَوموريتاني فريقيــة،َفقضــيةَالمي

قدة،َوىيَمرشحةَألنَتكونَمنَالقضاياَالصعبةَفيَالمستقبلَبـينَكـلَعالقضاياَالشائكةَوالمَ 
ةَإلىَالمياهفريقيَالمَ وذلكَبسببَحاجةَالطرفينَالعربيَواألَ،منَالعربَواألفارقة خصوًصاََ،مح 

ــ ـَ،عَفــيَاســتخداماتَالميـاهَأل ــراضَالشــربَوالــرَيمـعَالتوس  .َعَفــيَالبــرامجَالتنمويــة.والتوس 
َ،فريقـيوالسـودانَوموريتانيـاَتنبـعَجميعيـاَمـنَدولَالجـوارَاألَفاألنيارَالتيَتجريَفـيَمصـر

مـوردَحيـويَذوَأىميـةَبـارزةَلكـلَمـنَمصـرَوالسـودانَعمـىََ-عمىَسبيلَالمثال-فنيرَالنيلَ
عــدَشـريانَالحيــاةَالوحيـدَليمــا،َفيـوَمصــدرَالميـاهَاألوحــدَبالنســبةَوجـوَالخصــوصذَحيـثَيَ 

المياهَالصالحةَلمشربَوالريَوالطاقة،َكماَ%َمن51ََرَلمصرَوفَ لمصرذَحيثَإنَنيرَالنيلَيَ 
بالنسبةَلمسودانَيَ  المياهَشبوَالوحيَد %َمن44َحيثَإنوَيمدَالسودانَبـَ"عدَنيرَالنيلَمصدَر

َ."احتياجاتوَالسنويةَلممياه
لَإثيوبياَالمنبعَاألىـمَلنيـرَالنيـلذَحيـثَتسـيطرَبمفردىـاَعمـىَوفيَالوقتَنفسوَتَ  شك 

وَمـاَقـدَيكـونَمصـدًراَلمعديـدَمـنَالتـوتراتَنتيجـةَلالرتبـا َوىـَ،%َمنَمصادرَمياهَالنيـل31
الوثيقَبينَإثيوبياَوالكيانَالصييونيَوالوالياتَالمتحدة،َخصوًصاَمعَمحاوالتَاسـتخدامَنيـرَ
النيلَورقةَلمضغطَعمىَصانعَالقرارَالمصريَنظًراَلحساسيةَالمياهَفيَاالستراتيجيةَالمصريةَ

ــيََومحاولـــةَالتـــأثيرَفـــيَمصـــرَ،وخطورتيـــا تجـــاهَبعـــضَالقضـــاياَمثـــلَقضـــاياَالصـــراعَالعربـ
وكذلكَبعضَالمشروعاتَاإلقميميةَالمطروحةَمثلَالشرقَأوسطية ومنَالمعروفََ،اإلسرائيميَ،

ــينََ-ولــوَبشــكلَ يــرَمباشــر-أنَإســرائيلَكانــتَومــاَزالــتَتمــارسَدوًراَ فــيَصــراعَالميــاهَب
ــاََ،يقيــةفَردولحــوضَنيــرَالنيــلَمســتغمةَنفوذىــاَالكبيــرَفــيَبعــضَالــدولَاأل مثــلَإثيوبيــاَوكيني

َ(1)وأو نداَورواندا.َ
                                                             

ي جزئو الجنوبي بشكل كبير عمى نيري إشبيمي وجوبا المذين ينبعان من ىضبة ومن ناحية أخرى؛ يعتمد الصومال ف( 1)
ر في كثير من مناطقيما  أورادين التي تحتميا إثيوبيا، وخصوًصا أن ىذين البمدين يعانيان الجفاف والتصح 

ير السنغال الذي وفي أقصى الجناح الغربي لموطن العربي، يتغذى الجزء الجنوبي من موريتانيا عمى ن .(.2الجغرافية)
ه ممًكا خاًصا ليا، في حين ترى موريتانيا أن  تقع منابعو في مالي ورينيا, وطالما أثارت السنغال مشكمة النير الذي تعد 
النير ممًكا ثنائًيا بين الطرفين، وقد أثر ذلك في عالقاتيما؛ )فقد شيدت ىذه العالقات توت ًرا حاًدا بينيما خالل العامين 

الذي كان من المؤم ل عند استكمالو أن « مشروع حوض السنغال»م، وىو التوتر الذي عرقل تطوير .1.1م و 1.23
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َمشكالتَالحدود:َ-1

فريقيـةَفـيَاألَ–وتمث لَمشكمةَالحدودَأحدَالقيودَاألساسيةَلمسيرةَالتفاعالتَالعربيـةَ
ةَعمـــىَالعالقــاتَالعربيـــةَيالمســتقبلذَحيــثَإنَمنازعـــاتَالحــدودَأحــدَمصـــادرَالتــوت رَالرئيســ

فريقيـةَعقـبَالتَالحدوديـةَالتـيَواجيـتَالـدولَالعربيـةَواألفريقية،َفيناكَالعديدَمنَالمشـكاأل
الموريتانيةَبشأنَالحدودَالمشتركةَبينَالبمدينَفيََ–ستقاللَمثلَمشكمةَالحدودَالسنغاليةَاال

شكلَالصدامَالعسكريَالمباشرَفيَبعضَاوقدََ(1)..منطقةَنيرَالسنغال تخذتَمنازعاتَالحدوَد
الذيَوجدَحاًلَبعدَتنازلَليبياَعنَ«أوزو»ديَحولَقطاعَالتشاَ–مثلَالنزاعَالميبيََ،المواقف

َالشريطَلتشادَعقبَقرارَمحكمةَالعدلَالدولية.
تعكـسَبجـالءَأىميــةََ،والقـرنَاإلفريقـيَخصوًصـاَ،فريقيـاَعموًمـاأولعـلَمنطقـةَشـرقَ

فريقيــة،َوفــيَىــذاَالشــأنَيمكــنَاإلشــارةَإلــىَالقيــدَالحــدوديَعمــىَمســيرةَالعالقــاتَالعربيــةَاأل
قمـــيمََ،بـــينَكينيـــاَوالســودان«َإيممــي»تَاآلتيـــة:َمشــكمةَإقمـــيمَالنزاعــا بـــينَكينيـــاَ«َإنفــدي»وا 

قميَم َ،اإلريترَيَ–اإلثيوبيََ-والنزاعَالسودانيََ،بينَإثيوبياَوالصومال«َأو ادين»والصومال،َوا 
اليمنــيَحـولَالجــزرَالــثالثَفـيَالبحــرَاألحمــر،َو يـرَذلــكَمــنَالمنــاطقََ-والنـزاعَاإلريتــريَ

ومنَالجديرَبالذكرَأنَالعاملَالخارجيَيؤديَدوًراَكبيًراَفيَإشـعالَ.تنازعَعمييا.الحدوديةَالمَ 
فريقـيَويـد عيَحمايتـوَمـنَودائًماَمـاَيقـفَالكيـانَالصـييونيَخمـفَالطـرفَاألَ،ىذهَالخالفات
َ(1)الطرفَالعربي.

َاالختراقَاألجنبي:َ-3َ
أحـدَالمبـادئَالتـيََمنَالمعروفَعمىَمستوىَالعالقاتَالدوليـةَالعربيـةَواإلقميميـةَأن

القوىَالمعاديةَلموطنَالعربيَىوَتصفيةَالعالمَالعربيَمنَأيَمجاالتَلمتعاونَ وتتبعيَا اتبعتيَا
والَشـكَيمث ـلَىـذاَالمبـدأَخطـورةَحقيقيـةَلـيسَفقـطَعمـىَمسـيرةَالعالقــاتَ.وعزلـوَعـنَالعـالم.

َ:(3)ولكنَعمىَالكيانَالعربيَبرمتو،َوذلكَلألسبابَاآلتيةَ،فريقيةالعربيةَاأل

                                                                                                                                                                   

إمكانيات تدعيم »تستفيد منو برامج التنمية الزراعية في كل من مالي وموريتانيا والسنغال.. حمدي عبد الرحمن حسن، 
، )القاىرة: مركز «عربية أخرى –رب عربيةحتى ال تنشب ح»، مصطفى كامل السيد )محرًرا(، «األمن المائي العربي

 .531 –533م(, ص3..1البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاىرة، 

 ..12 –122م، ص 1.17، السياسة الدولية، أكتوبر«السنغالي –أبعاد الصراع الموريتاني »ىويدا عدلي، ( 1)
 نورا أسامة عبد القادر، مرجع سابق .( 7)

 .121، مرجع سابق، ص «لعالقات العربية...ا»حمديعبد الرحمن، ( 3)
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أنَتمــكَالقــوىَاألجنبيــةَقــادرةَعمــىَأنَتختــرقَمعظــمَدولَالجــوارَالعربيــة،َمثــل:َالمغــربََ-
َوجنوبَشبوَالجزيرةَالعربية.َ،فريقيوالقرنَاألَ،العربي

كماَأنَتمكَالقوىَقدَأسيمتَبشـكلَبـارزَفـيَافتعـالَمشـكمةَالصـحراءَالغربيـةَوتصـعيدىا،ََ-
َاإلريتري.َ–والصراعَفيَجنوبَالسودان،َوالنزاعَاليمنيَ

سرائيلَ،أنَالوجودَاألجنبيَفيَالقارةَ- يسب بَمخاطرََ،متمثاًلَفيَفرنساَوالوالياتَالمتحدةَوا 
ثيـرَالحساسـيةَوالريبـةَلـدىَالطـرفَالعربـيَمـنَعدةَعمىَاألمـنَالقـوميَالعربـي،َوىـوَمـاَيَ 

َفريقية.َنياتَبعضَالدولَاأل
فريقيةذَاألمريكيَفيَالقارةَاألَ-وأيًّاَكانتَاألىدافَوالمصال َوراءَالتنافسَاألوروبي

َوذلكَألكثرَمنَمتغي رَواحد:.َاإلفريقية.َ-فإنوَيقفَحجرَعثرةَأمامَتطويرَالعالقاتَالعربيةَ
ــزَىــذهَالــدولَفــيَمنــاطقَإقميميــةَمعينــةَ-أ ــوتــدعَ َ،ترك  فالســموكَاألنجمــوََ،والينَليــامَقــادةَم 

والحرصَعمـىَإيجـادََ،ديَوأو ندامَاألقمياتَالحاكمةَفيَكلَمنَروانداَوبوروندعَ أمريكيَيَ 
فريقــيَيعــرضَالمصــال َالعربيـةَلمخطــر،َخصوًصــاَفيمــاَمنـاطقَنفــوذَفــيَمنطقــةَالقـرنَاأل

َيتعمقَبقضيةَالمياهَواستخدامياَورقةَضغطَفيَمواجيةَكلَمنَمصرَوالسودان.
ويتض َذلكَجمًيـاََ،نَىذهَالقوىَاألجنبيةَتثيرَقضاياَالفرقةَوالنزاعَبينَالعربَواألفارقةإَ-ب

َ،منَالموقفَاألمريكيَواألوروبـيَمـنَقضـيةَاإلسـالمَالسياسـيَالتـيَيـتمَوصـفياَباإلرىـاب
ألنَىذهَالحركاتَاإلسالميةَتنتشرَفيَالعديدَمنَالدولَاإلفريقيةَ يرَالعربية،َمثل:َ ونظًرَا

اوالتَوبـةَلترويـعَىـذهَالـدولَمـنَمحـءةَمحـاوالتَدفـإنَثم ـَ،فريقيـاأكينياَونيجيرياَوجنوبَ
العربيةَالختراقياَوزعزعةَأمنيا. فيَالدوَل َبعضَالحكوماتَوالجماعاتَاإلسالميةَالموجودَة

رَفـيَقضـاياَالعالقـاتَفريقيـةَقـدَأث ـويمكنَالقولَبأنَذلكَاالختراقَاألجنبيَلمقـارةَاأل
ضـادذَحيـثَومنَالمتوقعَأنَيستمرَفيَالتـأثيرَإذاَلـمَي تخـذَموقـفَعربـيَمَ َ،فريقيةالعربيةَاأل

حىَالتنافسَاألمريكيَاألوروبيَيتداخلَويتعارضَمعَالمصال َالعربيةَفيَأفريقيا،َكماَأنَأض
وىــوَمـاَظيــرَجمًيــاَفــيَمنطقتــيَالقــرنَ-رتبطــدائًماَبــالوجودَاإلســرائيميَالوجـودَاألمريكــيَالمَ 

لَتحــدياتَلمنظومــةَاألمــنَالقــوميَالعربــيَفــيَتطبيقاتــوَيَ َ-فريقــيَوالبحيــراتَالعظمــىاأل شــك 
َ.َفريقيةاأل
َ
َ
َ
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َمشكمةَالالجئينَوالنازحين:َ-0

اإلقميميةَوالدولية،َوفضاًلَعنَكونياَبؤرةَعقَ شكالتَالمَ وىيَمنَالمَ  لتداعياتيَا نظًرَا دَة
فـيَكـلَ«َالطـوارَق»فتجاورَالمناطقَالتيَيقطنياََ،فريقيتوت رَكامنةَبينَالطرفينَالعربيَواأل

فاسوَأدىَإلىَاعتب وبوركينَا والجزائَر رَوالنازحينَوعممياتَارَمشكالتَالتحرَ منَماليَوالنيجَر
ـرَإنشـاءَلجنـةَوزاريـةَفـيَسـبتمبرَ إعادةَالتوطينَمشكالتَذاتَطابعَإقميمـي،َولعـلَذلـكَيفس 

ــكمة1554َ ــعَمشـ ــلَمـ ــرَلمتعامـ ــاليَوالنيجـ ــرَومـ ــاَوالجزائـ ــاًلَمن:ليبيـ ــويتياَكـ ــيَعضـ مَتضـــمَفـ
األ.َ.الطوارَق العالمَمعاناةَمنَمشكمةََفريقيةَىيَمنَأكثرَالقاراتَفىوبصفةَعامةذَفإنَالقارَة

فعـددَالالجئـينَفييـاَتجـاوزَخمسـةَماليـينَالجـئ،َيتمركـزَنصـفيمَعمـىََ،الالجئـينَوالنـازحين
ثيوبيــاَإفالسـودانَوحــدهَيحتضـنَقرابـةَمميــونَالجـئَمـنََ،فريقيـةاألَ–جـانبيَالحـدودَالعربيــةَ

ــ َعـــنَعَ  ــادذَاألمـــرَالـــذيَي فصـ ريتريـــاَوتشـ ــكمةَوتـــداعياتياَعمـــوأو نـــداَوا  ــنَمـــقَالمشـ ىَاألمـ
َ،فضاًلَعنَانعكاساتياَالسمبيةَعمىَاستقرارَالدولَالتيَتستضيفَىؤالءَالالجئينَ،واالستقرار

َوعمىَالتنميةَاالقتصاديةَواالجتماعيةَفييا.
واالنفصال:حركاتَالتمرَ َ-1 ََد

فريقيةَعمىَوىيَالحركاتَالتيَتنخرَفيَالنسيجَاالجتماعيَلبعضَالدولَالعربيةَواأل
َســواء ــينَالعــربَواألفارقـــة،ََويــؤديَ،حــد س ــارةَالتـــوترَوالخــالف،َبــلَوالصــراعَب بعضــياَإلــىَإث

لَدوليَأوَإقميمي الحظَمثاًلَفيَقضيةَانفصـالَ.َوىذاَماَيَ .وخصوًصاَإذاَماَاقترنَذلكَبتدخ 
ريتريـاَ جنوبَالسودانَبقيادةَسيمفاكير،َوالذيَكانَيتمقىَدعًماَوتشجيًعاَمنَإثيوبياَوأو نـداَوا 

اتفاقَمشـاكوسَ»ويظيرَذلكَبوضوحَفيََ،ساندةَالصييونيةَواألمريكيةالمَ فضاًلَعنََ،وكينيا
ــاَفــيَ«َلمســالم ــذيَتــمَتوقيعــوَفــيَكيني مَبــينَحكومــةَالخرطــومَوالجــيش1441َيوليــو14ََال

َساندةَأطرافَخارجيةَمعَتيميشَأيَدورَعربي.الشعبيَلتحريرَالسودانَآنذاكذَبمَ 
لـىَإشـعالَالتـوترَفـيَالعالقـاتَنَمثـلَىـذهَالحركـاتَسـوفَتـؤديَإإوخالصةَالقول:َ

ومنَثمَيجبَاألَ–العربيةَ القوىَاألجنبيةَ، عنَتدخَل مناسًباَبعيًدَا فريقيةَماَلمَتجدَحاًلَإقميمًيَا
والسـعيَنحـوََ،عمىَالدولَالعربيةَلتفاديَحدوثَمثـلَىـذهَاألزمـاتَإدراكَذلـكَالخطـرَالكـامن

فريقيةَحفاًظاَعمىَالدولَالقوميةَألتحقيقَالتكاملَالقوميَوالمصالحةَالوطنيةَفيَىذهَالدولَا
عمىَاألمنَالقوميَالعربيَمنَناحيةَأخرَىَ،فريقيةَمنَناحيةاأل وذلكَمنَشأنوَتدعيمََ،وحفاًظَا

َالعالقاتَالتعاونيةَبينَكلَمنَالعربَواألفارقة.
َ
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 ثانًيا: التحديات الثقافية والسياسية واالقتصادية والتنظيمية
َاألفارقة:َولعرببينَامبيةَالسالم دركاتََ-التحدىَالثقافيَ -1

فريقـيذَفقـدَاســتخدمَروثَاالسـتعماريَالــذيَقـامَبالتفرقـةَبـينَالعربــيَواألبسـببَالمـوَ 
سياسةَ حيثَالَيستطيعَأيَباحثَمَ «َدسَ قَتَ فرَ »االستعماَر نكرَقَأنَيَ دقَ بينَالعربَواألفارقةَ،

فـيَتصــويرََفريقـيَىـيَصــورةَسـمبيةذَفقـدَســاىمَاالسـتعمارحقيقـةَأنَصـورةَالعربـيَلــدىَاأل
رقيقَمرة عيةَفيََ،وتاجرَجشعَمرةَأخرَىَ،العربيَبأنوَتاجَر فريقياَأوانتيازيَولديوَأىدافَتوس 

َ،فريقـيَفـيَالسـودانصطنًعاَبينَالعربـيَاألوقدَخم فَاالستعمارَالبريطانيَحاجزًاَمَ .مرةَثالثة.
بمَ  الفرنسيَفيَموريتانيَا بَاأل مبيةَالعربيةذَحاباةَاألقميةَالزنجيةَعمىَحساكماَقامَاالستعماَر

مَالمناصـبَاإلداريـةَإذَفتحتَليمَأبوابَالتعميمَفيَالمدارسَالفرنسيةَالتيَكانتَتؤىميمَلتسمَ 
ســتعمرةَوالترقــيَفــيَالخــدماتَالعامــة،َوىــوَمــاَجعميــمَيتغمغمــونَفــيَكثيــرَمــنَمناصــبَالمَ 

َىناكَقناعاتَشبوَجماعيةَعمـىَوجـودَخمـلَفـيَواقـعَالصـورةَبفعـَ،الموريتانية لَمـؤثراتَوأن 
رتَالحقةَروافده،َالتـيَأث ـتعددة،َوالَيمكنَمعالجةَذلكَالخملَإالَعنَطريقَتتبعَومَ وعواملَمَ 

َ(1)ىة.شوَ فيَتكوينَتمكَالصورةَالمَ 
َيالسياسَيتحدَ ال -1

I. كـانَاليـدفََ"فريقيـةسـتقرارَالبيئـةَاأل"اَبـالر مَمـنَأنَ.ستقرارَوالفسـادَالسياسـي.عدمَاال
فريقيَعاجزَعنَيقي،َولكنَحتىَىذهَالمحظةَاالتحادَاألفَراألساسيَلمؤسسيَاالتحادَاأل

َأوَثَبصوتَواحـد،فريقيَيتحدَ ألَإلىَاتحادَيمَالتوصَ تحقيقَىدفوَاألساسيذَلذاَمنَالمَ 
نتيجــةَاســـتمرارَالقيـــادةَالسياســـيةَفـــىَالســمطةَدونَشـــرعيةَوعـــدمَاالســـتقرارَالسياســـىَ

عــدَالفســادَ.ويَ .صـاديحقيقيصــالحَسياسيواقتإقميـاتَوالعجــزَعــنَتحقيـقَوالصـراعَبــينَاأل
ـ.َإذَتَ .يَالرئيسيَفيَالشـرقَاألوسـطَوشـمالَأفريقيـاالسياسيَالتحدَ  زَالنخـبَالحاكمـةَرك 

رَفـيَؤثَ شـو شَعمـىَميـزةَالفصـلَبـينَالسـمطات،َممـاَي ـالسمطةَداخلَمجموعـاتَصـغيرةَتَ 
سـيةَسـيئَالنخـبَالسيا.َوتَ .رَبـدورىاَعمـىَماليـينَالمـواطنينؤثَ عمميةَصنعَالقرارَالتـيَت ـ

سمطاتياَو البًَبالمنطقةَعمىَنحوَمَ  ماَتتمكَ منيجَاستخداَم .ولمَ.نَمنَاإلفالتَمنَالعقابَا
وكانَينبغيََ..1411تتحققَاإلصالحاتَالمؤسسيةَالتيَكانَي فترضَحدوثياَفيَأعقابَ

ــوَ أنَيكــونَضــمانَالفصــلَبــينَالســمطات،َبــينَالســمطةَالتنفيذيــةَوالســمطةَالتشــريعية،َل
                                                             

 7111الخضر عبدالباقي دمحم، العرب وصورة أفريقيا : مقاربة أولوية في المالمح، شبكة األلوكة، مايو، ( 1)
http://www.alukah.net/world_muslims/0/71169/#ixzz4jOFmW7Ob 

http://www.alukah.net/world_muslims/0/71169/#ixzz4jOFmW7Ob
http://www.alukah.net/world_muslims/0/71169/#ixzz4jOFmW7Ob
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وفـيَاألخيـر،َأعتقـدَأنـوَيجـبََ.الءَالذينَانت خبواَفـيَموقـعَالسـمطة.أولويةَأولىَلدىَىَؤ

فمعَمرورَالوقت،َأصب َالتقريرََ.التعاملَبحذرَمعَنتائجَتقريرَمنظمةَالشفافيةَالدولية.
لحاقَالعار،َفيَحينَأنوَكانَيمكنَأنَيكونَأكثرَفائدةَلتوضـي َأقربَألنَيكونَأداةَإَل

.َويقتصـرَ.تراجـعَبمـدَمـاَأوَصـعودهَعمـىَالمؤشـرَستخدمةَالتـيَتـؤديَإلـىالمنيجيةَالمَ 
ؤديــةَلتراجــعَنقــا َالبمــدانَراتَحــينَيتعمــقَاألمــرَبإخبارنــاَعـنَالعوامــلَالمَ مؤشـرَالتصــوَ 

عقدةَالخاصةَبالحوكمةَ.َولمحكوماتَالتيَتستيدفَالوصولَلمصورةَالكبيرةَالمَ .وتصنيفيا
ويتضـمنَىـذاَبنـاءَمؤسسـاتََ..والشفافية،َفإنَعميياَأنَتعملَعمـىَاألجـزاءَاألصـغرَأوالًَ

.َبعبـارةَأخـرى،َبينمـاَتمثـلَالتقـاريرَ.ستقمةَأكثرَقوة،َوصـيا ةَقـوانينَأكثـرَكفـاءة..إلخمَ 
اَلـبعضَالبمــدان،َوفرصـةَلمتفــاخرَلبمـدانَأخــرىذَفإنيـاَ يــرَحرًجــاَمَ اَسـنويًَالسـنويةَحــدثًَ

عملَلإلصالح. يَ فارقات،َأنَتقريرًَومنَالمَ َ.فاعمةَمنَحيثَكونياَخطَة عمىَالشفافيةَك ََرَا َز
1يتسمَبالقصورَبسببَطبيعتوَالتيَتفتقرَإلىَالشفافيةَوالتحديدَوقابميةَالتطبيق.َ

 

II. بعـدَثـــوراتَالربيــع1411َالتغيـراتَالعارمــةَالتـيَشــيدىاَالنظـامَاإلقميمــيَالعربــيَفـيَعـــام
.َ.العربيَالتيَانطمقتَفيَمصرَوتونسَوليبياَوسوريةَواليمنَو يرىاَمنَالبمدانَالعربية

عَنحـوَلعلَالداللةَالكبرىَىناَتشيرَإلـىَمـدىَتالحـمَالـدولَالعربيـةَواألفريقيـةَفـيَالتطم ـَو
ويـرىَبعـضَالبـاحثينَأنـالربيعَاألفريقـيَالــذيَ.رَالسياسيَواالقتصاديَواالجتماعي.التحرَ 

ــدأَفــيَنيايـةَالثمانينيــاتَمـنَالقــرنَالماضـيَيســبقَربيـعَالعــرب،َوىـوَمــاَيعنـيَإمكــانَ ب
ــاَاســتميامَبعــضَتجــاَر ــاَوبوتســواناَونيجيري بَوقصــصَالنجــاحَاألفريقيــةَالكبــرىَمثــلَ ان

َوجنوبَأفريقياَوكينياَوبوركيناَفاسو.َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
 

                                                             

، موقع البنك الدولي، 7112وائل الشبراوي، الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل منظور تقرير منظمة الشفافية الدولية ( 1)
7112 .http://blogs.worldbank.org/arabvoices/ar/mena-transparency-international 

http://blogs.worldbank.org/arabvoices/ar/mena-transparency-international
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 قتصاديتحديَاالال -3

اَفيَالفكرَالحديثَعددًََ(1)قتصادياالتعمقَبنظرياتَالتكاملَشيدَاألدبَاالقتصاديَالمَ 
وىيَالفتراتَالتيَرافقتََ،اتينراتَخاللَفترةَالخمسينياتَوالستينياتَوحتىَالسبعيمنَالتطوَ 

بدءًََوالبناءَاألوَر ووصواًلَإلىَااَلَابَي الحرَة األوَربمنطقةَالتجارَة منََوتحاَد كماَحدثتَالعديَد بيَ،
وتأتيَاتَمنَالقرنَالماضيَيراتَفيَالجانبَالتطبيقيَفيَحقبتيَالثمانينياتَوالتسعينالتطوَ 

َ-أىمَالتحدياتَاالقتصاديةَفي:
I. قتصاديةالالوضعَالراىنَلمتنميةَا 

حــواليََغوالتــيَتبمــ.اسـتمرارَمشــكمةَالــديونَلتمثــلَعبًئــاَثقــياًلَعمــىَالقــارةَاألفريقيــة.
ــديون044َ ــذهَالقـــارةَعمـــىَالـ ــوميَاألفريقـــي،َواعتمـــادَىـ %َمـــنَإجمـــاليَالـــدخلَالقـ
ــةَوالمَ  َكبيـرَممـاَيجعــلَىـذهَالقـارةَتعـانيَمـنَمشـكمةَالتبعي  سـاعداتَوالقـروضَبشـكلس

المَ  لمَ بالمدولَالكبرىَور َم بادرةَالبمدانَالفقيرةَواجيةَتمكَالمشكمةَمثلَمَ دراتَالعديدَة
ــديون،َومَ المَ  ــةَبال ــدولىَلمتنميـــةَاألفريقيــةَ"تيكــاد"َومَ ثقم ــادرةَمـــؤتمرَطوكيــوَال بـــادرةَب

 مجموعةَالثماني،فإنَالمشكمةَالتزالَقائمة.َ

II.  َرئـوي،َنتشرةَفيَىذهَالقارةَمثـلَمـرضَالمالريـا،َوكـذلكَالسـلَالاألمراضَالخطيرةَالم
َحـواليَإلـىَباإلضافةَإلىَمرضَاإليدز،َحيـثَأشـارتَبعـضَالتقـديراتَ %َمـن11َأن 

 .1414َاأليديَالعاممةَفيَأفريقياَست فقدَنتيجًةَليذاَالمرضَبحمولَعامَ

III. َ.تفشيَظاىرةَاألمي ةَباإلضافةَإلىَالنقصَالكبيرَفيَتعميمَوتثقيفَاألفراد 

IV.  َــةَالتــيَتتعــر جفــاف،َوالفيضــانات،َوالكــوارثَالطبيعي ــةَضَليــاَمثــلَالالتغيــراتَالمناخي 
 .َالتيَتثقلَكاىلَأفريقيا.. َالشديدَفيَالمياهباإلضافةَإلىَالشَ 

V. فريقيةَوالتيَتكادَتنحصرَفيَإنتاجَالسمعَتشابوَىياكلَاإلنتاجَبينَالدولَالعربيةَواأل
 وىوَماَيؤديَإلىَالتنافسَواالستقطابَبينيا.َ،األولية

                                                             

 من ودرجة أشكالً  يبن حيث 1.51سنة رووفــاي اويالنمس ادياالقتص إلى وأساسياتو ادياالقتص لالتكام فكرة ترجع( 1)
 رن الق من الثاني النصف في التكامل أىمية تأكدت لذا الحماية أو الحرية التجارة، نظرية أسس بين عتجم التكامل درجات

 الثمانينات من انطالقا االقتصادية الدراسات أخذت بحيث محددة وجية الفترةتمك  في التكامل تخدماس ثبحي العشرين،
 واردوالم رية،البش اإلمكانات استغالل خالل من اإلنتاجية الكفاية بمبدأ االقتصادي التكامل لتربط يالماض القرن  من

 تتوسع ادياالقتص لمتكامل الدعوة أخذت دوق الوطنينة دودالح تتعدى ال ديةااقتص منطقة منض تركةمش ورةبص ةالمادي
 التكامل سياسة اعتمدت التي الدول عدد فازداد والعشرين، الواحد القرن  وبداية العشرين القرن  أواخر في أىميتيا وتزداد

 .ةالعربي الدول مثل نامية دول أو متقدمة الدول ىذه كانت سواء العالم في االقتصادي
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VI. ا ألفريقيةَعمىَترتيبَالدولَالعشرةَاألكثرَجوًعاَفيَالعالم،َالفقر،َحيثَسيطرتَالقارَة

،َبوجودَستَدولَأفريقيةَفيَالقائمة،َثالث1412َلعامََيبحسبَمؤشرَالجوعَالعالم
 رتَالقائمة.منَىذهَالدول،َتصدَ 

َظيمينيَالتتحدَ ال -0
تبـــادلَوازدواجيــةَالجيــود،َحيـــثَيعتبــرَضــعفَمســـتوىَضــعفَمســتوىَالتنســيقَالمَ  (أَ

الجيودَإحدىَاآلفاتَالتيعانالتنسيقَوازدَو منياَمعظمَتجاربَالتكاملَاألفريقيََتاجيَة
واجيـةَىـذهَالمشـكمةَعقـدَحاولـةَلمَ .َوفـيَمَ .سواءَعمىَالمسـتوىَالقـاريَأوَاإلقميمـي

مؤتمراتَلموزراءَالمسئولينَعنَالتكامـلَاإلقميمـي،1442ََاالتحادَاألفريقيَمنذَعامَ
اإلقمَوأقرَ  محوريةَفيَتحقيقَالتكاملَالقاري،َبأىميةَالتجمعاتَاالقتصاديَة يميةَكركائَز
ترشيدَوتنسيقَسياساتياَوبرامجياَوأنشطتياَبيدفَتسريعَعمميةَوشدَ  دَعمىَضرورَة

فيَ.َوتبنَ "11"التكاملَ العاديةَالتاسعةَالتيَعقدتَفيَأكرَا دورتَو األفريقيفَي ىَاالتحاَد
ــَبروتوكــوال1443ًََيوليــو3َََإلــى1َالفتــرةَمــنَ ينَاالتحــادَاألفريقــيَحــولَالعالقــاتَب

ـ"12"َوالمجموعاتَاالقتصاديةَاإلقميمية دَ،َوأكدتَالمـادةَالرابعـةَمـنَالبروتوكـولَتعي 
جراءاتياَوبرامجيـاَوأنشـطتياَلتجن ـ بَازدواجيـةَالجيـود،َاألطرافَبتنسيقَسياساتياَوا 

ــرامجَ ولتحقيــقَذلــكَتقــومَاألطــرافَبمــاَيمــي:َ)أ(َالتنســيقَوالتعــاونَبــينَسياســاتَوب
تَاإلقميميةَوتمكَالخاصةَباالتحادَاألفريقـي،َ)ب(َتبـادلَالمعمومـاتَوالخبـراتَالتجمعا

عمىَكلَالمستوياتَفيَمجالَاألنشطةَوالبرامج،َ)ج(َتعزيزَالمشروعاتَبينَاألقاليمَ
فــيَكــلَالمجـــاالت،َ)د(َدعــمَكـــلَطــرفَلمســـاعيَالطــرفَاآلخـــرَالخاصــةَبالتكامـــلَ

1َ.َااجتماعاتَبعضيمَبعضًَوالموافقةَعمىَالحضورَوالمشاركةَبفاعميةَفيَ
عقبـاتََ،كـالطرقَواالتصـاالتَوالطاقـةَالكيربائيـةَ،وي عدَفقرَالبنـىَالتحتيـةَاألساسـية (بَ

التجارة إضافيةَتؤديَإلىَتكاليفَإضافيةَت ضعفَحجَم إلىَوسائلََ،اقتصاديَة فاالفتقاَر
َالئمةَيؤديَإلىَوجودَإعاقةَطبيعيـةَأمـامَدخـولَمنتجـاتَكـلَدولـةالنقلَالكافيةَوالمَ 

إفريقيةَإلىَأسواقَالدولَاألخـرى،َوبالمثـلَفـإنَضـعفَوســائلَاالتصـالَوعـدمَتـوافرَ
المعموماتَفيَالوقتَالمناسبَيؤثرَفيَسرعةَاتخاذَالقراراتَالخاصةَبعممياتَالتبادلَ

 وكفاءتيا،َوالتفاعلَبينَالدولَاألعضاءَفيَعمميةَالتكامل.

                                                             

 سامي أحمد السيد ، مرجع سابق .( 1)
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وقـاتَالتكامـلَاالقتصـاديَبـينَوت عدَمشكمةَتوزيعَعوائدَالتكاملَواحدةَمـنَأخطـرَمع (جَ
ــدولَالعربيــةَواأل ـــفــإذاَكـــانَالتكامــلَاالقتصــاديَيَ َ،فريقيـــةال قَالعديــدَمنالمكاســـبَحق 

اإلنمائيةَلألعضاءَكميمذَفإنَذلكَالَيعنيَبالضـرورةَاسـتفادةَالجميـعَبالقـدرَنفسـوذَ
َعشـجَ وىـوَمـاَالَيَ َ،فتوزيعَعوائدَالتكاملَالَيكونَعمىَأساسَالعدالـةَبـينَاألعضـاء

بلَيؤديَإلىَاالمتناعَعـنَ،البمدانَاألقلَاستفادةَعمىَالعملَبجديةَفيَإطارَالتكامل
تنفيذَالتزاماتياَفيَنطاقَالتكاملذَنظـًراَلشـعورىاَبـالظممَالسـتنزافَمواردىـاَلمصـمحةَ

عمـىََ، يرىا،َوىوَماَيقتضيَتعويضَالدولَالتيَتخسرَمـنَجـر اءَالعمميـةَالتكامميـة
والتعويضتوزيعَال"أنَىذهَالعمميةَ فيَحدَذاتياَتمثلَعقبةَأساسيةَفيَسبيلََ"عوائَد

تضـررةَألسـسَسـتفيدةَوالـدولَالمَ التكاملذَفيَظلَاختالفَتقديراتَكلَمنَالـدولَالمَ 
َ(1)سببوَمنَأضرار.اَقدَيَ توزيعَعوائدَالتكاملَومعاييره،َوالتعويضَعمَ 

دَالـدولَفـيَتـردَ اَبالـدولَالوطنيـة،َمثـلَعواملَأخرىَىناكَعوامـلَأخـرىَأكثـرَارتباطًـ (دَ
تســاوية،َااللتـزامَببــرامجَالتكامــلَبســببَمخاوفيــاَمــنَالخســائرَأوَالمكاســبَ يــرَالمَ 

سـتقرة،َواالفتقـارَإلـىَاآلليـاتَالوطنيـةَتباينةَو يرَمَ واتباعَسياساتَاقتصاديةَكميةَمَ 
اَالتيتقومَبتنفيذَوتنسيقَومتابعةَبرامجَالتكامل،َوعدمَالقـدرةَعمـىَجعـلَالتكامـلَجـزءًَ

مـنََطرَالتنمويةَالوطنية،َووجـودَقصـورَكبيـرَفـيَالبنيـةَاألساسـيةَفـيَكثيـرَسمنَاألَ 
وعدمَوجودَإرادةَسياسيةَكافيةَلدعمَومَ  ساندةَالتكامل،َومنَثمَفإنَالدولَاألفريقيةَ،

دَبياَعمىَالمستوىَاإلقميميَالَيـتمَتنفيـذىاَمـنَجانـبَالـدولَااللتزاماتَالتييتمَالتعيَ 
َ(1)فرادى.َ

َ
َ
َ
َ
َ

                                                             

فريقيا .. قراءة في ضوء الدوافع والواقع والتحديات، قراءات أفريقية، أدمحم عاشور ميدي، مستقبل التكامل اإلقميمي في إ( 1)
 %/http://www.qiraatafrican.com/home/new، 7112دراسات وبحوث، 

(2) AtienoNdomo, Regional Economic Communities in Africa: A Progress Overview (Nairobi: 
GTZ, May 2009), pp. 8-10. Available at: 
http://www2.gtz.de/wbf/4tDx9kw63gma/RECs_Final_Report.pdf 

http://www.qiraatafrican.com/home/new/%25
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 ثاني انملحبث  ا

 األفريقي  –حنى منىرج أمثم نهتكامم انعربي  
 
م
  -قىمات )انشروط وامل

م
 األهذافىاآلثار امل

 
 عة(تىق

َ
يم ةَمنَالدوائرَاإلستراتيجيةَلموطنَالعربي،َكماَأنَالوطنَالعربيَمَ َفريقياَدائرةًَأَعدَ تَ 
لتاريخيَوالديمو رافيَفريقيا،َوذلكَلمتداخلَالجغرافيَوايم ةَمنَالدوائرَاالستراتيجيةَألدائرةَمَ 

ــراتَالقــائمَبينيمــا،َفضــاًلَعــنَواقــعَالعالقــةَوتحــدياتياَفــيَالمرحمــةَالراىنــةَفــيَضــوءَالمَ  تغي 
والدوليةَالمَ  مَ المحميةَواإلقميميَة بياَمنَدوَر الكبرىََتنامَستسارعةَوماَيرتبَط لمتكتالتَاالقتصاديَة

عمـىَقاعـدةَالمشـتركاتَبـينَالعـربَاألفريقـيََ-التيَتبرزَأىم يةَالتكاملَاإلسـتراتيجيَالعربـيَ
.َىذاَوبينَالعربَمنَىمَأفارقةَوبينَاألفارقةَمنَىمَعـرب،َوجمـيعيمَعمـىَأعتـابَ.واألفارقة

لَ َطرفَتجاىلَماَيحدثَلدىَالطرفَاآلخرَفيَىذاَالعالمَالمتحو  تحو التَحقيقيةَالَتتركَألي 
َ(1)لسياسيةَوالثقافية.ونوَاالقتصاديةَواألمنيةَوائترابطَفيَتدبيرَشوالمتداخلَوالمَ 

 املطهب األول: 
 أسس انتكامم االقتصادي

قتصاديةَفيَنطالًقاَمنَأنَوضعَالتنميةَاالاقتصاديَالعربيَاألفريقيَيأتيَالتكاملَاال
سـتدامَوقـادرَعمـىَتصـاديَومَ اقلتعزيـزَنمـوََمعظمَالدولَالعربيةَواألفريقيـة،َاليـزالَ يـرَكـافَس

َية.التصديَلمتحدياتَاإلقميميةَوالدول
خطوةَىامةَفيَسبيلَالتواجدَعمىَويمثلَالتوجَ  وَنحوَتحقيقَالتكاملَالعربيَاألفريقَي

التكامـلَبفـرصَعديـدةَومتنوعــة،ََا.َويتسـمَىـذ.السـاحةَالدوليـةَوفـيَظـلَالتحـدياتَالمعاصــرة
ةَالعربيـةَواألفريقيـةَشـيدتَفـيَقـ.َوألنَالمنط.تزايدةمًحاَوذاتَأىميةَمَ ومَ َمطمًباَعاجالًََوتجعم
نَيسـاىمَفـيَأنوَأقتصاديَمنَشـانةَاألخيرةَالعديدَمنَالمشكالتَفإنَدخولياَفيَتكاملََواآل

منَمَ  نَوجودَإشكالتيا،َإذاَماَأحسنتَالترتيباتَواألطرَالعامةَليذاَالتكامل،َحيثَحلَالعديَد
دَاألبعـادَمـنَشـأنوَأنَيعمـلَعمـىَتحويـلَالمعوقـاتَإلـىَإمكانـاتَجديـدةَتعدَ قتصاديَمَ اتكاملَ

َستدامةَلكالَالطرفين.وقةفيَطريقَتحقيقَالتنميةَالمَ و يرَمسب

                                                             

فريقي، مجمة التجديد العربي، عدد تكامل اإلستراتيجي العربي/ األساسين عساف، اإلستراتيجيا العربية ونقاط القو ة في ال( 1)
 -http://www.arabrenewal.info/2010-06-11-14-13-03/54560، متاح عمى الرابط :7115فبراير، 

http://www.arabrenewal.info/2010-06-11-14-13-03/54560-
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ويمكنَفيَظلَتمتعَالوطنَالعربيَوالدولَاألفريقيةبثرواتَطبيعيـة،َوماليـة،َوبشـريةَ
الدولَالعربيةَواألفريقيةَ عمىَترابَط أوَكمياتيا،َعالوَة ضخمة،َوميمةَسواءَمنَناحيةَحجميَا

ميزَبمركزىـاَاالسـتراتيجيَالمتوسـطَبـينَتصمةَمنَاألرض،َوفيَمنطقةَتتفيَوحدةَجغرافيةَمَ 
أفريقـيََ-قتصـاديَعربـيَاالشرقَوالغرب،َويضمياَتاريخَمشترك،َلذاَفإنَالولوجَفيَتكامـلَ

بماَفيوَمنَطاقاتَوثرواتَطبيعيةَوبشرية،َوموقعـوَاالسـتراتيجي،َتتـوفرَلـوَأكبـرَاإلمكانيـاتَ
َعالمي.ليصب َقوةَاقتصاديةَكبيرةَتمعبَدوًراَميًماَفيَاالقتصادَال

م،َفقدَأكـدتَالدراسـاتَلمختمـفَالتجـاربَالتكامميـةَاالقتصـاديةَأنَوعمىَضوءَماَتقدَ 
نجاحَىذهَاألخيـرةَيتوقـفَعمـىَمجموعـةَمـنَالشـرو َلتجنـبَفشـلَمحاوالتيـاَومـنَأىـمَىـذهَ

َالشرو َنذكرَماَيمي:
َالتقـاربَالجغرافـي:َيعتبـرَمـنَأىـمَشـرو َنجـاحَالتكامـلَلـدورهَفـيَلتسـييلَانتقـالَالسـمع -1

والخدماتَوالعمالةَداخلَالمنطقةَالتكاممية،َكماَيخفضَمنَتكاليفَالنقـلَالتـيَقـدَتكـونَ
َا.تناثرةَجغرافيًَتباعدةَأوَمَ مَ 

السياسيةَيَ  -1 السياسية:َ يابَاإلرادَة عدَمنَأىمَأسبابَفشلَالتكاملَاالقتصادي،َلذاَاإلرادَة
مـعَوضـعَحـدودََيجبَعمىَالحكوماتَالتيَتعملَعمىَخمـقَمؤسسـاتَلالنـدماجَاإلقميمـي

كماَيقبلَكلَبمدَالتضحياتَالمَ مَ  لحريةَالعملَالوطنيَ، ؤقتةَالتيَيتطمبياَالعملَتفقَعمييَا
َشترك.المَ 

قتصاديَالعربيَاألفريقـي،َمرىـونَبتحقيـقَاالسـتقرارَالسياسـيَواألمنـيَكشـر َالتكاملَاال -3
 األفريقية.ََ–لتحقيقَالتكاملَوالوحدةَاالقتصاديةَالعربيةَ

دياتَالقابمــةَلمتكامل:يجــبَأنَيكـونَالتكامــلَبــينَاقتصــاداتَذاتَىياكــلَقتصــاتجـانسَاال -0
تضامنَمنَحيثَالَتماثمةَوقابمةَلمتكامل،َوتكاممياَيعنيَخمقَفضاءَحقيقيَمَ تجانسةَومَ مَ 

بينَالدولَاألعضاء،َوالَسيطرةَالقتصادَبمدَعمىَاقتصاداتَ وجودَلالختالفاتَاالقتصاديَة
 لَوحدةَاقتصادية.َتتشكَ وفيَىذهَالحالةََ،الدولَاألخرَى

تكاممـةَرَوسـائلَالنقـلَواالتصـالَبـينَالـدولَالمَ رَوسائلَالنقلَواالتصـال:َأنَعـدمَتـوفَ توفَ  -1
ــاقتصــاديًَ عَالتجــاريَوالتخصــصَاإلنتــاجيَبيــنيم،َكمــاَيصــعبَا،َيحــدَمــنَإمكانيــةَالتوس 

بينَىذهَنتجاتَوقيامَالصناعاتَالكبرىَوىذاَماَيؤديَإلىَارتفاعَتكاليفَالنقلَتسويقَالمَ 
 الدولَأيَاتساعَالمسافاتَاالقتصادية.
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تجانسـةَفـيَالقــيمَتناسـبةَومَ تناسـبَالقـيمَاالجتماعيـةَوالثقافية:االقتصـاداتَالتــيَتكـونَمَ  -2

والنظمَاالجتماعيةَوالسياسيةَوالثقافيةَقادرةَعمىَتحقيقَتكاملَاقتصـاديَبسـيولة،َعمـىَ
تماثمـةَتقاربةَومَ جتمعاتَمَ كانتَالمَ َظم،َفكمماتعارضةَفيَالقيمَوالنَ عكسَاالقتصادياتَالمَ 

 رتفعة.كانتَنسبةَالنجاحَفيَالتكاملَمَ 

مَتنسيقَالسياساتَاالقتصاديةَالقومية:َحريةَانتقـالَالسـمعَبـينَمختمـفَالـدولَالتـيَتـنظَ  -3
فيَتكاملَاقتصاديَالَتكفيَلضمانَتنسيقَالسياساتَاالقتصادية،َفالَبدَمنَتوفرَجميعَ

العملَوالمنافسةَفيَظروفَطبيعيةَوىذاَالتنسـيقَينبغـيَأنَالشرو َالتيَتسم َلممنتجَب
ونَالتعريفةَالجمركية،َوالسياسةَالتجاريةَتجـاهَالـدولَالواقعـةَخـارجَالمنطقـة،َئيتناولَش

ونَاألوضــاعَاالجتماعيــةَوسياســةَاالســتثمار،َوالَبــدَمــنَمفاوضــاتَطويمــةَيتطمبيــاَئوشــ
تخصصــةَومؤسســاتَتتمتــعَزةَمَ تنســيقَالتشــريعاتَوالسياســاتَاالقتصــادية،َووضــعَأجيــ

بالصالحياتَالمطموبةَلمتابعةَىذاَالعملَعمىَضوءَالتغييـراتَالتـيَتطـرأَعمـىَالسياسـاتَ
َقتضياتَالظروفَاالقتصادية.االقتصاديةَومَ 

ــامميَعربـــي-4 ــاسََ-تطـــويرَالصـــناعاتَالتحويميـــةَفـــيَإطـــارَتكـ أفريقـــيَلبنـــاءَوتعزيـــزَاألسـ
تبـادلَالمصــال َمـعَربــطَاسـتراتيجيةَالتنميــةََالموضـوعيَلمتكامـلَاالقتصــاديَالقـائمَعمــى

َاالجتماعية.َ—الصناعيةَبالسياساتَاالقتصاديةَ
ؤىمــةَلــوَفــيَصــناعاتَاآلالتَوالمعــداتَتعزيــزَاالســتثمارَالعربــيَالمشــتركَبــينَالــدولَالمَ -5

ووسائلَالنقلَوالصناعاتَالعاليةَالتقنيةَلالستفادةَمنَاقتصادياتَالحجمَالكبيرَفيَحفزَ
والتكاملَالصناعيَالعربي،َونشرَثمارَالتصنيعَفيَقطاعاتَالزراعةَو يرىاَمنَالتصنيعَ

القطاعاتَاالقتصاديةَلتحقيقَنيوضَاقتصاديَشاملَينطمقَمنَتطويرَمنظوماتَالتعميمَ
والتــدريبَوالبحــثَالعممــيَوالتطــويرَالتقنــيَلالرتقــاءَمــنَالتبعيــةَإلــىَاالســتقاللَفــيَىــذاَ

عمميَوالتقنيَبعمميةَالتصـنيعَوبخاصـةَفـيَالصـناعاتَالصدد،َمعَضرورةَربطَالتطورَال
َالعاليةَالتقنيةَوالقيمةَالمضافة.
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 املطهب انثاني: 
 
م
 انتكامم انعربي األفريقيقىماتم

َ
منَالمقوماتَااليستندَالتكتلَاال والسياسيةَوالثقافية،َقتصاديَعمىَمجموعَة قتصاديَة

فإنَضعفَمستوىَالتقاربَبينَتوجياتَستمراره،َومنَالناحيةَالسياسيةَازهَوتضمنَالتيَتعزَ 
األنظمــةَالسياســيةَكــانَىــوَالعــائقَاألىــمَفــيَوجــوَمعظــمَتجــاربَالتكتــلَفــيَالــدولَالناميــةَ

اَفـيَلَضعفَالتقاربَاالجتماعيَوالثقـافيَسـببًَكماَشكَ .َوبخاصةَفيَالعالمَالعربيَواألفريقي.
ةَلنجـاحَالتكتـل،َإالَأنيـاَإعاقةَتجاربَأخرى،َور مَأنَالمقومـاتَالسياسـيةَوالثقافيـةَضـروري

ىيَالشر َالكافي،َوخيرَمثالَىيَتجربةَ ليستَكافيةَلوحدىا،َحيثَتعدَالمقوماتَاالقتصاديَة
لـىَمراحـلَمتقدمـةَمـنَاَ االتحادَاألوروبـي،َفقـدَوصـمتَأوروبـاَإلـىَدرجـةَكبيـرةَمـنَالتوافـقََو

ينَشـعوبيا،َبعــدَأنَالتكتـلَاالقتصـاديَر ـمَالحـروبَوالفـوارقَاالجتماعيــةَوالثقافيـةَالكبيـرةَبـ
ــاءَالمســتقبلَعمــىَكفــةَأحقــادَالماضــي،َلتَ رجَ  ــدورَالفع ــبــرىَ حــتَكفــةَبن الَلممصــال َنَعمــىَال

وعمىََ.قوماتَاالقتصاديةَفيَنجاحَأيَمشروعَتكامميَجاد.المشتركةَوأىميتياَإلىَجانبَالمَ 
صـاديَقتيسـتندَعمييـاَالتكامـلَاالأنَمكـنَمَيمكـنَعـرضَبعـضَالمقومـاتَالتـيَيَ ضوءَماَتقدَ 

َاألفريقي:ََ–العربيَ
خيَعمـىَوبمزيـدَمـنَالتعـاونَوالتـَعدَالتـاريخَالعربـيَاألفريقـيَحـافالًَيَ َ:قوماتَالتاريخيةالمَ َ-أ

ىيَالمصدرَاألولَلمعربَلجمبَمـاَيحتاجونـوََاكافةَاألصعدة،َفمنَناحيةَالتجارةَكانتَأفريقي
صــب َيقطــةَفارقــةَفــيَأنَمنيــا،َلــذَعضــدتَالعالقــاتَقــديًماَوكــانَدخــولَاإلســالمَأفريقيــا،َن

اَبوحـدةَالـدينَوالمصـيرَإلـىَجانـبَوحـدةَالتـاريخَاَعمىَمصال َفقط،َبـلَمـدفوعًَيًَعاونَمبنتال
ورَحراكـاتَالتحريـرَفـيَالقـرنَالتاسـعَعشـرَكانـتَالـدولَالعربيـةَظيـوالحيـزَالجغرافـي،َومـعَ
َستقالليا.احتذتَبياَأفريقياَفيَنيلَااونموذجًََاوعمىَرأسياَمصرَمنبعًَ

َ-قوماتَاالقتصادية،َوتتمثلَفيَالنقا َالتالية:المَ-ب
َأفريقيةَبمواردَطبيعيةَعديدةَمنَتتميزَكلَمنالدولَالعربيةَواأل-المواردَالطبيعيةَ:َ• راضس

تطــورةَضــروريةَرضــيةَصــالحةَلقيــامَصــناعةَمَ ألَزراعيــةَشاســعةَمــنَشــأنياَأنَتشــكَ 
مَشـرو َنجـاحَالتكامـلَىـألمطرفينَلتحسينَوضعياَاالقتصاديَوتوافرَىذهَالمواردَمـنَ

َاالقتصادي.َ
َ
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ىميــةَعمـىَاالقتصــادَأاَلـوَاَممتــازًَالموقـعَاالسـتراتيجي:َحيــثَيحتـلَالــوطنَالعربـيَموقعًـَ•

متوسطًَخاصة،َفيوَيحتلَمركزًَ بينَثالثَقاراتَىيََا اَيضًَأطلَروباَويَ أوفريقياََوأسياََوآَا
اَبوجــودَجغرافًيـَعمـىَمعظـمَبحــارَومحيطـاتَالعـالم،َكمــاَتتميـزَتضـاريسَالعــالمَالعربـي

وكذَالقارةَاألفريقيةَذاتَالثقلَ.بحاريَومساقطَمائيةَتسم َبتوليدَطاقاتَكيربائيةَىائمة.
َالكبيرَمنَحيثَموقعياَالمتميز.

1412َالمواردَالبشريةَفيَالوطنَالعربي:َحيثَبمغَعددَسـكانَالـدولَالعربيـةَفـيَعـامَ•َ
المَ أمميونَنسمة،َويبمغَعددَسكان351ََحوالَي مميارَنسمة1.1ََرَمنَالمتوقعقدَ فريقيَا
مميونَنسمةَسنويَوتتمتـعَالـدولَالعربيـةوأفريقيا11ََأيَبمعدلَنموَقدره1412ََسنةَ

ا.َوسيســتمرَىـذاَالوضــعَلعقـودَأخــرىَفــيَعـالمَيشــيدَســكانوَبـأكثرَســكانَالعـالمَشــبابًَ
اَمقابــلَعاًمــ14َيقــارب1411ََفريقيــاَلســنةَأعــدلَأعمــارَســكانَفمَ َ.شــيخوخةَســريعة.

َا.عام34ًََلَعالميَمنَعدمَ 
موالَلمَتوافرَرؤوسَاألموالَبشكلَىائلَويرجعَذلكَلضخامةَعائداتَالبترول،َوىذهَاأل•َ
اَألنَمعظمياَيتجـوَنحـوَاالسـتثمارَفـيَنَفيَتنميةَالمنطقةَالعربيةَنظرًَسيمَحتىَاآلتَ 

َتقدمة.الدولَالمَ 
كافةََاالمحيط،َوتتوافرَفييَلىإوالتيَتمتدَمنَالخميجََ.تساعَالسوقَالعربيةَواألفريقية.اَ•

مميارَمنَكثرَأضمَتالسوقََه،َفيذيةاَنموذجالمعاييرَاالقتصاديةَالتيَتجعلَمنياَسوقًَ
نتاجَوبالتاليَرفـعَستيمكَوىوَماَيسم َبقيامَالمشروعاتَالكبيرةَمماَيؤديَلزيادةَاإَلمَ 

َمستوىَمعيشةَالفردَفيَالوطنَالعربي.
َ

 املطهب انثان : 
 فريقياأل –ربي أهذاف انتكامم انع

.َوتتمثـلَأكبـرَ.وأفريقياَتحدياتَخطيرةَعمـىَصـعيدَالسياسـاتَواجوَالمنطقةَالعربيةتَ 
سـتراتيجياتَتنويــعَاصــدرةَلمـنفطَفــيَإدارةَمواردىـاَالماليــةََوالتحـدياتَالتـيَتواجــوَالبمـدانَالمَ 

فيَظلَانخفاضَأسعارَالنفطَدونَمستوىَ االقتصاديَة لمبرميلدوالر01ًََأنشطتيَا نَشأنَ.َوم.َا
جتماعيةَوسياسـيةَصـعبةَواآلثـارَ يـرَاالتدابيرَالراميةَلضبطَأوضاعَالماليةَالعامةَفيَبيئةَ

َا.المباشرةَلمصراعاتَأنَتخمقَتحدياتَلمبمدانَالمستوردةَلمنفطَأيضًَ
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نخفضة،َوتراجعَإيـراداتَالخزانـةَالعامـة،َونقـصَوقدَاضطرَاستمرارَأسعارَالنفطَالمَ 
ــاتَالمالعَ  ــاقَممـــةَالصـــعبةَحكومـ ــفية،َمنيـــاَخفـــضَاإلنفـ ــوءَإلـــىَتـــدابيرَتقشـ نطقـــةَإلـــىَالمجـ

فعمىَسبيلَالمثال،َقدَتمغيَالمممكةَالعربيةَالسعوديةَمشاريعَبأكثرَمنَ.االستثماريَوالجارَي .َ
َمميارَدوالر.14ََ

ويأتيَذلكَفيَوقتَتمحقَفيوَالصراعاتَوالحـروبَالـدائرةَفـيَسـورياَوالعـراقَوليبيـاَ
باقتصا داتَىذهَالبمدان،َوتستنفدَفيوَأزمةَالالجئينَالحيزَالمتاحَبالماليةَواليمنَبالغَالضرَر

المَ  لياالعامةَلمبمداَن تباطأَنموَالقطاعَالخاص،َوىوَأحدَمصادرََ،جاورَة عالوةَعمىَذلك،َفقَد
مماَزادَمنَصعوبةَاستيعابَاألعدادَالكبيرةَمنَالعاطمينَعنَالعمل .َوتظيرَ.خمقَالوظائفَ،

يـرانَوالعـراقَواألردنَأنَمعـدلَالبطالـةَالَيـزالَمرتفعًـَأحدثَبياناتَسوقَالعمـل اَفـيَمصـرَوا 
ومـنَالمتوقـعَأنَيبقـىَمعـدلَنمـوَإجمـاليَالنـاتجَالمحمـيََ..1412والمغربَوتونسَفيَعـامَ

وىوَحوالَي فيَالمنطقةَعندَأدنىَمستوياتوَلمعامَالرابعَعمىَالتواليَ، %َفيَعام1.3َالحقيقَي
َ(1).1412َبريلَأمئويةَعنَالمستوىَالمتوقعَفيَ،َويقلَذلكَبواقعَنصفَنقطة1412َ

%1.1َإلى1412ََوتراجعتَوتيرةَالنموَفيَأفريقياَجنوبَالصحراءَبصورةَكبيرةَفيَ
.َوسيستمرَانتعاشَ.%1.2ليصلَإلى1413ََومنَالمتوقعَأنَينتعشَالنموَبشكلَمعتدلَفيَ

.َمـعَذلـك،َالَيـزالَ.ةنَأسعارَالسمعَاألوليـة،َواألوضـاعَالداخميـبفضلَتحسَ 1414َالنموَفيَ
منَأكبرَثالثةَبمدانَاقتصاديًَنتعاشَىشًَااَل فيَأفريقياَاَإذَتأتيَمعظمَالزيادَة أنجوالَونيجيرياَ)َا

يسـتمرَالنمـوَالقـويَ..1412فيمـاَتخـرجَمـنَمرحمـةَركـودَحـادَشـيدتياَعـامََ(وجنوبَأفريقيا
مـنَاإلسـتثماراتَفـيَقَفيَمنطقةَاالتحادَاالقتصـاديَوالنقـديَلغـربَأفريقيـا،َبـدعمَالذيَتحقَ 

ــا،ََقطــاعَالبنيــةَالتحتيــة. ــذيَقم ــ1413َســتمرَفــيَاوفــيَشــرقَأفريقي ــاجَالجفــافَال صَاإلنت
فيَنيايةَ وخاصةَكينيا،َوىوَيَ 1412الزراعَي .َفيَالوقتَ.ؤثرَعمىَالنشا َفيَبعضَالبمداَن

ولكنَأكثرَاعتداالًَ نموَمطرَد اصَفيَبمدانَأخرى،َبفضلَاستيالكَالقطاعَالخَنفسو،َيتواصَل
ســتثماراتَفــيَالبنيــةَالتحتيــةَ)مد شــقر،َوموريشــيوس(َوالســياحةَ)كــابوَ)جــزرَالقمــر(،َواال

َ(1)فيردي،َسيشل،َموريشيوس(

                                                             

رق األوسط وشمال أفريقيا، يناير قتصادي لمشالبنك الدولي، المرصد اال (1)
7112.http://www.albankaldawli.org/ar/region/mena/publication/mena-economic-monitor 

 http://www.albankaldawli.org/ar/region/afr/overviewموقع البنك الدولي، ( 7)

http://www.albankaldawli.org/ar/region/mena/publication/mena-economic-monitor
http://www.albankaldawli.org/ar/region/afr/overview
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سـتمرةَتبينَمماَسبقَأنَالتكتلَاالقتصاديَىوَعمميـةَسياسـيةَوثقافيـةَواقتصـاديةَمَ 

المشـتركََتكافئـةَوتحقيـقَعوائـدَمشـتركةَمـنَخـاللَاالسـتغاللباتجـاهَإقامـةَعالقـاتَانـدماجَمَ 
إلمكانيـاتَومــواردَاألطــرافَالمسـاىمةَبغيــةَخمــقَمزيـدَمــنَالتــداخلَبـينَىياكميــاَاالقتصــاديةَ

إلىَالوحدةَاالقتصـاديةَوتكـوينَكيـانَاقتصـاديَواحـدَيسـعىَإلـىَتحقيـقَمجموعـةَمـنََوصوالًَ
َ-األىدافَاالقتصاديةَأىميا:

ــاجَالكبير:بتوســـيعَحجــمَالســوقَوتوجيــو1َ ــاَاإلنت اَســتثماراتَتوجيًيـــاال.َالحصــولَعمــىَمزاي
َا،َوالعملَعمىَإزالةَالعوائقَالتيَتحولَدونَتحقيقَىذاَاليدف.َاَسميمًَاقتصاديًَ

.َتقسـيمَالعمــلَالتكنيكــيَوالوظيفي:لالسـتفادةَمــنَالميــاراتَواأليـديَالعاممــةَبصــورةَأفضــل1َ
َوعمىَنطاقَواسع.َ

تــاجَواالســتثمارَمتنميــةَاالقتصــادية:َمــنَخــاللَخمــقَفــرصَجديــدةَتــنيضَباإلنل.َالوصـول3َ
َوالدخلَوالتشغيل.َ

.َرفعَمستوىَالرفاىية:َمنَخاللَتمكينَالمستيمكينَمنَالحصولَعمىَالسمعَبأقلَاألسعار0َ
َمكنة.المَ 

تخفـيضَأثــرَالصــدماتَالخارجيـة:َمــنَخــاللَزيـادةَمســتوىَالتنويــعَاإلنتـاجيَفــيَالــدولََ.1
َاألعضاءَفيَالتكتل.

َيةَواألفريقية.تعزيزالقدرةَالتنافسيةَلمدولَالعربَ.2
َتحسينَإمكانيةَوصولَأصحابَالمشاريعَإلىَرأسَالمالَوتطويرَالبنيةَالتحتية.َ.3
َ

َ.(1)*َالعناصرَالفاعمةَوالقائمةَعمىَتحقيقَالتكامل
األفريقى. َ*َمفوضيةَاالتحاَد

َ*َجامعةَالدولَالعربية.
األفريقى. التابعَلالتحاَد َ*َمجمسَالسممَواألمَن

وتسويةَوحلَالمنازعات.*َآلياتَالتجمعاتَاالقت المعنيةَبإدارَة واإلقميميَة َصاديَة
العربى. والبرلماَن َ*َبرلمانَعمومَأفريقيَا

العربيةَلحقوقَاإلنسان. َ*َالمجنةَاألفريقيةَلحقوقَاإلنسانَوالشعوبَوالمجنَة

                                                             

 موسوعة التكامل العربي األفريقي، مرجع سابق .( 1)
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األفريقيممدرساتَواألبحاثَبشأنَاإلرىاب. َ*َالمركَز
العربى. َ*َمجمسَالسممَواألمَن

التدريب.*َالمعاىدَالبح َثيةَومراكَز
َ*َمؤسساتَالمجتمعَالمدنياألفريقيوالعربى.

َ*َالسمطاتَالمحميةَالعربيةَواألفريقية.
َ*َمجموعةَالعملَالقطاعيةَالمتخصصة.

َ:لبرنامجَالزمنياَ*
ــةَفــيَالعــصرَالحــديثَ ىذهَالتجربةَاألوروبيةَفيَالتكاملَاالقتصاديَىيَأكمـلَتجرب

الجانبَالسي نحَي وبدونجحتَعندمَا فوجودَإطارَ.بالعملَاالقتصادي.َأاسيَفيَالبدايَة وبالتالَي
اَعمـىَإرسـاءَقواعـدَنَيسـاعدَكثيـرًَأنوَألَنحـوَتحقيـقَالتكامـل،َمـنَشـزمنيَيعملَعمىَالتحوَ 

َسيمَفيَسرعةَإنجازَالعمميةَالتكاممية.تَ 
َ

 املطهب انرابع: 
 
م
 اآلثار امل

 
 األفريقي  –عة جراء قياو انتكامم انعربي تىق

َ
مواجيةََتاألفريقيَإذاَماَتمَ-عةَمنَإقامةَالتكاملَالعربيَتوقَ قياسَاآلثارَالمَ َويأتي

اَعمىَمسـتوىَعتمادًَاضَلياَفيَموقعَسابقَمنَالبحث،َالتحدياتَوالمخاطرَالتيَسبقَالتعرَ 
نحمقاتَالتكاملَاالقتصاديَوتحقيقَاآلثارَالديناميكيةَإزمعَالولوجَفيو،َحيثَوعمقَالتكاملَالمَ 

ومَ إضافةَباإلَ.ةَبتحقيقَالنموَاالقتصادي.تمثموالمَ  الجمركَي الحمقةَلىَالتعاوَن تطمباتوَباعتبارَه
َاألفريقي.َ–الرئيسيةَفيَتنفيذَمتطمباتَالتكاملَاالقتصاديَالعربيَ

قتصاديَوسيمةَتستطيعَبياَالبمدانَالعربيةَواألفريقيةَأنَتضمنَنموىاَوتنوعَعدَالتكاملَاالويَ 
عضـاء،َفتحقــقَفيـًداَلجميـعَالـدولَاألنَيكـونَالتكامـلَمَ أنَأنـوَيجـبَنطالقـاَمـااقتصـاداتيا،ََو

َقدمةَذلكَماَيمي:فالو،َويأتيَفيَمَ  منافعَفيَكالَالجانبينَأمًراَالَيمكنَإ
َ
َ
َ
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ــل -1 ــ َلمتكامــ ــــبَاألوضــ ــوَالجان ــــارةَىــ ــاءَالق ــــعَأنحــ ــــةَفــيَجمي ــةَالتحتي ــ .َ.تطــويرَالبني

تَالطيــرانَاللتــيَيجــريَإنشــاؤىاَعبــرَالحــدود،َورحــويشــملَذلــكَالطــرقَالســريعةَا
التـيَتنقـلَالـركابَمـنَعاصمـةَإلىَأخـرى،َوالمزيـدَمنَاألشـخاصَالذينَيسـتخدمونَ

ــة .َوتؤثــرَالروابــطَ.الياتـفَالمحمـولَفيَشـوارعَالمدينـةَأوَالمناطـقَالتجاريـةَالريفي
ــدةَالتــيَيتــمَإجراؤىــ ــلَالطــرقَأوَالجــوَأوَبشــكلَمَ اَلاَمــنَخـالعدي ــنَخـ ــدَمـ لَاَلتزايـ

ــرًَ ــ ــــرَتأثي ــلَفــيَاَميمًَموجــــاتَاألثي ــىَجيــــودَالتكامــ ــ ــاأــــاَعم ــ ــينَ.فريقي ــــؤديَتحســ .َوي
ــميمَ ــرعةَتســ ــادةَســ ــ ــالتَوزي ــفَالمعامــ ــ ــضَتكالي ــىَخفــ ــةَإلـ ــةَاإلقميميـــ ــ ــةَالتحتيـ البنيـــ

ــ ــمَالخدمــ ــدانَالبضائـــعَوتقديـ ــ ــبَالبم ــ ــةَإلــىَجان ــ ــزَاإلقميمي ــإنَالمراكــ ــ ــاليَف ــ ات،َوبالت
ــاحمية ــرَالسـ ــرةَأوَ يـ ــبَبــدءًََ،الصغيـ ــنَالمكاسـ ــرَمـ ــــىَالكثيـ ــلَعم ــــرَتحصـ ــنَتطوي امـ

ــزَالنمــوَاالقتصــادي.  البنيــةَالتحتيــةَإلىَتعزي

ــاجََو -1 ــ ــادةَاإلنت ــ ــذيَيعنــيَزي ــي،َوال ــةَكركيــزةَأساســيةَلمنمــوَالتكامــــلَاإلنتاجــ ــ اإلنتاجي
 قتصادي.اال

ــنَألَ -3 ــ ــةَويمكـ ــــ ــةَاإلقميمي ــلَالقيمــــ ــرَسالســــ ــــ ــودَلتطوي ــنَالجيــــ ــدَمــــ ــــ ــذلَالمزي ــــ ــاب فريقي
ومــعَارتفــاعَ..َ،َممـاَيعنـيَالتشـجيعَعمـىَزيـادةَتنـوعَالقواعـدَاالقتصاديـة(1)والعالمية

ــرائيةَلممَ  ــوةَالشـ ــتكالقـ ــركاتَفــيَســــتيمك،َسـ ــيتســــتخدمياَالشـ ــيطةَالت ونَالســــمعَالوسـ
ويـرتبطََ.ريقيـا.أفإنتــاجَالســمعَتامــةَالصنــعَأوَالخدمــاتَميمــةلمســوقَالداخميـةَفـيَ

بناءَالتجمعاتَالصناعيةَبسـيولةالوصـولَإلىَالممـراتَالتجاريـةَاإلقميميـةَالتـيَتنتقـلَ
ــنَخ ــىََزاَلمـ ــجيعَعمـ ــاَالسـمعوالتشـ ــةَليـ ــرَالطاقـ ــةَلتوفيـ ــاءَاإلقميميـ ــدَالكيربـ ــادةَتوليـ يـ

ــيَأوَالزراعـــيلا وبالنســبةَألفريقيــا،َفــإنَ..الزمـةلإلنتـــاج.َوأل ـــراضَاإلنتـــاجَالصناعـ
كبيرَمنَاألىمية،َإذَالمكاسبَالمَ  اَمنَبمد10ًََنَإحتممةَمنَزيادةَالتكاملَتتسمَبقدَر

ماليـينَنسـمة14ََاَيقـلَعـددىمَعـنَاَسـكانًَلَنصـفياَتقريًبـسـجَ يَ َ-اقتصاداتَأفريقياَ
.َ.اَفـيَالعـالميجعلَالقـارةَأكثـرَالمنـاطقَتجـزؤًََ-وأكثرَمنَثمثَسكانياَ يرَساحميَ

ــرَ ــنَثمـــثَاالقتصـــاداتَاألفريقيـــةَىـــيَبمـــدانَ يـ وباإلضـــافةَإلـــىَذلـــك،َفـــإنَأكثـــرَمـ
(1).ساحمية

 

                                                             

ا في سالسل القيمة قتصادات النامية ذات المشاركة األسرع نموً سالسل القيمة العالمية يترتب عميو مكاسب كبيرة: فاال( 1)
 %.7عدالت نمو في الناتج المحمي اإلجمالي تفوق المتوسط بنسبة لعالمية لدييا م  ا

(2) Caroline Ko ,Regional integration is a must for Africa , World Economic Forum, May ,2013. 
https://www.weforum.org/agenda/2013/05/regional-integration-is-a-must-for-africa/ 

https://www.weforum.org/agenda/2013/05/regional-integration-is-a-must-for-africa/
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اصـةَلـوَخَسـتثمارَوجـاذبلالَاَبمثابةَحـافزقتصاديَأنَيكونَأيضًَويمكنَلمتكاملَاال -0
ــوالمَ  ــرَاألســـواقَمكــنَلإلصــالحاتَالعامــةَمثــلَتحقيــقَاال.ويَ .باشــرَمن ســتقرارَوتحري

المَ  فيَإطارَالترتيباتَاإلقميميةَأنَتثيرَعوائدَلجميعَالعواملَومنَوالخصخصَة عتمدَة
كماَيمكنَأنَيساعد1َ َأنَتكونَأكثرَوىوَماَيكفيَلزيادةَاالستثمارَالخاص.َرجَ المَ 

اَلميزةَنسبيةَفيَكلَدولةَعضوَوالتيَبدورىاَسـوفَوفقًََعمىَضمانَأنَاإلنتاجَيقع
ــ ــادةَاإلنتــاجَوالخــدماتَممــاَيجعــلَتــؤديَإلــىَالتخص  صَاألمــرَالــذيَســيؤديَإلــىَزي

لـىَجانـبَذلـكَتوجـدَمكاسـبََ(1)المنطقةَبأسرىاَأفضلَحااًلَنتيجةَليذاَالتخصص. وا 
 (.1َنياَالجدولَرقمَ)أخرىَيتضمَ 

َ
َقتصاديَالعربيَاألفريقيةَجراءَقيامَالتكاملَاالعتوقَ (َالمكاسبَالمَ 1جدولَرقمَ)

َ
َبالنسبةَلدولَالعربيةَ

َ
َبالنسبةَلمدولَاألفريقية

َ
َمكاسبَمشتركة

َ
َ

ستثمارَا
.َ  فوائضيا

فت َأسواقَ
 جديدةَ.

حلَالعديدَمنَ
المشكالتَمثلَ

،َه)ندرةَالميا
قضاياَالزراعةَ

 الطاقة(-

تقويةَ
َالعالقاتَ.

َ

َ
- .َ  رفعَمستوياتَالمعيشة

كالتَاألمنَحلَمش -
 الغذائي.

- .َ  رفعَمستوياتَالتعميم

 الحدَمنَالفقرَ. -

مَتحقيقَمزيدَمنَالتقدَ  -
والتنوعَاالقتصاديَعنَ
َ طريقَخفيضَالحواجز

أمامَتجارةَالمنتجاتَمنَ
فريقيةَذاتَالبمدانَاأل

 ا.االقتصاداتَاألقلَنموًَ

َتعزيزَالتجارةَواالستثمارَ -

َ
َوالحدودية.  إنياءَالنزاعاتَاإلقميمية

 القدرةَالتنافسية.َزيادة

 قتصادات.تقويةَاال

َ.اال  ستفادةَمنَالمواردَالمتاحة

مواكبــــةَالتطــــوراتَالدوليــــةَوتقميــــلَآثارىـــــاَ
 السمبية.

ــــادةَزيـــادةَاال ســــتثماراتَومـــاَيتبعــــوَمـــنَزي
 اإلنتاجَوفرصَالعملَ.

 تعزيزَاألمنَالغذائيَ.

.َ  التصديَلمتغيراتَالمناخية

ورفــعََتعزيــزَقاعــدةَالمعرفــةَوتنميــةَالقــدرات
َالتعاونَبينَالدولَالعربيةَواألفريقية.

                                                             

(1) Park, Innwon and Park, Soonchan. Reform-Creating Regional Trade Agreements and 
Foreign Direct Investment: Applications for East Asia, Working Paper Series 2007. 

(2) Baldwin, E. Richard and Venables, J. Anthony. Regional Economic Integration, London 
School of Economics, 2004. 
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تمتمكَالدولَالعربيةَوأفريقياَمواردَكبيرةَوفيَجميعَالميادينمثلَ)المواردَوفيَالختامذَ

المعدنيةَوالنفطية،َوالمواردَالزراعية،َوالمواردَالسمكية،َومواردَالغابات،َولكنَىذهَالمواردَلمَ
وىيتَ األمثلَحتىَاآلنبطريقَلستغاَلتستغلَاال وأنَىذهَشكَ ةَ، ضائعةَلمعربَوأفريقيَا لَفرصةَكبيرَة

نشــوتَتاحــةَفـيَمجـالَبنـاءَالمَ المـواردَتمثـلَمجـاالتَاسـتثماريةَقويــة،َبجانـبَفـرصَأخـرىَمَ 
األساسيةَوالبنىَالتحتية،َكبناءَالطرقَوالسككَالحديديةَوالمطاراتَوالموانئ،َوتوليدَالكيرباءَ

مـدادَالمــاء،َوم نشــوتَأساسـيةَأخــرىَفــيَمجـالَالخــدماتَالمختمفــة،َأوَوالسـدودَوالخزانــاتَوا 
َإعادةَتأىيلَوبناءَلماَتقادمَعيدهَمنَذلك.َ
لعالقاتَتاَر خيةَطويمةَاألمد،َإالَأنَالتعاونَالعربيَاألفريقيَيوبالر مَمنَوجودَجذوَر

قتصـاديةَصـعدةَالسياسـيةَوااللمَيصلَإلىَمرحمـةَالتكامـلَبفعـلَالعديـدَمـنَالتحـدياتَعمـىَاأل
نَيعترضالصــراعاتَأفريقــي،َمــنَشــأنوَأتماعيـة.ومنَثــمَفــإنَالــدخولَفــيَتكامــلَعربــيَجواال

العربيَ لمنظامَاألمنَي وشمالَمالي،ََ-الكبرىَالتيَتمثلَتحدًيَا مثلَالصومالَودارفوَر األفريقيَ،
َتطرحَأىميةَالتنسيقَوالبحثَعنَحمولَعربيةَأفريقيةَليادونَتدخلَأطرافَخارجية.َ

مـــنَالشـــرو َلنجــاحَقيـــامَالتكامـــلَمنيـــاَاإلرادةَالسياســـيةَوتحقيـــقََاوعرضــتَالدراســـةَعـــددًَ
حداثَتجانسَبينَاالَينستقراَراال والسياسي،َوا  قتصادات،َوتوفيرَالبنيةَالتحتيةَالالزمةَاألمنَي

قتناصَالفـرصَاقتصـاديَيقتضـيأنالدخولَفيَمجـالَالتكامـلَاالب.َماَيمكنَالقول،َمعي.و يرىا
َ.َالتيَىيرىنَالعديدَمنَالتحديات

مكــنَمكـنَأنَتترتـبَعميـو،َفإنـوَيَ وفيمـاَيتعمـقَبمكاسـبَالتكامـلَواآلثـارَالتـيَمـنَالمَ 
بمثابةَحافزَلالأنيكونَأيضًَ مكنَلإلصالحاتَالعامةَويَ .ستثمارَوجاذبَلوَخاصةَالمباشرَمنو.َا

ثيـرَعوائـدَعتمـدةَفـيَإطـارَالترتيبـاتَاإلقميميـةَأنَتَ ستقرارَوتحريرَاألسواقَالمَ مثلَتحقيقَاال
أنَتكونَأكثرَوىوَماَيكفيَلزيادةَاالستثمارَالخاصميعَالعواملَومنَالمَ لج مكنَ.َكماَيَ .رجَ 
سوفَساعدَعمىَضمانَأنَاإلنتاجَيقعَوفقًَأنَيَ  بدورىَا اَلميزةَنسبيةَفيَكلَدولةَعضوَوالتَي

ــ ؤديَإلــىَزيـادةَاإلنتــاجَوالخـدماتَممــاَيجعـلَالمنطقــةَاألمـرَالــذيَسـيَ َ،صتـؤديَإلـىَالتخص 
َص.َفضلَحااًلَنتيجةَليذاَالتخصَ بأسرىاَأ

َ
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الَموِقف األفريقي مف الَمسألة العراقية في الجمعّية العامة 
   لألُمـ الُمتحدة

 (1)د. دمحم فاضل نعمة
 

               
السلىك التصىيتي األفريقي مه املسألخ العراقيخ يف اجلمعيخ العبمخ لألمم املتحذح 

(0991-2112 ) 
 مقذمخ

انتياء الحرب الباردة ممف ما عرؼ  تناولت الجمعية العامة لألمـ المتحدة بعد
(، والذي ضـ ثالثة بنود رئيسية، تـ 2112 -0991اصطالًحا بالمسألة العراقية لمفترة مابيف )

صدار قرارات فييا بالتصويت خالؿ ) ( دورة متالحقة، إضافة إلى بنود أخرى 01تناوليا وا 
صويتي األفريقي في الجمعية إجرائية ال تحتاج إلى تصويت، لذلؾ ستقتصر دراستنا لمسموؾ الت

العامة عمى البنود الرئيسية التي تطمبت تصويت الدوؿ األعضاء، وتشمل بند)حالة حقوؽ 
اإلنساف في الكويت المحتمة(، وبند )التعاوف الدولي لتخفيف ما نجـ عف الحالة بيف العراؽ 

لثالث ىو )حالة حقوؽ والكويت مف آثار بيئية عمى الكويت وغيرىا مف بمداف المنطقة(، والبند ا
( سنة متتالية، وجميع ىذه القرارات كانت نتيجة 02اإلنساف في العراؽ( الذي طرح خالؿ )

لتداعيات ما عرفت بأزمة الخميج التي تمخض عنيا احتالؿ العراؽ لمكويت، وحرب استرداد 
ستوى الكويت، حيث صدرت خالؿ ىذه الفترة العديد مف القرارات الدولية ضد العراؽ عمى م

الجمعية العامة ومجمس األمف، وتوقف طرح أي بند متعمق بالعراؽ في جداوؿ أعماؿ الجمعية 
 .2111العامة لألمـ المتحدة منذ االحتالؿ األمريكي لمعراؽ وتغيير نظامو السياسي بالقوة عاـ 

إف موضوع السموؾ التصويتي لمدوؿ األفريقية في الجمعية العامة لألمـ المتحدة تجاه 
سالة العراقية، يحتل أىمية لثالثة أسباب رئيسية، أوليا بسبب حجـ الكتمة األفريقية والتي الم

( مقعًدا تمثل دوؿ العالـ األعضاء في المنظمة الدولية؛ أي 095( مقعدا مف أصل )45بمغت )
 .%( مف حجـ الكتمة العالمية22ما يقرب مف )

                                                             

 العراق. –ستاذ العالقات الدولية بجامعة بابل أ( 1)
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قرارات في الجمعية العامة، إذا تسنى والتي ليا القدرة نظرًيا عمى التأثير في اتخاذ ال
ـ والعمل ككتمة تصويتية أو كجماعة ضغط داخل الجمعية في حاؿ تجاوز خالفاتيا  ليا االنسجا
اإلقميمية والضغوطات الدولية التي تتعرض ليا، والسبب الثاني يعود إلى طبيعة العالقات 

ط القارة األفريقية بالمجموعة العربية الجغرافية والتاريخية والمصالح والممفات المشتركة التي ترب
بشكل عاـ، وبالعراؽ عمى وجو الخصوص، والسبب الثالث يرتبط بحاجة الدوؿ العربية إلى قوى 
داعمة ألجنداتيا في األمـ المتحدة تستطيع مف خالليا دعـ مواقفيا، وتعد القارة األفريقية 

 في ىذا المجاؿ. المجاؿ الحيوي األقرب واألكثر تفيًما لمقضايا العربية
تعد الجمعية العامة لألمـ المتحدة المحفل الدولي الذي يعبر عف جانب مف مخرجات 
السياسة الدولية، ويوفر سياًقا فريًدا لدراستيا، مف خالؿ قدرة ىذا المحفل عمى توفير قاعدة 

إزائيا، معمومات إحصائية حوؿ أبرز القضايا التي تيـ الدوؿ األعضاء، وتفضيالتيـ التصويتية 
والتي توفرىا بشكل عمني األمانة العامة لألمـ المتحدة مف خالؿ الكتاب السنوي الذي تصدره 
أو عبر موقعيا اإللكتروني، فالعدد الكبير ألعضاء الجمعية العامة، ومبدأ المساواة في 
التصويت عمى خالؼ مجمس األمف الدولي، تعد ميداًنا صالًحا لمتعرؼ عمى مدى االتفاؽ 

ختالؼ بيف دبموماسية كل دولة مف الدوؿ األعضاء في تعامميا مع القضايا التي تتـ واال
 مناقشتيا.

إف السموؾ التصويتي لمدوؿ في المنظمات الدولية، يعتمد الطرؽ اإلحصائية لتقييـ 
ىذا السموؾ وتبايناتو، لذلؾ تحفل دراسات السموؾ التصويتي بالعديد مف المقاييس اإلحصائية 

ميا الباحثوف في األمـ المتحدة أو غيرىا مف المنظمات، استمد اغمبيا مف دراسة التي استخد
السموؾ التصويتي لممجالس البرلمانية الوطنية بعد إجراء تعديالت عمييا تتناسب وطبيعة 

  .(0)التصويت في المنظمة الدولية

                                                             

 مم المتحدة، ينظر في ذلك:( لممزيد حول اساليب التحميل الكمي لمسموك التصويتي لممجموعات في األ1)
-   Hanna Newcomb, Michael Ross, Alan Newcombe,  " United Nations voting patterns", 

International Organisation(Princeton: Princeton University Press,Vol 14, No.2, winter 
1970) pp 100-122. 

- Joseph Harbert," the Behavior of ministates in the Un 1971- 1972", International 

Organisation(Canada: Canadian Political Science Association, Vol.30, No..2,  winter 

1976), pp 109- 126. 
- Trong chai, " Chinese police toward the therd World and the superpowers in Un General 

Assembly", International Organisation,(Cambridge: Cambridge University Press, 
Vol.23, No.3, summer 1979), pp 391- 403 
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نسجاـ ونحف بدورنا استعنا بمقياس واحد يمبي احتياجاتنا البحثية وىو ) مقياس اال 
Index of cohesion ويقيس النسبة المئوية لتأييد قرار ما، مف قبل مجموعة تصويتية ،)

العدد الكمي ÷ الدوؿ الممتنعة 1،4 -الدوؿ المعارضة -وفقا لممعادلة التالية :) الدوؿ المؤيدة
(،وقد استخدمنا ىذا المقياس لتحديد نسب المتغيرات 011×لدوؿ المجموعة )ما عدا الغياب(

 ي التصويت عمى قرارات الجمعية العامة لألمـ المتحدة.ف
 تنقسـ ىذه الدراسةإلى محوريف رئيسييف:

 المبحث األوؿ: القرارات المتعمقة باالحتالؿ العراقي لمكويت وحرب الخميج
 المبحث الثاني: حالة حقوؽ اإلنساف في العراؽ

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   

- Benjamin D. Meyers," African Voting in the United Nations General Assembly",The Journal 

of Modern African Studies(Cambridge University Press, Vol. 4, No. 2Oct., 1966) pp. 

213-227. 
-Bruce M. Russett," Discovering Voting groups in the United Nation", the American political 

Science review, (Washington: American political Science Association, Vol 60, No 2,Jun, 
1966) pp 327-339. 

- SooYeon Kim, Bruce Russett,"the new Politics of Voting Alignments in the United Nation 
General Assembly", International Organization(Cambridge: Cambridge University Press, 

Vol.50, No.4, , Autumn 1996),pp629-652. 
- Steven Holloway,"forty years o United Nation Genwral Assembly Voting", Canadian 

Journal of Political ScienceCanada: Canadian Political Science Association,, Vol.23, 
No.2, Jun,1990)pp279-296. 
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 املجحث األول
قخ ثبالحتالل العراق

ّ
تعل

ُ
 ي للكىيذ وحرة اخلليجالقراراد امل

شكمت حرب الخميج الثانية التي اندلعت في أعقاب احتالؿ العراؽ لمكويت عاـ 
، أبرز مالمح مرحمة التغيير الدولي لمرحمة ما بعد الحرب الباردة، مف حيث سموؾ 0991

الدوؿ الرأسمالية الكبرى إزاء الدوؿ الصغرى أو آليات عمل منظمة األمـ المتحدة بعد انتياء 
 -التجاذبات القطبية الثنائية، وشكل رد الفعل الدولي في األمـ المتحدة إزاء األزمة العراقية

الكويتية نموذجا جديدا لمتعامل في ظل نظاـ دولي جديد،فيما اصطمح عميو بالمسألة العراقية، 
وعكست مواقف الدوؿ اإلفريقية في الجمعية العامة مف خالؿ سموكيا التصويتي طبيعة 

 رات في سياستيا الخارجية لممرحمة الجديدة، ومواقفيا مف موضوع االحتالؿ والحرب. المتغي
صدر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة بعد االحتالؿ العراقي لمكويت، ما بيف عامي 

( قرارات متعمقة بالعراؽ مف خالؿ بنديف رئيسييف، تناوؿ األوؿ منيا 5( )0991-0992)
ؿ العراقي لمكويت بعنواف  حالة حقوؽ اإلنساف في الكويت المحتمة ، جانًبا مف تداعيات االحتال 

وتناوؿ الثاني جانًبا مف تداعيات حرب الخميج الثانية بعنواف التعاوف الدولي لتخفيف ما نجـ 
عف الحالة بيف العراؽ والكويت مف آثار بيئية عمى الكويت وغيرىا مف بمداف المنطقة ، وذلؾ 

اشر لمدوؿ األعضاء، ولـ تتعرض ىذه القرارات لجوىر القضية مف خالؿ التصويت المب
األصمية، وىي االحتالؿ العراقي لمكويت أو الحرب التي تمتيا، بل بتداعياتو عمى حقوؽ 
اإلنساف والبيئة، بسبب التقييد الذي فرضو ميثاؽ األمـ المتحدة عمى الجمعية العامة لمنظر في 

، إضافة إلى أف الدوؿ المعنية (0)(02/0موجب المادة )القضايا المعروضة عمى مجمس األمف ب
بالمسألة العراقية كانت ُتعوؿ عمى مجمس األمف أكثر مف الجمعية العامة ألسباب متعمقة 

 بمساحة صالحيات األوؿ الواسعة.
ُيعالج ىذا المبحث موقف الدوؿ اإلفريقية مف موضوع االحتالؿ والحرب، وسموكيا 

 عامة عمى القرارات الدولية ذات الشأف، مف خالؿ ثالثة محاور رئيسةالتصويتي في الجمعية ال
 الموقف اإلفريقي مف احتالؿ الكويت وحرب الخميج. -
 حالة حقوؽ اإلنساف في الكويت المحتمة. -

 التعاوف الدولي لتخفيف اآلثار البيئية عمى الكويت ودوؿ المنطقة.  -

                                                             

من، بصدد نزاع او موقف ما، الوظائف التي رسمت في ( من الميثاق عمى  "عندما يباشر مجمس األ11/1( نصت المادة )1)
 من"ذا طمب ذلك منيا مجمس األإال إوقف، و المأن ىذا النزاع أي توصية في شأن تقدم أالميثاق، فميس لمجمعية العامة 
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 :املطلت األول
 وحرة اخلليج املىقف األفريقي مه احتالل الكىيذ 

األفريقية عمى خمفية  -تدىورا في العالقات العراقية 0990 -0991شيد عاـ 
اجتياح العراؽ لمكويت واحتاللو، وما ترتب عميو مف اندالع حرب الخميج الثانية التي شنيا 
 التحالف الدولي ضد العراؽ بقيادة الواليات المتحدة، والتي تجاوزت وقائعيا الفعمية قرارات األمـ
عادة الُسمطة الشرعية ليا، إلى محاولة تدمير  المتحدة بإخراج الجيش العراقي مف الكويت وا 
البنى التحتية لمدولة العراقية وفرض حصار قاس استيدؼ باألساس الشعب العراقي ومقدراتو 
االقتصادية والعسكرية والخدمات األساسية لممجتمع، وأبدت اغمب الدوؿ األفريقية رفضيا 

عادة األوضاع  لالحتالؿ العراقي لمكويت وأيدت عمميات التحالف الدولي العسكرية ضد العراؽ وا 
إلى ما كانت عميو قبل االجتياح باعتباره ييدد السالمة اإلقميمية لمدوؿ، وعبرت الدوؿ عف 
مواقفيا بشكل منفرد أو جماعي مف خالؿ االتحاد األفريقي، أو ما انعكس في سموكيا 

 .(0)مة في أروقة األمـ المتحدةالتصويتي إزاء األز 
الكويتية داخل الجمعية العامة مع  –وانسجـ الموقف األفريقي مف األزمة العراقية 

 -آب 2موقفيا اإلقميمي المسبق، حيث أصدرت منظمة الوحدة األفريقية بياف أديس أبابا في )
منا مع وتضمف إدانة صريحة لمعمل العراقي وتضا (، مساء يـو االجتياح،0991أغسطس

حكومة الكويت وشعبيا، معتبًرا ذلؾ انتياكا صارًخا لمقانوف الدولي واألمف والسمـ الدولييف، وأف 
تغيير الحدود اإلقميمية لمدوؿ سوؼ ُيدخل المنطقة في صراعات، ويستجمب تدخالت دولية 

ياف واسعة، مما يؤثر بشكل أساسي عمى المجتمعات المحمية وقدراتيا ورفاىيا، كما طالب الب
العراؽ باالنسحاب الفوري مف الكويت والحفاظ عمى سيادتو ووحدتو، ودعا الطرفيف إلى تسوية 

(، أبدت منظمة الوحدة األفريقية 0990فبراير -شباط 2، وفي )(2)نزاعاتيما بالطرؽ السممية
 .مساندتيا لقرارات األمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ القوة ضد العراؽ الستعادة الكويت

                                                             

،)بغداد: مركز الدراسات 2111 -0992سياسة العراؽ الخارجية ( د. عبد السالم البغدادي وخيري عبد الرزاق جاسم،1)
 02ص ، (1222الدولية، جامعة بغداد،

(2) OlusolaOjo, "Affairs and Devlopment",African jornalInt( Edinburgh:  Edinburgh 
Universty Press  ,No1,june,1999) p125 
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اإلشارة إلى تقديـ مساعدات إنسانية عاجمة لجميع السكاف المتأثريف بالنزاع  معو 
 .(0)المسمح في الخميج، وضرورة عقد مؤتمر دولي لحل مشاكل الشرؽ األوسط جذريا

وعمى الرغـ مف ارتباط العراؽ بعالقات إيجابية قبل األزمة مع العديد مف الدوؿ األفريقية، إال أف 
وؿ مف إدانة استخداـ العراؽ لمقوة العسكرية لحل خالفاتو، وتغيير الحدود ذلؾ لـ يمنع ىذه الد

 اإلقميمية لدولة الكويت، ونبيف أدناه مواقف أبرز الدوؿ األفريقية تجاه أزمة الخميج الثانية:
مف أوائل الدوؿ التي أدانت االجتياح العراقي، كانت إثيوبيا وكينيا، وطالبتا بانسحاب  -0

مؤكدتيف أنو يشكل خرقا لمقانوف الدولي، وأنو يساىـ في خمخمة القوات العراقية، 
االستقرار اليش في المنطقة المحاذية لمبحر األحمر والخميج العربي، كما طالبتا 

 .(2)بضرورة تشديد العقوبات الدولية ضد العراؽ

انتقدت كل مف زامبيا وتنزانيا سياسات النظاـ العراقي الميددة لالستقرار في منطقة  -2
لشرؽ األوسط، وساندت الدولتاف موقف مجمس األمف لفرض عقوبات عمى العراؽ ا

خالؿ فترة تولييما مقعد غير دائـ في المجمس إباف األزمة، كما بعث الرئيس الزامبي 
) كينيث كاوندا( برسالة عاجمة إلى الرئيس العراقي صداـ حسيف يحثو فييا عمى 

 .(1)سحب قواتو مف الكويت

مبيا وغانا والنيجر والسنغاؿ االجتياح العراقي، مؤكديف أنو يمثل خرقا أدانت كل مف جا -1
صارخا لكل القيـ والمواثيق الدولية، وعمى رأسيا ميثاؽ األمـ المتحدة الذي يضمف 
السالمة اإلقميمية لمدوؿ، مؤكدتيف أف ما يحصل في الخميج يشكل تيديدا لألمف 

 النزاع. والسمـ العالمي بأسره، وال يقتصر عمى منطقة

صدرت عف حكومات كل مف أنجوال وبوتسوانا وناميبيا وموزمبيق بيانات رئاسية تندد   -5
باالجتياح، واعتبرتو عمال غير مبرر، وأنو كاف ُيمكف حل األزمة بالطرؽ السممية، 
وأف ىذا النزاع سوؼ ُيساىـ في تعقيد األزمة في الشرؽ األوسط، كما لـ يختمف 

تأييدىما التحالف الدولي المناىض لمعراؽ واستخداـ القوة موقف الجابوف وزائير في 
 .(5)العسكرية إلخراج العراؽ مف الكويت

                                                             

 النيضة) القاىرة: دار  قميمية عمى العالقات العربية االفريقيةإلأثر المتغيرات العممية وا حمد،أبوبكر عمي أ( صالح 1)
 124( ص1222العربية، 

) بغداد: معيد التاريخ العربي  يررسالة ماجستفريقيا" أنموذًجا"، أفريقية: جنوب األ -( عدي اسعد خماس، العالقات العراقية1)
 30( ص1226والتراث، 

 36-30( المصدر السابق، ص ص 0)

 32( ص  1665، ) بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية،التنكيل بالعراؽ ) العقوبات والقانوف والعدالة( ( جيف سيمونز،6)



 

  

99 

 

ت
ا
س

ا
ر
د

و
 
ث

و
حب

 

 

 2018نيسان  –/ كانون الثاني  إبريل -يناير 

 

تميز موقف زيمبابوي مف أزمة الخميج بالوضوح أكثر، فقد نددت الحكومة   -4
الزيمبابويةباالجتياح وتداعياتو عمى المنطقة، إضافة إلى انتقادىا سموؾ حكومات كل 

ستعماليما المعايير المزدوجة تجاه أزمات عالمية مماثمة، في مف بريطانيا وأمريكا ال
إشارة منيا إلى نظاـ العقوبات الذي ُفرض عمى العراؽ، في حيف لـ يتـ فرضو عمى 

 . (0)نظاـ جنوب أفريقياالعنصري الذي تعدى عمى حدود ومناطق أفريقية عدة

الف الدولي ضد العراؽ لـ تكتف بعض الدوؿ األفريقية بالتنديد أو تأييد مساعي التح -9
معنويا، بل تعداه إلى مساىمتيا في عمميات التحالف بشكل مباشر، مثل) السنغاؿ، 
النيجر، مصر، المغرب(، وقدمت جنوب أفريقيا وليبيريا وماالوي مساعدات لوجستية 

 . (2)لقوات التحالف مثل القواعد وخدمات الشحف والمعدات الطبية

مؤيدة لتدخل التحالف الدولي ومياجمتو لمعراؽ، بل ولـ  لـ تكف كل األصوات األفريقية -7
تتخذ موقفا متشددا مف العراؽ إباف األزمة مثل ) بوركينافاسو، تشاد، مدغشقر(، 
حيث لـ تخفي ىذه الدوؿ قمقيا مف تردي األوضاع األمنية نتيجة ألي عمل عسكري 

لحيا االستراتيجية، في الخميج وانعكاساتو عمى مجمل المنطقة، وضمنيا أفريقيا ومصا
ـ القوة، وشككت في نوايا الواليات المتحدة وحمفائيا،  لذلؾ عارضت ىذه الدوؿ استخدا
وخصوصا تجاوزىا لقرارات األمـ المتحدة بإعادة الشرعية لحكومة الكويت إلى تدمير 
العراؽ أو تغيير نظامو السياسي أو خمق قواعد جديدة لمواليات المتحدة في المنطقة، 

انصبت مطالبات ىذه الدوؿ بانسحاب جميع القوات األجنبية مف منطقة الخميج لذلؾ 
 . (1)العربي

وأفرزت أزمة الخميج ردود أفعاؿ أفريقية متعددة الصيغ، إال أف أغمبيا اشترؾ في األمل 
بوجود حموؿ سممية لألزمة، وىذا ما سبب خيبة أمل أفريقية عند اندالع العمميات العسكرية 

يث ُوضعت ىذه الدوؿ تحت ضغوطات داخمية وخارجية بيف مجتمعات محمية ال ، ح0990عاـ 
ُتحبذالتدخل األمريكي والغربي في أزمات دوؿ العالـ الثالث، إلدراكيا وجود أجندات أوسع مف 
إخماد األزمة، وأف الدوؿ الكبرى تتعامل بازدواجية معايير تجاه األزمات الدولية، وىي تستيدؼ 

ية الدوؿ التي تعارض سياساتيا، وبيف ضغوطات دولية تمارسيا الواليات باإلجراءات القاس
المتحدة وحمفاؤىا الغربيوف والعرب عمى الحكومات األفريقية اليشة سياسيا واقتصاديا التي 

 ترتبط أغمبيا بمصالح استراتيجية مع الدوؿ المنضوية في التحالف المناىض لمعراؽ.
                                                             

 36-30( عدي اسعد خماس، مصدر سبق ذكره..ص 1)
 14مصدر سبق ذكره، ص بالعراؽ...التنكيل ( جيف سيمونز، 1)
  132( صالح ابوبكر عمي احمد....، مصدر سبق ذكره، ص 0)
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مى الدوؿ األفريقية داخل األمـ المتحدة لحمميا ومارست الواليات المتحدة ضغوطا ع
عمى التصويت لمشاريع القرارات التي تتبناىا وباألخص في مجمس األمف أو مجمس حقوؽ 

، حيث ىددت الواليات المتحدة زيمبابوي بحرمانيا (0)اإلنساف مف خالؿ وسائل ترغيب أو ترىيب
ميا عمى التصويت عمى القرار مف قرض كاف صندوؽ النقد الدولي ينوي منحو ليا إلرغا

ـ )الوسائل الضرورية( إلخراج القوات العراقية مف 927/0991) ( الذي يخوؿ المجمس استخدا
عفائيا مف بعض الديوف،  الكويت، كما عرضت عمى زائير تقديـ مساعدات عسكرية إضافية وا 

 . (2)اتفي حيف ساومت إثيوبيا عمى استثمارات أمريكية إزاء عدـ معارضة بعض القرار 
ويمكف أف نعزو مبررات الموقف األفريقي المتشدد مف أزمة احتالؿ العراؽ لمكويت إلى جممة 

 عوامل أبرزىا:
ىناؾ ثالثة أسس راسخة في الفكر السياسي األفريقي لمرحمة ما بعد االستقالؿ، وىي  -0

ف ك ـ حدود الدوؿ المتفق عمييا ورفض تغييرىا حتى وا  انت مبدأ السيادة، والثاني احترا
مجحفة ومف صنع المستعمر، والثالث رفض دعاوى الحقوؽ التاريخية، وتشكل ىذه 
األسس الثالث مبدأ  السالمة اإلقميمية  الذي اعتبره األفارقة أحد أىـ المبادئ التي 
تساعد عمى استقرار دوؿ القارة، التي تتوزع فييا المجموعات اإلثنية بشكل غير 

مب الحاالت، وبالتالي فإف موقف الدوؿ اإلفريقية منظـ، وتتداخل بيف الدوؿ في أغ
المؤيدة لمقرارات المتعمقة باالحتالؿ العراقي لمكويت وحرب الخميج التي صدرت عف 
الجمعية العامة، تأتي انسجاًما مع ىذا المبدأ، حتى ال تتحوؿ عمميات اجتياح الحدود 

 األفريقية. والتجاوز عمى سيادة الدوؿ سابقة ربما تمتد إلى دوؿ القارة

يعرؼ مبدأ السالمة اإلقميمية بأنو   ُسمطة الدولة المطمقة في ممارسة حقوؽ السيادة 
،ويعتبره العديد مف فقياء القانوف مبدأ أساسيا مف مبادئ القانوف (3)عمى إقميميا ومواطنييا 

وؿ الدولي، الرتباطو بمفيـو السمـ واألمف، مف خالؿ امتناع الدولة عف انتياؾ حدود الد
األخرى مف خالؿ محو اإلشارات الحدودية المتفق عمييا عرًفا أو قانوًنا، أو تجاوزىا عبر العمل 
العسكري، ويرتب القانوف الدولي عمى المعتدي مسؤولية دولية باعتباره خرقا لالختصاص 

                                                             

 14( المصدر السابق... ص1)

 01صدر سبق ذكره، صم... 2111-0992سة العراؽ الخارجية.. سيا( عبد السالم البغدادي و خيري عبد الرزاق،1)
0) Malcolm Shaw, Taitel to Territory in Africa: International legel Issues,(Oxford: 

Clarendon Press,1986)pp215-216 
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تنع ، كما لـ يغفل ميثاؽ األمـ المتحدة عف اإلشارة إلى ىذا المبدأ بالنص  يم(1)األصيل لمدولة
أعضاء الييئة جميًعا في عالقاتيـ الدولية عف التيديد باستخداـ القوة أو استخداميا ضد 

 .(2)سالمة األراضي أو االستقالؿ السياسي ألية دولة 
عمى المستوى األفريقي تـ تضميف مبدأ السالمة اإلقميمية في ديباجة ميثاؽ منظمة 

حفاظ عمى االستقالؿ الذي تـ الحصوؿ عميو الوحدة األفريقية، حيث تعيدت الدوؿ األعضاء بال
بمشقة والسيادة وسالمة أراضي الدوؿ، واإلشارة بشكل صريح إلى عدـ التدخل في الشؤوف 

، كما تبنى مؤتمر الدوؿ والحكومات األفريقية (1)الداخمية لمدوؿ األفريقية والمساس بسيادتيا
زاـ جميع الدوؿ األفريقية باحتراـ ( قراًرا تقدمت بمشروعو تنزانيا، نص عمى الت0995عاـ )

الحدود الموروثة عف االستعمار قبل االستقالؿ لمحفاظ عمى السالمة اإلقميمية لمدوؿ اإلفريقية، 
ويعزو العديد مف الباحثيف أسباب إصرار الدوؿ األفريقية عمى تبني ىذا المبدأ إلى صعوبة 

لسابقة لالستقالؿ، نتيجة ليشاشة الدولة إيجاد اتفاقات بديمة ومقبولة لالتفاقات االستعمارية ا
األفريقية الحديثة في ظل التعقيدات األمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية التي لـ تستطع 

دراؾ القيادات األفريقية أف فتح ممف الحدود ومطالبات تغييرىا سوؼ يؤدي إلى (5)معالجتيا ، وا 
ع األفريقي، إضافة إلى ذلؾ رغبة الدوؿ الكبرى سمسمة مف األزمات الطويمة ال يتحمميا الواق
 .(4)اإلبقاء عمى األوضاع الحالية لمدوؿ األفريقية

الدور الذي لعبتو القوى الكبرى وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية في التبني  -2
والترويج لمقرارات الدولية المتعمقة بالمسالة العراقية، والضغط عمى الدوؿ األفريقية 

دىا، حيث مارست القوى الكبرى نوعا مف االبتزاز عمى بعض الدوؿ األفريقية لتأيي
داخل األمـ المتحدة لحمميا عمى التصويت لمشاريع القرارات في مجمس األمف أو 

 .(9)الجمعية العامة أو مجمس حقوؽ اإلنساف مف خالؿ وسائل ترغيب أو ترىيب

                                                             

لى نزاع إشارة إ( ينظر في المسؤلية الدولية لالعتداء عمى السيادة: طارق عبد الرؤوف،مبدأثبات الحدود ونيايتيا، مع 1)
 164-160(ص ص 1662 ،) القاىر: كمية الحقوق،جامعة القاىرة رسالة دكتوراهالحدود بين العراق والكويت، 

 1/6( ينظر في ذلك : ميثاق االمم المتحدة، المادة 1)

 22(ص1646،)القاىرة:مكتبة االنجمو المصرية،العالقات الدولية في اطار منظمة الوحدة االفريقية( بطرس غالي،0)

قاىرة:، معيد البحوث ) الرسالة ماجستيرفريقية، قميمية لمدول األلحدود السياسية والسالمة اإلا( دمحم عاشور ميدي، 6)
 113( ص 1663، والدراسات االفريقية، جامعة القاىرة

 140-136( المصدر السابق،..ص 2)
 14،مصدر سبق ذكره، ص2111-0992سياسة العراؽ الخارجية  ( عبد السالم بغدادي و خيري عبد الرزاق،3)
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التي تدفقت عمى بعض دوؿ  الدور االقتصادي لمجمس التعاوف الخميجي واألمواؿ -1
(، عمى شكل مساعدات ومنح وحتى عمى شكل 0990-0991أفريقياخالؿ عامي )

رشى قدمت لبعض المسئوليف األفارقة، لكسب تأييدىـ داخل أروقة األمـ المتحدة، أو 
لتشجيعيـ عمى االنخراط في التحالف الدولي ضد العراؽ، وكاف مف نتائج ىذا الدور 

فريقية بشكل مباشر في العمميات العسكرية وىي كل مف ) مصر، مشاركة أربع دوؿ أ
المغرب، السنغاؿ، النيجر(، كما ساىمت دوؿ أفريقية أخرى بشكل غير مباشر في 
عمميات التحالف مف خالؿ تقديـ التسييالت الموجستية لمقوات المشاركة مثل خدمات 

دامة المعدات واستخداـ المطار  ات، وباألخص الدوؿ التي النقل واإلمداد والتخزيف وا 
ترتبط بالواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا بعالقات استراتيجية واتفاقات عسكرية 

 .(0)مثل)جيبوتي، جنوب أفريقيا، الكاميروف، سيشيل،مدغشقر،سيراليوف، زيمبابوي(

 مف المالحع أف السموؾ التصويتي األفريقي غالًبا ما يتأثر إيجاًبا أو سمًبا باألوضاع -5
العربية الداخمية، ومدى االنسجاـ العربي إزاء القضية المطروحة، فكمما كاف الموقف 
العربي منسجًما، كاف الموقف األفريقي أكثر تماسًكا، وكمما ازداد الخالؼ والتشرذـ 
العربي إزاء األزمة، نالحع وجود انقساـ أفريقي مشابو، وىذا التوصيف برز في 

مقة بالحرب العراقية اإليرانية، وحرب الخميج، والقرارات السموؾ التصويتي لقرارات متع
 .(2)التي صدرت في أعقاب المبادرة المصرية لمسالـ مع إسرائيل

                                                             

 06( المصدر السابق،.. ص1)
)القاىرة: الييئة العامة لالستعالمات، فريقية،أمجمة آفاؽ اون العربي االفريقي"، ( كامارا عباس،" رؤية استراتيجية في التع1)

 116( ص 1212، 01، ع6مجمد
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 :املطلت الثبوي
 حبلخ حقىق اإلوسبن يف الكىيذ احملتلخ 

صدر تحت بند   حالة حقوؽ اإلنساف في الكويت المحتمة  في الجمعية العامة لألمـ المتحدة 
 –كانوف األوؿ  02صدر في  (0)ناًء عمى مشروعتقدمت بو دولة الكويت، القرار األوؿقرارات ب
الذي جاء تكرارا مف حيث  (2)، خالؿ فترة احتالؿ العراؽ لمكويت، والقرار الثاني0991ديسمبر

، بعد انتياء العمميات 0990ديسمبر -كانوف األوؿ 07المضموف لمقرار األوؿ صدر في 
قوات العراقية مف الكويت وموافقة الحكومة العراقية عمى تطبيق القرارات العسكرية وانسحاب ال

 الدولية الصادرة عف مجمس األمف، وتطرؽ القراراف إلى المضاميف األساسية التالية:
 .0991أغسطس -آب 2إدانة عممية غزو الكويت مف قبل العراؽ في  -0

المواطنيف الكويتييف إدانة انتياكات حقوؽ اإلنساف التي صاحبت عممية الغزو ضد  -2
ورعايا الدوؿ األخرى المقيميف مثل أعماؿ التعذيب واالختفاء القسري واإلعداـ 

 بإجراءات موجزة، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنييف.

التعبير عف القمق الدولي إزاء ما يجري مف عمميات تفكيؾ ونيب لميياكل األساسية  -1
 ؿ.واالقتصادية الكويتية مف قبل سمطات االحتال 

القمق مف تردي األحواؿ المعيشية لمسكاف في ظل االحتالؿ، ودعوة العراؽ الحتراـ  -5
المتعمقة  0959التزاماتو الدولية، وعمى وجو الخصوص اتفاقية جنيف الرابعة لعاـ 

بحماية األشخاص المدنييف وقت الحرب، وضرورة التعاوف مع المنظمات اإلنسانية، 
عدات إنسانية أرسمتيا حكومة الكويت في عمى خمفية رفض العراؽ لدخوؿ مسا

 المنفى. 

الطمب مف العراؽ االلتزاـ باالتفاقيات الدولية المتعمقة بأسرى الحرب والمحتجزيف  -4
 المدنييف.

 
 

                                                             

 .1662ديسمبر/ -/ كانون اول15( في 36( الجمسة)62( الدورة)142المتحدة المرقم ) لألمم( قرار الجمعية العامة 1)
 .1661ديسمبر/-/كانون اول14( في 42( الجمسة)63لدورة)( ا102المتحدة المرقم) لألمم( قرار الجمعية العامة 1)
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يرجع سبب صدور ىذيف القراريف، عمى خمفية االجتياح العراقي لدولة الكويت 
ثل الحقوؽ التاريخية، واإلضرار ، بذرائع وأسباب ُمعمنة م0991أغسطس -/آب2واحتالليا في 

االقتصادي المتعمد بالعراؽ مف قبل الكويت واإلشارة إلى سرقتيا النفط العراقي مف حقوؿ 
الرميمة الحدودية، وانتياج سياسات نفطية أدت إلى تخفيض األسعار العالمية، مما أثر عمى 

لمكمفة بينو وبيف واقع االقتصاد المنيؾ لمعراؽ أساسا جراء ثماني سنوات مف الحرب ا
الجميورية اإلسالمية اإليرانية، في حيف يرى عدد مف الباحثيف أف األسباب الحقيقية لالجتياح 
العراقي لمكويت مرتبطة بعوامل أخرى متعمقة بواقع العراؽ بعد حرب الخميج األولى، وقراءة 

بعد انتياء الحرب  قيادتو لطبيعة المحددات والفرص الداخمية واإلقميمية والدولية لمرحمة ما
الباردة، فالعراؽ كاف يعيش أزمة سياسية واقتصادية نتيجة لطوؿ فترة حربو مع إيراف، والكمف 
المالية والبشرية التي تكبدىا، والتي ال تضاىي حصيمة مخرجاتيا، والنظاـ لـ يستطع تحقيق 

ميمية بسبب خروج أي مف الوعود الكبيرة التي قطعيا لشعبو الستمرار الحرب، والتحفظات اإلق
العراؽ مف الحرب مع إيراف بإمكانات عسكرية أثرت عمى توازف القوى في المنطقة، إضافة 

% مف احتياطي النفط العالمي مما يمنحو دورا إقميميا ييدد نفوذ 21المتالكو مايقرب مف 
 ، وبالتالي قدرتو عمى التأثير في أسعار النفط عمى المدى(0)القوى األخرى في المنطقة

، كما ساىمت طبيعة المتغيرات في النظاـ الدولي بعد الحرب الباردة وانييار نظاـ (2)البعيد
القطبية الثنائية، وبروز المعسكر الرأسمالي الذي تقوده الواليات المتحدة كقوة مييمنة، إلى 
تبدؿ استراتيجيتيا وطبيعة تحالفاتيا في المنطقة، وباألخص مع النظاـ العراقي، في إطار 

عييا إلعادة صياغة خريطة الشرؽ األوسط عمى مستوى الجغرافيا واألنظمة بما يضمف س
مصالحيا وأمف إسرائيل عمى حد سواء وفي ظل نظاـ دولي جديد تغيرت فيو األدوار بشكل 
سريع؛ لذا كانت ىذه األطراؼ متوافقة عمى إزاحة العراؽ ومنعو مف لعب أي دور إقميمي، 

وبناه التحتية، وجعمو باكورة مشروع أمريكي لشرعنة التدخل األجنبي وتدمير قدراتو العسكرية 
 في المنطقة وبداية لتغيير األنظمة السياسية.

                                                             

دراؾ مف الخميج العربي: دراسة في اإلأمن الخميج"، في : عبد المنعم المشاط)محرر(، مريكية أل( ودودة بدران،" الرؤية األ1)
( 1661لسياسية، ) القاىرة: جامعة القاىرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، كمية االقتصاد والعموم ا والسياسات

 062ص
ىرام،ع ) القاىرة: مؤسسة األ السياسة الدولية( رشا حمدي"دور االمم المتحدة في العراق: االنعكاسات والدالئل"، 1)

 16(ص 1220،اكتوبر،126
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( عف 0991-54/071صدر القرار األوؿ  حالة حقوؽ اإلنساف في الكويت المحتل  )
يوما  الجمعية العامة لألمـ المتحدة، في خضـ األزمة وتداعياتيا، بعد أربعة أشير وستة عشر

( 42( دولة مف بينيا )049مف تاريخ احتالؿ العراؽ لمكويت، شارؾ في عممية التصويت )
دولة إفريقية، بعد انضماـ ناميبيا لألمـ المتحدة ومشاركتيا التصويت ألوؿ مرة في ىذه الدورة، 
حيث شكمت الدوؿ األفريقية ما يقرب مف ثمث عدد أعضاء األمـ المتحدة، وقد حصل القرار 

( دولة أفريقية، في حيف رفض القرار دولة واحدة 51( دولة بينيا )055تأييد أغمبية ) عمى
( دوؿ أفريقية، وىي كل 9( دولة مف بينيا )05وىي العراؽ، وامتنع عف التصويت )

، (0)مف)الجزائر، غينيا االستوائية، ليبيريا، ليبيا، موريتانيا، ساوتومي وبرنسيب، جنوب أفريقيا 
  (.0س()ينظر الجدوؿ رقـ السوداف وتون

 
 (0جدوؿ رقـ )

جدوؿ بنتائج التصويت األفريقي عمى قرارات الجمعية العامة لألمـ المتحدة البند حالة حقوؽ 
 اإلنساف في الكويت المحتمة 

عدد  رقـ القرار ت
الدوؿ 

 األفريقية

نسبة  غائب ممتنع ال نعـ
%  االنسجـا

0 54/071(0991) 42 51 1 9 1 75,11 
2 59/014(0990) 42 52 1 5 1 22,5 

مـ المتحدة / الجمعية العامة/ التصويت ستقاة مف موقع األوردىا الباحث مُ أرقاـ التي النسب واألالمصدر : 
www.un.org/ar/ga //http 

 

                                                             

رادي تعبر فيو الدولة عن موقف سيادي خالل إول (، النوع األNon votingن من االمتناع عن التصويت )ا( ىناك نوع1)
مم المتحدة جباري بموجب النظام الداخمي لمجمعية العامة لألما النوع الثاني فيو االمتناع عن التصويت اإلأصويت، الت

( من الميثاق، حيث يستطيع ممثل 16خل بالتزاماتو المالية بموجب المادة )أجراءات العقابية لمعضو الذي كنوع من اإل
فريقيا، حيث امتنعت عن التصويت أبق ىذا المبدأ مع دولة جنوب الدولة حضور المناقشات دون حق التصويت، وقد ط

حكام ألممشمولين ب اً خاص مم المتحدة اليفرد حقالً حصائي لألن النظام اإلأ الإ ،1666-1650ا لمفترة من جباريً إ
 متنعين عن التصويت بشكل عام.  لدمجيم في اطار الم   أ(، بل يمج16المادة)
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(، صدر بعد ثمانية أشير وأربعة 0990-59/014القرار الثاني تحت نفس البند)
(، والذي حدد التزامات 927وجب قرار مجمس األمف)عشر يوما مف قرار وقف إطالؽ النار بم

( دولة أفريقية في عممية 42العراؽ لمسنوات القادمة إزاء المجتمع الدولي، وقد شاركت )
( عف التصويت ) ينظر الجدوؿ رقـ 5( دولة منيا، في حيف امتنعت )52التصويت، أيدتو )

ف سابقو، وقمت عدد الدوؿ األفريقية  (، وبذلؾ يكوف ىذا القرار قد ناؿ نسبة تصويت أعمى م0 
الممتنعة عف التصويت، ففي حيف استمرت كل مف ) السوداف وغينيا االستوائية( عمى 

 امتناعيما السابق وانضمت إلييا الصوماؿ، وبقيت جنوب أفريقياممتنعة إجباريا.
أييد وفقا لمعادلة التأييد أو االنسجاـ التصويتي، فإف القرار األوؿ حصل عمى نسبة ت

%(، وفي الحالتيف فإف 22,5%(، في حيف وصمت نسبة التأييد لمقرار الثاني )75,11تقدر )
النسب تعبر عف انسجاـ عالفي التأييد بيف المجموعة األفريقية مع القراريف، ويمكف تفسير 

( دوؿ في 9أسباب التبايف في نسب الممتنعيف عف التصويت مابيف القراريف، والتي بمغت )
( دوؿ في القرار الثاني، إلى العامل الزمني لصدور القراريف ذاتيما، فاألوؿ 5ألوؿ و )القرار ا

صدر خالؿ فترة االحتالؿ العراقي لمكويت، وفي خضـ التحضيرات لألعماؿ العسكرية لتحرير 
الكويت وما صاحبيا مف تجاذبات وتحفظات عمى المستوى الدولي واإلقميمي، ورفض بعض 

عسكري أو توسيع نطاؽ قرارات األمـ المتحدة ضد العراؽ، واعتبار البعض الدوؿ مبدأ الحل ال
اآلخر أف ىذه العمميات التي تجري في الخميج ليا أىداؼ ومبررات تتعدى المعمف عنو لتخدـ 
بالدرجة األساس أىداؼ األجندة األمريكية وحمفائيا في المنطقة بعد الحرب الباردة، في حيف 

انتياء األعماؿ العسكرية وموافقة العراؽ عمى قرارات مجمس األمف، صدر القرار الثاني بعد 
وبدء عمميات نزع السالح وترسيـ الحدود وتسوية التعويضات، مما أفرغ القرار مف مبرراتو 
العممية، وبالتالي لـ تجد أغمب الدوؿ التي امتنعت أوال مبررا لتكرار موقفيا التصويتي والخروج 

 . عف نسب اإلجماع السائدة
مف خالؿ تحميل الوثائق والمحاضر الحرفية لمقراريف وكممات ممثمي الدوؿ التي ألقيت 

( الجتماعات الجمعية العامة، والتي تناولت موضوع االحتالؿ العراقي 59-54في الدورتيف )
لمكويت وتداعياتو عمى حالة حقوؽ اإلنساف فييا، نخمص إلى أف كل الدوؿ األفريقية دوف 

فعل االحتالؿ بحد ذاتو، إال أنيا اختمفت في سبل معالجة األزمة، وىذا ما دفع  استثناء أدانت
بعض ىذه الدوؿ إلبداء تحفظاتيا أو امتناعيا عف التصويت، ويمكف أف نحدد جممة أسباب 

 دفعت بعض الدوؿ األفريقية إلى اتخاذ موقف االمتناع عف التصويت، وأىميا:
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ـ المادة ) -0 الميثاؽ: أيدت بعض الدوؿ األفريقية مف بينيا ( مف 02/0التعارض مع أحكا
ليبيا والسوداف موقف العراؽ في الجمعية العامة الرافض إلدراج ىذيف القراريف عمى 

، عمى اعتبار أف موضوعيما جزء مف حالة معروضة عمى (0)جدوؿ أعماؿ الجمعية
يا مف ( قرارا بخصوصيا، وبالتالي اليجوز مباشرت01مجمس األمف، وصدر أكثر مف )

 ( مف الميثاؽ.02قبل الجمعية العامة استنادا لممادة )

التناقض األخالقي بيف قرارات مجمس األمف والجمعية العامة: ترى دوؿ مثل زامبيا  -2
وغينيا االستوائية والجزائر أف قراري الجمعية العامة مدار البحث، يثيراف نوعا مف 

ض حصار بحري وجوي وبري التناقض األخالقي مع قرارات مجمس األمف بخصوص فر 
عمى العراؽ والكويت، ومنع تصدير أو استيراد السمع والخدمات خالؿ فترةاالحتالؿ، 
وبالتالي فإف قرار الجمعية العامة عندما يعرب عف قمقو لألوضاع المعاشية السيئة 
لممواطنيف الكويتييف، فيو بذلؾ يستنكر ضمنيا قرار مجمس األمف بموضوع الحصار 

 . (2)ونتائجو

االحتالؿ ىو أصل المشكمة: تحفظت بعض الدوؿ األفريقية عمى توصيف الحالة  -1
باعتبارىا انتياكات لحقوؽ اإلنساف، مؤكدة أف أصل المشكمة ىو االحتالؿ، وليس 
تداعياتو عمى حقوؽ اإلنساف، وأف إصدار قرار تحت عنواف  حالة حقوؽ اإلنساف في 

 .(1)ؿ واعتراؼ أممي بوالكويت المحتل  ىو ترسيخ لمفيـو االحتال 

الشفافية في مصادر المعمومات األممية: أغمب الدوؿ الممتنعة عف التصويت عمى  -5
القراريف، أكدت شكوكيا في آلية التحقق مف االنتياكات التي اعتمدتيا األمـ المتحدة 
بصدد القراريف، مؤكديف أف تقارير حقوؽ اإلنساف البد أف تصدر عف ممثل لجنة 

ف التابعة لمجمعية العامة، وليس وفًقا الدعاءات إعالمية أو سياسية حقوؽ اإلنسا
 تتبناىا بعض الدوؿ وتحاوؿ فرضيا كأمر واقع.

                                                             

 (A/45/PV.69الوثيقة )  حدة، وثائق الجمعية العامة،: االمم المت( ينظر في ذلك1
 21 -22( مصدر سبق ذكره، ص صA/45/PV.69الوثيقة )االمم المتحدة، ...،  ( ينظر في ذلك : 1
 24- 23( المصدر السابق..ص ص0
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 :املطلت الثبلث
 التعبون الذويل لتخفيف اآلثبر الجيئيخ على الكىيذ ودول املىطقخ.

 
قة، تمثل قضية تفجير آبار النفط وبعض المنشآت الحيوية الكويتية حادثة غير مسبو 

ارتبطت بالعمميات العسكرية في حرب الخميج الثانية، تعود بدايتيا إلى نياية شير )كانوف 
(، مع اشتداد قصف قوات التحالف عمى المواقع العسكرية العراقية في 0990يناير  -الثاني

الكويت، إذ لجأت السمطات العراقية إلى ضخ كميات مف النفط الخاـ إلى مياه الخميج العربي 
مس ناقالت رأسية أماـ ميناء األحمدي، وقدرت كمية النفط المتدفق إلى مياه الخميج مف خ

العربي بأكثر مف أربعة مالييف برميل، لتكوف بحيرة أو بقعة نفطية عائمة طافية فوؽ سطح 
المياه وقابمة لالشتعاؿ، كنوع مف التدابير الدفاعية التي لجأت إلييا القوات العراقية في حاؿ 

 .(0)اؿ بحري عبر السواحل الكويتيةحصوؿ إنز 
( مع بداية 0990فبراير -شباط 20لكف الحدث األكبر واألوسع ُنفذ مساء الخميس ) 

، حيث تـ تفجير وحرؽ أغمب آبار النفط الكويتية، والتي بمغت (2)االنسحاب العراقي مف الكويت
لمحقوؿ وتكويف برؾ  ( بئرا مشتعاًل، مما أدى إلى تدفق النفط عمى األراضي المجاورة727)

نفطية، كما أدت الحرائق التي ظمت مشتعمة ألكثر مف عشرة أياـ إلى تصاعد كميات كبيرة مف 
المموثات الغازية عمى شكل دخاف كثيف، وشكمت غيوما سوداء أنتجت فيما بعد أمطار 

يق ، وامتد تأثيرىا المباشر إلى مساحات شاسعة، امتدت مف العراؽ شماال إلى مض(1)حامضية
، كما أعمنت كل مف اليند (5)ىرمز جنوبا، وشممت أيضا األجواء اإليرانية والباكستانية واألفغانية

 .(4)والياباف وطاجكستاف وجود مموثات في أجوائيا وسقوط أمطار حامضية في بعض المناطق
 
 

                                                             

ية البيئة، كتاب البيئة ) المنامة:  جمعية حماالسجل الوثائقي لمكارثة البيئية في الخميج العربي( دمحم عبد القادر الفقي، 1)
 03( ص 1661(، 6)

تدمير آبار النفط في الوثائق العراقية: االضرار البيئية واالقتصادية والجيود الكويتية ( د. عبد هللا يوسف الغنيم )اشراف(، 1)
 16( ص 1662)الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية،في المحافظة عمى الثروة النفطية 

 164بق...ص ( المصدر السا0)
 03( دمحم عبد القادر الفقي، ..مصدر سبق ذكره،ص 6)
 61( المصدر السابق....ص 2)
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( يوما، حيث استخدـ ما 251تطمب إطفاء حرائق اآلبار النفطية الكويتية حوالي )
( خزانا 190( كيمومتر مف األنابيب لنقل مياه البحر، التي تـ تخزينيا في )511) يقرب مف

( دوؿ 9( شركة أجنبية تمثل )04أعدت قرب المواقع المحترقة، وشارؾ في عممية اإلطفاء )
 .(0)مف بينيا دولة أفريقية وىي النيجر

ئية صدر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة قراراف بخصوص ىذه األزمة البي
وتداعياتيا، بدورتيف متتاليتيف تحت عنواف  التعاوف الدولي لتخفيف ما نجـ عف الحالة بيف 

كانوف  21في) (2)العراؽ والكويت مف آثار بيئية عمى الكويت وغيرىا مف بمداف المنطقة  األوؿ
(، ولـ يتـ إعادة 0992ديسمبر  -كانوف أوؿ 02في) (1)(، والثاني0990ديسمبر -أوؿ

أخرى عمى جدوؿ األعماؿ لمدورات الالحقة، وتـ صياغة القراريف في الدورتيف  عرضو مرة
 بشكل شبو متطابق مف حيث المضموف، والذي تضمف :

قمق األمـ المتحدة مف اآلثار السمبية لحرؽ اآلبار النفطية والسيما الخطر الذي ييدد  -0
 .ة االقتصاديةر السمبي عمى األنشطصحة ورفاه شعب الكويت وشعوب المنطقة، واألث

تسميـ الجمعية العامة بأف حجـ الكارثة يتجاوز إمكانات وقدرات بمداف المنطقة،  -2
 وبالتالي ضرورة التعاوف الدولي لمعالجة المشكمة.

الطمب مف الدوؿ األعضاء في المنظمة تقديـ المساعدات لمبرامج البيئية مف خالؿ  -1
 مبيئة.المنظمة البحرية الدولية وبرنامج األمـ المتحدة ل

يشير القراراف إلى إمكانية االستفادة مف األمواؿ العراقية التي وضعت تحت إشراؼ  -5
لتمويل بعض مف ىذه  0990( في 972األمـ المتحدة بموجب قرار مجمس األمف )

 البرامج.

( دولة عمى مستوى 099(، )59شارؾ في التصويت عمى القرار األوؿ في الدورة)
( 00( دولة عف التصويت مف بينيا)11قية، في حيف امتنعت )( دولة أفري42العالـ بينيا )

دولة أفريقية، وىي كل مف ) جزر القمر، غامبيا، ليبيا، موريشيوس، راوندا، سيشيل، 
سيراليوف، السوداف، الكونغو الديمقراطية(، كما امتنعت إجباريا عف التصويت بموجب المادة 

االستوائية(، وشكمت نسبة تأييد القرار وفقا  ( مف الميثاؽ كل مف )جنوب أفريقيا، غينيا09)
%(، وىي نسبة متوسطة االنسجاـ مابيف المجموعة 97,9لمعادلة االنسجاـ التصويتي )
  (.2األفريقية ) ينظر جدوؿ رقـ  

                                                             

 133...مصدر سبق ذكره،صتدمير ابار النفط في الوثائق العراقية( د. عبد هللا يوسف غنيم، 1)
 1661بر/ديسم-/كانون اول12( في 46(،الجمسة )63(، الدورة)113( ينظر في ذلك: قرار الجمعية العامة)1)

 1661ديسمبر/-/كانون اول15( في 61(،الجمسة )64(،الدورة)121( ينظر في ذلك: قرار الجمعية العامة)0)
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 (2جدوؿ رقـ )
جدوؿ بنتائج التصويت األفريقي عمى قرارات الجمعية العامة لألمـ المتحدة المتعمقة بالبند 

الدولي  لتخفيف مانجـ عف الحالة بيف العراؽ والكويت مف آثار بيئية عمى الكويت   التعاوف 
 وغيرىا مف بمداف المنطقة

عدد  رقـ القرار ت
الدوؿ 

 االفريقية

نسبة  غائب ممتنع ال نعـ
%  االنسجـا

0 59/209(0990) 42 50 1 00 1 92,2 
2 57/040(0992) 42 57 1 5 0 22,2 

ـ النسب واأل المصدر: مـ المتحدة / الجمعية العامة/ ستقاة مف موقع األوردىا الباحث مُ أالتي رقا
 www.un.orgالتصويت 

( 079، شارؾ في التصويت عميو عمى مستوى العالـ)(0)(57القرار الثاني في الدورة )
( دولة أفريقية، وغابت عف التصويت دولتاف ىما) العراؽ 42دولة مف بينيا )

( دوؿ أفريقية، وىي كل مف ) 5( دولة مف بينيا )02ويت )والسوداف(،وامتنعت عف التص
ليبيا، الصوماؿ، الكونغو الديمقراطية(، إضافة إلى جنوب أفريقيا التي امتنعت إجباريا بموجب 

( مف الميثاؽ، وقد شكمت نسبة تأييد القرار وفقا لمعادلة االنسجاـ التصويتي ) 09المادة )
  (.2الجدوؿ رقـ  %(، وىي نسبة مرتفعة نسبيا) ينظر22

ـ أو التأييد ما بيف القراريف، وارتفاع نسبة التأييد لمقرار األوؿ  إف تبايف نسب االنسجا
مقارنة بالثاني ترجع لنفس أسباب البند السابق، عمى اعتبار أف البنديف قد صدرا في فترة 

ىذا البند الذي ، لكف في إزاءىمازمنية متقاربة، وبالتالي توافر نوع مف التقارب في المواقف 
يعد موضوعو جزءا مف تداعيات العمميات العسكرية لمتحالف الدولي ضد العراؽ، كانت نسبة 
االنسجاـ أقل في البند الثاني، حيث أبدت كل الدوؿ األفريقية رفضيا لمبدأ االحتالؿ وتغيير 

ند األوؿ، الحدود السياسية لمدوؿ، وىذا ما ظير في سموكيا التصويتي ونسب االنسجاـ في الب
لكف ظروؼ العمميات العسكرية، وتوجيات القرارات المرتبطة باألزمة التي أصدرىا مجمس 

 .األمف، كانت ضاغطة عمى مواقف الدوؿ التصويتية في البند الثاني

                                                             

 A/RES/47/151/ الجمعية العامة/ سجالت التصويت/القرار www.un.orgينظر في ذلك: موقع االمم المتحدة (1)

http://www.un.org/
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فبعض الدوؿ األفريقية تحفظت عمى آليات حل النزاع بالطرؽ العسكرية ومدتو، وىل 
مية؟ ومدياتو تقف عند حدود إخراج القوات العراقية مف البد أف تكوف آليات دولية أو إقمي

الكويت كما حددتيا القرارات الدولية أو تتسع لتشمل معاقبة العراؽ شعًبا وحكومة وُمقدرات وفًقا 
لمتفسير األمريكي؟ وىل يعد رد الفعل الذي تقوده الواليات المتحدة وحمفاؤىا إزاء المسالة 

ف الجماعي التي تعطمت خالؿ الحرب الباردة نتيجة لمتجاذبات العراقية آلية لتفعيل نظـ األم
األيديولوجية، أـ ىي إسترتيجية جديدة لمقطب المنتصر في الحرب الباردة لفرض ىيمنتو 
العالمية والتي ستشكل سابقة، ُيمكف تكرارىا مع دوؿ أخرى في العالـ الثالث؟ ىذه التساؤالت 

 ألفريقية عمى ىذا البند.وغيرىا كانت السبب الرئيس لمتحفظات ا
أما ازدياد نسبة المؤيديف وانخفاض نسبة المتحفظيف في القرار الثاني، فإنو يعود 

(، بعد أف فقد مبرراتو العممية 0992بالدرجة األساس إلى توقيت صدور القرار نياية عاـ )
خراج القوات ا لعراقية مف لمضي أكثر مف سنة وثمانية أشير عمى انتياء العمميات العسكرية وا 

الكويت واستعادتيا لحكومتيا الشرعية، وما يقرب مف سنة وستة أشير عمى إطفاء آخر اآلبار 
الُمشتعمة وتداعياتيا والتي ُتشكل محور ىذا القرار، لذلؾ لـ تجد بعض الدوؿ األفريقية مشكمة 

 في مسايرة اإلجماع الكبير، بعد أف فقدت تحفظاتيا السابقة مبرراتيا.
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 املجحث الثبوي
 حبلخ حقىق اإلوسبن يف العراق 

ُيعدُّ بند  حالة حقوؽ اإلنساف في العراؽ ، األكثر تكراًرا في عدد دورات العرض عمى الجمعية 
العامة لألمـ المتحدة واألطوؿ زمنًيا مقارنة بباقي بنود المسألة العراقية، حيث استمر عرضو 

ا يعد البند األكثر إثارة لمجدؿ بسبب طبيعة (، كم2112-0990( عاًما لمفترة )02لمدة )
موضوعو وظروؼ عرضو والدوؿ التي تتبناه وأجنداتيا، وظروؼ إنيائو مف عمى جدوؿ أعماؿ 

 الجمعية العامة، وىذا ما عكسو السموؾ التصويتي المتبايف لمدوؿ عمى قراراتو.
الرؤية األفريقية  طبيعة تصويت ومناقشات المجموعة األفريقية عمى ىذا البند، كشفت عف

لمفيـو حقوؽ اإلنساف وفًقا لممنظور الغربي الذي يراد تصديره لدوؿ القارة األفريقية، بغض 
النظر عف مدى مواءمتو لظروؼ دوؿ القارة وخصوصية مجتمعاتيا، وموقفيا مف طبيعة 
ـ ىذا الممف ألغراض سياسية بعيدة ع ف الضغوطات التي تمارسيا بعض الدوؿ الكبرى الستخدا

، لذلؾ سنتناوؿ في ىذا المبحث مناقشة وتحميل طبيعة تطور السموؾ  القيـ األخالقية لممفيـو
التصويتي األفريقي عمى ىذا البند مف خالؿ ثالثة محاور رئيسة ُيمثل كل منيا مطمبا مستقال 

 وىي:
 الموقف األفريقي مف ممف حقوؽ اإلنساف -

 السموؾ التصويتي األفريقي عمى القرارات -

 انتياء عرض المسألة العراقية مبررات -
 

 :املطلت األول
 املىقف األفريقي مه ملف حقىق اإلوسبن 

لـ يكف إلنشاء منظمة األمـ المتحدة دورا فاعال في استقرار معايير مبادئ حقوؽ 
اإلنساف وتطبيقاتيا عمى المستوى الدولي، حيث كانت المجازر التي تعرضت ليا الجماعات 

االنتياكات الناتجة عف الحروب، تقابل بما ال يتجاوز بيانات ميذبة  اإلثنية داخل الدوؿ أو
لالستنكار واالنتياكات األقل لـ تكف موضوعا مناسبا لمطرح الدبموماسي، حيث ترسخ مفيـو أف 
طريقة معاممة الحكومات لمواطنييا داخل حدودىا مسألة تتعمق بسيادتيا وسمطاتيا العميا التي 

ـ ميثاؽ األمـ المتحدة التي ال ُتجيز التدخل ال توجب التدخل احترام ا لمكانتيا الدولية وفقا ألحكا
 في الشؤوف الداخمية لمدوؿ األعضاء في المنظمة.
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، لـ تتخذ األمـ المتحدة أي 0952فمنذ صدور اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف عاـ 
المجتمعات إجراءات جدية ممموسة وواسعة لحماية حقوؽ اإلنساف عمى مستوى الدوؿ و 

المحمية، ألف البيئة السياسية الدولية طيمة فترة الحرب الباردة وطبيعة التجاذبات األيديولوجية 
التي سادتيا، كانت تعتبر أف معالجة مواضيع أو ممفات حقوؽ اإلنساف ىي مف صميـ 

ة ما السمطاف الداخمي لمدوؿ، بشكل أبعد ىذا الممف عف أدوات الصراع الدولي في األمـ المتحد
يقرب مف أربعة عقود، مما أثر بشكل سمبي عمى قدرة المنظمة الدولية في تفعيل مبادئ حقوؽ 
اإلنساف ومعاقبة الدوؿ التي تنتيكيا، ليس بسبب عدـ وجود تشريعات أو معاىدات دولية بيذا 
الخصوص، بل بسبب عدـ وجود اإلرادة الدولية التي ُتمثميا الدوؿ األعضاء في تطبيقيا، عمى 
اعتبار أف المنظمة الدولية لـ تكف حكومة عالمية، وىي ال تعبر إال عف مواقف أعضائيا، 
فكانت كل كتمة مف المعسكريف المتصارعيف مستعدة لتجاىل ىفوات حميفاتيا في مجاؿ حقوؽ 
اإلنساف ومستعدة الستخداـ القوة لطمأنة األنظمة االستبدادية الصديقة في إطار مناطق نفوذ 

يخية في ىذا المجاؿ مشروع القرار الذي تقدـ بو االتحاد السوفيتي مف األمثمة التار كل منيا، و 
، لبحث موضوع معاممة السمطات العراقية 0991إلى المجمس االقتصادي واالجتماعي عاـ 

لألكراد باعتباره جريمة إبادة لمجنس البشري، الذي لـ يحصل سوى عمى موافقة دولتيف، وىما 
( عف التصويت، وىذه المواقف 1(دولة وامتناع )01مف الدوؿ المتبنية لممشروع ورفض )

التصويتية تكشف عف رفض واضح ألي دور أممي لمتدخل في الشؤوف الداخمية لمدوؿ، فيما 
يتعمق بموضوع حقوؽ اإلنساف عمى المستويات الوطنية، آخذيف بنظر االعتبار أف بعض 

ية، وأعاد االتحاد رافضي المشروع كاف ضمف الدوؿ المحسوبة عمى المجموعة االشتراك
السوفيتي عرض الموضوع عمى مجمس األمف في نفس العاـ، إال أف المجمس لـ يستطع اتخاذ 

 . (0)أي قرار بشأنو
ساىمت المتغيرات الدولية بعد الحرب الباردة في بروز ظاىرة التعاطي مع ممف حقوؽ 

لموضوع مف حيث اإلنساف عمى المستوى الدولي، بشكل مختمف عف السابق، وقد أثار ىذا ا
مدياتو وأغراضو جدال دوليا ما بيف مؤيد العتباره ركيزة مف ركائز النظاـ الدولي الجديد بعد 
انتياء حقبة االستقطاب الثنائي الدولي، وما بيف متحفع أو متشكؾ في مصداقية الدوؿ الكبرى 

 .ونواياىا الحقيقية الستخداـ ىذا الممف

                                                             

 S/5346و  S/5345لمتحدة، وثائق الجمعية العامة، الوثيقة االمم ا( ينظر في ذلك: 1)
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المستيدؼ الرئيس مف أغمب القرارات الدولية وخصوصا بيف دوؿ الجنوب باعتبارىا 
التي صدرت بيذا الشأف، حيث يتسـ الموضوع بتداخل الجوانب القانونية وتأثرىا باإلرادة 
السياسية لألطراؼ الدولية المتنفذة ودورىا في التأثير عمى صناعة القرار في األمـ المتحدة 

 .(0)وسبل تطبيقو بما يتالءـ ومصالحيا
حرص أغمب دوؿ أفريقيا منذ استقالليا عمى تأكيد احتراميا لحقوؽ  عمى الرغـ مف

اإلنساف وحريات مواطنييا العامة، إال أف ذلؾ لـ يكف مطابقا لمحقيقة، فمستويات تبني ىذه 
الدوؿ لمضاميف حقوؽ اإلنساف لـ تكف ثابتة أو مستقرة، نتيجة لطبيعة تشكل الدوؿ األفريقية 

ـ قدرة األنظمة السياسية فييا مف تحقيق ما وعدت بو مف الحديثة وتركيبتيا الديموغر  افية، وعد
قميمية  تنمية اقتصادية أو قيـ مواطنة أو اندماج وطني، مما أدى إلى اندالع صراعات داخمية وا 
مرتبطة بتدخالت دولية، ساىمت في اتساع ظاىرة انتياكات حقوؽ اإلنساف المصاحبة لعدـ 

في إطار الشأف الداخمي والحصري لسمطات الدوؿ طيمة مرحمة  االستقرار السياسي، لكنيا بقيت
الحرب الباردة، لكف منذ انتياء الحرب الباردة فرض النظاـ الدولي الجديد الذي ىيمنت عميو 
الدوؿ الميبرالية الغربية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية، آليات جديدة لمتعامل مع ممف حقوؽ 

ف النطاؽ الخاص لمدوؿ إلى النطاؽ الدولي العاـ، واستخدـ ىذا اإلنساف مف خالؿ تحويمو م
الممف كأحد أدوات النفوذ والصراع التي مارستيا الدوؿ الكبرى إزاء دوؿ العالـ الثالث، بعد أف 
أوجد النظاـ الغربي نمًطا لتقييـ الدوؿ وتصنيفيا عمى أساس معايير حقوؽ اإلنساف 

ف كاف ىذا المعيار قد تـ استخدامو بشكل انتقائي وغير عادؿ بعد تسييس  والديمقراطية، وا 
، مما أوجد نوًعا مف  المفيـو لخدمة مصالح دوؿ بعينيا، بعيًدا عف المبررات األخالقية لممفيـو
االختالؼ القانوني والسياسي واالجتماعي في توصيف المفيـو وممارستو عمى المستوى 

 الدولي واألفريقي.
ُيدرج أي ممف لحقوؽ اإلنساف متعمق بدوليا في جدوؿ  وفيما يخص قارة أفريقيا لـ

أعماؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة قبل انتياء الحرب الباردة، إال إذا استثنينا القرارات 
المتعمقة بجنوب أفريقيا، والخاصة بسياسة التمييز العنصري التي تنتيجيا، وكانت أغمب دوؿ 

عـ مثل ىذه القرارات وتدعو إللغاء سياسة الفصل العنصري العالـ الثالث اآلسيوية واإلفريقية تد
 .ومعاقبة نظاـ جنوب أفريقيا

                                                             

) بيروت: (: دراسة توثيقية 2114 -0991العراؽ وتطبيقات االمـ المتحدة لمقانوف الدولي) ( باسيل يوسف بجك، 1)
 014( ص 1223دراسات الوحدة العربية، 
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عمى الرغـ مف أف الجمعية العامة طرحت منذ مطمع ثمانينيات القرف الماضي لمنقاش و 
ممفات حقوؽ اإلنساف بشكل دوري متعمقة ببعض دوؿ أمريكا المالتينية مثل شيمي والسمفادور 

في كل مف إيراف وأفغانستاف، لكف ممفات انتياكات أو تجاوزات حقوؽ  وجواتيماال، وكذلؾ
اإلنساف في الدوؿ األفريقية التي نوقشت تحت بند)الحالة في....( أو )حالة حقوؽ اإلنساف 

، وضمت القائمة أربع دوؿ أخرى حتى عاـ 0991في...( تبدأ بالممف السوداني منذ عاـ 
ـ مف كـ االنتياكات التي تعرضت ليا شعوب القارة  (، عمى 1( )ينظر الجدوؿ رقـ 2104) الرغ

نتيجة لمحروب الداخمية واإلقميمية وطبيعة النظـ السياسية االستبدادية غير المستقرة التي 
حكمت دوليا، وىذا يؤكد ما طرح سابًقا بأف تجاذبات القطبيف الرئيسييف وحماية كل طرؼ 

 يا.لحمفائو حالت دوف فتح ىذه الممفات في أفريق
إف الموقف األفريقي الذي بدا متشددا إزاء االجتياح العراقي لمكويت وتغيير الحدود اإلقميمية 
لمدوؿ أو ضميا، فإنو كاف أقل حدة بالنسبة لمقرارات األخرى المتعمقة بحقوؽ اإلنساف في 
العراؽ، والتي طرحت لمتصويت في الجمعية العامة لألمـ المتحدة، منذ منتصف تسعينيات 

رف الماضي، بعد أف أدركت ىذه الدوؿ قسوة نظاـ العقوبات الذي صممتو الواليات المتحدة الق
ضد العراؽ مف خالؿ األمـ المتحدة وتداعياتو السمبية عمى المواطنيف المدنييف بشكل أساسي، 
إضافة إلى شكوى الدوؿ األفريقية مف ازدواجية المعايير التي تنتيجيا الدوؿ الكبرى مف خالؿ 

ارات الدولية إزاء دوؿ العالـ الثالث فيما يخص مواضيع مثل حقوؽ اإلنساف والديمقراطية القر 
ومكافحة اإلرىاب، حيث تمعب المزاجية الغربية دور الحكـ في تصنيف الدوؿ وتحديد مدى 

الغربية، حيث  -مشروعيتيا الدولية، وفقا لمدى تأييدىا أو معارضتيا لمسياسات األمريكية
طار محاور لمشر أو العصياف وأخرى حمفاء وأصدقاء، وقد استيدفت العديد صنفت دوؿ في إ

مف القرارات الدولية التي تبنتيا الدوؿ الكبرى بمدانا في الشرؽ األوسط أو أفريقياعمى وجو 
 الخصوص.
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  1جدوؿ رقـ  
 (2104-0991الدوؿ األفريقية التي عرض ليا ممف حقوؽ إنساف في الجمعية العامة)

 (0)دورةال الدولة
-45-42-40-41-59-57-59-54 السوداف

44-49-47 
 45-41-42-40-41-59 راوندا

 41 بروندي
 41-42-40-41 نيجيريا

 90-91-49-47-49-44-45-41 الكونغو الديمقراطية
المتحدة  لألمـ: ينظر في ذلؾ الموقع الرسمي 2119( عقدت في 90دورة مذكورة في الجدوؿ ىي )المصدر: 

www.un.org 
اغمب الدوؿ األفريقية عمى المستوى الرسمي أو الشعبي ليس لدييا ممانعة مف التعامل الدولي 
نساني، لكف ىذه الدوؿ تتحفع عمى استخداـ  مع ممفات حقوؽ اإلنساف مف منطمق أخالقي وا 

الداخمية لمدوؿ األخرى األقل ىذا الممف كأداة سياسية بيد الدوؿ الكبرى لمتدخل في الشؤوف 
قوة، وىذا بدا جميا مف السموؾ التصويتي األفريقي عمى بند حالة حقوؽ اإلنساف في العراؽ، 

(، إال أف ىذا 0990 -59حيث كاف ىناؾ ميل أفريقي عاؿ لتأييد مشروع القرار في الدورة )
ىذه الدوؿ وجود أجندة تدفع التأييد بدأ في التراجع تباًعا في الدورات الالحقة، بعد أف أدركت 

باتجاه ىذا الممف، تتجاوز الدوافع اإلنسانية واألخالقية؛ لذلؾ ُيمكف أف نرصد بعض النقاط 
التي تشكل مخاوؼ أثارتيا دوؿ أفريقية في إطار مناقشتيا لمضموف ىذا البند خالؿ دورات 

 عرضو المختمفة وأبرزىا:
في األمـ المتحدة موضوع الشفافية الشفافية: أثار ممثل جميورية الرأس األخضر  -0

فيما يتعمق بآليات اتخاذ القرارات المتعمقة بالعراؽ، حيث أكد أف ىذه اآللية يطغى 
عمييا المناقشات الخاصة والمقيدة، واالتصاالت الشخصية، وأخيًرا فرض األمر الواقع 

ر توازًنا، عمى باقي الدوؿ األعضاء، في حيف أنو باإلمكاف أف تكوف ىذه القرارات أكث
 .(2)مف خالؿ تمديد فترة المشاورات والشفافية ومشاركة الجميع

                                                             

سنة جديدة عمى اعتبار ان اجتماعات الجمعية العامة ، واضافة دورة جديدة يعني اضافة 1662( عقدت عام 62( الدورة )1)
المتحدة  لألمم: ينظر في ذلك الموقع الرسمي 1223( عقدت في 31سنوية، وآخر دورة مذكورة في الجدول ىي )

www.un.org 

 A/49/PV.94الوثيقة، االمم المتحدة، وثائق الجمعية العامة، ينظر في ذلك: ( 1)

http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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ضعف برامج األمـ المتحدة لدعـ حقوؽ اإلنساف: أكد ممثل رواندا في األمـ المتحدة  -2
عمى ضعف برامج األمـ المتحدة لدعـ حقوؽ اإلنساف في البمداف المتيمة بانتياكات 

في معظـ الممفات المثارة أممًيا ىو تدويل  في ىذا المجاؿ، حيث يكوف اليدؼ الرئيس
زالة أسباب  القضية الستيداؼ الدولة المعنية سياسًيا، دوف التفكير بمساندتيا وا 
سموكيا ومعالجة أسس الخمل، كما أشار إلى عجز الجمعية العامة عف معالجة مثل 

في  ىذه الممفات بفاعمية، ألنيا غالبا ما تكوف متأخرة في معالجتيا، كما حصل
التعامل مع أزمة الحرب األىمية في بالده التي أثارت انتباه األمـ المتحدة بعد مقتل 

 .(0)مايقرب مف مميوف شخص

كما أكد ممثل موزمبيق عمى ضرورة تشجيع الدوؿ التي لدييا مشكالت في مجاؿ 
حقوؽ اإلنساف، وتوفير السبل ليا بإيجاد حموؿ سياسية لمشكالتيا مف خالؿ معالجة 

 .(2)باب وليس المعاقبة عمى النتائجاألس
التجزئة واالنتقائية: أشار ممثل جزر القمر إلى أف مفاىيـ حقوؽ اإلنساف يجب أف  -1

ُتطبق كوحدة غير قابمة لمتجزئة والتفريط واالنتقائية، وأف انتياكيا يستوجب االستنكار 
 تتحوؿ والوقوؼ بجد إزاءىا بغض النظر عف الزماف والمكاف ومسميات الدوؿ، وأال

إلى أداة استيداؼ سياسية منتقاة لدوؿ بعينيا، تتخذ مف الجمعية العامة لألمـ 
المتحدة منبًرا ليا، في حيف يتـ التغاضي عف انتياكات لحقوؽ اإلنساف في مكاف 

 .(1)آخر

االتساؽ مع مبادئ الميثاؽ: وىذا ما ذىب إليو أغمب ممثمي الدوؿ اإلفريقية في  -5
ـ حوؿ ضرورة أ ف تتسق القرارات المتعمقة بحقوؽ اإلنساف مع مبادئ ميثاؽ مداخالتي

األمـ المتحدة وأىدافو، ألنو بالضرورة يسمو عمى أي اتفاقيات أو قواعد أخرى، بما 
فييا المتعمقة بحقوؽ اإلنساف، ونبيت العديد مف الدوؿ األفريقية إلى التناقض 

ى الدوؿ التي تتبنى أو تدعـ األخالقي الذي ُيغمف بعض القرارات الدولية في إشارة إل
قرارات حقوؽ اإلنساف في العراؽ، وىي ذاتيا التي تدعـ أيًضا إجراءات الحصار 

 االقتصادي عمى الشعب العراقي، وتفرض الجوع ونقص الخدمات األساسية عميو.
                                                             

 المصدر السابق( 1)
 A/50/PV.99الوثيقة، االمم المتحدة، وثائق الجمعية العامة، ينظر في ذلك: ( 1)

 A/55/PV.81الوثيقة، االمم المتحدة، وثائق الجمعية العامة، ينظر في ذلك: ( 0)
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 ثىذ حبلخ حقىق اإلوسبن يف العراق: املطلت الثبوي
في العراؽ  كبند دوري تتـ مناقشتو في برزت المسألة العراقية وممف  حقوؽ اإلنساف 

الجمعية العامة، كأبرز تطبيقات األمـ المتحدة، في التدخل الدولي لمرحمة مابعد انتياء الحرب 
( الثنتي عشرة سنة متتالية، حيث لـ 2112 -0990الباردة، والذي استمر عرضو مابيف )

األمـ المتحدة المعنية بحقوؽ ُتدرج حالة حقوؽ اإلنساف في العراؽ ضمف جدوؿ أعماؿ ىيئات 
(، عندما أثيرت قضايا وتقارير حوؿ انتياكات محتممة لحقوؽ 0922اإلنساف إال في عاـ )

اإلنساف ارتكبتيا السمطات العراقية أماـ المجنة الفرعية لحقوؽ اإلنساف في جنيف في شير 
 –لعراقية أغسطس/ آب، في تزامف اعتبره البعض مريبا مع وقت إعالف انتياء الحرب ا

اإليرانية، وتتعمق ىذه التقارير باالختفاء القسري لمواطنيف، واستخداـ األسمحة الكيماوية ضد 
مواطنيف عراقييف أكراد، عمى الرغـ أف حادثة استخداـ السالح الكيمياوي في منطقة حمبجة 

يف جرت قبل ذلؾ بسنتيف، لكف المجنة وعمى الرغـ مف طرح الموضوع خالؿ دورتيف متتاليت
(، لـ تفمح في إصدار قرار محدد إلدانة العراؽ، ويرى البعض أف الدوؿ 0929 -0922)

الكبرى التي تبنت التقارير لـ تكف ترغب في إدانة العراؽ بقدر ما رغبت في كشف الغطاء عف 
النظاـ العراقي وممارساتو أماـ الرأي العاـ العالمي، بعد أف كانت نفس ىذه الدوؿ تغطي عمييا 

-/نيساف922، لكف مع بداية األزمة العراقية الكويتية وصدور القرار)(0)وات سابقةفي سن
(، الذي ُيعد الغطاء القانوني لتفعيل ىذا البند، والذي طمب فيو مجمس األمف وقف 0990ابريل/

قمع السكاف المدنييف العراقييف، مشيًرا ليـ في القرارات بشكل صريح بوصفيـ مكونات مثل 
يقاؼ األعماؿ العسكرية ضدىـ، وبناًء الشيعة وسكاف  األىوار في الجنوب واألكراد في الشماؿ وا 

عمى القرارات األممية التي نتجت عف االحتالؿ العراقي لمكويت، تـ تحويل الممف إلى الجمعية 
العامة لألمـ المتحدة، باعتباره بندا دوريا دائما، كما أقرت األمـ المتحدة تعييف مقرر خاص 

، زار العراؽ وقدـ تقريرا سمبيا حوؿ تعاوف الحكومة العراقية عاـ (2)نساف في العراؽلحقوؽ اإل 
، رفضتو الحكومة العراقية وأوقفت التعامل نيائيا مع أي مقرر جديد حتى عاـ 0992
، وتناولت القرارات اإلثنى عشر ليذا البند اإلدانة لمممارسات التي ترتكبيا الحكومة (1)2112

 ي:العراقية كما يم
                                                             

 16مصدر سبق ذكره، ص العراؽ وتطبيقات االمـ المتحدة...( باسيل يوسف بجك، 1)
  E/CN.4/1992/31الوثيقة  : األمم المتحدة، وثائق الجمعية العامة، ذلك ( ينظر في1)

   E/CN.4/2002/44الوثيقة : األمم المتحدة، وثائق الجمعية العامة، ( ينظر في ذلك 0)
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االحتجاز التعسفي الذي يشمل الشرائح الضعيفة كالنساء واألطفاؿ والشيوخ، واإلفراج  -0
 عف المعتقميف الذيف لـ يتـ اإلبالغ عف اعتقاليـ أو توجيو تيـ ليـ.

حاالت القتل التعسفي خارج إطار القانوف، واإلعداـ عمى نطاؽ واسع ومنظـ بدوف  -2
 إجراءات قانونية أو بإجراءات مختصرة.

 ذ الرىائف واستخداـ األشخاص دروًعا بشرية.أخ -1

 قمع حرية الفكر والتعبير وتكويف الجمعيات وانتياؾ الممكية. -5

القمق إزاء حاالت عدـ التوزيع العادؿ لألغذية واألدوية عمى شرائح الشعب العراقي،  -4
والسماح لمنظمات اإلغاثة الدولية الوصوؿ إلى جميع المناطق، واالستفادة مف المزايا 

 لتي يوفرىا برنامج النفط مقابل الغذاء.ا

التعاوف مع السمطات الكويتية لمعرفة مصير المفقوديف الكويتييف ورعايا الدوؿ  -9
 األخرى.

سف قوانيف ومراسيـ تفرض عقوبات قاسية وغير اعتيادية كالتشويو الجسدي،   -7
 واستخداـ الكوادر الطبية لتنفيذ ىذه العقوبات.

قضائية التي تتيح إفالت المجرميف مف العقاب عف انتياكيـ إعادة النظر بالقرارات ال -2
 لحقوؽ اإلنساف.

مف خالؿ متابعة ظروؼ وطبيعة تحريؾ بند   حقوؽ اإلنساف في العراؽ ، نرصد مالحظتيف 
 رئيسيتيف:

كاف ىذا الممف ذا بعد سياسي بامتياز بعيًدا عف الجانب اإلنساني، وىذا يؤكده  -0
األمريكي بعد أزمة  –الذي بدأ مع بداية التنافر العراقيالتوقيت الزمني لفتح الممف 

الكويت، وبإجراءات استباقية، وتـ غمقو نيائيا بعد احتالؿ القوات األمريكية العراؽ 
سقاط نظامو السياسي مباشرًة، وحذفو مف سجالت دورات الجمعية العامة لألمـ  وا 

 .2111المتحدة منذ 

ما يخص ممف حقوؽ اإلنساف في العراؽ لـ تستيدؼ إجراءات األمـ المتحدة في -2
تحسيف األوضاع اإلنسانية، كما ىو معموؿ في القرارات التي صدرت ضد دوؿ أخرى 
في نفس الحالة، بقدر ما ركزت عمى إدانة النظاـ السياسي فيو، في سابقة دولية، 
حيث كمف المقرر الخاص وفًقا لمقرار بدراسة معمقة النتياكات حقوؽ اإلنساف التي 

وبالتالي فاألمـ المتحدة اتخذت قرارا مسبقا بأف الحكومة  (0)رتكبتيا الحكومة العراقية ا
 العراقية انتيكت حقوؽ اإلنساف حتى دوف انتظار لنتائج التحقيقات. 

                                                             

 002-016مصدر سبق ذكره، ص  العراؽ وتطبيقات االمـ المتحدة... (  باسيل يوسف بجك،1)
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ىذه المالحظات أثارت حفيظة دوؿ العالـ الثالث باعتبارىا إجراءات تؤسس لتعامل 
ض مصالحيا السياسية مع الواليات المتحدة دولي انتقائي ضد بعض الدوؿ التي تتعار 

( سنة 02وحمفائيا، وبدا ذلؾ جميا في نسب التصويت التي شيدتيا الجمعية العامة خالؿ )
 ،(0)(2112 -0990( ما بيف األعواـ )47 -59متتالية مف مناقشة ىذا البند، لمدورات ) 

ريقية وتجنبيا تأييد ىذه والتي عكست تحفع العديد مف الدوؿ األف  (5)ينظر الجدوؿ رقـ  
القرارات، ومف خالؿ متابعة نمط التصويت المبيف بالجدوؿ فإف نسب االنسجاـ التصويتي كانت 

( إلى أدنى 42(، ثـ بدأت باالنخفاض تدريجيا لتصل في الدورة )59مرتفعة في الدورة األولى)
بعد أف كانت  %( نسبة انسجاـ تأييدي،04مستوى ليا، والدورة األخيرة لـ تسجل سوى )

( في الدورة األولى، نتيجة إلدراؾ العديد مف الدوؿ أف ىذه القرارات لـ تؤد إلى تحسيف 90,9)
 أوضاع حقوؽ اإلنساف في العراؽ بقدر ما كانت تيدؼ إلدانة النظاـ تمييدا لتغييره.

  بقرارات الجمعية العامة وفًقا لنسب التصويت5جدوؿ رقـ  
 نسبة االنسجاـ% غائب ممتنع ال نعـ فريقيةعدد الدوؿ األ رقـ القرار ت
0 59/015(0990) 42 11 1 00 2 92,4 
2 57/054(0992) 42 29 0 9 01 91,2 
1 52/055(0991) 41 07 0 2 27 59,0 
5 59/211(0995) 41 05 2 01 25 02,9 
4 41/090(0994) 41 9 1 01 10 5,4 
9 40/019(0999) 41 01 2 9 12 09,9 
7 42/050(0997) 41 9 1 00 11 2,0 
2 41/047(0992) 41 01 1 9 22 22 
9 45/072(0999) 41 00 2 09 25 1,5 

01 44/004(2111) 41 02 1 02 29 00,0 
00 49/075(2110) 41 01 2 00 11 01,2 
02 47/212(2112) 41 4 2 1 51 04 

ة / الجمعية العامة/ التصويت مـ المتحدستقاة مف موقع األوردىا الباحث مُ أرقاـ التي األالمصدر: 
www.un.org 

                                                             

من قرار واحد نسان في العراق صدرت عن الجمعية العامة، في حين صدر عن مجمس األق اإل( كل القرارات المتعمقة بحقو 1)
زمة الكويت والذي لم أ، تقدمت بو فرنسا، بعد 1661( في 355نسان في العراق بالرقم)فقط متعمق بموضوع حقوق اإل

لة أمن المتعمقة بالمسمجمس األ يصدر بموجب البند السابع بل صدر تحت البند السادس في حالة شاذة عن باقي قرارات
 العراقية.
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كثير مف الدوؿ األفريقية لـ تعترض عمى بند  حقوؽ اإلنساف في العراؽ   مبدئيا عند 
( مف منطمق االعتبارات األخالقية التي تمثميا قيـ حقوؽ 0991-54عرضو في الدورة )

، لكف ومع انتياء اإلنساف، والتي ترتب التزامات عمى الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة
العمميات العسكرية لمتحالف ضد العراؽ، وبدء المرحمة الثانية المتمثمة بالعقوبات االقتصادية 

(، فإف دوؿ 0990لسنة  927والسياسية والمالية، وباألخص بعد صدور قرار مجمس األمف )
قيا مع أفريقية عدة أبدت تحفظاتيا عمى نمط وموضوع وتداعيات ىذه العقوبات، ومدى تطاب

قرارات مجمس األمف بعيدا عف تفسيرات الواليات المتحدة وحمفائيا أحادية الجانب، وكاف 
 المحرؾ األساسي ليذه التحفظات:

ازدياد تأثير العقوبات بشكل مأساوي عمى الشعب العراقي اقتصاديا وصحيا وخدماتيا،  -0
%( زيادة 12ف )ووصمت نسبة وفيات األطفاؿ بعد تفعيل ىذه القرارات إلى ما يقرب م

عف قبل القرارات بشكل سبب حرجا أخالقيا لمكثير مف الدوؿ وخوفا لدى دوؿ العالـ 
 .(0)الثالث مف تكرار النمط، ليصبح قاعدة دولية وسالح بيد الدوؿ الكبرى 

( أخذت طبيعة مشروع قرار ىذا البند منحى جديدا وخطيرا، 0992-57منذ الدورة ) -2
ساف في العراقعمى أساس إثنيومناطقي، بشكل يمس عندما تناوؿ مسألة حقوؽ اإلن

 .(2)بسيادة العراؽ ووحدتو، ويشكل تدخال غير مسبوؽ في الشئوف الداخمية لمدوؿ

فرض اعتراؼ األمر الواقع لوجود منطقة آمنة شماؿ العراؽ، منحت بموجب قرارات  -1
 مجمس األمف وضعا خاصا، جعميا خارج إطار سمطة الدولة التي تنتمي إلييا،

 وبدءالتعامل معيا باعتبارىا دولة في إطار الدولة.

قدمت بعض الدوؿ الداعمة لتفعيل بند حالة حقوؽ اإلنساف في العراؽ، مشروًعا  -5
، يكوف (1)بإنشاء نظاـ رقابي دائـ لمتحقيق في انتياكات حقوؽ اإلنساف في العراؽ
قرار دولي مقره خارج العراؽ، ويرسل محققيف إلى داخل العراؽ إجباريا بموجب 

رساؿ تقاريرىـ، عمى غرار محققي أسمحة الدمار الشامل، وقد أثار ىذا  لمتحقيق وا 
المقترح موجة اعتراضات واسعة مف قبل دوؿ العالـ الثالث، وحتى بعض الدوؿ الكبرى 
باعتباره سابقو خطيرة تتنافى مع مبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة بالدرجة األساس، 

                                                             

 (.A/46/PV.75المتحدة، الوثيقة ) لألمم( لمجمعية العامة 1661 -63( ينظر في ذلك: المحاضر الحرفية لمدورة )1)
 (.A/47/PV.92المتحدة، الوثيقة ) لألمم( لمجمعية العامة 1661-64( ينظر في ذلك: المحاضر الحرفية لمدورة )1)
 A/54/PV.83الوثيقة، االمم المتحدة، وثائق الجمعية العامة،ذلك:  ( ينظر في0)
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الداخمية لدولة عضو في األمـ المتحدة، وأيدت العديد مف وتدخال سافرا في الشؤوف 
موقف العراؽ ورفضو التدخل الدولي بشؤونو  -ومف بينيا دوؿ افريقية -الدوؿ

رساؿ مراقبيف دولييف لمتابعو ممف حقوؽ اإلنساف عمى أراضيو باعتباره  الداخمية وا 
ى إلى عدـ تنفيذ سابقة خطيرة تفتح المجاؿ لتدخالت أخرى ألسباب سياسية؛ مما أد

 .(0)ىذه التوصية
ىذه العوامل ساىمت بشكل كبير في تردد الدوؿ األفريقية في التأييد الُمطمق لمقرارات 
الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف بعد الحرب الباردة، وتوصيفيا باعتبارىا ذرائع لمتدخل في 

ة حقوؽ اإلنساف في شؤوف الدوؿ، لذلؾ شيد السموؾ التصويتي األفريقي عمى بند   حال
العراؽ ، تبايًنا في مواقف الدوؿ األفريقية مف جانب، إضافة إلى تبايف تصويت الدولة الواحدة 
في كل دورة عرض فييا ىذا البند، لكف بشكل عاـ يمكف تقسيـ السموؾ التصويتي األفريقي إلى 

 ثالثة أنواع:
ف لـ يكف دوؿ أعمنت رفضيا بشكل صريح لمضموف ىذا البند وصوتت ب)ال -0 رفض(، وا 

ىذا السموؾ بشكل مستمر عمى مجمل دورات عرض الموضوع، ومف ىذه الدوؿ 
السوداف، وليبيا، ونيجيريا وموريتانيا، ومف أبرز المشتركات التي جمعت ىذه الدوؿ 
التخاذ ىذا الموقف، ىو وجود ممفات مثارة ضدىا في مجمس األمف أو الجمعية العامة 

 نفس الدوؿ التي تتبنى القرارات المتعمقة بالعراؽ. لألمـ المتحدة، بدفع مف

دوؿ أعمنت تأييدىا الصريح لمضاميف ىذا البند، مف خالؿ التصويت ب )نعـ( في  -2
ثيوبيا، وماالوي، وموريشيوس،  أغمب دورات عرض ىذا البند، مثل بوتسوانا، وا 

مصالح والسنغاؿ، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، وىذه الدوؿ عموما تربطيا عالقات و 
إستراتيجيةمع الواليات المتحدة وحمفائيا األوروبييف أو الدوؿ العربية الداعمة 

 لمقرارات.

أغمب الدوؿ األفريقية اتخذت الموقف الرمادي أو المتحفع مف خالؿ التصويت بػ  -1
التحفع(،فيذه الدوؿ انتيجت سموًكا تصويتًيا ال يتعارض مع موقف الواليات  -)الغياب

خميا في صداـ مع حمفائيا األوروبييف أو العرب، بل وفضمت كثير مف المتحدة، وال يد
ىذه الدوؿ حتى عدـ الدخوؿ في المناقشات العمنية التي تسبق التصويت عمى القرار 

                                                             

مم ) نيويورك: األ6، سمسمة الكتب الزرقاء، مج (0999 -0991مـ المتحدة والنزاع بيف العراؽ والكويت)األ( 1)
 626( ص1663المتحدة،
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في الجمعية العامة لألمـ المتحدة، عمى الرغـ مف أف غالبية ىذه الدوؿ بشكل رسمي 
ة الشعب العراقي نتيجة لقرارات األمـ أو شعبي، غالًبا ما تعرب عف تضامنيا مع معانا

المتحدة وتشكؾ في نوايا وأجندات الدوؿ التي تتبنى بند  حالة حقوؽ اإلنساف في 
العراؽ ، لكف طبيعة البيئة األفريقية الداخمية واإلقميمية والخارجية بكل تعقيداتيا، كانت 

ع إزاء ىذا البند، عامل ضغط عمى األنظمة األفريقية التخاذ السموؾ التصويتي المتحف
وخصوًصا بعد عجز السياسة الخارجية العراقية عف لعب دور فاعل بعد فرض الحصار 
االقتصادي وتجميد أصولو المالية التي كانت أداة ميمة مف أدوات السياسة الخارجية 

 في أفريقياالتي تعتمد بالدرجة األساس عمى المساعدات االقتصادية.

 
 :املطلت الثبلث

 تهبء عرض املسألخ العراقيخمربراد او 
، وىو العاـ الذي شيد االحتالؿ األمريكي لمعراؽ 2111لـ ُتفمح الجمعية العامة عاـ 

سقاط نظامو السياسي بالقوة، مف إصدار قرار جديد يكمل سمسمة القرارات السابقة في بند  وا 
ف صياغة حالة حقوؽ اإلنساف في العراؽ أو غيرىا، فقد حاوؿ أعضاء لجنة حقوؽ اإلنسا

، إال أف انقساما واضحا بدأ 2111مشروع قرار يعرض عمى الجمعية العامة خالؿ دورتيا لمعاـ 
يظير بيف بعض الدوؿ األعضاء مف جانب، والواليات المتحدة األمريكية وحمفائيا مف جانب 
آخر، حيث أشارت بعض الدوؿ إلى ضرورة مناقشة انتياكات حقوؽ اإلنساف في العراؽ في 

حتالؿ، األمر الذي رفضتو الواليات المتحدة وحمفائيا، معممة رفضيا بأف مياـ المقرر ظل اال
 الخاص، تنحصر في االنتياكات المرتكبة مف قبل النظاـ العراقي قبل االحتالؿ.

وقد أيد مشروع القرار المقترح عمى المستوى األفريقي أوغندا، في حيف رفضتو 
الكونغو الديمقراطية والجابوف والسنغاؿ وسوزيالند  زيمبابوي، وامتنعت عف التصويت كل مف

وتوجو، في حيف غاب عف التصويت كل مف الجزائر وجنوب أفريقيا وليبيا والسوداف، وبينت 
بعض الدوؿ األفريقية مالحظاتيا حوؿ مشروع القرار وأسباب رفضيا لمشروع القرار وفًقا 

 :(0)لمتوجو األمريكي وكما يمي

                                                             

(1) Un office of Iraq Program " Press Release 25 April 2003" www.unhchr.ch/hurricane.nsh/ 

http://www.unhchr.ch/hurricane.nsh/
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والكونغو الديمقراطية أف القرار لـ يتضمف أي إشارة إلى حق  اعتبرت كل مف ليبيا -0
تقرير المصير والحق في السيادة والحق في السيطرة عمى الموارد الطبيعية لمشعب 

 العراقي خالؿ فترة االحتالؿ.

اعتبرت دوؿ عديدة ومف بينيا الجابوف أف إصدار مشروع قرار عف حقوؽ اإلنساف  -2
 شكل تناقضا صارخا لجوىر حقوؽ اإلنساف.في العراؽ في ظل االحتالؿ ي

اعترضت الجزائر عمى مجمل موضوع المشروع، مؤكدة أنو تـ مف غير تشاور، مؤكدة  -1
أف سمطات االحتالؿ عمييا مسؤوليات تجاه العراؽ وليس ليا حقوؽ، وأف الموضوع 

 برمتو ليس مف اختصاص لجنة حقوؽ اإلنساف، بل لجنة تصفية االستعمار.

أفريقيا أف لغة مشروع القرار مبيمة وتتحدث عف حكومة عراقية لـ تعد  اعتبرت جنوب -5
 موجودة.

أكدت دوؿ عدة مف بينيا السوداف عمى ضرورة تضميف مشروع القرار انتياكات  -4
حقوؽ اإلنساف في ظل االحتالؿ ومسؤولية السمطات والقوات األمريكية عف ىذه 

 االنتياكات باعتبارىا قوة احتالؿ.

( لعاـ 42تخذ القرار بعدـ إدراج ىذا البند عمى جدوؿ أعماؿ الدورة )في النياية ا
، وقد وافقت الواليات المتحدة بعد مماطمة وجدؿ طويل عمى زيارة المقرر الخاص 2111

، لكف حادث تفجير مقر األمـ 2111أيموؿ  -سبتمبر 22لحقوؽ اإلنساف إلى العراؽ في يـو 
العاـ في نفس اليـو وفي تزامف مريب، حاؿ دوف إجراء المتحدة في بغداد ومقتل ممثل األميف 

الزيارة، حيث شيدت المرحمة الالحقة تحجيـ وتيميش لدور األمـ المتحدة لصالح قوات 
 االحتالؿ األمريكي. 
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 خبمتخ:
الكويتية وتداعياتيا، أفرزت ردود أفعاؿ أفريقية متعددة الصيغ، إال  -إف األزمة العراقية

في األمل بوجود حموؿ سممية لألزمة، وىذا ما سبب خيبة أمل أفريقية عند أف أغمبيا اشترؾ 
، حيث وضعت ىذه الدوؿ تحت ضغوطات داخمية تتمثل 0990اندالع العمميات العسكرية عاـ 

في مجتمعات محمية ال ُتحبذ التدخل األمريكي والغربي في أزمات دوؿ العالـ الثالث إلدراكيا 
األزمة، وأف ىذه الدوؿ تتعامل بازدواجية معايير تجاه األزمات  وجود أجندات أوسع مف إخماد

الدولية، وىي تستيدؼ باإلجراءات القاسية الدوؿ التي تعارض سياساتيا، وبيف ضغوطات 
خارجية تمارسيا الواليات المتحدة وحمفاؤىا الغربيوف والعرب عمى الحكومات األفريقية اليشة 

يا بمصالح استراتيجية مع الدوؿ المنطوية في التحالف سياسيا واقتصاديا التي ترتبط أغمب
المناىض لمعراؽ، ونستخمص مف طبيعة التعاطي األفريقي مع قرارات الجمعية العامة لألمـ 

 المتحدة المتعمقة بالمسألة العراقية المالحظات التالية:
ية داخل شيدت مرحمة ما بعد الحرب الباردة تغييًرا في التحالفات والمجموعات التصويت -0

الجمعية العامة لألمـ المتحدة، بعد تفكؾ المجموعة االشتراكية، وتيميش دور دوؿ 
عدـ االنحياز لصالح المعسكر الرأسمالي الغربي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية 

 وحمفائيا.

أولويات السياسة الخارجية لمدوؿ األفريقية اختمفت في ظل نظاـ دولي جديد، مما  -2
ممحوظ عمى سموكيا التصويتي في األمـ المتحدة عموًما والجمعية انعكس بشكل 

العامة عمى وجو الخصوص، حيث أصبحت ىذه الدوؿ أكثر انكشاًفا وأقل مناورة في 
المحافل الدولية عف السابق، وأكثر عرضة لمضغوطات والعقوبات واالبتزاز، بعد ىيمنة 

يا ومعاييرىا التقييمية عمى الدوؿ الكبرى عمى مقدرات الدوؿ الصغرى، وفرضت قيم
 ىذه الدوؿ بشكل أحادي الجانب.

لـ يكف ىناؾ خالؼ بيف الدوؿ األفريقية عمى إدانة فعل االحتالؿ الذي فرضو العراؽ  -1
(، عمى الرغـ مف رغبة أغمب الدوؿ األفريقية إليجاد حل 0991عمى الكويت عاـ )

 ت التدخل األجنبي وأجنداتو.سممي لألزمة في اإلطار اإلقميمي، لتجنيب المنطقة ويال

ساىـ الموقف العربي المنقسـ إزاء التدخل األجنبي في األزمة، ودور الجامعة العربية  -5
في منح الغطاء الشرعي ليذا التدخل في التأثير عمى مواقف العديد مف الدوؿ 
األفريقية إزاء حرب الخميج، حيث شيدت المجموعة التصويتية األفريقية انقساًما أكبر 
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ف موقفيا مف االحتالؿ، حيث طرحت بعض الدوؿ تساؤالت حوؿ جدوى الحرب، م
ومدى مطابقتيا لمقرارات الدولية وطبيعة التفسيرات األمريكية ليذه القرارات، مما جعل 

 الموقف األفريقي متذبذبا نسبًيا ما بيف مؤيد ومتحفع عمى البند المتعمق بالحرب.

إزاء االحتالؿ العراقي لمكويت، وتغيير الحدود  أف الموقف األفريقي الذي بدا متشددا -4
اإلقميمية لمدوؿ أو ضميا، كاف أقل حدة بالنسبة لمقرارات األخرى المتعمقة بحقوؽ 
اإلنساف في العراؽ، والتي طرحت لمتصويت في الجمعية العامة لألمـ المتحدة، ما بيف 

ذي صممتو (، بعد أف أدركت ىذه الدوؿ قسوة نظاـ العقوبات ال0990-2112)
الواليات المتحدة ضد العراؽ مف خالؿ األمـ المتحدة وتداعياتو السمبية عمى 
المواطنيف المدنييف بشكل أساسي، إضافة إلى شكوى الدوؿ األفريقية مف ازدواجية 
المعايير التي تنتيجيا الدوؿ الكبرى مف إصدار القرارات الدولية وتفسيرىا إزاء دوؿ 

مواضيع مثل حقوؽ اإلنساف والديمقراطية ومكافحة اإلرىاب، العالـ الثالث فيما يخص 
حيث تمعب المزاجية الغربية دور الحكـ في تصنيف الدوؿ وتحديد مدى مشروعيتيا 

الغربية، حيث صنفت  -الدولية، وفقا لمدى تأييدىا أو معارضتيا لمسياسات األمريكية
، وقد استيدفت العديد دوؿ في إطار محاور لمشر أو العصياف وأخرى حمفاء وأصدقاء

مف القرارات الدولية التي تبنتيا الدوؿ الكبرى بمدانا في الشرؽ األوسط أو أفريقيا عمى 
وجو الخصوص، لذلؾ أثار بند حالة حقوؽ اإلنساف في العراؽ جدال أفريقيا واسعا، 
وألوؿ مرة استطاعت ىذه الدوؿ الصمود بوجو الضغوطات األمريكية واألوربية في 

ىذا البند، الذي حصل عمى اقل نسبة تأييد مف بيف بنود المسألة العراقية تأييد 
 األخرى.

لقد شّكل إنياء عرض مواضيع تخص المسألة العراقية في الجمعية العامة لألمـ  -9
(، مؤشرا واضحا عمى دور 2111المتحدة، منذ االحتالؿ األمريكي لمعراؽ عاـ )

المنظمة الدولية، والتفرد ببعض الممفات  الواليات المتحدة األمريكية في تيميش دور
الدولية بعيًدا عف مبادئ وقيـ األمف الجماعي، وىذا ما أكد طروحات بعض الدوؿ 
بداية األزمة التي أشارت إلى قياـ الواليات المتحدة بتسخير الجيد األممي لخدمة 

 مصالحيا وأجنداتيا في العالـ.
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فريقية في الجمعية العامة لألمـ المتحدة، مف خالؿ قراءة السموؾ التصويتي لمدوؿ األ
إزاء المسألة العراقية بشكل عاـ، يتبيف فشل السياسة الخارجية العراقية في كسب التأييد 
األفريقي أو تحييده عمى األقل في مسألة األزمة مع الكويت وتداعياتيا، وما صدربشأنيا مف 

تعاطف أفريقي محدود إزاء قضايا قرارات دولية، لكف ىذه السياسة نجحت نسبيا في كسب 
حقوؽ اإلنساف في العراؽ أو قضايا العقوبات الدولية مف خالؿ تسويق ىذه القضايا إنسانيا 
وتصوير ما لحق بالشعب العراقي مف مآٍس نتيجة لنقص األغذية والمواد الطبية، وتقديـ 

إلى عدـ القدرة عمى الخدمات العامة لممجتمع، والتي خمفت مئات اآلالؼ مف الضحايا إضافة 
 إعادة إعمار البنى التحتية مف طرؽ وكيرباء وغيرىا.
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ُمجتمعات  اآلثار االقتَصادية لمفقر وُسبل ُمحاربتيا في أوَساط
  «دراسة حالة»البنك المركزي لدول وسط أفريقيا  َوَسط أفريقيا

 (1)د. عبد الوالي آدم دمحم
 

               
 

 متهيد
عد قضية التنمية االقتصادية من أىم القضايا في عصرنا الحالي، بل ىي كانت تُ 
يتمين بالشأن االقتصادي، بتحقيقيا تتمكن المجتمعات من القضاء شاغل لجميع المُ الشغل ال

ف االقتصادي واالجتماعي، والذي من أبرز مظاىره ضعف اإلمكانات المادية، عمى ظاىرة التخم  
إلحداث التنمية، وتسعى  ؛وانخفاض مستوى الدخل وضعف اإلمكانيات البشرية الضرورية

لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، والتي  ؛االقتصادية فيما بينياالدول إلقامة التكتبلت 
مكن تحقيق النمو االقتصادي، يستمد النمو االقتصادي مادتو، ويخفض مستوى الفقر، إذ يُ 

مكن تحقيقيا "التنمية" إال من خبلل االىتمام ة الفقر من خبلل التنمية، والتي ال يُ وتخفيف حد  
بين الدول، لذا دأبت دول وسط أفريقيا إلى إقامة تكامل اقتصادي فيما  ل االقتصاديبالتكامُ 

  .بينيا؛ لتحقيق التنمية لشعوب المنطقة، والركب بالحضارة، وبناء إنسان أفريقي قوي 

خرجات حاربة الفقر، وكيفية استيعاب مُ قي بمستوى التنمية، ومُ ومما الشك فيو أن الرُ  
قتصادية، التي ييتم بيا التكامل االقتصادي اىتماًما بالًغا ىو التنمية، والعديد من الجوانب اال

 .نطمق الحرص عمى تنمية وتطوير الموارد البشرية، التي ىي أساس التنمية الشاممةمُ 

نطمقات قامت تشاد بوضع خطط وبرامج لمتنمية االقتصادية مثل الخطة من ىذه المُ 
م 3007م، وانتيت بحمول 3004بحمول عام االستراتيجية األولى لمكافحة الفقر، والتي بدأت 

إلى  3028م ثم الخطة الثالثة 3022إلى  3009أي لمدة ثبلث سنوات، تمتيا الخطة الثانية 
  .م3032

                                                             

 العميا الدراسات بكمية ومحاضر انجمينا، لمدينية التاسعة بالدائرة االساسي لمعميم التربوية بالمفتشية تربوي ومستشار ( موجو1)
 افريقيا وسط باقتصاديات ومختص باحث. بتشاد فيصل الممك بجامعة االقتصاد قسم
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وىي:  ،يجاد الحمول ليان حاولت في ثنايا محاورىا إليانطمقت الدراسة من فرضيت
حداث إإلى  ىد الصين أدخاصة في ظل وجو  ،تنافس القوى الدولية عمى الثروات االقتصادية

 .وخمق نوع من التوازن الدولي في دول وسط القارة ،ثورة تنموية
القوى الدولية سخرت النزاعات والصراعات الداخمية القائمة عمى أسس أثنية وعرقية 

لمسيطرة عمى مواردىا االقتصادية في منطقة وسط أفريقيا  ؛في خدمة مصالحيا ،ودينية
جل تحقيق أالفرضيات انتيجت المنيج االستقرائي والتحميمي من  لدراسة ىذه؛ وخاصة تشاد

ىدافيا والوصول إلى نتائج وتوصيات تستفيد منيا حكومات دول وسط أفريقيا في رسم أ
 .سياساتيا االقتصادية

وتبرز أىمية الدراسة في أن البنك المركزي لدول وسط أفريقيا كأحد أجيزة الجماعة 
وسط أفريقيا فضبل عن دوره في تسريع عممية التنمية االقتصادية، االقتصادية والنقدية لدول 
والتي تنتج عن  ،وخاصة القضاء عمى الفقر والبطالة واألمية ،وتحقيق األىداف التنموية

قصور في امتبلك رأس المال، وعن سوء استغبلل رأس المال المادي، وضعف ورداءة كفاءة 
أفريقيا منيا مشاكل الفقر والحروب األىمية والفساد  ، التي تعانييا دول وسطي رأس المال البشر 

والتي جعمتيا تصبح من أفقر دول العالم بالرغم من امتبلكيا لمعديد  ،داري واألمراضالمالي واإل
  .من الموارد االقتصادية والطبيعية

وفي ضوء ما تقدم يبرز ىدف الدراسة في بيان دور التكامل االقتصادي في إنعاش 
قتصادية دراسة حالة )البنك المركزي لدول وسط أفريقيا، في تحقيق النمو االقتصادي التنمية اال

وتخفيف الفقر في تشاد(، والتعرف عمى عبلقة مؤسسات القطاع العام بمؤسسات المجتمع 
المدني من خبلل رؤية خاصة، مع استعراض إلستراتيجية محاربة الفقر بجميورية تشاد وسبل 

 إلى االستنتاجات والمقترحات، وبناء عمى ما سبق المستدامة وصواًل  تحقيق التنمية الشاممة
ن فرضية البحث مفادىا إن لمبنك المركزي دور رئيس في محاربة الفقر والبطالة وىي وسائل إف

وأن وجودىما يؤدي إلى التخمف  ،التي ىي أساس التنمية الشاممة ،وتنمية الموارد البشرية
 .االقتصادي واالجتماعي

المحور األول: البيئة الجغرافية واالقتصادية لدول  :سيم الدراسة إلى ثبلثة محاورتم تق
وساط مجتمعات وسط أفريقيا بالتركيز أوسط أفريقيا، أما المحور الثاني فتناول حالة الفقر في 

عمى البنك المركزي لدول وسط أفريقيا في سبيل تحقيق النمو االقتصادي في المنطقة من 
خير بعنوان ألحين جاء المحور الثالث وا نمائية لمحاربة ظاىرة الفقر، فيخبلل خططو اإل 

 .ا الخاتمةخيرً أالرؤية المستقبيمة لجميورية تشاد في وضع الخطط لمحد من ظاىرة الفقر، و 
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 احملىر األول: البيئت االقتصبديت لدول وسط أفريقيب

التي تساعد  ،ائل الرئيسيةيعتبر االنضمام إلى التكتبلت االقتصادية الدولية إحدى الوس
فيما بينيا بيـدف  ،عمى تحقيق التنمية االقتصادية، وتتجو الدول إلى تكوين اتحادات اقتصادية

يجاد المنافسة بين األنشطة  االستفـادة من الموارد الطبيعية والبشرية بصورة أفضل، وا 
إلى الزيادة في اإلنتاج ما يؤدي  ،االقتصادية والمالية من خبلل توحيد القـواعـد واإلجراءات

ــادل التجـاري فيما بين ىــذه الدول   .وتنمية التب

من ىذا المنطمق قامت بعض الـدول األفريقية بتوقيع معاىدة إلنشاء اتحاد جمركي 
م، ويضم: أفريقيا الوسطى، الكنغو، الجابون، تشاد ثم :2:6في يونيو  UDE واقتصادي

لك تم توقيع اتفاق إلقامة االتحاد الجمركـي م، ثم بعد ذ2:72انضمت الكاميرون في 
 ،م2:75ديسمبر  9وذلك في  ،بين ىذه الدول الخمس UDEAC واالقتصادي لوسط أفريقيا

بيدف تقوية سبل التعاون بين ىذه الدول، ثم انضمت غينيا االستوائية ليصبح عدد الدول 
نغو، جميورية و الكاألعضاء في ىذا االتحاد ستة دول )جميورية الكاميرون، جميورية 

الجابون، جميورية غينيا االستوائية، جميورية أفريقيا الوسطى، جميورية تشاد( ويبمغ تعداد 
(2)مميون نسمة 46سكــان ىـذا االتحاد ما يقرب من 

. 

التي واجيت عدة صعوبات كان من  ،عد ىذا التجمع من أقدم المنظمات األفريقيةيُ 
ــ 3000م،0::2 – 2:90عة في السنوات زمات االقتصادية المتتابأل اأىميا  م، ومــن 3020ـ

ىنا أصبح من الضروري العمل عمى تقوية عممية التكامل االقتصادي فيما بين ىذه الدول 
 CEMAC الست من خبلل توقيع اتفاق إلقامة االتحاد االقتصادي والنقدي لوسط أفريقيا

 .يقي القابمة لمتحويلوىي الفرنك األفر  ،باإلضافة إلى استخداميم لعممة موحدة

ضمن التكتبلت  CEMAC تعتبر الجماعة االقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا
االقتصادية األفريقية، حيث تعد من أصغر التكـتبلت االقتصادية المعـروفة إذا أخذنـا بمعيار 

وىي  (3)الناتـج المحمي، إال أن نشاطيا االقتصادي ودورىا في إطار التكامل االقتصادي كبير 
والجدول التالي بين مؤشر االقتصادي  ،تحاد الجمركي لدول وسط أفريقياعبارة عن تحول لبل 
  .الكمي ليذه الجماعة

                                                             

 WWW.CEMAC.COM:   التالي اإللكتروني الموقع نظرا يدلممز  (1)
 اإلقميمية التجمعات عمى دراسة أفريقيا في االقتصادي التكامل دعم في اإلقميمية التجمعات دور  عمي، يونس عبدالرحيم (2)

(  م2008 العربية الدول ةجامع العربية الدراسات البحوث معيد:  القاىرة)  الدكتوراه، رسالة  األفريقية، القارة في الرئيسية
 .91 ص



 

 

 

 

ت
ا
س

ا
ر
د

و
 
ث

و
حب

 

 

132 

 

 2018نيسان  –/ كانون الثاني  إبريل -ير ينا

 

 (2جدول رقم)
 م3027_3020فريقياأمؤشرات االقتصاد الكمي لدول وسط 

 3027 3026 3025 3024 3023 3022 3020 المؤشرات

معدل نمو الناتج 
المحمي اإلجمالي 

 ئوية)نسبة م

6,8 7,5 4،5 5،7 4,7 6،3 5,8 

نصيب الفرد من 
الناتج المحمي 

 اإلجمالي )دوالر(

670 550 560 580 393 3:8 466 

 :,5 5,4 6، 6 6,9 :,2 8,4 20,9 التضخم)نسبة مئوية(

إجمالي الدين 
الخارجي )نسبة مئوية 
من الناتج  المحمي 

 اإلجمالي(

7:,9 24:,4 24:,4 230,8 232,5 ::,8 8:,9 

خدمة الديون )نسبة 
 مئوية من الصادرات(

27,0 35,8 29,: 28,: 2:,2 :8,8 32,5 

مرافية واالقتصادية لسنوات مختمفة والجدول غالمصدر: البيانات من تقارير مختمفة لمركز البحوث والدراسات الدي
 من عمل الباحث 

 
ًجا لسمسة طويمة من يعتبر إنشاء الجماعة االقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا تتوي

التي أدت إلى إقامة أحد أنماط التكامل االقتصادي لدول وسط أفريقيا فقد جرت العديد  ،الجيود
وذلك قبل االستقبلل وبعده إال أن ىذه المحاوالت قد  ،من المحاوالت إلنشاء كيانات اقتصادية

الواليات المتحدة بعض كالالتي أدت إلى فشل  ،واجيت مجموعة من المعــوقــات والمشكبلت
في ظل االستعمار الفرنسي، إال أن مواصمة المحاوالت  ،م2:60ت عام ئنشاألفريقية التي أُ 

ــدول وسط  والجيـود التي أدت في نيايـة األمر إلى إنشاء الجماعــة االقتصادية والنقديــة ل
 .أفريقيا
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يقيا إلى الدور الذي وترجع أىمية إنشاء الجماعة االقتصادية والنقديــة لدول وسط أفر 
وىو تحقيق تنمية  ،ت من أجميائنشتقوم بو التكتبلت االقتصادية من تحقيق األىــداف التي أُ 

شاممة لمدول األعضاء في التكامل، حيث جاءت االتفاقية المؤسسة لمجماعة االقتصادية 
في  م5::2مارس  27والتي تم التوقيع عمييا في ،  CEMAC والنقدية لدول وسط أفريقيا

أثناء مـؤتمـر رؤساء دول  :::2أنجمينا العاصمة التشادية، ودخمت حيز التنفـيذ في يونيو 
 .(2)السيماك في مدينة ماالبو

كما جاء إنشاء الجماعة بناء عمى التوصيات التي خرج بيا اجتماع منظمة الوحدة 
ـذا االجتماع اتفقوا حيث إن القـادة األفارقـة فـي ى ،م2::2/:0األفريقية في أبيدجان في شير 

عمى إنشاء تجمعات اقتصادية ومالية في األقاليم المعــروفـة في أفريقيا، ىذا ىو األساس الذي 
 .(3)انطمق منو رؤساء دول وسط أفريقيا في اجتماعيم بإنجمينا العاصمة التشادية

 UDEAC ويجدر بنا أن نشير إلى أنـو بعد مضي أربع سنوات من إنشاء ىــذا التجمع

حيث لم  ،ألنيا ىي الدولة الوحيدة الخاسرة ؛م2:79وذلك عام  ،قامت تشاد باالنسحاب منو
نغو و يكن ليا منفذ بحري )ميناء( فطالبت بمعاممة خاصة ولكن رفض طمبيا واشتركت مع الك

ىذا ويذكر أن تشاد  م،2:85كنشاشا وأفريقيا الوسطي في االتحاد الثبلثي في ديسمبر عام 
ات وما زالت عضًوا فعااًل في ىذا االتحاد يفي عضوية ىذا االتحاد في السبعينعادت مرة أخرى 

)حتى تغير اسمو وتحول بعـد ذلـك إلى )السيماك
(4)

 

                                                             

 92ص ذكره، سبق مرجع :عمي يونس عبدالرحيم (1)
 الساعة عند بأنجمينا، م،08/09/2010: بتاريخ بمنزلو  بريمة، مطر عثمان السابق والتخطيط االقتصاد وزير مع مقابمة  (2)

 مساء.  السابعة
  204 ص(  طرابمس المفتوحة الجامعة: لبيبا)  الدولية، االقتصادية العالقات ، فائق فوزي الخالق عبد (3)



 

 

 

 

ت
ا
س

ا
ر
د

و
 
ث

و
حب

 

 

134 

 

 2018نيسان  –/ كانون الثاني  إبريل -ير ينا

 

 أوًلا: البيئة الجغرافية واالقتصادية لدول وسط أفريقيا

  : الموقع الجفرافي والمساحة -2

التي  ،قيا جميع المساحةتغطي مساحة الجماعة االقتصادية والنقدية لدول وسط أفري
  .تشمميا الدول األعضاء في الجماعة وىي ست دول، تقع في منطقة أفريقيا االستوائية

 م3023مساحة وعدد سكان الدول األعضاء في السيماك يوضح جدول  (3جدول رقم )
افريقيا  الكميرون  تشاد الدولة

 الوسطي

غينيا  الكنغوبرازفيل
 االستوئية

 ابون جال

المساحة 
 3مكم

2,395,000 586,550 733,:95 543,000 39,062 378,778 

عدد 
 السكان 

:,364,5:4 26,532,:45 4,794,649 3,9:5,447 5:9,255 2,309,547 

النمو 
 السكاني

4,08 3,58 2,73 4,3% 3,56% 2,09 

الناتج 
 القومي

بميون 28,8
 دوالر

مميون 42,600
 دوالر

بميون 5,3:7
 دوالر

بميون 4,2
 دوالر

ميون م2,05
 دوالر

مميون 8,700
 دوالر

الدخل 
 الفردي

 دوالر7,600 دوالر3,200 دوالر2,200 دوالر2,300 3،00 دوالر2،90

نسبة 
 التعميم

58,6 74,5 62% 85,:% 89,6% 74,3% 

 ليبرفيل مبلبو برازفيل بانقي ياوندي أنجمينا العاصمة

 م والجدول من إعداد الباحث3025معام المصدر: البيانات من التقرير االستراتيجي السنوي لمسيماك ل
 

 
 «البنك المركزي لدول وسط أفريقيا»ثانًيا: التعريف بالمؤسسة 

ــدول وسـط أفريقيايُ  ــنــك المــركــزي لـ  B.E.A.C (Bahgue dese etatas عد الب

delafrigucentrale)  وىو ضمن المؤسسات  ،من المؤسسات النقدية والمالية األفريقية
في إطار متصل بإعبلن الحرب ضد  :2:4نشاؤىا في ديسمبر عام إت انطبلقة التي كان

 .ا ينشئ نظام صرف مشترك لجميع االمبراطورية الفرنسيةصدرت فرنسا مرسومً ألمانيا، أ
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فكان المرسوم لنشأة منطقة الفرنك، وىي منطقة تضم خمس عشرة دولة ) ثمانية دول 
 BEAC وست دول في وسط أفريقيا تحت إدارة BCEAO منيا في غرب أفريقيا تحت إدارة

 حيث يعتبر أىم منجزات ومـؤسسات السيماك ،ضافة لمبنك المركزي لدولة جز القمر(باإل

CEMAC
(2)

بل ىو من أبرز المؤسسات االقتصادية والمالية التي تقوم بدور حقيقي نحو  
ل القطاعي في كما يعمل عمى تحقيق عمميات التكام ،توحيد ودمج المشروعات المشتركة

وىو ما  ،حيث عمل البنك منذ تأسيسو عمى توفير العممة المشتركة لمدول األعضاء ،الجماعة
حيث عن طريقو تسيل عممية النقل والتبادل  ،بالفرنك سيفا، أي الفرنك األفريقي ىيسم

ىي في األصل عممة يتم تغطيتيا في  CFA وكذلك التحويبلت األخرى فيذه العممة ،التجاري 
نصف  ى م بالعممة الفرنسية، ولكن بعد ىذا التاريخ أصبح ال يغطي سو 7::2ابق قبل الس

القيمــة وعميـو فإن الفرنك األفريقي يقع ضمن ما يسمي بالمناطق النقدية الممحق ومن 
  .خصائصيا

  .نيا مرتبطة بعممية المتربول القديمإ )2

  .ناطق والتجمعات األخرى ن عمبلت المنطقة سيمة التحويل فيما بينيا وبين المإ )3

ن النقد األجنبي الذي يوفره كل بمد يوضع تحت تصرف دول المنطقة بصورة مشتركة تحت إ )4
(3)رقابة البنك المركزي لدول وسط أفريقيا

.  
 المقر ووظائف البنك: 

مقر البنك الرئيسي في ياوندي عاصمة الكاميرون غير أن لو فروع في كل الدول 
نيا إحيث  ،كل فرع بنفس وظيفة البنك المركزي باستثناء إصدار النقودحيث يقوم  ،األعضاء

 فرنك المجموعة المالية األفريقية CFA وتعني كممة ،من وظيفة البنك المركزي 

Frahcedcommunoatefinarciere African يبلحع أن وقوع أي دولة كتشاد في ، و
كبير فضبًل عن مشاكمو األخرى  منطقة نقدية ممحقـة يضـعف من قدرتيا عمى التصنيع بشكل

 م أعمن رسمًيا عن تخفيض قيمة الفرنك األفريقي3::2يناير  9التي تعوق التنمية ففي 

CFA  مقابل الفرنك الفرنسي60بنسبة % FF وبذلك أصبحت النسبة بين الفرنك األفريقي 

CFA والفرنك الفرنسي FF كما يمي:  

                                                             

 .78 ص ذكره، سبق مرجع( األفريقي االقتصاد عمي العالمية االقتصادية األزمات دمحم )أثر آدم عبدالوالي (1)
 237 – ص  ذكره سبق مرجع – يونس الرحيم عبد (3)
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 فرنك فرنسي 2فرنك أفريقي =  60كانت  بعد أن FF فـرنك فرنسي CFA = 2 فـرنك 200

FF.  

وقد أدى ىذا التخفيض بصفة عامة إلى انخفاض قيمة العممة األفريقية الشرائية 
% وازدياد تكاليف اإلنتاج الصناعية بنفس القيمة في حين 60بالنسبة لممواطنين بنسبة 

فيض سعر صرف ارتفعت األسعار بالنسبة لممنتجات بمقدار الضعف ويمكن القـول بأن تخ
قد وسع ىوة التخمف االقتصادي في المنطقة كميا وليس تشاد وحدىا،  CFA العممة األفريقية

 .(2)ا عمى الخارجوقد جعل ذلـك المنشآت االقتصادية في المنطقة أكثر اعتمادً 
وبيذا الخصوص يؤكد وزير االقتصاد والتخطيط التشادي في مقابمة أجـراىـا معـو 

لمركزي لدول وسط أفريقيا رغم ما يعانيو من تبعية لمبنك المركزي الفرنسي الباحث أن البنك ا
ــة في دول المنطقة ــ كما يؤكد الوزير  ،إال أنو يقوم بدور كبير وفاعل في تحقيق التنمية الشامم

ارتباط البنك المركزي لدول وسط أفريقيا بالبنك المركزي لدول غرب أفريقيا، فكبلىما، في منطقة 
) .Zoun CEFA رف بمنطقة الفرنك األفريقيواحدة تع

3
 ) 

 السياسة النقدية لمبنك المركزي لدول وسط أفريقيا:  

تتمحور سياسة البنك المركزي لدول وسط أفريقيا في أفريقيا في وضع السياسات 
المالية والنقدية لمدول األعضاء في منطقة السيماك فيو يقوم بتوفير العممة بنوعييا المعدني 

م حول 7::2 – 6::2ىنا إلى سياسة البنك خبلل دورتو لعام  ويمكن أن نشير ،والورقي
وتقوية عممية االدخار واالحتياطي الخارجي والسيطرة عمى التضخم،  ،دعم النمو االقتصادي

  .وقد وضعت ىذه السياسة حسب ثبلثة مراحل

  .سياسة نقدية مرنة خبلل ستة أشير( 2

وذلك لمحفاظ عمى  ،م7::2م إلى أبريل 6::2ن ديسمبر م سياسة نقدية مقيدة ابتداءً ( 3
  .معدل التغطية الخارجية لمعممة عمى مستوى مقبول

وىذه السياسة ناتجـة  ،سياسة تتميز بالحفاظ عمى معدل الفوائد خبلل الثبلثة أشير لمـدورة( 4
  .عن بطء التضخم واحتياطات بدل المؤسسات المصرفية

                                                             

 :5 ص  ذكره سبق مرجع(  االقتصادية والتنمية التخطيط) آدم النائي  ناصر (2)
 بتاريخ أنجمينا بالعاصمة بمنزلو ,بريمة مطر عثمان: السابق التشادي والتخطيط االقتصاد وزير مقابمة (3)

  .مساء السابعة الساعة عند م3020/:09/0
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لمركزي لدول وسط أفريقيا قد أدخل إصبلحات ميمة في ومن ناحية أخرى فإن البنك ا
  .عمل السوق النقدية وذلك عبر

 وذلك  ،وضع آلية الستدراج العروض السمبية بداًل من اإليداعات الخاصة لمبنوك
  .كوسيمة أكثر مرونة لتشغيل أموال المؤسسات والسمف

 قرار خطة جديدة لقيمة الدائن وقيمة المدين ذ بعين االعتبار الحالة وىذا يأخ ،إيجاد وا 
(2)الخاصة لممؤسسات المالية والمودعين الصغار

 

كما يمكن اإلشارة ىنا إلى التقرير الذي قدمو مدير البنك أمام مؤتمر رؤساء الدول 
م فإنو عرض فيو تطور الحالة االقتصادية 39/22/3005األعضـاء في برازفيل بتاريخ 

لمتغيرات عمى المنطقة وعرض أمام الرؤساء مسيرة وأوضح فيو أيًضا ا ،والمـالية لمجمـاعة
تقدم البرنامج اإلقميمي لمييكمة االقتصادية  ىعمل مؤسسات التنمية بالجماعة وأظير مد

وأوضح  ،وكذلك أنشطة المجنــة البنكيــة وأشـار إلى المؤشرات المالية في الجماعة ،والمالية
مشاريع اإلقميمية المشتركة التي ينفذىا أمام رؤساء دول وسط أفريقيا الخطوط العريضة لم

 .البنك داخل الجماعة
(3)

 

فحول تأثيرات المتغيرات الدولية عمــى منطقة وسط أفريقيا ذكر مــدير البنك المركزي 
التي حدثت في  ،يرات السمبية في المجالين االقتصادي والمالييلدول وسط أفريقيا أن التغ

أثرت عمى اقتصاد  ،م3004بان في النصف الثالث من عام الواليات المتحدة األمريكية واليا
ــة وسط أفريقيا سمًبا وأشار إلى أن األوضاع في أفريقيا ما وراء الصحراء تأثيراتيا  ،منطقـ

أن إلى وأشار ، (PPTE) إيجابية عمى المنطقــة، رغم سيطرة الصراعات وثقل المديونية
األولية )الخام( لدول الجماعة في وسط أفريقيا  األوضاع في السوق العالمية بالنسبة لمصادرات

% بالنسبة ألىم الصادرات مثل البترول والقيوة والشكوالتة والقطن والخشب 36ارتفعت بنسبة 
مقابل الدوالر األمريكي بنسبة ال تقل  EURO ا الرتفاع اليورواالستوائي واأللمونيوم ولكن نظرً 

 .م3005مقارنة بعام  3004ة لم يرتفع عام % فإن سعـر الصادرات من دول الجماع30عن 
 
 

                                                             

  wwwizf.het:    التالي اإللكتروني الموقع انظر لممزيد (1)
 .218 ص ذكره، سبق مرجع أيوب، صالح دمحم (2)
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وأشار مدير البنك لدول وسط أفريقيا في تقريره المالي إلى أنو بشكل عام فإن األداء 
م ظل تحت 3005االقتصادي والمالي لمجماعة االقتصادية والمالية لدول وسط أفريقيا عام 

% :% إلى 9م تـراوح ما بين 3005السيطرة والتوجيو وأن معدل النمو الداخـمي الخام في عام 
وذلك نتيجـة الرتفاع أسعار تصديــر البترول في خمس دول مـن  ،م3004% عام 5مقابل 

 الدول األعضاء
(2)

  

وقد حدد البنك المركزي أىداًفا نقدية جديدة في إطار أعمالو السنوية المتعمقة 
مراعاة لمتخوف الناجم من  وذلك ،بالبرمجة النقدية لمدول األعضاء وقد خفضت قيمة التمويل

ورخاء خزينة بنوك منطقة األحداث من ناحية  ،برامج إعادة تنظيم بناء اإلدارة من ناحية
 .(3)أخرى 

التي يصدرىا البنك  ،مختمفة لمنقود اويعرض الباحث في مبلحق ىذا البحث صورً 
ــع أنواعي   .ا وقيمتياالمركزي لدول وسط أفريقيا سواء كانت المعدنية أو الورقية بجميـ

ون االقتصادية والمالية ئوالغرض من ىذا العرض ىو تعريف القارئ والباحث في الش
فريقيا بصفة عامة والباحث في شئون أفريقيا المركزيـة عمى وجو الخصوص. باألنواع أل

  . المستخدمة في المنطقة

 
 
 

                                                             

 223:  ص  المرجع، نفس (1)
(2) Beactapperatdactivite 1995-1996 p 72, 
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 ع التماحملىر الثبني: الفقـــر يف أوسبط جمتمعبث وسط أفريقيب اجملت
 
 بشبدي منىذج

 
 –"تشاد" ) اقتصادية  تنوع وتعدد التحديات والمتطمبات التى تواجو دول وسط أفريقيا

بيئية ...( إال أن التحديات االقتصادية تقع في  –تكنولوجية  –ثقافية  –اجتماعية  –سياسية 
إن ألنيا تشكل األساس لحل المعضبلت والوفاء بما تبقى من االحتياجات .  ؛موقع الصدارة

التحديات االقتصادية ىي تطورات أو متغيرات أو مشكبلت أو صعوبات أو عوائق اقتصادية أو 
ذات بعد اقتصادى نابعة من البيئة المحمية أو اإلقميمية أو الدولية، وتشكل تيديًدا أو خطًرا 

  .عمى مستقبل النمو والتنمية االقتصادية

ن العوامل السياسية والبنيوية تعود أسباب انتشار الفقر في تشاد إلى مجموعة م
حيث تسببت الفيضانات والجفاف والتصحر في انتشار  ،والبيئية والبشرية بل والمناخية أيًضا

المجاعات فوفًقا لتقرير الدراسات التي قام بيا المعيد الوطني لئلحصاءات والدراسات 
 .م3020/ 3007و  3006/ 3000االقتصادية والديمغرافية، خبلل فترتي 

فرنك سيفا عام  286،238ا في تشاد بل أنو ازداد قميبل من ن الفقر مازال منتشرً إ  
م 3000% عام 54م وبيذا انتقمت النسبة من 3004فرنك سيفا عام  3،456:م إلى 3000
% من الفقراء يعشون 30نسبة في دول السيماك إذ أن  أعمىم وىي 3004% عام 66إلى 

  .افرنك سيفا ما يعادل يوميً  260بأقل من 

فرنك سيفا في المتوسط اليومي، وينتشر الفقر  2،206% من السكان 30بينما ينفق 
% من مجموع الفقر 98م 3004في المناطق الريفية وكان إجمالي نصيب الريف عام 

% 32ي، وأن متوسط الفارق بين الفقر وخط الفقر يبمغ نسبة المنتشر عمى النطاق الوطن
% من السكان وثمثا الفقراء في حالة من الفقر المدقع ) أي 47وعبلوة عمى ذلك يعيش نحو 

دون خط الفقر( ويشير تحميل إنفاق األسر المعيشي إلى أن ىذا اإلنفاق يولي األولية إلى 
 .( 2)% من اإلنفاق72،8الغذاء ) 

                                                             

 األمم)  تقرير تشاد، جميورية الفقر عمى التغمب من الفقراء الريف سكان لتمكين القطرية االستراتيجية الفرص برنامج  (1)
 .(م2009 برسبتم والتسعون  السابعة الدورة التنفيذي المجمس ،IFAD الزراعية لمتنمية العالمي الصندوق :  المتحدة
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 295ا حسب المؤشر المالي لمفقر والمرتبة بمدً  89من أصل  84اد المرتبة وتحتل تش
. م3025ا لمؤشر التنمية البشرية لعام ا وفقً بمدً  298من بين 

(2 )
  

كما أظيرت الدراسة أن الببلد تعاني من األمراض المستوطنة مثل المبلريا والكوليرا 
بًل عن أسباب أخرى تتعمق بسوء الذي يحصد كل عام آالف الشباب ىذا فض ،يدزومرض اإل

اإلدارة وضعف اإلنتاجية الزراعية وتدىور النظام التعميمي والصحي وىروب رؤوس األموال 
 .وىجرة العقول والكفاءات

كما تظير الدراسة أن ىناك عبلقة قوية بين مستوى المعيشة والفقر وبين المناطق 
ظيرت أن أ( والتي 3)األغذية العالمي  الزراعية من جية أخرى، ووفقا لدراسة قام بيا برامج

المناطق الساحمية من الببلد وجزء من المناطق السودانية ) وخصوصا قيرا وسبلمات( تتسم 
التي  ،رات المناخية ونقص تنوع اإلنتاج والتدىور الشديد في الموارد اإلنتاجيةيبالتقمبات والتغي

أيضا شدة األزمات الغذائية وتواترىا في ال تكفل مستوى منتظما من اإلنتاج أو الدخل لؤلسر، 
 ،ىذه المناطق، حيث تؤكد بعض الدراسات التي أجريت في ىذه المناطق تعدد أوجو الضعف

الذي تتسم بو األسر التي تعيش في ىذه المناطق االفتقار إلى مياه الشرب والبنية األساسية 
 .كالمستشفيات والمدارس

وبالتالي  ،يقة بين الفقر وسوء الحالة الصحيةكما توجد في تشاد عبلقة ترابطية وث
وال يعني ذلك أنو يمكن تحسين  ،ونتيجة لو في آن واحد ،يمكن اعتبار كل منيا سببا لآلخر

جمالي لتشاد إلاسبيل المثال ارتفع الناتج القومي  ىاألوضاع الصحية بمجرد زيادة الدخل، فعم
يجابي في إجنبية، إال أن ىذا لم يؤد إلى تحول نتيجة الستخراج البترول وزيادة االستثمارات األ

 .الوضع الصحي العام

 
 

                                                             

 ـــ3020" نموذجاً  الصغيرة القروض إدارة:  تشاد في الفقر مشكمة من الحد في الدولة أداء تقييم عمى، حسين زينب  (1)
 قسم العميا، الدراسات كمية  فيصل، الممك جامعة:  تشاد) منشور، غير ماجستير تكميمي بحث.م3025

 .60ص( 2016االقتصاد
 في الغذائي األمن بنقص المرتبط الييكمي لمضعف الجغرافي والتوزيع التحميل"  بعنوان دراسة – العالمي األغذية برنامج (2)

 ص( 2005 سبتمبر ، العالمي األغذية برنامج ، المتحدة األمم" )(تشاد في الريفية المناطق
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الرغم مما يعتري الصورة المسبقة عن أوضاع الفقر في  ىوفي السنوات األخيرة وعم
حيث تبين  ،تشاد من سمبيات إال أن جانًبا ال يستيان بو من ىذه الصورة يعد مبشًرا بالخير

أ عمى صعيد البنية التحتية من بتقديم الخدمات األساسية قد طر  ابعض التقارير أن ىناك تقدمً 
وتنفيذ السياسات الوطنية الرامية إلى تحقيق  لممواطنين المستشفيات والمدارس وحفر اآلبار

التي ترتكز عمييا  ،النمو والحد من الفقر وتحديد ما ينبغي أن تكون عميو المبادئ الرئيسية
تحقيق مستوى أفضل من الحكم الرشيد  ل أن األمر يتطمبىذه االستراتيجيات لمحد من الفقر، ب

يؤدي حتًما إلى تحسين فرص تنفيذ السياسات المتعمقة بالتنمية والحد من الفقر بشكل أفضل 
كما تؤمن بأىمية الدور الرقابي لمبرلمانات والمجتمع المدني والمنظمات المحمية، كذلك توافر 

رار معقول لؤلسعار وتوافر سياسات جيدة لئلنفاق سياسات اقتصادية كمية راسخة تكفل استق
العام وتحسين مناخ االستثمار عن طريق إزالة العقبات اإلدارية وتشكيل قطاع مالي ومصرفي 
عطاء اىتمام أكبر بالمشروعات الصغيرة  أكثر كفاءة وتحسين القدرة عمى ممارسة التجارة وا 

  .والمتناىية الصغر لخمق فرص العمل

نما  ،ية الدولة االجتماعية ال تقتصر في تقديم الخدمات األساسيةولئكما أن مس وا 
ن التمويل العادل يمثل أحد أىم عناصر إأيضا في حماية المواطنين من التكمفة المالية لذلك ف

 .وليةئتمك المس

يعني التمويل العادل في األنظمة الصحية والتعميمية أن المخاطر التي تواجييا األسرة   
تيجة لتكاليف النظام االجتماعي توزع حسب القدرة عمى الدفع وليس حسب توزيع التشادية ن

أي نظام عادل يشمل جميع أفراد المجتمع التشادي بغض النظر عن دخميم  ،المرض أو الجيل
 .أو انتمائيم االجتماعي والطبقي

ت فقد ن مستوى اإلنفاق ال يعكس بالضرورة المزايا التي يتم جنييا من تمك الخدماإحيث 
 ،قل بكثير من المطموبأويظل العائد  ،تنفق البمد الكثير من األموال عمى قطاع الصحة والتعميم

 .اوقد ال تتناسب المزايا مع التكاليف عمى الرغم من أن الخدمات الصحية غير مكمفة أساسً 
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 خصائص الفقر بجميورية تشاد  

مات الرعاية الصحية وتتمثل أىم خصائص الفقر في تشاد في نقص الوصول إلى خد
ن إوالخدمات األساسية األخرى كالتعميم والمياه الصالحة لمشرب وانتشار سوء التغذية، لذلك ف

الفقراء يواجيون مشاكل صحية أدت بيم إلى االنسحاب بصورة مؤقتة أو دائمة من سوق 
قص حيث أدى ذلك إلى حدوث تراجع إضافي في مداخميم ومع تنا ،العمل )الزراعة والرعي(

دخميم نتيجة لسوء حالتيم الصحية قمت فرص حصوليم عمى الخدمات العامة كالصحة 
وبذلك تكتمل الدائرة المفرغة لمعبلقة بين الفقر وسوء الحالة الصحية وبعبارة أخرى قد  ،والتعميم

األسر الفقيرة نتيجة لعدم القدرة عمى الحصول  ىيطول أمد تراجع الدخل القابل لمتصرف لد
والتي يحتمل أن تشيد بدورىا تدىور سريع جراء انحسار الدخل  ،مات الصحيةعمى الخد

 .نتيجة لتراجع أداء اليد العاممة بسبب أحواليا الصحية ؛القومي اإلجمالي

 ،وىذا األمر أدى بدوره إلى التوسع الحضري السريع والعشوائي في العاصمة انجمينا
الذي ىدد بدوره أوضاع  ،نقو سار األمروبعض المدن الكبرى بالببلد مثل مندو وأبشة وم

الصحة العامة وزاد من التأثيرات السمبية لؤلمراض المعدية ويميل سكان األرياف إلى اليجرة 
ونتيجة لذلك خرجت عممية التوسع  ،التي يعيشونيا ،ا من حالة الفقرممناطق الحضرية ىربً ل

والتي  ،عمى الخدمات األساسية الحضري عن نطاق السيطرة في ظل الزيادة الكبيرة في الطمب
 .تعجز السمطات المحمية في الكثير من المناطق عن تمبيتيا
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 الرؤيت ادلستقبليت: خطط الدولت التشبديت يف سبيل احلد  :احملىر الثبلث
 من ظبهرة الفقر

 

أمام  -كغيرىا من الدول األفريقية-مع مطمع األلفية الثالثة وجدت تشاد نفسيا 
زاحة سياج   لردم الفجوات المتنامية بينيا وبينتحديات كبرى ال األقاليم األخرى في العالم وا 

المجتمع الدولي فحسب، بل أيضا إليقاف  العزلة والتيميش الذي يحول دون اندماجيا في
حاالت الفقر والجوع والمرض والجيل عن كاىل  الحروب والنزاعات المحمية واإلقميمية ومحاصرة

يقاف  يس اطر مؤسسية وآلياتوتأس ،الشعب التشادي لمتعاون والتكامل اإلقميمي والقاري وا 
.الحروب األىمية

( 2)
 

 ،ن قضية الفقر في منطقة وسط أفريقيا واحدة من أىم التحدياتإويجدر بنا أن نقول 
التي واجيت دول المنطقة منذ االستقبلل فدول المنطقة عانت من ظروف اقتصادية سيئة 

ت التنمية االقتصادية وازدياد الحاجة إلى مصادر التمويل الخارجي تمثمت في انخفاض معدال
من جانب  واالعتماد المتزايد عمى االستدانة الخارجية التي تحولت فيما بعد إلى أزمة ديون 

لتحقيق التنمية  ؛فقد عمقت شعوب المنطقة أمميا عقب االستقبلل عمى القادة السياسيين ،آخر
خاصة وأن المنطقة تمتمك من الثروات الطبيعية والبشرية  ،والفقروانتشال المنطقة من التخمف 

ما يمكنيا من التغمب عمى كل ما تعانيو من أزمات اقتصادية إال أن ىذه الطموحات ضاعت مع 
مرور عقود عقب االستقبلل دون تحقيق تنمية اقتصادية وزيادة االنخفاض في مستويات 

ومن ثم ازدياد حدة االنقبلبات العسكرية  ،رضاء الشعبيوالتي تحولت إلى عدم ال ،معيشة األفراد
التي تعتبر من  ىخاصة تشاد وأفريقيا الوسط ،وعدم االستقرار السياسي في أغمب دول المنطقة

 .أفقر دول المنطقة كما تعتبر أكثرىا دموية وعدم استقرار

م المطروح في ن برنامج مكافحة الفقر داخل دول الجماعة جاء بناء عمى االتجاه العاإ  
والذي يؤكد أنو رغم التقدم الذي أحرز في الخطط االقتصادية الكبيرة  ،إطار برامج البنك الدولي

في إطار برنامج التحول االقتصادي والييكمية البنيوية إال أن الوضع االقتصادي واالجتماعي 
يتحسن بطريقة لمسكان لم يتحسن في الكثير من الدول النامية األفريقية جنوب الصحراء لم 

 .تخفض من الفقر

                                                             

 ،التشادي االقتصاد دراسة  األفريقي، االقتصاد عمى وانعكاستيا العالمية االقتصادية األزمات  ،دمحم آدم عبدالوالي (1)
 .48.ص( م2016 ، االفريقية والدراسات البحوث مركز ، العالمية أفريقيا جامعة:  الخرطوم)
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في بعض الدول نتيجة لعدد من العوامل مثل انخفاض النمو  اخطيرً  اىناك تدىورً إن بل   
وكذلك  ،االقتصادي مع ارتفاع نمو السكان، انتشار األمراض مثل السيد )اإليدز( المبل ريا

ل من دوالر في اليوم في الصراعات العسكرية والمدنية وارتفاع نسبة األفراد الذين يعيشون بأق
)% من عدد السكان الكمي50م إلى 3023دول المنطقة، حيث وصمت النسبة عام 

2
 ).  

واستشعارا بخطورة ىذا الواقع في أفريقيا ما وراء الصحراء فإن المجتمع الدولي ومنظماتو 
ى والمؤسسات التي تعمل في التعاون معو، يسعون إلى الحد من الفقر في ىذه المناطق إل

 م ووضع المجتمع الدولي إستراتيجية ليذا الغرض تعرف اختصارا3046النصف في حدود عام 

(DSRP).  

وقد تجاوبت الجماعة االقتصادية والمالية لدول وسط أفريقيا مع ىذه المبادرات 
ليعبر  (PSR) ووضعت خطتيا اإلقميمية الخاصة وسمتيا برنامج اإلصبلح االقتصادي والمالي

لشرعية لرغبة الدول األعضاء في الجماعة ألحداث نمو اقتصادي واجتماعي عن اإلرادة ا
متوازن ومستمر داخل بيئة اقتصادية مستقرة تقود نحو تخفيض الفقر، ووضعت لجان فرعية 
وطنية، لمبرنامج في كل دولة من دول الجماعة لمحاربة الفقر وتأثيرا باإلستراتجية العامة لمحد 

ضعتيا المؤسسات الدولية فإن الجماعة االقتصادية والمالية لدول التي و  (DSRP) من الفقر
وسط أفريقيا صاغت عمى منواليا عدًدا من المؤشرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية 

وأوصت بأن أي تحول في  ،والثقافية أسقاتيا الجماعة من اإلحصاءات الوطنية لمدول األعضاء
د دليبًل عمى ارتفاع أو انخفاض الفقر وتنزل ىذه ىذه المؤشرات في الخطط التنموية يع

المؤشرات إلى الدول األعضاء بواسطة األمانة التنفيذية لمجماعة مع االستعانة بالبنك المركزي 
(3 )لدول وسط أفريقيا

. 

التي أوكمت إليو  ،ويري الباحث أن قيام البنك المركزي لدول وسط أفريقيا بيذه الميمة
لدول األعضاء من شأنو اإلسيام في إنعاش التنمية االقتصادية في من قبل مؤتمر رؤوسا ا

  .الدول األعضاء بصفة عامة وتشاد عمى وجو الخصوص

                                                             

 226 ص  ذكره سبق مرجع أيوب، صالح دمحم (1)
 266 ص  المرجع، نفس (2)
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وبيذا الخصوص يؤكد وزير االقتصاد والتخطيط التشادي أن البنك المركزي نجح نجاًحا 
الفقر في المدى  ، ويعتمد تنفيذ برنامج مكافحة(2)كبيًرا في تنفيذ سياسة برنامج مكافحة الفقر

القصير عمى االستعدادات الوطنية والمعونة الدولية، وكذلك عمى الخبرات والتجارب عمى 
 .المستوي اإلقميمي داخل الجماعة

أما في المدى المتوسط فتم وضع خطة خماسية مدعومة من المؤسسات والمنظمات 
اعة اآلليات واإلمكانيات الدولية يحدد فييا برنامج مكافحة الفقر في كل دولة عضو من الجم

المعدات( لتحديد المشاريع العممية التي يمكن تنفيذىا عمى أن –المالية  -الوطنية )البشرية
لوضع برنامج يساعد عمى  ؛تسبق تطبيقات البرنامج دراسات استطبلعية في الدولة الوطنية

ئق ومن حق المجان تحديد الفقر في البمد مثل: الحد األدنى لؤلجور البطالة والسكن غير البل 
   .الوطنية داخل كل دولة عضو أن تضيف ما تراه مناسًبا مـن مؤشرات لمفقر حسب ظروفيا

وقد استفادت الجماعة االقتصادية والمالية لدول وسط أفريقيا في صياغتيا لممؤشرات السابقة 
والبنك األفريقي  لمفقر بالقائمة التي أعدىا البنك المركزي لـدول وسط أفريقيا، والبنك العالمي

  .(BAD) لمتنمية

وقد أشارت جميع ىذه المؤسسات االقتصادية الدولية والقارية واإلقميمية إلى أنو لكي 
تحقق دول الجماعة االقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا تخفيًضا في الفقر إلى النصف عام 

% وأكد ىذا 9 يقل عن ا الفإن عمى كل دولة في الجماعة أن تحقق نمًوا اقتصاديً  ،م3026
 25-24الرأي بيان المؤتمر العالمي حول الموضوع الذي عقد في أبيجان بتاريخ 

 .م08/3023/

وبناء عمى ذلك اتخذت الدول األعضاء في الجماعة االقتصادية والمالية لدول وسط 
المالي أفريقيا بعض القرارات عمى المستوي اإلقميمي خاصة تنفيذ برنامج اإلصبلح االقتصادي و 

( 3)لخمق نمو اقتصادي قوي وشامل يبعد الفقر عن الدول األعضاء في الجماعة
.  

لذا قامت جميورية تشاد من خبلل ىذه التحديات لمدخول إلى الخطط التنموية 
العوائق التنموية وتزويد  جميعم لثبلثة سنوات من أجل إزالة 3024/3026الشاممة منذ 

يرات المناخية وسعر البرميل في يلزراعي والنفطي المرتبط بالتغاإلنتاج لجميع مشاريع اإلنتاج ا
 .( 4)األسواق العالمية لمنفط

                                                             

 بتاريخ,أنجمينا بالعاصمة بمنزلو  السابق، التشادي والتخطيط االقتصاد وزير  بريمة، مطر عثمان – الوزير مقابمة (1)
 ..مساء السابعة الساعة عند م08/09/2010

 .226 ص ذكره، سبق مرجع أيوب،  صالح دمحم (2)
 م،2010/2014 الفترة( تشاد في العامة الموازانة في بالعجز التنموية المشاريع تأثير مدي قياس: )حسين عمر توفيق - 3

 ص. م2017 عام بتشاد، فيصل الممك جامعة االقتصاد، قسم العميا، الدراسات كمية منشور، غير ماستر تكميمي بحث
45. 
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وىناك مجاالت عديدة لتنمية القدرات نذكر منيا مجال البيانات واإلحصاءات ومجال 
 ..عبلم ومجال تكنولوجيا المعمومات ومراكز األبحاثاالتصاالت والتنمية المعرفية ووسائل اإل

ن لمدول المتنافسة مصالح مادية ممموسة، وذلك وفق سياسات ىذه الدول إول يمكن الق
المتنافسة من أجل تحقيق ىذه المصالح، ذلك أنو طالما تستمد تمك السياسات دوافعيا من 

 .نفس المصالح، فقد كان الصراع فيما بينيا
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 :اخلالصت

 
فكار ية الغربية واألنو منذ احتبلل دولة تشاد بدأت القوى االقتصادإمكن القول يُ 

ر في البناء التقميدي لممجتمع التشادي وقد تباين ىذا التأثير بالنسبة لكل مدن تعمقة بيا تؤث  المُ 
. وكذلك اختمفت االستجابات القبمية ليذه التأثيرات االقتصادية الجديدة، وقد كانت .وقرى الببلد

زت فييا بعض لذلك تمرك   ؛طنكثر استجابة ألنيا كانت تشتير بزراعة القأمناطق الجنوب 
ا في باالت ا لحمج القطن وتصديره خامً ( محمجً 36سست حوالي )أشركات االمتياز الفرنسية و 
با ىذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان سكان جنوب تشاد ور أوإلى فرنسا وبعض دول 

 ادينيً  اباطً صبح بينيم وبين القوى الغربية ر أوثنيون، وقد اعتنق كثير منيم المسيحية، ولذا 
  .(2)إلى جانب الروابط االقتصادية

أما المناطق الشمالية التي يسكنيا المسممون، فقد ارتبطت بالتجارة مع البمدان 
من سبلمية لمدة طويمة، ومن ثم لم تأتمف مع القوى االقتصادية، وقد ساعد استقرار األاإل

بية، و ار البضائع والسمع األور يجاد عممة موحدة، وانتشا  الداخمي وتطور وسائل المواصبلت و 
والرغبة في اقتنائيا عمى االنتقال من االقتصاد المعاشي إلى االقتصاد النقدي وشمل ذلك 

ي يعتبر من االقتصاديات التي تتميز بعدم التوازن بين دن االقتصاد التشاأمناطق تشاد، نجد 
دم االستقرار السياسي القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وغيرىا، كما يعاني من ع

مني واالجتماعي، وكذلك الموقع الجغرافي المحاط باليابسة، واالقتصاد التشادي يقوم عمى واأل
سمالي، كما يعتمد عمى المعونات الخارجية ورأس المال أمبدأ السوق الحر أي النظام الر 

م االقتصاد األجنبي في غالبية المشروعات االستثمارية في القطاعين العام والخاص ونظا
وىو بنك موحد يتبع لدول  ،التشادي نظام رأسمالي يديره البنك المركزي لدول وسط أفريقيا

 ،ولدى ىذا البنك عممة موحدة ،حيث يسمى البنك المركزي لدول وسط أفريقيا ،الفرنك سيفا
(3)فرنك لمدوالر 590.2بسعر صرف  FC وىي الفرنك سيفا

 . 

 
 

                                                             

 .45 ص ، سابق مرجع ، الماحي عمر الرحمن عبد (1)
 34ص.م2005 لعام السنوي التقرير BEACE  أفريقيا وسط لدول المركزي البنك تقرير (2)
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يرات قد تكون ليا آثار ميمة عمى يمية العديد من التغشيدت الساحة االقتصادية العال
عد ويُ  ،العبلقات االقتصادية الدولية واإلقميمية، ولعل من أىم ىذه التغييرات التنافسية الدولية

 يف االقتصادنو عانى من التخم  إا حيث االقتصاد التشادي من أقل االقتصاديات األفريقية نموً 
ت بيا الببلد، ناىيك عن فقدان البنية التحتية تتالية التي مر  ا، وذلك بسبب الحروب المُ كثيرً 

ومن  ،عد ركيزة أساسية لمتقدم االقتصادياألساسية كالطرق والكيرباء والمياه وغيرىا، والتي تُ 
ؤشرات االقتصادية لبلقتصاد التشادي قومات والمُ نطمق يمكن أن نشير في تحميمنا لممُ ىذا المُ 

 .التجارة الخارجية الزراعة والصحة والتعميم البترولالناتج المحمي اإلجمالي 
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بالخرطوـ  الَموُروثات الثقافية ودور المرأة في عممية التنشئة
 دراسة ميدانية في األنثروبولوجيا الثقافية بحري 

 (1)إيناس حساـ الديف عبد الخالقد. 
 
 مقدمت

يمتد منذ العصور القديمة، والتي تداخمت مع تاريخ مصر  طويل   اريخ السوداف، تاريخ  ت  
وبالد السوداف اسـ أطمقو العرب قديًما عمى ذلؾ الجزء مف القارة عمى مدى فترات طويمة، 

األفريقية، ويشمل جنوب الصحراء الكبرى، فيقع السوداف بيف غرب أفريقيا، ودوؿ الشرؽ مع 
اتصالو بالبحر األحمر، واحتاللو شطًرا كبيًرا مف وادي النيل وكونو يربط بيف أوروبا ومنطقة 

يا، جعمو في ممتقى الطرؽ األفريقية، وعمى اتصاؿ دائـ بجاراتو البحر المتوسط وأواسط أفريق
فنشأت عالقات تجارية، وثقافية، وسياسية، بيف مصر والبالد السودانية منذ األزؿ، وكاف 
 .قدماء المصرييف يسمونو "تاحنسو" أي "أرض األرواح" أو "أرض هللا" عندما بيرتيـ خيراتو

بمزيج مف ثقافة الحضارة المصرية القديمة لذا تأثرت ثقافة المجتمع السوداني 
والممالؾ القديمة، وكذلؾ اتضح التأثر بالثقافة العربية اإلسالمية والثقافة األفريقية في كثير مف 
الممارسات والعادات الثقافية، ويظير ىذا التمازج بيف الحضارات بوضوح في الممارسات 

 خالخاصة بالوالدة "الوضع"، الزواج، الوفاة... إل
وتختمف عممية التنشئة في كل مجتمع باختالؼ طبيعة الثقافة، التي تسود ذلؾ 
المجتمع، وتعد األـ ىي الحمقة األولى في الوجود كمو عمى مستوى الكائنات الحية، وفي النوع 
اإلنساني التي يقع عمى عاتقيا الدور األكبر في ميمة التنشئة الثقافية، ولـ يكف نابميوف 

"إف اليد التي تيز السرير ىي التي تيز العالـ"، حيث تقـو خالؿ عممية  مخطًئا حيف قاؿ
التنشئة بربط الفرد بتراثو االجتماعي والثقافي، الذي تتوارثو األجياؿ جياًل بعد جيل، باإلضافة 
 .إلى تعميـ الفرد التعاوف والتضامف مع مف يعيش بينيـ مف أفراد األسرة أو أفراد المجتمع

أمور يكتسبيا اإلنساف بالتعمـ مف المجتمع، الذي يعيش فيو عمى  فعناصر الثقافة
اعتبار أنيا ىي "التراث الثقافي"، الذي يتراكـ عمى مر العصور، ولقد أعطى العمماء أىمية 

 .كبرى لعنصر التعمـ أو االكتساب
                                                             

 جامعة القاهرة. –قسم األنثروبولوجيا  –الفسلفة في الدراسات األفريقية  اهدكتور ( 1)
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فالفرد يتعمـ أنماط السموؾ التي تسمى "ثقافة" مف خالؿ عممية التكيف االجتماعي، 
ب الطفل ثقافة المجتمع الذي تربى فيو، والتي تصبح مف خالؿ مراحل نموه جزًءا ال ويكتس

يتجزأ مف شخصيتو، وعف طريق التعمـ والمحاكاة، يترسب في شخصية الطفل مركًبا ثقافًيا 
مميزًا مف العالقات والعادات  وكل مجتمع يقـو عمى العالقات القائمة بيف أفراده، لكنو يشمل 

العالقات ثقافة المجتمع، ونظمو، وعاداتو، وتقاليده، وفي ىذا الصدد يعبر إلى جانب تمؾ 
 ."جريفتش" عف العالقة بيف الفرد والمجتمع

ف المجتمع كامف في أفراده"، فالعالقات المتبادلة وما  "إف الفرد كامف في مجتمعو، وا 
ور في التنشئة تمثمو أو تعبر عنو مف سموؾ ىي نابعة مف المجتمع وثقافتو، فالمجتمع لو د

الثقافية، فتعمـ الفرد المغة وعقيدة مجتمعو وممارستو لمفنوف واألوجو األخرى لمنشاط الثقافي 
كل ذلؾ يتعممو الفرد مف المجتمع، وبالتالي يمكف أف يعكس سموؾ الفرد نوع الثقافة السائدة 

 .ى سموكو"في مجتمعو، فكما قاؿ تارد "إف المجتمع يعمـ الفرد الثقافة التي تنعكس عم

تخضع المرأة في مجتمع الخرطـو بحري الثقافة السائدة ككل المجتمعات التقميدية، 
التي تمـز المرأة بمجموعة مف األدوار ينبثق عنيا بعض المياـ والمسئوليات التي تدور حوؿ 
جيل رعاية أفراد األسرة وعممية التنشئة الثقافية، تمؾ العممية التي يتـ بيا انتقاؿ الثقافة مف 

إلى جيل، والطريقة التي يتـ بيا تشكيل األفراد منذ طفولتيـ حتى يمكنيـ المعيشة في مجتمع 
ذي ثقافة معينة، ويدخل ذلؾ ما يمقنو اآلباء، والمجتمع واألفراد مف لغة وديف وعادات وتقاليد 

 .وقيـ وميارات ...إلخ، فالمرأة ىي المعبر الناقل لثقافة المجتمع لألجياؿ

لمرأة في التنشئة الثقافية، والتي تشمل مجاالت يمكف وصفيا بأنيا مجاالت ومشاركة ا
أساسية لمثقافة، تمؾ األساسيات التي ال يمكف االستغناء عنيا في الحفاظ عمى التماسؾ 
االجتماعي واألسري، فالمرأة ىي حاممة التراث الثقافي بعنصري الثقافة مادية أو غير مادية، 

 .مج تمؾ الثقافة مع التقنيات الجديدة لمتكيف مع الظروؼ المعاصرةكذلؾ يقع عمى عاتقيا د

ومف ثـ تحاوؿ ىذه الدراسة عرض دور المرأة مف خالؿ تأثيرىا ووجودىا في الحفاظ عمى  
الموروثات الثقافية، في عممية التنشئة، والتطبيع الثقافي، واالجتماعي، في الخرطـو بحري 

 : محاور أساسية بجميورية السوداف، مف خالؿ أربعة

  المحور األوؿ : المناسبات الدينية

  المحور الثاني: مناسبات األفراح

  المحور الثالث: مجالس

  المحور الرابع : الوفاة
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 احملور األول

 
 
 عد الدينياملنبسببث ذاث الب

تمعب المناسبات الدينية دوًرا بالغ األىمية في عممية التنشئة، فالمجتمع السوداني لو 
وتقاليده في المناسبات الدينية، وتشارؾ المرأة في إضافة لمساتيا في تمؾ المناسبات،  عاداتو

كما تنتيز ىذه المناسبات؛ لنقل الموروث الثقافي ألبنائيا، وخاصة موروث الثقافة الغذائية، 
 .وخاصة لمبنات، وأولى ىذه المناسبات

 :يوم الجمعة  -1

معة بطقوسو الخاصة، التي تبدأ منذ وىو يـو اجتماع العائمة، ويتميز يـو الج
الصباح، حيث تبدأ األـ وتساعدىا كل امرأة في المنزؿ سواء بناتيا أو زوجات أبنائيا بتحضير 
ما يسمى بػ"فطور الجمعة"، وىو عبارة عف الُجراسة "القراسة" بالتقمية، وتصنع بدقيق لو 

ويكة "نصنع معيا الويكة" خصائص لعمل القراصة فقط، والتقمية ىي الدمعة وناليجيا بال
ويحتوي الفطور عمى الفوؿ، والشعرية، وسمطات، وخاصة الخضراء، وجبنة ومرة فراخ، ومرة 

 .لحمة، والفراخ تكوف محمرة، ويكوف اإلفطار قبل الصالة

تجتمع العائمة كميا لتناوؿ الفطور أما إذا كاف ىناؾ ضيوؼ "فالرجاؿ بياكموا براو   
و "لحاليـ"، وبعد االنتياء مف تناوؿ الفطور يستعد الجميع ألداء صالة "لحاليـ " والنساء برا

الجمعة، الرجاؿ وبصحبتيـ الصغار مف الذكور يذىبوف إلى المسجد، أما النساء ومعيف 
 .الصغيرات فيصميف في المنزؿ"

 : رمضان -2

قد تختمف طقوس استقباؿ رمضاف مف دولة ألخرى، وتتنوع مظاىر االحتفاؿ بيذا 
ر المبارؾ بتنوع الثقافات والحضارات، ولكف تظل روحانيات ىذا الشير الكريـ واحدة يشعر الشي

ف اختمفوا في  بيا المسمموف جميًعا في كل بقاع األرض، وتتوحد قموبيـ عمى الطاعات، وا 
العادات والتقاليد، في السوداف، تبدأ مظاىر االحتفاؿ بشير رمضاف قبل قدومو بشيريف، مع 

ب تبدأ الحركة في األسواؽ، التي تزدحـ ببضائع رمضاف المعروفة، كما يتـ حموؿ شير رج
تزييف البيوت وطالؤىا، وتبدأ المساجد في إضاءة المصابيح الممونة عمى المآذف واألسوار، 
وتستعد النساء بتجييز متطمبات المنزؿ مف البيارات واألطعمة والمحـو والدواجف والزبيب 

ني الجديدة "العدة" مف شراء أطقـ لمعشاء ولمشاي ولمقيوة الجبنة والبمح، وكذا شراء األوا
 .و"الشراقرة" براد القيوة وصواني لمعصائر ولمشربات
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وتجييز المشروبات التقميدية المفضمة لدى السودانييف والتي يأتي عمى رأسيا 
مذاقيف مشروب ''الحمو مر'' الذي ال يخمو منو أي بيت سوداني، وسبب تسميتو بذلؾ أنو ذو 

فيو حمو ومر في ذات الوقت، ويتـ عممو مف الزريعة أي عيش الذرة يبمل في الماء لمدة ثالثة 
أياـ، وتوضع في الخيش وتمف وبيف الحيف واآلخر ترش بالماء حتى تنبت نبتة "تفجش" يطمع 
منيا شعر حتى يصبح لونيا بني، فيتـ نشرىا في الشمس حتى تجف وتصحف مع كركديو 

تمر ىندي"، وكموف وقرفة وحبياف وحمبة وشمار وجنزبيل، ثـ يعرض العجيف لمنار وعرديب "ال
ليخرج في شكل لفافات، حيث تبل ىذه المفافة بالماء؛ الستخالص ما تحتويو مف مادة، وىذه 

 .المادة ىي "الحمومر" فيضاؼ إليو السكر ويشرب بارًدا
  مائدة رمضان - أ

اج إلى ميارة عالية مف النساء لعممو، ويسمى إعداد مشروب األبري أو الحمو مر يحت
اجتماع عمل الحمو مر بػ "عواسة الحمو مر"، حيث تجتمع الفتيات تحت إشراؼ أمياتيف 
المتمرسات في ىذا العمل، الذي عادة ما يكوف جماعًيا ويحددف يوًما لكل منزؿ ينتقمف بعده 

المأكوالت والمشروبات  إلى منزؿ آخر وسط الضحؾ والبيجة، وتقـو ست البيت بتقديـ
وبسكوت وشاي وقيوة وبعض البيوت تقدـ المرارة، والشية، الفطير، الكنافة ... إلخ، والصغار 
ىـ أكثر المستفيديف مف ىذا التجمع، حيث يحق ليـ التياـ األبري الذي يتجمع في الجرجريبة 

ياتيـ أثناء احتساء "القرقريبة" في شكل كتل يضاؼ إلييا السكر مف السكرية، التي تتوسط أم
القيوة، ويعتبر يـو عواسة الحمو مر يـو لمتعارؼ وتدريب لمفتيات عمى العمل الجماعي وفرصة 
لتبادؿ األخبار والدردشة، وخاصة إذا كانت إحدى الفتيات سيتـ زواجيا في العيد، ومف فوائد 

مضاف مشروب الحمو مر أنو يروي عطش الصائـ، كما أنو مفيد لمكمى، كذلؾ مف مشروبات ر 
الجونجميز "القونقميز"، وىو ثمار أشجار التبمدي، والكركديو والعرديب التمر ىندي، وُجمر الديف 

 ."قمر الديف"، وكذلؾ عصائر الفواكو بمختمف أنواعيا"
ومف مظاىر االحتفاؿ التي يتميز بيا السودانيوف كل عاـ إقامة موائد اإلفطار 

موعة مف كبار الحي عند رأس الشارع ترقًبا لممارة الجماعية خارج المنازؿ، حيث تقف مج
وال يسمحوف ألي شخص بالمرور في وقت اإلفطار   وعابري السبيل لدعوتيـ لتناوؿ اإلفطار

دوف أف يجمس لتناولو معيـ حتى إنيـ يقوموف بإلزاـ سائقي السيارات بالتوقف عف السير 
ـ عمى النزوؿ وتناوؿ وذلؾ بوضع حواجز عمى الطريق قبل موعد اإلفطار بخمس  دقائق إلجبارى

 .اإلفطار
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ويبدأ االستعداد ليذه العادة االجتماعية قبل حموؿ شير رمضاف بفترة، حيث إف 
الشباب قد تدربوا عمى ذلؾ مف الصغر حيث كانت األـ تعمـ وتغرس في الطفل كل القيـ الثقافية 

 . الخاصة بأىمية ىذه المناسبة

ستيعاب الحضور مف أىل الحي وكذلؾ ألرض تكفي اليقـو الشباب بردـ مساحة مف ا
الضيوؼ حتى تصبح أعمى قمياًل مف مستوى الشارع وتفرش بالرمل المشوب بالبياض 
ويحرصوف عمى مد مستطيل باتجاه القبمة ليقـو مقاـ المحراب،وعند حموؿ شير رمضاف يقوـ 

يفرشونيا بما تيسر مف الشباب برش المساحة المذكورة وما حوليا بالماء لتمطيف الجو ثـ 
مفروشات وفق المستوى المادي ألىل الحي، أو ىناؾ مف يخصص بعض المفروشات ليذه 

 .المناسبة فقط ويطمق عمييا فراش رمضاف"
تزخر المائدة الرمضانية السودانية بصنوؼ مف األطعمة وتتألف مف عصائر الفاكية 

يات، الخضراوات، المقبالت، الشطائر مف المكسرات والحمو   والتمر والمحـو واألرز وغيرىا 
والفطائر، المعجنات والشوربة، وتغمب المأكوالت السودانية في رمضاف القراسة وىي عجينة 
سميكة وتصنع مف دقيق ابيض ودقيق اسمر مع اضافة البيكنج بودر وممح وتضاؼ الماء 

دقيق القمح،  وتترؾ لتتخمروكذلؾ الكسرة لكف تصنع مف دقيق الذرة مضاؼ إليو قميل مف
وكذلؾ ويتـ خبزىا عمى الصاج و الدوكة وىو بديل لمفرف اآلف ويستخدـ لفرد العجيف 
الجرجريبو القرقريبة أو السعفو ليتناوليا الصائموف مع الطبيخ السوداني المميز، الذي تختمف 
،ولحـ أنواعو وتسمياتو مثل الويكة والدمعة التي يتـ طبخيا في أحياف كثيرة بالمحـو والفراخ

الشرموط، كما تقدـ األطباؽ الشيية، مثل السمطات والزبادي وُمالح الروب، وكذلؾ العصيدة 
ولكف يتـ غمي الماء وتكوف  ة،وىي نفس عجينة الكسر  ،التي ال تغيب عف مائدة رمضاف

ال تتعجف العجينة ثـ يتـ صب العجيف في  ىحت ة،" رقيقة وتستخدـ المفراكة"رجيج العجينة
حمر، أبيض وًمالح أوىناؾ ُمالح  ،كمو بالتقمية أو ُمالح الروبأويتـ  ،لكريـ كراملالكاسات كا

ـ في إعدادىا  كما تزخر المائدة الرمضانية بأصناؼ عديدة مف السمطات والمقبالت، التي يستخد
التي  ،وات، أبرزىا الطماطـ والجرجير، بجانب العديد مف أنواع السمطةاكمية كبيرة مف الخضر 

 .ساء بإعدادىا لموجبات المختمفةتقـو الن
ا مف مكونات المائدة، ويتـ عمميا في البيت، حيث ال يًضا تشكل الحمويات جزًءا ميمً أو 

يميل السودانيوف إلى شراء الحمويات مف المتاجر المتخصصة، وتختص الفتيات الصغيرات في 
رشادات األميات  .صناعة ىذه الحمويات، باالستعانة ببعض الكتب وا 
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ا بيف ىؤالء الفتيات في إعداد المقيمات الزالبية ا شديدً د رمضاف تنافسً ويشي
وتميل معظـ  ،فيما تعتبر الكنافة ىي سيدة حمويات رمضاف ،والبسبوسة وبمح الشاـ

التي تتميز بجودة خامتيا وسيولة إعدادىا، أما  ،السودانيات إلى استخداـ الكنافة المحمية
رفض مغادرة المائدة، ويصر عمى الوجود حتى في رمضاف، الذي ي ،الفوؿ فيو الطبق الوحيد

بجانب الطعمية التي يفضميا الكثيروف ساخنة في اإلفطار، وىو السبب الذي يجعل النساء 
فيعتبر رمضاف فرصة لألـ لنقل وغرس الثقافة الغذائية  ،يبدأف بإعدادىا قبل اإلفطار بوقت قميل
 .ارثتيا مف قبلألبنائيا التي بدورىا قد نقمت إلييا وتو 

وبعد االنتياء تماًما مف عممية تجييز الطعاـ يجمس الشباب والصغار مف الذكور إلى 
ومع ارتفاع صوت المؤذف تمتد األيدي إلى أطباؽ البمح أواًل اقتداًء بسنة رسوؿ  ،جانب الكبار
والفواكو  ،الميموف وعصير  ،وأىميا الحمو مر ،ثـ يعقب ذلؾ تناوؿ المشروبات ،هللا ملسو هيلع هللا ىلص

وىي مشروب سميؾ القواـ مف الذرة  ،المختمفة إلى جانب بعض المشروبات المحمية كالمديدة
ويسمونو "الغباشة"،  ،أو المبف الخاثر المسكر المخموط بالماء ،أو الدخف ،أو القمح ،الرفيعة

يعودوف مرة وبعدىا  ،ثـ يؤدوف الصالة ،باإلضافة إلى المشروبات المجموبة مثل قمرالديف
وىو ما يعني بالعربية  ،أخرى لتناوؿ الطعاـ، وبعد تناوؿ اإلفطار يعقد مجمس "الونسة"

وىي الذرة أو الموبيا بأنواعيا أو  ،وخاللو يتسمى أىل المجمس بتناوؿ البميمة ،الفصحى "األنس"
جالس وفي م ،باإلضافة إلى البمح ،وىي في العادة تكوف مسموقة مع قميل مف الممح ،الحمص

وغير ذلؾ ىذا إلى جانب الشاي وقيوة البف، وينفض ىذا  ،ميسوري الحاؿ يتواجد التيف والزبيب
 .المجمس قبيل صالة التراويح

  ويحاالتر - ب

تمتمئ المساجد في ليالي رمضاف بالمصميف، وتقـو بوضع برنامج يومي صباحي 
والسيرة، وتشيد صالة التراويح  لمنساء ولألطفاؿ لمتدريب عمى تجويد وحفع القرآف وأخرى لمفقو

 ،ازدحاًما ممحوًظا بالمصميف مف الرجاؿ والنساء واألطفاؿ، وتصمى دائًما بجزء مف القرآف
ويختتموف الميمة بالمدائح النبوية، ومف أشيرالمداحيف الشيخ عبد  ،ويتخمميا أدعية وابتياالت

يفزيوف السوداني مف ىذه المدائح الرحيـ البرعي شيخ السوداف كمو، وال تخمو اإلذاعة وال التم
 .طواؿ شير رمضاف
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تعمل الطرؽ الصوفية في ىذا الشير عمى تكثيف ممارسة طقوسيـ الدينية مف قراءة 
األوراد واالبتياالت، كما تكثف أيًضا حمقات الدروس الدينية قبل صالة المغرب، وبعد اإلفطار 

بمصاحبة  "ضرةالحَ ػ"عرؼ بالتي تُ  ذكرتبدأ في جمسات اإلنشاد الدينية، كما تقاـ حمقات ال
الطبوؿ والدفوؼ بعد صالة التراويح، وتحتفل الطرؽ الصوفية بمناسبات معينة في رمضاف مثل 

وكذلؾ فتح مكة، وييتـ رجاؿ الطرؽ الصوفية في  ،وىو يوافق غزوة بدر ،ليمة السابع عشر
التي تميز احتفاالتيـ  ،ألشياءالسوداف بإقامة العديد مف موائد الرحمف لمصائميف، ومف أجمل ا

ويطرقوف  ،"المسحراتي" حامميف الدفوؼ بيذا الشير أيًضا اجتماع شباب األحياء ليؤدوا دور 
صالة  ف حتى يتناولوا سحورىـ ويؤدو  ،عمييا مناديف في الناس ومردديف بعض األناشيد الدينية

 .الفجر في جماعة

طعاًما خاًصا يعرؼ بالرحمات  ي الخميس األخير مف رمضاف يعد السودانيوف ف  
يتصدقوف بو عمى الفقراء وفي الشير الفضيل تكوف الفرصة لتبادؿ الزيارات العائمية، كما ُيعد 

وخاصة وقت اإلفطار الجماعي، فضاًل عف السماح ليـ  ،شير رمضاف شير المتعة لألطفاؿ
اف، وفي األياـ بالسير إلى وقت متأخر مف الميل، األمر الذي ال يجوز ليـ في غير رمض

األخيرة مف شير الخير، تشيد المنازؿ السودانية نشاًطا ممحوًظا، وتحرًكا ممموًسا، إذ تبدأ 
 ،والبسكويت ،االستعدادات الخاصة لتحضير حموى العيد، وتنشغل النساء في عمل الناعـ

بيف  وعادة ما يتـ تحضير ذلؾ بشكل جماعي وتعاوني ،وغير ذلؾ مف أنواع الحموى  ،والغريبة
النساء؛ فكل يـو مثاًل يقـو فريق مف النسوة مجتمعات بصنع ما تحتاجو الواحدة منيف في 

 .بيتيا، وفي اليـو التالي يشترؾ الجميع أيًضا بتحضير الحموى ألخرى وىكذا"
 :استقبال العيد -3

أما العيد فيستقبمو الناس مبتيجيف بعد أف أدوا فريضة الصياـ، فبعد أداء صالة العيد 
حيث يضـ الواحد  ،وكباًرا بالسالـ عمى مف يقابميـ في المسجد شعائرىا يقـو الناس صغاًراو 
يسر، وكل شخص يطمب و نحو كتفو األيمف ضمو واحدة مع الضرب الخفيف عمى الذراع األيخأ

مف أخيو العفو والسماحة، ويطمب منو أف يعفو عنو حتى ولو لـ يكف ىناؾ ما يربطيما مًعا، 
يتوجو كل الناس ليصل كل منيـ رحمو وجيرانو، ويتحركوف في مجموعات صغيرة ومف المسجد 

ما بيف ثالثة إلى ستة أشخاص، حيث يقدـ ليـ صاحب البيت الذي يقوموف بزيارتو الحموى 
ـ يصطحبوف صاحب الدار معيـ لتينئة  ،والكعؾ ، وعند خروجي الذي يصنع خصيًصا ليذا اليـو

 .الجار اآلخر
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جولتيـ في الحي كمو، ومف العادات عند أىل السوداف أف يقـو وىكذا حتى ينيوا 
كبر عمًرا وأيسر الناس حااًل الدعوة لتناوؿ الفطور صباح أوؿ أياـ عيد الفطر في الرجل األ 

والمقيمات بالعسل الصافي، مع شرب  ،والشعبية ،والسكسكانية ،بيتو، وىو: العصيدة، والمشبؾ
 .والشاي ،القيوة

إلى كبيرىا لقضاء أوؿ يـو العيد في دار البيت الكبير، وىو بيت  وتتوجو كل عائمة
الجد والجدة "الحبوبة"، في حيف تكوف زيارة األماكف البعيدة واألصدقاء في اليـو الثاني مف 

ومف المتعارؼ عميو في السوداف أف يعطي الرجاؿ أي طفل يزور داره  ،العيد خارج المدف
 . بعض الماؿ كعيدية

 :ىعيد األضح •

ا في مجتمع الدراسة، عف غيره مف المجتمعات في البالد ال يختمف عيد األضحى كثيرً 
ستقباؿ ليمة العيد في السوداف، بترتيبات خاصة يشترؾ فييا استعداد باإلسالمية، حيث يبدأ اال

عداده إذ يمثل ذلؾ بيجة خاصة، فتسير األـ  األطفاؿ مع أمياتيـ، مف حيث ترتيب المنزؿ وا 
اتيا، يعدوف المنزؿ حتى يخرج في أجمل صورة، في جو مف البيجة والسعادة، التي ومعيا بن

تخيـ عمى المسمميف في ىذه الميمة المباركة، وما أف تنتيي ربة البيت مف إعداد المنزؿ، تبدأ 
والذي ُيستخدـ في المناسبات الخاصة،  ،بإطالؽ نوع خاص مف البخور في أركاف المنزؿ

وىو عبارة عف خميط مف المباف والعود وبعض األعشاب؛ إذ ُيعّد البخور  ،"التيماف" ػويعرؼ ب
 .مف التقاليد المتوارثة عند الشعب السوداني، وجزًءا مف ثقافتو القديمة

ويبدأ يـو العيد باالستعداد لمذىاب إلى مصمى العيد والتكبير والتيميل والذىاب مبكريف 
في الحي أو ساحة المسجد إذا كاف واسًعا، إلى المصمى الذي يكوف عادة في ساحة واسعة 

وتفرش المفارش التي يصمي عمييا الناس، في مالبسيـ البيضاء المميزة، ويصطحبوف 
عدادىا قبل قدـو العيد بأياـ،  ،األطفاؿ معيـ وىـ مزدانيف بالمالبس الجديدة التي تـ شراؤىا وا 

روحاني جميل، ويحرص الكل عمى  يخرجوف أطفااًل وكباًرا ليتشارؾ الجميع فرحة العيد في جو
إلقاء التينئة بالعيد لكل مف يعرؼ مف أىل وجيراف وعمى أىل البيوت، ويصفو الجو بيف 
المتخاصميف لشدة الترابط بيف السودانييف، ويتميز المجتمع السوداني بعادة أصيمة تدؿ عمى 

حيث يتجمعوف في  ،و الحيمدى الترابط االجتماعي الوثيق بيف أىل القرية الواحدة أو المدينة أ
 .و الغداءأ شكل مجموعات لإلفطار
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ويسارع الكل بدعوة اآلخر، ونادًرا ما يبقى أحد بمفرده في أي مائدة سودانية، بل 
يسارعوف بدعوة عابري السبيل، ويتجمع األىل واألسر الممتدة في بيت العائمة ابتياًجا بيذه 

 .المناسبة"
تبدأ التجييزات لذبح األضاحي في جو مف السعادة  وعند عودة الرجاؿ مف صالة العيد

والبيجة، وتسعد النساء بطبخ ىذه األضاحي وتوزيعيا عمى الجيراف والفقراء والمحتاجيف ابتغاء 
الثواب ومرضاة هللا سبحانو وتعالى ففي عيد األضحي عادات وتقاليد ومأكوالت، تميز المجتمع 

حرص األـ عمى غرسيا في ثقافة أبنائيا مف والتي ت ،السوداني عف غيره مف المجتمعات
 .الجنسيف

ففي صبيحة عيد األضحى المبارؾ في أوؿ أيامو يقـو الجميع بتناوؿ العصيدة عقب 
عودتيـ مف الصالة، وذلؾ لتأخر اإلفطار، حيث ينيمؾ الجميع في مراسـ الذبح والتضحية، 

بامية المجففة والمطحونة، وتتكوف العصيدة مف خميط مف الدقيق مع الماء، يضاؼ إليو ال
، حيث يطمق عمى ىذا الخميط السوداني الخالص قبل إضافتو إلى  المضاؼ إلييا المحـ المفرـو
الدقيق والماء اسـ الويكة، ويكوف تناوؿ العصيدة مثل التصبيرة حتى يتـ االنتياء مف الذبح، 

بيت الكبير، بدًءا مف مراسـ ويجتمع شمل األسرة والعائمة دائًما في أوؿ أياـ عيد األضحى في ال
خر أياـ العيد، وتقـو كل أسرة مف أسر العائمة ىي األخرى بالتضحية كل عمى آاألضحية حتى 

 .حدة عمى امتداد أياـ العيد

وجرت عادة عيد األضحى في مجتمع الدراسة، أف ُيقسـ لحـ األضحية إلى ثالثة 
اب الحمة، والثالث المرارة، والمرارة أكمة ويسمى كب ،أقساـ، األوؿ ىو الشواء، والثاني المطبوخ

سودانية خالصة، يتناوليا السودانيوف في صبيحة أوؿ أياـ العيد في اإلفطار، وعقب الذبح 
مباشرة، حيث تأخذ أحشاء الماعز أو الخراؼ، مف الكبد والرئة والطحاؿ والكمى، وتتبل جيًدا بعد 

، ولكنيا إذا طييت فإنيا تسمى "كمونية"، أما أف تنظف تنظيًفا شديًدا، ثـ تؤكل نيئة دوف طيي
ا، حيث تتوجو إليو معظـ األسر، الغداء فتكوف عند أكبر سكاف المنطقة سًنا ومقامً  ةوجب

لتناوؿ وجبة الغداء في منزلو، بعد أف يكونوا قد أكمموا جولة التياني عمى بيوت الحي والجيراف 
حيث يقدـ كحموى  ،ائدة العيد أيضا في السودافا عمى ميمً ما واألقارب، أما التمر فيمعب دورً 

 .المجفف أو الرطب أو العجوة ة لمعيد في أشكاؿ متعددة سواءيرئيس
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ف أوأيًضا مديدة البمح وىي مف التمور المطبوخة كذلؾ يقدـ مشروب الشربوت والبد 
ويضاؼ إليو الماء  ،حيث يساعد عمى اليضـ، حيث يبمل البمح بالماء ،كليشرب عقب األ 

 ."**يـو كامل وال يترؾ أكثر مف ذلؾ حتى ال يتخمر" ةوقميل مف الحرجل "عشب طبي"لمد
 :االحتفال بالمولد النبوي  -4

ويبدأوف  ،عميو الصالة والسالـ ىمولد المصطف ى ف كثيًرا بذكر وييتـ السوداني
يف إقامة وتتوالى إلى ح ،ستعدادات لو مبكًرا مع بدايات األسبوع األوؿ مف شير ربيع األوؿاال

حيث تخصص الدولة أرًضا لالحتفاؿ بيذه  ،االحتفالية بميمة الثانية عشر مف ربيع األوؿ
وتسير المواكب  ،وترفع الرايات ،المناسبة العظيمة وفييا تنصب الخياـ وتتألأل فييا األنوار

ة يتبعيـ حمم ،الصوفية يتقدميا رجاالت الدولة ومشايخ الطرؽ الصوفية والموسيقى العسكرية
المولد والتي  ةبزف ىوىي ما تسم ،والشارات واألعالـ وصوال إلى أرض االحتفاؿ يالصوف ي الز 

ـ بحري وأـ درماف والخرطـو حيث تبدأ الدروس والحضرات  ،تجوب شوارع وأحياء مدينة الخرطو
 .التي تمتد حتى الميمة الختامية التي تختـ بصالة الصبح ،وقصائد المديح

 والفولية مف أشير أنواع الحمويات التي يقبل عمييا الكبار وتعتبر حموى السمسمية
، وعرائس المولد ولعب األطفاؿ التي تصنع مف الحموي، ويتفنف صانعو  والصغار في ىذا اليـو

 ف في تشكيميا، فالبنات يفضمف العرائس المصنوعة مف الجموكوز بصبغة ممونو ويقومو ى الحمو 
والد فيفضموف الحموى التي تأتي عمى شكل حصاف نيا بورؽ الزينة المموف، أما األ يتزيب

وفارس، أو جمل، أو ديؾ وغيرىا ..وتحرص األميات عمى اصطحاب األطفاؿ معيف ومع أبائيـ 
 .لحضور االحتفاؿ"

منذ االستعداد لموضوع أو الوالدة حتى  ،كما اتضح دور المرأة األـ في عممية التنشئة
ستعداد لموالدة، ثـ الوالدة ثـ طقوسيا وطقوس ـ االىتماـ بتغذيتيا ثالوالدة بداية مف اال

االحتفاؿ بالمولود "السماية" السبوع، والطقوس المصاحبة لو، كما برز دور الجدة والخالة 
وىي أدوار تبيف مدى أىمية المرأة األـ والجدة والخالة في عممية  ،وتأثيرىـ في عممية التنشئة

يًضا أوالتي ترتبط  ،ية المرتبطة بعادات وطقوس المجتمعكما تبيف ثقافة المرأة الغذائ ،التنشئة
ودورىا  ى،بمناسبات بعينيا كما في فطور الجمعة، ورمضاف، واألعياد والمناسبات الدينية األخر 

 .في نقل ىذا الغرس الثقافي ألبنائيا
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 احملور الثبني

 
 
  عد االحتفبيلاملنبسببث ذاث الب

 
 رس""الع

 الشيلة -1
ا اليـو باستقباؿ بيت العريس لمعمات والخاالت والجيراف مف السيدات وتبدأ إجراءات ىذ
وقبيل المغرب حامميف ىدايا لمعروسة وأىميا عبارة عف مالبس العروس،  ،لمذىاب بعد العصر

وأىمو محمولة في حقائب كبيرة، وتنتقل  ،وأيًضا المالبس الداخمية والذىب حسب مقدرة العريس
وىف يزغردف طواؿ  ،خاالت والجيراف فقط دوف اصطحاب الرجاؿالسيارات حاممة العمات وال
ويقمف بفتح الحقائب لالطالع عمى ما أرسمو العريس مف ىدايا  ،الطريق حتى بيت العروسة

مثل:  ةشنط كبيرة، شنطة لمعطور الناشاف ةوذىب، فيناؾ مف يحضر شيمة تتكوف مف عد
، المحمبية، ة: "الصندليةف وعطور الريح، المحمب، القرنفل، اليبياة"المسؾ، الصندؿ، الضفر 

والتي تستخدـ في طقس دؽ الريحة، وشنطة أخرى  ،السرتيو، المجموع، العطور البارسية"
وشنط اليد كل اثنيف نفس الموف، وشنطة لممالبس الداخمية وقمصاف النـو وشنط  ةلألحذي

 ةوانيا نفس األحذيلألمفساتيف والبموزات واإلسكيرتات وشنطة لمثياب السودانية وتكوف 
 .والحقائب وشنطة أخرى لمكريمات وأدوات التجميل، وىدية لوالد ووالدة العروس

بعد ذىاب السيدات بحوالي ساعتيف يقـو العريس باصطحاب أصدقائو المقربيف 
حتفموا اإللقاء التحية والسالـ عمى أىل العروسة الذيف يكونوف قد  ؛وأخوتو خمف السيدات
حضار إحدى المغنياتبالقادمات مف نسا التي تغني  ،ء الدار مع تعميق الزينات واألنوار وا 

 ،والخاالت ،وشقيقات العروس ،أغاني التراث السوداني، وفي ىذا اليـو تستعد أـ العروس
عداد المشروبات ألىل العريس ولمضيوؼ وعند  ،والعمات وبناتيف بعمل المأكوالت والخبائز وا 

ـ أـ العروس باستعراض األشياء الموجودة داخل الشنط لكي قدـو أىل العريس بالشيمة تقو 
ا تمؾ المستمزمات الخاصة تظير أماـ الجميع مدى تقدير العريس وأىمو لبنتيا، وكاف قديمً 

بالعروس تقـو حماتيا وشقيقات العريس بشرائيا فكانت تسمع العروس الكثير مف التعميقات 
أو ذوقو مش قد  ،الجيدة ةالنوعيمف  ليس ،لثوبىذا ا مف الحاسدات والحاقدات عمييا مثل ما

ي أل ىوذلؾ حتى تتصد ءىا،شياأوتختار  ،صبحت اآلف الفتيات تنزلف مع عريسياأكده، ليذا 
وذلؾ ألف المرأة السودانية ربتيا  ،بيا العريس ىتأالتي  ،عف األشياء ةقد تتفوه بكمم ةواحد

ولو  ،وعدـ السماح ألي أحد أف يمس ذلؾ ة،أميا عمى احتراـ الزوج واحتراـ قدراتو المادي
 .ةبكمم
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والذي يعقد في أقرب  ،وفي أحياف أخرى قد يكوف يـو الشيمة ىو نفسو يـو عقد القراف
وعادة يكتب الكتاب عند صالة العصر أو صالة المغرب ويقـو  ،مسجد مف بيت العروس

 والصالة المسئوؿ عف العقد بإعالف العقد في ميكرفوف المسجد ويقوؿ "بسم ميحرلا نمحرلا هللا
والسالـ عمى الرسوؿ الكريـ، نجتمع اليـو لعقد قراف فالف ود فالف عمى فالنو ود فالف، وبعد 

إعالًنا بإتماـ  ةناري ةأعير  ةطالؽ ثالثإف ويدعوا لمعروسيف، وبعدىا يتـ آتماـ العقد يقرأ القر إ
ويكوف بيا مكاف خاص  ،وسمنزؿ العر  أماـوتنصب خيمة كبيرة حمراء الموف  ،عقد القراف
 ،ومكاف آخر خاص بالرجاؿ، حيث يتـ دعوة األىل واألصدقاء والجيراف مف الطرفيف ،بالنساء

كما تتواجد فرقة موسيقية إلحياء  ،وداخل الخيمة توجد تراييزات وكراسي لجموس المدعويف
تيا وبنات الحفل، وفي ذلؾ الوقت تكوف العروس عند الكوافير وبصحبتيا شقيقاتيا وصديقا

الخاالت والعمات إف وجدوا، وتتزيف العروس ويسمح ليا ألوؿ مرة أف تحني يدييا فقط، ففي 
المجتمع السوداني الفتاة التي لـ تتزوج ال تحني قدمييا، ليذا ينظر المجتمع إلى الفتاة التي 

 .مشيًنا ائً ينيا فعمت شإتحني قدمييا دونما زواج 

وفي ذلؾ الوقت عقب  ،إلى الخيمة ةر تزؼ في عربوبعد انتياء العروس مف الكوافي
 ةتنطمق زغاريد النساء معمنو  ،ا بتماـ العقدعقد القراف وبعد عقده تطمق ثالث رصاصات إعالنً 

ثـ تقـو شقيقات  ،تـ توزيع الطعاـ مما لذ وطاب مف محاشي وفراخ ومخبوزاتيو  ،الفرحة
والبيتي فور والفواكو  ةعـ والغريبالعروس أو صديقاتيا أو أقاربيا بتوزيع التمر والنا

ويأتي العريس ليسمـ عمى أـ العروس ليناؿ  ،لخ وتدخل العروس إلى الخيمةإ ومشروبات ...
ي ىالعزؼ والغناء ويقـو المدعووف والمدعوات بالرقص، وحب ةرضاىا، وتبدأ الفرقة الموسيقي

رًحا بو، وكذلؾ العروس كتاؼ احتفااًلوفالعريس يرقص مع أصدقائو ويقوموف بحممو عمى األ 
ترقص مع شقيقاتيا وصديقاتيا وأقاربيا حتى أـ العروس ترقص فرًحا بابنتيا وكذلؾ األطفاؿ 

 .يشاركوف في الرقص

 ،وتحرص األميات عمى اصطحاب األطفاؿ معيا لممشاركة في ىذه المناسبة العائمية
ا السيدات الكبيرات ففي ف تراىأوتكوف ىذه المناسبات فرصة لمفتيات الالتي في سف الزواج 

 .المستقبل قد ترشح إحداىف لمزواج مف أحد الشباب الذي يرغب في الزواج

وكذلؾ الجيراف  ،حواؿ بعضيفأوتجمس النساء ويتبادلف األحاديث والسؤاؿ عف 
 .ضحكاتيف مع تعالي أصوات الزغاريد ىوأخبار بعضيف وتتعال ،يتقابموف ويتبادلوف األحاديث
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 الِعرس -2
وأىل العروس أف  ،ويكوف االتفاؽ بيف العريس ،وىو يـو الزفاؼ ،س بكسر العيفالعر 

كثر، ويبدأ االستعداد لو استعداًدا كبيًرا وخاصة يكوف بعد عقد القراف بشير أو شيريف عمى األ 
، فالمرأة السودانية تيتـ بزييا  ،في بيت العروس حيث تبدأ في االستعداد والتزيف ليذا اليـو
 ،نتقاؿ لمرحمة جديدة في مراحل الحياةحيث يعتبراف بمثابو إعالف لال  ،ىذه المرحمةوزينتيا في 

كبر في ىذه وليا مراسـ وطقوس خاصة بيا، وبالطبع تمعب األـ الدور األ  ،وىي مرحمة الزواج
بما يعرؼ بدؽ الريحة، وىو يعد مناسبة اجتماعية خاصة لمنسوة، كما تزيد في  أالمرحمة فتبد
تماعي في المجتمع السوداني، حيث تقـو أـ العروس بدعوة جارتيا وصديقاتيا الترابط االج

ونساء األسرة في يـو دؽ الريحة، ودؽ الريحة تقـو بو األـ أو الجدة فيف مختصات وليف 
في صنع ريحة العروس بجميع أنواعيا الناشفة والسائمة والدلكة والخمرة، وتحرص األـ  ةخبر 

ذا كانت ليا أخت سبقتيا في ا  و  ،عف دؽ الريحة يءلتتعمـ كل شعمى أف تكوف العروس معيا 
الزواج فتكوف قد حضرت جمسة دؽ الريحة مف قبل وتعممت مف أميا الكثير مف األسرار عف 

كما تشارؾ العمات والخاالت في يـو دؽ الريحة، وتبدأ مراسـ الدؽ بالغناء إذ  ،الزينة عموما
أصوات ونغمات تبدأ معيا النسوة في ترديد األغاني  التي تدؽ فييا الريحة ،تصدر المصحانة

  والتي أشيرىا "العديمة" ،التراثية ليذه المناسبة

"الميمة العديمة ويا عديمة هللا ... والميمة العديمة تقدـ وتبرا ... والميمة العديمة ويا 
 يد"عديمة السيد ... يبكر بالوليد والفايدة تمال اإل

 ىائية بداية العمل، وىي عبارة عف ابتياؿ هلل سبحانو وتعالوتشكل ىذه األىزوجة الغن 
كبر سًنا بيف النساء واألقرب رحًما لمعروس أو بمباركة الزواج، وغالًبا ما تبدأ بدؽ الزيحة األ 

المرأة التي في حالة وضع، والمشاركة في ىذه المناسبة تعتبر ديًنا ال بد مف أدائو ألف الغياب 
عذر يصبح نوًعا مف العتاب النسائي، وفي الغالب، تحرص معظـ عف ىذه الطقوس مف دوف 

النساء عمى حضور ىذه المراسـ ليتسامرف ويتبادلف الضحكات، وتبدأ مرحمة صنع ريحة 
 .العروس بجميع أنواعيا الناشفة والسائمة والدلكة والخمرة وخمرة الزيت الخاصة بالعروس

ف ا  ور القديمة المعروفة عند العرب و وىي نوع مف العط ،والخمرة ىي الرائحة الطيبة
اختمفت مكوناتيا، والخمرة السودانية مزيج مف مسحوؽ الصندؿ والضفرة والمحمب والمسؾ 

 .مخموطة بالعطور السائمة
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بخمط جميع المواد  وتتـ طريقة التحضير ،وىي أنواع مختمفة باختالؼ مكوناتيا
تمخ" عمى جوانب الوعاء المستدير الناشفة مع بعضيا في وعاء وتعجف بالصندلية وتمصق "
حمر داكف تقمب ثـ أوتحوؿ لونيا لموف  ،وتدخف بالشاؼ في نار ىادئة، كمما تدخنت العجينة

وىكذا تتكرر العممية مرة بعد  ،وتعرض لمدخاف ،وتمصق عمى جوانب الوعاء ،تعجف بالصندلية
زجاجة وتصب فييا كل ترفع العجينة مف الدخاف وتوضع في  ،مرة حتى تتشبع برائحة الدخاف
ا وتوضع مغمقة في مكاف دافئ لمدة أسبوع عمى األقل حتى تتخمر، الروائح السائمة وترج جيدً 

وىي قطع  ،ثـ تعد ليا حبات الدلكة ،ثـ يجيز عطر يتكوف مف عطور خاـ مغمية بزيت خاص
 .والمسؾ معطرة في شكل دوائر لتدليؾ الجسـ   ،مف عجيف القمح

 الحنة -3
كممة تبعث الشعور بالفرح والسعادة الرتباطيا الوثيق  ،الحّناء أو الِحنَّة الخضاب أو

كما ترتبط  ،بمختمف المناسبات السعيدة.. فأىل السوداف يحتفوف بالحناء ويتفاءلوف بيا
 .ويعتبر يـو 'الحنة' مف أىـ طقوس العرس التي تسبق حفل الزفاؼ ،عندىـ بالغناء والرقص

األشير في المنطقة العربية واألفريقية، وتميزت المرأة السودانية  وتعتبر الحناء السودانية
وجاء تميز  ،بالرغـ مف استخداميا في اليند واليمف والصوماؿ ودوؿ الخميج ،بنقش الحناء

 .ما يجعل الحناء أكثر جاذبية لألنظار ،الحنة السودانية الىتماـ النساء السودانيات بيا

وديار المجاذيب أشير المناطق  ،ديرية الشماليةوتعتبر مدينة الدامر عاصمة الم
وىي محصوؿ نقدي لسكاف  ،واشتيرت حنة الدامر في كل السوداف ،بزراعة الحناء الجيدة

ويقمف بحصادىا وتجفيفيا وطحنيا وتغميفيا  ،المنطقة، وبعض النساء يزرعنيا في بيوتيف
 .وىي األكثر جودة عمى اإلطالؽ

طقوس وضع الحناء في يـو عرسيا، ما يعطي  وتعتبر حنة العروس األشير في
وؿ مناسبة تضع فييا الفتاة الحناء المنقوشة عمى أجزاء عديدة مف أا وىي المناسبة زخمً 
وفي يـو عرسيا يجب أف تتميز العروس عف بقية النساء الالتي يضعف الحناء  ،جسميا

يز الغرفة التي بيا المنقوشة، وقبل ثالث لياؿ مف الزفاؼ تجيز حفمة "حنة العروس" فتج
ة متخصصة أونقشيا عمى يدييا وقدمييا مف قبل امر  ،العروس إيذاناً ببدء مراسـ وضع الحنة

"الحنانة"، وىناؾ مف يزيف حجرة العروس بوضع جريد النخل األخضر  ىفي ىذا العمل تسم
عميو ويوضع  ،وكذلؾ يؤتي بالعنجريب ،لتزيف الجدراف، وتفرش في األرض سجادة حمراء الموف 

 .البرش مطمي بالموف األحمر أو مغطي بمفرش أحمر ىبساط مف السعف يسم
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ويمتمئ  ويكوف أيًضا لونو أحمر، ،وفي ذلؾ اليـو ترتدي العروس الثوب السوداني
بيت العروس بصديقاتيا وبنات الخاالت وبنات العمات والجارات والخاالت والعمات ويكوف يـو 

ومف األغاني الشييرة ليذه المناسبة  ،نغاـ الدلوكةأناء عمى حتفاؿ كبير يستمتعف بو وسط الغا
 .لمعروس ومنيا

"عارضاف يا يومي سير العارضاف  ... وده العرضاف ودي امي براي .. عرضاف يا 
يومي سي العارضاف ده وكممي عمى جناي ... وناسو مكرميف الصفات يا يومي سير 

ناس عارضاف يا يومي سير العارضاف .. وما العارضاف وناسو ذبحوا الثيراف وغني شاكريف ال
  " تموه ليو في الكراس وحج ابوىو تـ خالص عارضاف يا يومي سير لمسمطاف

ويوضع أماـ العروس صينية  ،وكذلؾ أغنية الميمة زينة وعروسنا زينة مبروؾ عميؾ
ع مف ويوضع عمييا الُحج "الُحق" ويصن ،وىي صينية مخصصة ومزينة بالورود الحمراء ،الحنة

يًضا صحف أع آلًيا ويوضع نا يدويا أما اآلف يصحمر وكاف يصنع قديمً الخشب ويموف بالموف األ
 ،وكذلؾ زجاجات الصندلية والمحمبية والسرتية ،"الباشري أو الفندؽ" ىمخموط فيو الحنة يسم

وىي تمؾ المواد التي تستخدـ في وضع الحنة، وتبدأ الحنانة نقش الحنة في أشكاؿ ونقوش 
جميمة، ومما ىو جدير بالذكر أف المرأة المتزوجة البد أف تحني أسفل القدـ فحنة القدـ عالمة 

 .عمى زواجيا
لكف ا وفراشات عمى ظاىر اقا وأزىارً  فنية فيكوف أوراً وقد يأخذ النقش والرسـ أشكااًل 

وظاىر القدـ ويرتفع النقش إلى الساؽ وتنوعت األشكاؿ والنقوش تبعا لمموضة، وقد تجاوزت 
يًضا أعمى العروس فقط ولكف  ة، وال تقتصر الحنةبعض النساء مف الرسـ بالحناء إلى الكتاب

 .لمعريس حنة ليا احتفاؿ وطقوس وعادات تراثية جميمة
 :حنة العريس -4

يث يجتمع األىل حسوداف حنة العريس بال منازع، مف أجمل طقوس الزواج بال
حيث  ،واألصدقاء وكبار السف، ففي مجتمع الدراسة يحرص األىل عمى حضور حنة العريس
والتي  ،تقاـ الحفمة وتردد األغاني وتعمو الزغاريد، وتكوف حفالت الحنة قبل الزفاؼ بعدة أياـ

بوبة" بدعوة الجميع إلقامة أوؿ حفل يقيميا األىل وأصدقاء العريس، حيث تقـو الجدة "الح
لمحنة ثـ ثاني يـو تدعو الخالة لمحفل في بيتيا وثالث يـو العمة وىكذا .. والحبوبة في بيتيا 

وتعني قدـو ، ىذه الحفمة بالقدومة "الجدومة" ىتستعد لذلؾ الحفل مف زينة وطعاـ وشراب وتسم
 .الفرح



 

 

 

 

ت
ا
س

ا
ر
د

و
 
ث

و
حب

 

 

164 

 

 2018نيسان  –/ كانون الثاني  إبريل -يناير 

 

أما في شكل مبمغ مف الماؿ أو دعوة وقد ييادي األقارب أو أصدقاء العريس "نقوط" 
بشر" مع رفع أ"و فرقة موسيقية تحية لمعريس، ويستقبل العريس أقاربو وأصدقاءه الرجاؿ بقول

الحفل يودع العريس  ةوكذلؾ في نياي ،ويرد عميو الضيف مبارؾ ة،صبع السبابإيده وترقعة 
مو أشر وخاالتو و أب صبعو مع ترديد كممةإ ةالضيف حتى خارج المنزؿ مع استمرار طرقع

 .صواتيـ بالزغاريدأ ايمشوف معو وتعمو 

ويرقص الجميع  ،واألغاني الخاصة بتمؾ المناسبة ىالحفمة بعزؼ الموسيق أوتبد
الخاالت والعمات واألخوات وبنات الخاالت والعمات والجميع في حالة مف الفرح ويرفع األصدقاء 

 .العريس عمى اكتافيـ ويرقصوف بو وسط الزغاريد
ولكف العروس بيمنع حضورىا إلى حنة  ،تـ دعوة أىل العروس عمى الحفلتوكذلؾ 

"فطور العريس"  ػوفي ىذا اليـو يرسل أىل العروس ما يعرؼ ب العريس فيو حفل خاص بو،
ويعتبر كنوع مف التفاخر والتباىي بيف األقارب  ،وبيختمف ما يرسل كل حسب مقدرتو
والطعمية والفوؿ  ةومالح الروب والزيتوف والتجمي والمدعويف، فيناؾ مف يرسل العصيدة

والجبنة ودمعة وفراخ وقطير وشعرية والسكسوكانية مع العيش وممكف مخبوزات وفواكية، 
والحمو مر  ،مثل الجونجميز ،والمشروبات ،والناعـ ،والبتي فور ،وىناؾ مف يرسل البسكوت

الضفرة وخمرة الصندؿ والدلكة والبخور والعرديب، وكذلؾ ترسل عطور ألـ العريس فييا الخمرة و 
 .وخمرة المسؾ والدىف والكركار

أما إذا قاـ أىل العريس بعفو أىل العروس مف فطور العريس فيقـو أىل العروس 
وتشيل معاه الشبشب  ،بالسوراتي ةرساؿ "بياض العريس" تشمل لبس الجرتق المشغولإب

السوداني والدـو المكشوط والفنكوش مثل النبق والجونجميز والفوؿ  ةوالحاجات البمدي
 .دوات الحالقة كاممة وعطور ألـ العريسأوالمصحف وعطر و  ةوالمصالي

حيث القانوف  ،وتنتيي الفرقة الموسيقية مف الغناء ،ف يتناوؿ الجميع الطعاـأوبعد 
مف "الُحج"  ة، توضع صينية الحنة مكونةالسوداني يمنع استمرار أي حفل بعد الحادية عشر 

 .طباؽ المممؤة بالعطور المختمفة وتغرس الشموعواأل

مبروؾ ياصباح الخير ده عريسنا البعدؿ الميل ...سوي  ومف األغاني الشييرة أيًضا:
وما بقوؿ سويت ...ادي وما بقوؿ اديت .. "يقاؿ اسـ العريس" يا عمود البيت ...مبروؾ يا 

 .صباح الخير



 

  

165 

 

ت
ا
س

ا
ر
د

و
 
ث

و
حب

 

 

 2018نيسان  –/ كانون الثاني  إبريل -يناير 

 

 ةالعديم ةعديمو هللا ...العديل والزيف الميموأغنية العديل والزيف: الميمة العديمة ويا 
يا امو  ووفي اليـو البخيت وانتوتتمني ...حنني وتبرا في اليـو البخيت عجنولؾ الحنة.. اتقدمو 

غنية يا عديمة يا بيضا يا أوالجرش "القرش"ما ييمو ...دي اخواتو حنو والناقص بيتمو،وكذلؾ 
نصرؼ الجميع مع دعواتيـ بالحياة السعيدة وي ةماليكة سيري معاه ..، وتنتيي حفل الحن

 .والذرية الصالحة لمعريس
 :البطان -5

وىى مف الطقوس  ،الجمد أو البطاف مف العادات الراسخة عند بعض القبائل السودانية
حيث يتطوع الشباب بالجمد أماـ الفتيات  ،المصاحبة لمناسبات األعراس عند تمؾ القبائل

جمد المتطوعيف بالسياط في ظيورىـ وسط أىازيج وزغاريد  والنساء ويقـو العريس بميمة
النساء، وينتشر البطاف بيف قبائل الجعمييف والمناصير والكواىمة والبدو في شماؿ السوداف، 

نو مف مظاىر استعراض لمشجاعة والصبر أبشرؽ الجزيرة، وعرؼ البطاف  ةوفي منطقة البطان
بت التالشى أف عادة البطاف أا، ومف المالحع عمى المكاره ويمارسو الشباف صغاًرا وكبارً 

عزاز ـ لموجات العولمة، وُتعد مصدر فخر وا  حيث ارتبطت بقيـ ومفاىيـ مبنية عمى  ،واالستسال
التي وجيت إلييا باعتبار أف  ،نتقادات الكثيرةالشجاعة والصبر لـ يتـ التخل عنيا رغـ اال 

 . بصمةوال تمت إلى المدنية  ،الُبطاف عادة غير متحضرة

ـ تصنيف البعض بأف "البطاف" عادة ضارة بالصحة إال أنو عند القبائل الممارسة  ورغ
لو يعد تراًثا ال يمكف التخمي عنو، فالسوط لو أىمية قصوى عندما يغني فناف الدلوكة فيتدافع 
أصدقاء العريس إلى حمبة الرقص عمى إيقاع أغاني العرضة المصحوبة بالجمد بالسوط ليعبروا 

فرحتيـ بزواج صديقيـ، وربما ليسددوا ديًنا عمييـ فالعريس ربما جمد في زواج أحدىـ، عف 
وفي الغالب  ،ويستعد لمجمد ،ومف يقـو بالجمد ىو العريس أو شقيقو فيخمع أحدىـ جمبابو

العريس ىو الذي "يعربنوا" أي يبدأ الجمد فإذا تراجع المجمود فإنو يصبح حديث الناس وخاصة 
ف  ولو أشفق عميو أحدىـ  ،ثبت شجاعتو ولـ يخرج مف الحمبة إال بأمر العريسالبنات، وا 

تسيل الدماء مف  ويحل محل األوؿ وعادة ما ،وحاوؿ إخراجو فإف العريس يعربنو ىو اآلخر
ويستخدـ الزيت الساخف "الشيويو"  ،الظير والكتف بل قد يحتاج الواحد مف ىؤالء لعالج طويل

 يوعمن يد، وىذه الممارسة ليا أىداؼ ثقافية فيى إثبات رجولحتى يبرأ ظيره مف أثر الجم
ألسرة العروس مفاده أف ابنتكـ يحيط بيا  يلفروسية العريس وأىمو وخطاب اجتماعى تطمين

 .الفرساف"
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 حفلة الزفاف -6
 ى خر أحياف أوفي  ،الزفاؼ في نفس يـو عقد القراف ةفي بعض األحياف تكوف حفم 

وتكوف العروس منذ  ،يتـ االحتفاؿ بالزفاؼ في منزؿ أىل العروستكوف الحًقا، وفي العادة 
وبحسب المؤرخيف إف السودانيات عرفف  ،المشاط ىوقديًما كاف يسم ،الصباح عند الكوافير

"المشاط" عند دخوؿ المسيحية إلى مممكة دنقال العجوز، ومف ثـ انتشر في جميع أنحاء 
 .القبيمة أو يميزىا أو يوصف بياالسوداف بأشكاؿ متباينة منيا ما يعكس وجو 

  المشاط السوداني •

ووقتيا كاف يقسـ الشعر إلى أربعة أجزاء في  ،بدأ ظيور المشاط في شماؿ السوداف
لى اآلف  شكل صميب فيما يعرؼ بػ"مشطة الفقيرية" الشييرة، استمر المشاط في السوداف وا 

، وأضحى بعض الشباب يمشطوف وتطورت أنواعو وأشكالو واتخذ أسماًء عديدة في كل منطقة
واختفت  ،شعرىـ كنوع مف التسريح والتصفيف مؤخًرا كما النساء، ولكف اندثر بعض الشيء

معالمو وكل طقوسو القديمة، واآلف أصبحت أجيزة وكريمات التصفيف تستخدـ في تسريح 
ف بدت الرغبة فإنو يكوف  ،شعر النساء، وبات المشاط غير مرغوب فيو داخل كما السابق وا 

 .الكوافيرات بأسعار غالية"
وكانت "مشطة الفقيرية" ىي المعروفة وتمشطيا معظـ  ،المشاط ىو تضفير لمشعر

النساء بشق الشعر ألربعة وتقسيمو وتضفير الجزء الخمفي مع تضفير أو تسريح جانبيو 
ٍت ما يؤكد أف "المشطة" السودانية أصميا آ ،"المساير" وذلؾ في شكل يشبو الصميب ىوتسم

كما أف  ،ومثل "الشموخ" ،مف الشماؿ، كما أف المشاط كاف يميز انتماء المرأة ألي قبيمة مثمو
خاصة  ،وتمشطو النساء في قبيمة الشنابمة، و"القصة" لدى القبائل العربية ،مف أشكالو "الشتح"
 .قبيمة البقارة

المرأة التي سـ، بل وواضح أف قفل المشطة الشييرة لـ تكف معروفة قديًما بيذا اال 
وقديًما بعض النسوة كف يزيف  ،يتوفى زوجيا كاف يمشط شعرىا لموراء ويعرؼ بػالسوداف قفل

بالمشاط فيزداد جماؿ الشعر، وأف اىتماـ المرأة بتزييف شعرىا كاف ميًما ويميزىا والقبيمة 
البقارة" يزيف والمنطقة التي بيا بحمي لمتزييف، كمشاط "اليدندوة" يزيف بػ"الحمي" و"السكسؾ"، و"
ويتـ وضعيا عمى  ،بػ"السكسؾ" بعدىا يدىف الشعر بما يعرؼ بػ "العمكة" وتؤخذ مف خمية النحل

رؤوس الشعر "الممشط في مساحة صغيرة"جًدا، يستخدـ في الرقص و"الشباؿ"، ويعمل عمى 
 .حفع الشعر مف الجفاؼ والتساقط"
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طمباتو مف الشعر المستعار طقوس المشاط قديًما كاف ليا برنامج حافل تجيز لو مت
وأضافت أنو قديًما  ،وىو نوع مف الحرير، إضافة "لمسمة" التي أتت حديًثا بعده ،مثل "الجورسي"

وىي تكوف  ،كاف يستخدـ "صوؼ األغناـ" في المشاط، والتي تقـو بعممو تسمى "المشاطة"
ـ وتقدير وليا مكانتيا االجتماعية بيف النسوة واألس ر، كما كاف يحتفي ويحتفل دائًما محط احترا

ف لـ تجد يجيز ليا ما لذ وطاب مف  ،واليدايا القيمة ،وتكـر بالذبائح ،بيا ألنيا تزيف الشعر وا 
البخور والعطور والثياب عند عودتيا لبيتيا  يكل كالشية والمرارة والمقيمات والشاي وتيدأل ا

 .ا ومتراًصاألف المشاط كاف يستغرؽ ما يقارب الثالثة أياـ لتضفيره دقيقً 
كانت العروس السودانية يمشط شعرىا مثل عادة اليـو "كوي وتصفيف وتسريح" 

يسمى بػ"شق  ،وغيرىا، حيث تجمب ليا "مشاطة" متخصصة لتقـو بذلؾ في حفل بييج ومييب
الشعرة" عمى أنغاـ الدلوكة والزغاريد وأغاني البنات في أجواء يحيطيا الفرح، وتمضي إلى أف 

يستخدـ فيو عود مف الصندؿ بعد بريو مثل القمـ الستخدامو في شق الشعر،  شق الشعرة كاف
وكانت تقدـ لو الدعوات، كما أف المقتدريف واألثرياء كانوا يشقوف الشعر بػمرواد ذىبي يشبو 
ـ في الكحل، كما تمشط العروس شعرىا بإضافة "الجورسي" ميما كاف طوياًل حتى  الذي يستخد

دىا ُيزيف بقطع مف الذىب أو ُيغطى بطاقية مف الجنييات و"أنصاص ينساب أسفل ظيرىا، وبع
الذىب" المعروفة لدى السودانييف مع "الغدو والزماـ أبو رشمة" كما ىو معروؼ في الجرتق 

 .السوداني وزينة العروس
  فؤائد المشاط •

 ولممشاط فوائد عديدة منذ القدـ إلى يومنا ىذا في كونو يعطي الرأس والشعر شكاًل 
الذي ىو مف صنع  ،خاصة عندما يدىف بزيت "الكركار" ،جمياًل بجانب تطويمو ومنع تقصفو
ضافة بعض العطور إليو  ،المرأة السودانية المعتق بخمط "الودؾ" وىو مف شحـو الخراؼ، وا 

بغميو في النار مع الزيوت النباتية كالسمسـ والفوؿ والذرة، وبظيور الكوافيرات قضى عمى 
 .كاف ال يخمو بيتيا مف النسوة التي المشاطة

وتكوف بصحبتيا شقيقاتيا أو بنات  ،أما اآلف فالعروس تقضي يوميا عند الكوافير
ويساعدىا  ،الخاالت أو الصديقات، وفي ىذه األثناء تكوف األـ مشغولة بإعداد الوليمة لمعشاء

وبعد تناوؿ  ،اليأخذ العروس إلى بيت أىمي ةخاالت العروس والعمات، ويذىب العريس في زف
 .حتفااًل بالزفاؼاويكوف ىناؾ حفل كبير  ،العشاء يذىب العريس إلى بيت أبيو
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حيث التفاخر والتباىي عمى حفل الزفاؼ وبدأ  ،ا ظير االحتفاؿ في الصاالتولكف حديثً 
ويذىب إلييا  ،حيث تكوف العروس في الكوافير ،التخمي عف الشكل التقميدي لحفل الزفاؼ

ويكوف العشاء قد تـ التعاقد  ،إلى الصالة والضيوؼ يذىبوف عمى وقت الحفمة العريس ويأخذىا
عميو مع الصالة وتأتي العروس ليس في ثوبيا السوداني التقميدي بل بالفستاف األبيض عمى 

فخامتيا بل ووصل  ىيضا في الكوشة ومدأو  ،الناس في ىذا ى ويتبار  ،غرار الموديالت األجنبية
لسودانية إلى أف بعض العرائس يقومف بتقميد بعض الرقصات األجنبية، ير في الثقافة ايالتغ

أما اآلف  اوبعد انتياء العرس يذىب العروساف إلى منزؿ أىل الزوجة قديما كاف ألربعيف يومً 
 . تقديرثـ يذىباف إلى منزليما ىقصأفأسبوع عمى 

 .رقيص العروس -7
ـ حضور أي رجل باستثناء شترط في الغالب عديو ،ويكوف عادة في يـو الصباحية

العريس وعدـ التصوير خصوصا بكاميرات الفيديو، ويتـ الغناء بواسطة مغنية متخصصة 
سـ أغانى البنات ؛ وىو مصطمح اواألغاني التي تشدو بيا تسمى في األوساط السودانية ب

اء يطمق عمى غناء بسيط تؤديو الفتيات، يدور حوؿ الزواج والجماؿ والحب ومدح صفات النس
وشيـ الرجاؿ وأحيانا السخرية، ويغيب الرجاؿ عف ىذا االحتفاؿ لكوف العروس تتبرج ألقصى 

 -:جتماعية منيااف ذلؾ يحدث لعدة أسباب ذات خمفيات ثقافية و أالحدود الممكنة، يعتقد 

I. حقيتيا الجمالية بالزواج منوأثبات جدارة عروسو و إمحاولة تشريف لمزوج ب  

II.  ينثوية بحتة؛ بكشف ما خفى مف جسدىا إلثبات عدـ إصابتيا بأأيقة إثبات الذات بطر 
نوع مف المشاكل الصحية والجمالية، وما يتبع ذلؾ مف إخراس أللسنة النساء غير 

 .الراضيات عف الزواج مف األسرتيف

III. ا، ألف تكاليف ا جدً يكوف مكمفً  إبراز اإلمكانيات المادية لمزوج ألف ىذا االحتفاؿ عادة ما
مكنيا مف الذىب والمجوىرات وعند كل رقصة أالمغنيات مبالغ فييا والعروس ترتدى ما 
خر عكس ذلؾ تماما، فيما يعتقد البعض اآل يجب عمييا تبديل مالبسيا وحمييا وزينتيا،

شعااًل لروح التنافس ا  لمخالفتو األخالقيات اإلسالمية، فضال عف كونو إتالًفا لمماؿ و 
صبحت عادة غير مقبولة أاىتمامات كمالية عديمة النفع، ليذا  والحسد بيف الفتيات في
 ."*عند بعض السودانييف"
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 الجرتق – 8
عتزازًا يفوؽ الوصف ألف ممارستو االجرتق تقميد سوداني تعتز بو األسر السودانية 

فأؿ حسف واتباع طقوسو تجعل األسرة تؤمف في قناعة أف الجرتق "الجرتؾ" مكمل لمزواج، وىو 
مف العادات االجتماعية التي مازاؿ اإلرث السوداني يتمسؾ بيا كعادة ليا طقوسيا وآدبيا  عادة

 .في مختمف أنحاء السوداف

في الزواج السوداني رغـ رياح التغيير والحداثة التي  ،الجرتق مف العادات الراسخة
بعاد العيف والسحر مف ال ،اجتاحت المجتمع السوداني عروس يعتقد وذلؾ لجمب الفأؿ الحسف وا 

لى ضرورة استقباؿ عنقريب إالكثيروف أنيا وقاية ضد العيف وحرزا مف الجف والحسد مشيرة 
تماـ جميع مراسـ الجرتق والتفنف في إعداد إوذلؾ لجمب البركة والبد مف  ،الجرتق لمقبمة

 ا مف الكبسة أي العيف التي تؤدي الىحمر ىو الغالب خوفً مستمزمات الحفل ليكوف الموف األ
 .جياضتأخر الحمل، اإل

 :صػػػػينية الجرتق -أ

ضافة إلى عدد مف األواني تعرؼ حق باإل 3 – 2تحتوي صينية الجرتق عمى عدد 
وتستخدـ لحفع الزيت الطيب والدلكة باالضافة إلى البخور المسبع  ،الواحدة منيا بالكورية

والسحر، كما توجد وذلؾ منعا لمعيف  ،ولباف الشب وىي تمثل عيف العروسة وبزرة الغرض
وىي عبارة  ،وىناؾ صحف الضريرة ،كورية بيا لبف لممارسة عادة "بخ المبف" بيف العروسيف
يضا عمى الحريرة أوتحتوي الصينية  ،عف خميط مف المحمب والقرنفل والصندؿ المسحوف 

ي باإلضافة إلى خرزة السوميتة وعظـ السمؾ وقرن ،الحمراء وبيا خرزة كبيرة زرقاء أو خضراء
البطريق والسبحة الحروز كعامل وقاية ضد العيف وغيرىا ىي ممارسة قديمة في سموؾ 

ف يتجو العريس أ ىستقباؿ القبمة بمعنامف مراعاة  اإلنساف وقبل ممارسة مراسـ الجرتق البد
ف تتـ أالبد و  ،مراسـ الجرتق أناحية القبمة وتطمس رجميو ويديو في الزيت، وبعد ذلؾ تبد

ىميتو أوىذا اعتقاد لو  ،ويكوف عنقريب الجرتق في اتجاه القبمة ،غيب الشمسممارستو قبل م
 . في المجتمع السوداني
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 :أدوات الجرتق -ب

مثل الحريرة  ى خر ىي عبارة عف بعض المواد النحاسية أو الحديدية أو بعض المواد األ
ـ فيأالحمراء وىي عبارة عف خيط  ية تيدؼ لمحماية ولو داللة عقائد ،القطع الخرزية وحمر تنظ

فص الدـ "خاتـ فضة  خرزة خضراء أو زرقاء كبيرة وليا داللة حرزية تتعمق بخصوبة الرجل،
لمخصوبة  ويرمز ،فص الدـ"، عظـ السمؾ "حمقة مف السمسة الفقرية لمسمؾ" ىبو حجر يسم

 ىوىذه كميا منظومة في خيط وتمبس حوؿ معصـ اليد اليمن ،والنقاء خرزتاف متوسطا الحجـ
حبة  99سود بيا وىي سبحة مف المرجاف األ ،الفرح سبحة اليسر –الفأؿ  –مل ترمز لألو 

وىو مف شبو األحجار الكريمة أو الخرز  ،ف ليا خواص سحرية، عقد السوميتأويعتقد ب
 . ويمبس حوؿ العنق

 .أما األسمحة التي تستعمل في الجرتق مثل السيف والسوط فميا رمزية رجولية
 :طقوس الجرتق -ج

الثاني لمزواج بينما قديما كاف في اليـو السابع  تبدأ طقوس الجرتق في اليـو األوؿ أو
ويكوف بصحبتو  ،العريس ى حد مف الرجاؿ سو ألمزواج، وىو طقس نسائي خالص ال يحضره 
ويخرج العريس مف منزلو بزفة الجرتق بصحبة  ،أىمو مف النساء يكوف قبل مغيب الشمس

ويكوف في  ،غاني والزغاريد، وتبدأ طقوس الجرتؾ بػ "لبس العروسة"النساء مف عائمتة وسط األ
"المزينة" بعممية نظافة كاممة لمعروس، وتساعدىا في ارتداء  تدعى  غرفة مغمقة، وتقـو امرأة 
ا وبدوف أكماـ ومفتوح الصدر مف قماش فضي المع يسمى قصير جدً  ثوب الجرتق، وىو فستاف 
الذىبية مف أعمى رأسيا إلى أخمص قدمييا،  ى، ثـ تزيف بالحمونعومتو "السكر سكر" لبياضو 
في ىذه الميمة "الرحط"، وىو مجموعة مف خيوط الحرير الحمراء الالمعة  وأىـ زينة العروس 
حزاـ عمى خاصرة العروس، ثـ تغطى بثوب مف القماش األحمر بو العديد مف  توضع في شكل 
القرمصيص، أما العريس يمبس ما يعرؼ "بتوب األلواف الزاىية يسمى الفركة و  تشكيالت 
 .عند األطراؼ يوىو أبيض الموف مخطط باألحمر والذىب ،السرتى"

وعمى حافتيا مساند مزركشة  ،"ةيوضع عنجريب الجرتق وعميو مالءة حمراء "قطيف
يوضع برش  ،وتولى وجييا نحو القبمة، وتحت أقداـ العروس ،تجمس العروس عمييا
بنيا محممة اميا صينية الجرتق الخاصة، وتأتى أسرة العريس في صحبة ماأمموف"حريرة" و 
وىى سبحة سوداء الموف تتخمميا بعض الحبات الحمراء واليالؿ المطرز عمى  ،بسبحة الُيسر

 .منديل ليربط حوؿ جبيف العريس شريطة أف يتمفح العريس بثوب السرتى
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لقرمسيس وفى ىذه الحفمة وا ةوىو قماش عاؿ الجودة ولو مسميات أخرى مثل الفرك
الخاصة لمجرتق تكوف األغانى الحماسية ويتواصل عرض األمسية بصينية مميئة بالعطور 

وغيرىا مف العطور  ،الفموردمور والريفدور وبت السوداف يوى ة،والناشف ةالسودانية المين
افة إلى ضباإل ،الصندؿ المصحوف والمحمب والضفرة والمسؾ ةأما الريحة الناشف ،السودانية

وىى المبخر وصحف  ،وتكوف مف ضمف مكمالت الجرتق ،ليذة األشياء ةأشياء أخرى مالزم
الحنة والحق وصينية أخرى فييا األشياء البمدية مثل النبق والدـو والتبمدى والتسالى والاللوب 

 . وفى ىذا الجو العامر بالفرح

العمات أو الخاالت الكبار حدى إوتتقدـ دائما  ،تبدأ عممية الجرتق والبداية بالعريس
 ة،مف العطور الناشف ةوىى خمط ،حيث تضع الضريرة ،في السف والخبرة في مثل ىذه األشياء

وذلؾ وسط الزغاريد واألغانى الحماسية وتشكير  ة،ومف ثـ تصب عميو الريحة المين ،عمى رأسو
كوف أماـ العريس حيث ت ،لمعريس في يده اليمنى ةثـ بعد ذلؾ تربط الحرير  ،وتمجيد العريس
داخمو  ةبالماء وتغمس السعف يءوصحف مم ،تحمل ضفيرة سعف يوى ة،ة واقفأمر اوالعروس 

 .ومف ثـ ترش العروسيف وبقية الحاضريف

نتياء مف العريس تنتقل وبعد اال  ،وأف تكوف الحياة باردة عمييما ،ويقصد بيذا العمل
إلباس العروس غطاء الرأس المذىَّب وتبدأ كبيرات السف مف األسرتيف في  ،العممية لمعروس

صيل وسبحة سوداء وحرير أحمر عمى المعصـ اليميف والقميل مف عجينة العطر السوداني األ
ف يجمس العريس قبالة عروسو ليتبادال كميات مف الحموى أقبل  ،الخمرة عمى وسط الشعر

رة السابعة ينيض والتمور لسبع مرات تناولو ما في يدييا ويعيدىا إلييا ثانية وعند الم
مف الحميب يشرب كل منيما  اثـ يقدـ لمعرساف كوبً  ليوزع تمؾ الكميات عمى الحضور، ؛العريس

ف حياتيما خالية مف أبنفس الكوب وأخيًرا يقـو ببخ بعض المبف عمى بعضيما دليل عمى 
 المشاكل، ثـ يقـو العريس بقطع الرحط وىو عبارة عف خيط تنسج بو سبع بمحات وسبع قطع

وىو إشارة أف الفتاة أصبحت  ،حموى يربط وسط العروس ويقـو العريس بقطع ىذا الخيط
ف لتحفظيما مف العيف، ويدفع العريس لقطع يسازوجتو ويتخمل ىذه العممية قراءة سورة ي

 .كثرأأو  ياجني 051الرحط ما بيف 

لكف في و  ،وترتدي المالبس الخاصة بو ،أما العروس المسيحية فأيضا تحتفل بالجرتق
حيث ال ترتدي المرأة المسيحية التوب السوداني داخل  ،حفل العرس ترتدي الفستاف األبيض

 .رتدائو ترتديو ولكف خارج الكنيسة"اولكف مف تريد  ،الكنيسة
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ويذىب  ،وبعد أف يقـو العريس بطقس قطع الرحط ويكوف ىذا آخر مراسـ ىذا الزواج
اياـ ثـ يغادراف لمنزليما معا لبدء حياة جديدة وقد الزوج وزوجتة إلى منزؿ أىل الزوجة لعدة 

يكوف مكاف اإلقامة أما مع أىل الزوج أو أىل الزوجة أو في مكاف مستقل بيما، حسب االتفاؽ 
ف يسكف في منزؿ أىل الزوجة بل معروؼ أولكف الرجل الجعمي ال يقبل  ،مع العروس وأىميا

ف تحتوي الموقف أأـ الزوج الحكيـ تستطيع نو يسكف مع أىمو، وقد تحدث مشاكل ولكف تدخل أ
نيا ستعامل العروس وكأنيا ابنتيا ولف أـ العروس أطمئف مع أـ العروس كاف تقوؿ كممات ت  

 . لخإ تتعب وسوؼ تراعييا ...

 

 
 

 

 : احملور الثبلث

 جمبلس الرجبل والنسبء يف عمليت التنشئت

وعادات وتقاليد المجتمع في نفوس تعد مجالس الرجاؿ والنساء نموذًجا خصًبا لغرس قيـ  
رشاداتيـ سواء المباشرة أو غير  األبناء، حيث ال تتوقف فقط عند توجييات اآلباء واألميات وا 

ا مف الضيوؼ والزائريف، فمنذ الصغر يسمح لألطفاؿ الذكور يًض أنما يتمقاىا األبناء ا  المباشر، و 
ير أف يجمس مع النساء الزائرات ناث التواجد في تمؾ المجالس، فيسمح لالبف الصغأو اإل 

ينما ذىبت، وتمعب أا مع أميا بنة فيي دائمً وخاصة مف األقارب وصديقات األـ المقربات، أما اال
 .الزواج ىا في تنشئتيا منذ الصغر وحتا كبيرً مجالس وزيارات النساء دورً 

، زيارات النساء وأ ربناء مف الجنسيف الترحاب بالضيوؼ وكـر الضيافة فعند قدـو الزائيتعمـ اال
يتـ استقباليـ إذا كانوا رجااًل فيكوف في استقباليـ رب البيت واألبناء ويتـ إدخاؿ الضيف مف 

أو يكوف الجموس في الحجرة الخارجية المخصصة الستقباؿ  ،الباب المخصص لدخوؿ الرجاؿ
ـ ضيافة القدـو الضيوؼ الرجاؿ، ويذىب الصغير إلى األـ أو الجدة ليخبرىا بعدد الضيوؼ لتقدي

وىي كأس عصير وكوب ماء بارد لمتخفيف مف وطأة حرارة الجو التي بخارج المنزؿ، وبعد 
كبر أو الخاؿ خ األ أحد مف كبار المنزؿ األ ةنتياء مف إعداد الضيافة يذىب الصغير لمنادااال 

 .أو العـ ألخذ الصينية وتقديميا لمضيوؼ
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 :ة للذكورثر مجالس النساء في عملية التنشئأ -1
رائيف في آحيث يتعرؼ عمى  ،بف الذكروتؤثر مجالس النساء في عممية تنشئة اال

في نفس  ةوالجنا ةكثير مف الموضوعات، حيث يكوف النساء في تمؾ المجالس ىـ القضا
الصديقات الجالسة  ىالوقت، أي يقمف بتقيـ سموكيات سواء األقارب أو األبناء أو حتى إحد

ذا السموؾ أو قد ينتقدنو، كذلؾ قد يبديف برأييف في تصرفات اآلخريف معيف، فيقمف بمدح ى
وخاصة في مواضيع  ،وكيفية التصرؼ السميـ الذي كاف يجب أف ُيتخذ ،إذاء مواقف معينة

وذلؾ مف خالؿ  ،الذي يعيش فيو وتقاليده ،الزواج والطالؽ والميراث فيتعرؼ عمى المجتمع
فالمواقف التي  ،ي تتناوؿ مواقف خاصة بالرجاؿ أو النساءمامو سواء التأاألحاديث التي تدور 

الموقف  ىذا القإ"، أما ةطيوب ةتالقي تأييًدا يسمع كممات "ىذا زوؿ راؽ في تعاممو أو ىي زول
الصديقات فيسمع كممات "وهللا ده  ىذا كاف الموقف طالؽ إحدإوخاصة  ،استيجاف النساء

ويعددف صفات صديقتيف، وفي  ،ما قصرت معو" زوؿ مو تماـ شنو يطمق زوجتو أـ عيالو ىي
ىذه األثناء ينتبو االبف لرد فعل أمو عمى الموقف وحديثيا مف استحساف أو استيجاف لمموقف 

األدوات المساىمة في عممية التنشئة التي تقـو  ىومبرراتيا ليذا، أي أف تمؾ الزيارات ىي إحد
 . بيا األـ بطريقة غير مباشرة

 

 رجال في التنشئة للذكورأثر مجالس ال -2
ويستمع إلى  ،بف مع الرجاؿ مف األقارب واألصدقاءأما مجالس الرجاؿ فيجمس اال

الكثير مف الموضوعات المتعمقة بالكثير مف جوانب الحياة سواء العائمية أو المجتمعية، حيث 
حدثت منذ التي  ،فتخار بالبطوالتوعف تاريخ القبيمة واال ،تثار الموضوعات الخاصة بالقبيمة

زمف في الحروب والغارات واالفتخار باألنساب، وىي أحاديث ممتعة بالنسبة لمشباب، كذلؾ 
رض موقف معيف يتـ ذا عُ ا  و  ،التطرؽ إلى ذكريات الزمف الماضي مع الحبوبات واألجداد

استرجاع كيف كاف رد فعل اآلباء واألجداد مف موقف مشابو، كذلؾ عندما يريد أحد أف يخطب 
نتو فيعرض األمر عمى أفراد العائمة وأخذ مشوراتيـ، وال يخمو المجمس بخاطب ال ىو أتالبنو أ

حيث يتـ االستشياد ببعض اآليات أو  ،ف الدينية والتحدث في الديفومف التطرؽ لمشؤ 
ا  قد يًض أاألحاديث النبوية في حل أي مشكمة أو عند األخذ بالرآي في أحد الموضوعات، و 

 . مناقشة بعض القضايا السياسيةتتطرؽ الموضوعات إلى 
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فيذه المجالس مف شأنيا أف تصقل شخصية االبف بالخبرات الحياتية االجتماعية 
نتماء كما تعمل عمى تدعيـ ارتباطو القبمي واعتزازه باال  ا،يًض أوالثقافية والسياسية والدينية 

 ،وقيـ القبيمة ،مجتمعالذي يفتخر بو عبر التاريخ، كما يتـ ترسيخ قيـ ال ،لقبيمتو ذات النسب
ويرفضيا كما ترفضيا  ،التي يقرىا المجتمع كما يتعرؼ عمى القيـ التي يستيجنيا المجتمع

 .وكذلؾ الدينية فيطبع بتمؾ القيـ والعادات والتقاليد بطريقة تمقائية ،القيـ القبيمة
 .أثر زيارات ومجالس النساء في التنشئة لإلناث -3

 في عممية التنشئة بالنسبة لمفتاة، فتعتبر ا فعااًل ء دورً تمعب الزيارات ومجالس النسا
ىذه المجالس وسيمة لتعميـ ونقل لثقافة المجتمع والخبرات والتجارب لألجياؿ، تقـو النساء 

حيث يكوف الرجاؿ في عمميـ فيكف عمى راحتيف، وتذىب كل  ،بعمل الزيارات في وقت الظييرة
التي  ى،قد تشترييا جاىزة أو تحضر بعض مف الحمو واحدة تحمل معيا بعض الحمويات كزيارة 
كيؾ أو غيره، وبعد تقديـ واجب الضيافة ليف مف  صنعتيا بالمنزؿ كالناعـ أو البسكوت أو

 ى،وتقدـ ليف صاحبة المنزؿ بعض الحمو  ،"ةعصير وماء يتناولف القيوة السوداني "الجبن
تبر عيًبا في حق الزوج، أي أف رجل ف ذلؾ يعمما أتيف بو النساء أل  يءولكف ال يتـ تقديـ ش

 . نو مقصر في حق منزلوأالبيت ال يستطيع اإلنفاؽ عمى البيت أو 

ويتـ تمقيف الفتاة مف خالؿ ىذه الزيارات الكثير مف المعمومات والخبرات الحياتية 
التي تحدث لمفتاة، أعراض الحمل، والتجميل والزينة والفرؽ  فتسمع عف التغيرات البيولوجية

ف زينة الفتاة العذراء والمرأة المتزوجة، كذلؾ تتعمـ كيفية التعامل وأساليب التعامل مع الرجل بي
وذلؾ مف خالؿ  ،وكذلؾ أساليب التعامل مع أىل الزوج ،مف خالؿ موضوعات الخالفات الزوجية

 . بفستماع ألحد المشاكل مف النسيبة أـ الزوج أو النسيبة زوجة االاال

موضوعات الدينية عند انتقاد موقف معيف كأف تقـو األـ بطرح كذلؾ يتـ التطرؽ لم
بنة جالسة في زوج األخت االبنة دوف حجاب فقد تكوف اال ى ف ير أموضوع مثال أف ال يجب 

وجاء زوج األخت ففتحت لو  ،المنزؿ ترتدي بنطموف جينز أو بنتاكور وتي شيرت نصف كـ
وتؤيدىا في الرأي النساء، فيكوف رد الفتاة  االباب، فاألـ تقـو بتنبيييا أف ىذا ال يصح شرعً 

، إال أف األـ توجييا أ ف ىذا عيب وغمط ال يجب أف تظيري لو دوف أنو أخوىا وىو مف المحاـر
 .ا تقـو السموؾ تبًعا لمشرع والتقاليد والقيـيًض أحجاب، أي أف مجالس النساء 

الناعـ أو البسكوت فيشتركف في ا النساء لممساعدة في عمل األبري أو عمل يًض أكذلؾ تجتمع و 
 . عممو وىف يتجاذبف الحديث، فتكوف فرصة لتدريب الفتاة عمى أعماؿ المطبخ



 

  

175 

 

ت
ا
س

ا
ر
د

و
 
ث

و
حب

 

 

 2018نيسان  –/ كانون الثاني  إبريل -يناير 

 

ف تمبس لبوس التواضع أماـ أنو بعد سف البموغ يتحتـ عمييا أكذلؾ تتعمـ الفتاة 
العامة، أو عندما تقابل كبار السف مف النساء، كما أصبحت حركتيا محسوبة خارج المنزؿ، 

إال اذا كاف صاحب المناسبة مف المقربيف مف  ،معيا في المناسبات ةـ ال تصطحب االبنفاأل
الخاالت أو األعماـ أو العمات،  أخت األب أو أحد أبناء األخواؿ أو األىل كزواج أخت األـ أو

و وكذلؾ لو في الوفاة أما إذا كانت القرابة بعيدة فتذىب األـ بمفردىا ألداء الواجب في التينئة أ
 ىالعزاء، وقد يسمح لمفتاة أف تشارؾ في مناسبة زواج صديقاتيا المقربات، وكذلؾ بالنسبة لمفت

وحينما تكوف المناسبات متعمقة  ،ال يذىب لممشاركة في المناسبات إال في أضيق الحدود
 .باألقارب ذوي األرحاـ

جة ناجحة لتصبح زو  ؛ف مجالس النساء ليست فقط وسيمة تعميـ بل وتأىيل لمفتاةأأي 
أو مف الناحية العممية في  ،مممة بكل شئوف أسرتيا سواء مف الناحية الُخمقية واالجتماعية

 .تأديتيا لدورىا في مياميا المنزلية
 

  احملور الرابع:
 ةطقوس الوفب

ال يخمو  ةالنواحي الحياتي جميعالسوداف الثري بعاداتو وتقاليده الثقافية المتوارثة في 
"البكا" بكسر الباء، عادة ما يتصدى ليا  ىتمؾ المناسبة التي تسم ةة بالوفامف العادات الخاص
الذي  ،فاجئ، فيكوف عمى الجيراف إعداد سرادؽ العزاءبشكل مُ  يعتبار أف الموت يأتاالجيراف، ب

 .يسمى الصيواف، والذىاب إلى المقابر وتجييز قبر المتوفى

ناؤه وأشقاؤه ويكوف معيـ شيخ، أما إذا رجاًل فإف مف يقـو بتغسيمو أب ىإذا كاف المتوف
 افإف بناتيا أو شقيقاتيا فقط ىف مف يقمف بتغسيميا ويكوف الشيخ واقفً  ةسيد ةكانت المتوفا

بيض أعمى برش  ىالتكفيف يوضع المتوف وراء ستار يقـو بإرشادىـ عف كيفية الغسل، وبعد
ثناء التشييع ألذلؾ، و  ةلخاصا ةوقد ينقل بالعرب ،قرب مسجدأويحمل لتتـ الصالة عميو في 

"أي يدعو في سره براو لحالو"،  بصوت منخفض ىومف يدعو لممتوف ،يمتـز الجميع الصمت
والذي ينصب  ،نتياء مف مراسـ الدفف يعود المشيعيوف إلى الصيواف لتمقي العزاءوبعد اال 
 .البكا" ياـ لتمقي العزاء لمرجاؿ، أما النساء فيقبعف في منزؿ المتوفي "بيتألثالثة 
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وال يقـو أىل بيت المتوفي بإعداد الطعاـ بل الجارات الالتي يأتيف إلى منزؿ المتوفي 
حاؿ سماعيف لمخبر، تقمف بطيي األطعمة التي تقدـ لممعزييف القادميف مف داخل المدينة أو 

 بيض الموف،أمف خارجيا، ويرتدي الرجاؿ الجمباب األبيض والعمة أما النساء فترتديف توًبا 
وقبل التحية أو الجموس يتوجب عميو أف يرفع  ،ولتقديـ العزاء طقوس، فالقادـ إلى مكاف العزاء

قرب أستقبالو ايديو إلى األعمى كمف يدعو هللا ويقوؿ بصوت مسموع كممة الفاتحة فيقـو ب
الموجوديف صمة بالمتوفى وتقرأ سرا أو بصوت منخفض سورة الفاتحة، أو يدعوف لممتوفى 

ويقـو بقرآة الفاتحة  ،لمعزاء بعد سنة ىف يقـو بيا المعزي حتى لو أتأوالبد  ،المغفرةبالرحمة و 
 .ثـ يقدـ الشاي والماء فقط ،يضا عند انصرافوأ

أما النساء فتتجمع أعداد كبيرة مف المعزيات في منزؿ الفقيد أو الفقيدة، فتقـو 
األخير فتغني بصوت مؤلـ حي  التي جاءت تودع الفقيد الوداع ،إحداىف بقيادة ىذه المجموعة
ـ أووووب يا اليدية ورضية يا  ةكانت المتوفاة سيدة "الميم ذاإووب وتردد البقية حي ووب أما 

كمتـو وعموية" ويرددف، عمى إيقاع حزيف يقمف بإعداده بأنفسيف ليتماشى مع أغانييف الحزينة 
الحزينة في وصف الفقيد،  وعويميف.. يأتيف بدعاء كبير يواصل النسوة مناحاتيف وأغانييف

فإذا كاف رب أسرة ذا مكانة اجتماعية مرموقة دارت معاني المناحة "األغنية" حوؿ رحيمو 
 .ومف يحمييا بعده مع ذكر لصفاتو ومحاسنو ومكانتو االجتماعية ،النيائي وىدـ سعادة األسرة

ا قد قمت كثيرً  وقد كانت عادة وضع الرماد عمى الرأس والمشي حافيات القدميف مع النحيب
 .متناع عنيافالبعض رآىا آثاًرا مف الجاىمية يجب اال

 ،أنيا ال تستطيع البكاء أما دور زوجة المتوفي فإنيا برغـ أف قمبيا يعتصره اآللـ إال
ذا لـ تستطع أف تقاـو تقـو إلييا أميا أو أختيا وتمسكيا مف يدييا بعنف وتذكرىا بأنيا ال  ،وا 

وأف  ،المجتمع يفرض عمى األـ المتوفي عنيا زوجيا أف تكوف قويةيجب أف تبكي، وىذا ألف 
وأوالدىا يستمدوف القوة منيا "اتكسر المرؽ واتشتت  ،صبحت قوة المنزؿأالدموع ضعف فيي 

ويوضع عميو  ،الذي يرتكز عميو عمود الغرفة ،ىو العمود الرئيسي الرصاص" والمرؽ "المرج"
والمعني أف الشخص الرئيسي مات  ،ا البروشوتوضع عميي ،الرصاص وىي عوارض خشبية

األـ أف تكوف قوية لتمسؾ برباط  ىوىي مف مفردات مناحي النساء، فعم ،فأنحل رباط العائمة
 . األسرة
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ومف الممفت لمنظر ىو أف النساء في مجتمع الدراسة يقدرف المشاركة في ىذه 
ية الضغائف والمشاحنات وطمب ا لتصفا مناسبً وعادة ما تكوف وقتً  ،المناسبة ألبعد الحدود

وتكوف مف أسباب القطيعة  ،وفى نفس الوقت يستيجف عدـ المشاركة ،وما إلى ذلؾ، العفو
 .والبغضاء بينيف

وىو قيود لمساىمات مالية تدفع مف الحضور  ،بإعداد الكشف يكما يقـو أبناء الح
عتبر مف العادات ت يوى، سرة المتوفى، يساىـ فييا الجميع كل حسب استطاعتوألمساعدة 
عمما بأف ىذه ، حتى أثرى األثرياء ،التي يقبل بيا الجميع في الغالب مف الفقراء ،الراسخة

بل إلى كل المناسبات يتعيد األقرباء واألصدقاء  ،تقتصر عمى المأتـ فقط المساىمات المالية ال
 .مف ىذه العادةوالجيراف بالمساىمة المالية "غير اإللزامية" ويعاب مف يعرؼ عنو التيرب 

وفي اليـو الثالث لمعزاء وبعد صالة المغرب يقـو الشباب إلنزاؿ الصيواف، وليس ىذا 
ركاف الحي وتوزع المقيمات "الزالبيا" مع أبل ينتقل مكاف الكراسي إلى  ى،معناه أف العزاء انتي
عمل وليمة و  ،وفيو يتـ ذبح الذبائح، "ةوىو ما يعرؼ بيـو "الصدق ،الشاي حتى اليـو السابع

ـ المسموؽ  ة،مف الفت ، وىناؾ مف ةوالكسرة صدقة عمى روح المتوفي والدعاء لو بالمغفر  ،والمح
 ..ةيقـو بعمل الصدقة في اليـو الثاني لموفا
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 خبمتت

فريقية، مثل السوداف واقًعا ثقافًيا بذاتو يحمل في بنيتو الثقافة العربية والثقافة األيُ  
عطتيا السمة أقد ساىمت مجتمعة في تكويف الثقافة السودانية و  وىناؾ عوامل ومؤشرات

فريقي والعربي في السوداف صبحت ذات طابع ىجيف أفرو عربي فالبعديف األأالمركبة، و 
نصيار مستمر، وأصبح كل منيما يحمل في طياتو اوفي حالة  ،متداخالف مع بعضيما البعض

يث عف أي منيما دوف اإلشارة إلى خر بحيث يصعب فصميما مف بعض أو الحدالبعد اآل
اآلخر، وبالتالي فإف ىذا الواقع الذي يعطي الثقافة السودانية قيمتيا وأىميتيا عمى المستوييف 

ثبتت الدراسة مف أعاـ لمثقافة السودانية، وقد  كما عمل عمى رسـ إطار ،فريقيالعربي واأل
لنقل ثقافة المجتمع  ؛الثقافي األساسيتمثل الوعاء  ،خالؿ العرض والتحميل أف المرأة السودانية

 .عبر األجياؿ
تتميز المرأة السودانية بتدينيا وتمسكيا بالديف وبالعادات والتقاليد المصاحبة لكل 
مناسبة دينية ومف خالؿ دورىا في عممية التنشئة الثقافية تساىـ في ترسيخ المعتقدات الدينية 

في استقرار المجتمع والمحافظة عميو مف خالؿ  اواالنتماء الوطني، وبيذا تمعب دوًرا رئيسيً 
ثقافة  غرس المعايير واألنماط السموكية المثالية والمقبولة في المجتمع وبيتيا، كما تظير

كما في  ،يًضا بمناسبات بعينياأوالتي ترتبط  ،المرأة الغذائية المرتبطة بعادات وطقوس المجتمع
ودورىا في نقل ىذا الغرس  ى،ت الدينية األخر فطور الجمعة، ورمضاف، واألعياد والمناسبا

 .بنائياالثقافي ال
وأثرىما في عممية التنشئة وتوجيو شخصية  ،كما يتضح دور مجالس النساء والرجاؿ 

بل وتمتد إلى السياسية  ،االبنة أو االبف وثقميا بالعادات والتقاليد االجتماعية والثقافية والدينية
 .الدولة ى مى مستو القبيمة أو ع ى سواء عمى مستو 
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  الَماشية في حَياة َشْعب َماَساي دراسة أنثروبولوجيا ثقافية
 

 (1)د. أشرف فؤاد عثمان آدىم
 

               
 مقدمت 

ىي قبيمة فريدة من نوعيا بسبب ثقافتيم وعاداتيم  يو شعب ماساأ ،قبيمة ماساي 
الثقافية لمحضارة وعمى الرغم من التأثيرات  ،حافظون عمييا منذ فترة طويمةالغريبة التى ي  

توارثة لحياتو، مما يجعمو ستمرة، فإن شعب ماساي يتشبث بالطريقة التقميدية الم  الغربية الم  
وقد جعمت ثقافة ماساي المميزة، وأسموب المباس واألراضي االستراتيجية  ،ا لمثقافة الكينيةرمز  

ىم مناطق الجذب أمن واحدة  يعمى طول حدائق األلعاب في كينيا وتنزانيا جعمت قبيمة ماسا
السياحي واألكثر شيرة في شرق أفريقيا. يقيم شعب الماساي في كل من كينيا وتنزانيا، الذين 

% فقط من سكان 1. وىي قبيمة ال تمثل سوى حوالي .يعيشون عمى طول الحدود بين البمدين
 The Maa"  لغة )الما( يويتحدث ماسا ،ماثل منيم في تنزانياكينيا، ويعيش عدد م  

language" (2)وىي لغة عرقية نيموتيك من أصميا في منطقة النيل في شمال أفريقيا. 
 ،والثقافة ،والمال ،الغذاء يى ،تعتبر الماشية ىى كل شىء بالنسبة لشعب ماساى

ي ى يفراد ماساأن التحية والتينئة بين أحتى  ،وىى كل شىء فى الحياة ،والطقوس الدينية
ىم من السؤال حتى عن أن حال الحيوانات عندىم أيؤكد  وىو ما ،"كيف حال حيواناتك اليوم"

نازع فريقيا بال م  أعاة عمى مستوى شرق ووسط مير الر  أ ي. ويعتبر شعب ماسا.سرةفراد األأ
وىم يوفرون لماشيتيم كل ما تحتاجو لمبقاء عمى قيد الحياة بأحسن حال،  ،منذ مئات السنين

 نيا رمز لمثروة ومصدر لمفخر.أكما 
بأكمميا حول القطعان: الحاجة إلى المراعي والرعاية ليم،  يحياة فرد الماساوتدور 

ا وربما كان ذلك سبب   .ا عن المراعي الطازجة والماء.والحاجة إلى حمايتيم، والتحرك معيم بحث  
 جعل شعب ماساى يتصف بالطبيعة العدوانية مع جيرانو: 

                                                             

 القاىرة.جامعة  –اسات األفريقية ه فمسفة في الدر اكتور د (1)

(2) Jens Finke, traditional music & cultures of Kenya, 2007 
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عالف الخضراء، الرعي والمياه واأل فالحرب كانت حتمية لمقتال عمى األرض وحقوق 
لى استقرار حياة إضافة لضمان استمرارية توفير كل الموارد الطبيعية الالزمة لماشيتيم باإل

 األسرة فى ىذا الشعب العظيم.
من الماشية، وعمى ذلك  ارأس   19 -14ويمتمك كل فرد بالغ من شعب ماساى من 

تتكون  ين العائمة النموذجية والتأيث نجد ن شعب ماساي من أغنى الشعوب في أفريقيا حإف
ا، أكثر من نصفيا من األبقار من الماشية تقريب   ارأس   141-125فراد تمتمك من أ 11-8من 
 ا.يض  أ ياليوم يلى الدخل النقدإضافة سرة بشكل يومى باإلر تغذية جيدة لألبة التي توفا الحالا 

صحة القطيع الصغير قبل  مىعن شعب ماساي يحافع أوكقاعدة عامة، فإننا نجد 
ونتيجة  ،سرة والبيع النقدىميات لمنتاج والفائض لألطفالو حيث يترك معظم حميب األأصحة 

ا أكبر وفي حالة صحية أفضل من تمك التي عند ماساي دائم  في ن الماشية ألذلك نجد 
 والشباب.  ةسخية من الحميب لمعجول الرضيعالجيرانيم، وذلك بفضل الكمية 

لنساء األبقار، في حين أن الرجال تقوم بالحماية الكاممة لمنساء والقطيع خاصة تحمب ا 
سرة رأة والقوة والدفاع عن الماشية واألفترسة وىو ما يميز شعب ماساى بالج  من الحيوانات الم  

 .Lions Fighters"سود "ا بالشعب مصارع األحيان  أونو ويسما  ،بكل قوة
 "ياساشكال الحياة فى مجتمع المأ"بعض 

 
 
 
 
 
 
 

 مع الماشية  ي(: ارتباط الماسا2شكل )         بناء المنزل  ي(: مساعدة المرأة ف1شكل)
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 تربية الماشية ي(: مساىمة المرأة ف3شكل )

 :   ية املبشيت عند مبسبأأصول نشأوًلا
عندما خمق الدنيا  ،لغتيم ي)هللا( ف يوىو يعن ،(Ngai) ين ناجاأ ييعتقد شعب ماسا

 ،رضبكل الماشية الموجودة عمى األ  يوعيد هللا لشعب ماسا ،رضت السماء عن األ انفصم
عتبارىا ان شعب ماساى ليم الحق فى السطو عمى الماشية بالقبائل المجاورة بإوعمى ذلك ف

 ليية ليم منذ بدء الخميقة.إو منحة أا ممك  
( قام Ngai) ين ناجاإالغابات حيث  يشجرة التين البرية ف يويقدس شعب الماسا

لى ماساى عن طريق الجذور اليوائية لشجرة التين البرية فى غابات وسط إبتسميم الماشية 
 فريقيا.أ

مينة  نيعيالماشية  يخرى بخالف رعأ ةمين أيوراء  ين السعأ يويعتقد شعب ماسا
 يبالنسبة لشعب ماسا ةوعمى ذلك كانت مينة الزراع ،(Ngai) يلى ناجاإميينة ليم وميين 

ال لدفن إرض ال يكون و كسر األ أن الحرث أ يويعتقد شعب ماسا ،اغير مقبول تمام   بديال  
ىميتيا فى الرعى كما سون االشاب بشكل كبير ألقدا وىم ي   ،و التنقيب عن الماء فقطأالموتى 

 يستخدموىا فى العديد من الطقوس واالحتفاالت الدينية واالجتماعية.
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نو فى البداية، لم يكن لدى أالموجودة لدييم صل الماشية أن أ يويعتقد شعب ماسا
 والذي كان أول رجال من شعب ماساي يام دعا هللا "ماسينتا"حد األأوفى  ،ماساي أي ماشية

God called Maasinta  ا لمتجميع"، ا مناسب  ا كبير  ز مكان  جيا ، وقال لو: "أريد منك أن ت
بمغو ليو لي  إمره بو هللا، ثم عاد أذ ما ذىب ماسينتا ونفا  ..يوعندما تنتيى من ذلك تعود وتخبرن

مام أا من الصباح، أريدك أن تذىب وتقف بكر جد  ا، في وقت م  فقال لو هللا: "غد   ،ا فعموعما 
ا يسمى الماشية، وأمره عندما ترى أو تسمع أي شيء الجدار الخارجي من المنزل ألعطيك شيئ  

ا فى صباح بكر جد  وفي وقت م   ،ا"ك تمام  وءتخاف، وتحافع عمى صمتك وىد الا أغير عادى 
وسرعان ما  ،ر حتى يعطى لو هللا ما وعده بوقرا اليوم التالي، ذىب )ماسينتا( إلى المكان الم  

من الجمد من  طويال   اوأنزل هللا ثوب   ،لمرعد اشديد   امن السماء وصوت   ييأت ي اقوا سمع صوت  
ع فى المكان الذى تم تجييزه تجما سفل وبدأت تتنزلت فيو الماشية لأل ،السماء إلى األرض

م ن منزل )ماسينتا( تيدا أواىتز سطح األرض بقوة حتى  ،لمتجميع من جانب ماسينتا من قبل
ك أو صوت صدر أي تحرا عاني من الخوف الشديد، لكنو لم ي  وكان )ماسينتا( ي   ،نتيجة لذلك

واستيقع  ،ل من السماءفي حين أن الماشية كانت ال تزال تنز ،مره هللاأواحتفع بيدوئو كما 
ا )دوروبو( صديق )ماسنتا(، والذي كان يعيش مع )ماسنتا( فى المنزل، من نومو وذىب خارج  

حصى شعر بالخوف الشديد وفقد عد وال ت  ال ت  التي وعند رؤيتو لمماشية التي تيبط من السماء و 
هللا إلى  ن نزول الماشية توقف من السماء ثم قالأوعندما استعاد وعيو وجد  ،يالوع

فسكت )ماسنتا( وبالفعل لم  ،خرى أفعل ذلك مرة أنا لن ألك؟ و  يالماشية تكف ه)ماسينتا( ىل ىذ
وكان  ،ى بو هللاوص   بسبب خوف )دوروبو( والذى خالف بذلك ما ،تنزل الماشية بعد ذلك

من ا من صديقو )دوروبو( الذى اعتبره السبب فى انقطاع نزول الماشية ا جد  )ماسينتا( غاضب  
نت ونسمك من العبيد وستظل تعيش فى الغابة مع الحيوانات أوقال لو سوف تكون  ،السماء
 البرية.
 
 الماساى: بوران و زيبو نواع الماشية عندأ(: 8) ،(7) ،(6) ،(5شكال )أ
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ب: 
ا
 مع املبشيت  يتعبمل شعب مبسبثبني

ن المبن بكافة صوره إوعمى ذلك ف ،وال الحبوب ةالفاكي يعادة ال يأكل شعب الماسا
ويسمى ىذا  ،لمشعب يساساأل ط مع الدم وىو الغذاءلخاو م  أا و متخمر  أا سواء كان طازج  
ض لمجفاف حيث ظروف التعرا  يا فوالذى يتم استخدامو غالب   ، Nailang'aالخميط نايالنجا 

وعادة  ،ن المبن والذى يتم خمطو بالدمتاح مالم   يويقل بالتال يعالف الخضراء بالمراعتقل األ
نة لمماشية والتي تغسل ببول الماشية قبل زيا ما يتم تخزينو وحممو في القرون الطويمة الم  

. .عتدلا، وبالتالي يعمل كمطير م  ا عندما يكون طازج  تمام   اعقم  والذى يكون م   ،استعماليا
ويرمز لو في المناسبات  –( 2ي( )ا ىدية من هللا )لنغايض  أن الحميب أويعتبر شعب ماساى 

. .بيض والمياه لتعويض نقص المبناالحتفالية من خالل عمل خميط من مسحوق الطباشير األ
الشير، وعادة ما يتم خمطو مع  يا من الحيوانات الحية مرة واحدة فويتم أخذ الدم أيض  

ب تضخم في سبا ا ي  ويتم ذلك عمى النحو التالي: يتم شد خيط حول رقبة البقرة، مم ،الحميب
ويتم  ،ثم يتم إطالق سيم قصير حادة من عمى مسافة قريبة إلى ثقب الوريد ،الوريد الوداجي

ويتوقف بعد ذلك  ن الجرح ليس قاتال  أمع العمم  ،ناء )قرع(إ يتجميع الدم المندفع من الوريد ف
شعب ماساى فرد من  أيف وال يتخما  ،من الطين والروث لوقف النزيف ةبالضغط عميو بخمط

من القوة  االخمطة توفر لمجسم مزيد   هويعتقد ماساي أن ىذ ،عن تناول خمطة الدم مع الحميب
و الحيوان عمى حد سواء ويسمى الدم كوردلد أنسان سواء لل  ةوالصحة وزيادة المناع

ا لتوفير الروث، والذي يستخدم كوقود وبناء كما تستخدم الحيوانات الحية أيض   .أوزاروي.
 ا في البناء. عامالت الطبية والتطيير، ويستخدم أيض  بعض الم   يا فيض  أوالبول  ،وت الجصالبي
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تعني تسميتو، وىو مكان  .وىو جبل بركاني موجود بتنزانيا. ،جبل أولدوينيو لنغاي
ع لدى آلية حيث يقطعون مسافات طويمة بغرض التضرا  .يحج إليو أبناء الماساي التنزانية.

 نجبن لطمب نعمة اإلنجاب ىناك.ومن معتقدات الماساي أخذ النساء المواتي ال ي   .الجبل.
 ،ض القبيمة لممجاعةمثل تعرا  ،ال فى الظروف االضطراريةإا ما يتم ذبح الماشية ونادر   

 يكأحد الطقوس الت و ممارسة بعض الطقوس التى يقوم بيا المحاربون قبل الحروب مباشرةأ
فراد أحد أض حاالت تعرا  يا فيض  أو  ،قبل الغارات واالشتباك مع الخصومحاربين القوة تعطى الم  
و أ ،ىميتو فى القطيع مثل كبر عمر الحيوانأو تضعف من أل لى ظروف صحية تقما إالقطيع 

حيث تمتمك  ،و الماعزأغنام . ويتم حصول شعب ماساى عمى المحوم من األ.صابتو بالعرجإ
وبالنسبة لمحوم  ،غنام والماعزرأس من األ 211لى إ 151سر ماساى من أسرة من أكل 
نيا تعتبر "ماشية برية". ويسمح بتناول لحوم الجاموس أل  ،ماتحرا نيا تعتبر من الم  إسماك فاأل
نواع الشعور أنو يتم االختباء )كنوع من إالظروف االضطرارية ف يبقار فحاالت ذبح األ يوف

 مود لمحيوانات المذبوحة لالستفادة منيا.ويتم تصنيع الج ،و الخوف من غضب هللا(أبالذنب 
ب: 

ا
 اًلستخدامبث اًلجتمبعيت والطقوسيت للمبشيت ثبلث

ا جميع األدوار تقريب   ،حياة قبيمة ماساي في كينيا وتنزانيا تدور حول الماشية
 ،ا إلى جنب مع الدمحميب البقر، جنب   .ستمدة من عالقة األفراد بماشيتيم.م   االجتماعية والحالة

 يمرة واحدة ف .نوع الفاكية أو الحبوب.ألمماساي الذين ال يأكمون أي من  الغذاء الرئيسىىو 
 .طالق النار عمى سيم صغير في الرقبة.إؤخذ الدم من الحيوانات الحية عن طريق وي   ،الشير

ا لالستخدامات ونظر   ،ثم يتم خمط ىذا الدم مع الحميب في القرع الذي تم غسمو مع البول
ستغرب أن نجد الماشية ليا أىمية ا منيا، فإنو ليس من الم  ذكرنا بعض   يوالت ،دة لمماشيةالعدي

فكل المناسبات واالحتفاالت االجتماعية تنبع من عالقة  ،كبيرة في معظم الطقوس واالحتفاالت
ىي عالمة رئيسية عمى الثروة، ويتم تبادليا بين العريس  األفراد بقطعانيم: فالماشية مثال  

ساىم فى خمق أو تعزيز ن استخدام الماشية كيدايا ي  أكما  ،ئمة العروس كرمز لروابطيموعا
ا ض  أيكما أنيا تستخدم  ،سر والجماعات وحتى بين القبائل وبعضياالروابط والوالءات بين األ

ىذه  يم كضحية فلدفع غرامات إلعادة الوئام االجتماعي )بما في ذلك حاالت القتل(، وتقدا 
كما تشمل  ،ن الماشية كما ذكرنا ترمز إلى ارتباط الشعب مع هللا )نغاي(إشكل عام فوب ،الحالة

 ،الوزن  ،ا حاالت الوالدة، والوفيات، ويتم اختيار الرأس من الماشية )العمريض  أاالحتفاالت 
 ا لنوع المناسبة ودرجة االىتمام بيا.لخ( تبع  إ.....،المون 
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 ةعاة لمقوة وزيادة المناعرب الر  (: سحب الدم من وريد الرقبة لش9شكل )

 
 بقاردم األلطفال األشرب (: 11شكل رقم )
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ب: 
ا
  ياملخبوف والصعوببث البيئيت عند شعب مبسبرابع

تيديد لمبيئة  أينيم عاشوا لعدة قرون مع حيواناتيم دون حدوث إ ييقول الماسا
سنوات مضت ولكنو ا حتى عدة وقد يكون ىذا صحيح   ،البرية الموجودين بيا مع حيواناتيم

خاصة مع ظروف  يالمطموبة لمرع يراضمع محدودية األ  ابالتأكيد لم يعد نفس الحال حالي  
كما  ،ثيوبيا(طراف الجنوبية إل وبعض المناطق باأل ،تنزانيا ،دوليم )كينيا يف يقميمع اإلالتوسا 
نتيجة زيادة  الجائر يكل المستمر لمتربة بسبب الرعآلى التإ ةالمحدود يراضض ىذه األ تتعرا 

لى إا يض  أضافة باإل ،الماشية يلرع يومحدودية بل تناقص مساحة المراع يعداد المواشأ
 يتسـ "مختمفة من الحشرات مثل القراد وذبابة ال نواعأعمال الحرق التى تتم بالغابات لمقاومة أ

 يراضأور تز  ين السياحة الجماعية التأكما  ،لى تدمير العديد من الموائلإدى أ يوالذ ي"تس
مما  ،تطمبات الحركة السياحيةتحتاج المزيد من الطرق واالستراحات وخالفو لتمبية م   يالماسا

جبارية لمرعاة فى العديد من إمع تحديد مسارات  يتاحة لمرعالم   يراضيقتطع المزيد من األ 
 "خنادقال"عداد البيار أا زيادة يض  أوحع كما ل   ،ةالمناطق التى يتم تحديدىا لحركة السياح

تاحة الم   يراضخصصة لدفن النافق من ماشية الماساى مما يزيد من الضغط عمى األ الم  
 .يلمرع

 (1)ي تواجو شعب ماسا يبعض المصاعب الت يالتال يونعرض ف

 
Figure (11) : The Maasai have lost so much of their land; they 

cannot afford to lose any more  
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 فريقيا كما كانوا منذ أوذجيين لمماشية عمى مستوى كل معاة النكما كانوا الر   يلم يعد الماسا
ىميا النمو السكانى واستراتيجيات التنمية أسباب من ألى عدة إويرجع ذلك  ،عدة سنوات

والتى تنتيج سياسات البناء  ،التى تتبعيا الدول التى تنتمى ليا قبائل ماساى )كينيا وتنزانيا(
وذلك بيدف  ،راضى التابعة لخط سير الرعى لماشية الماساىمن األ  عمى مساحات كبيرة

 يو المشروعات السياحية )بأراضأنشاء الطرق إو أالتنمية الستيعاب الزيادة السكانية 
 يف يمريكا( عمى زيارة شعب ماساأوروبا و أالغربية )من  ةقبال السياحا إل( نظر  يالماسا
ال مينتو إن ال يختار مازال حتى اآل يشعب ماسان إف ،سبق عرضو . ورغم ما.قامتوإموقع 

غريات لترك ىذه و الم  أجداده ميما كانت الصعوبات التى تواجيو أصمية التى توارثيا عن األ
نو رغم أال إ ،وامر ورغبات هللان العمل بيا يمثل طاعة أل أقدسة و المينة التى يعتبرىا مينة م  

نحو زراعة بعض  بدأت تتجو قميال   يماسا ين المرأة فإخيرة فالسنوات األ ينو فإذلك ف
 ،نواع الدواجن )دجاج غينيا(أوتربية بعض  ،سرة مثل الذرة والقمحالحبوب الضرورية لأل
 وبعض سالالت النعام.

 والذى كان يشيد لو - يو التطوير لشعب ماساأم اعترضت حركة التقدا  يمن الصعوبات الت
حاربة القوية لفتوحاتيم لمشعوب و من الشعوب الم  نأوربيون ستكشفون األ ار العرب والم  التجا 

لممنطقة  يكان فى بداية االحتالل البريطان -شكال العبوديةأشكل من  يالمجاورة ورفضيم أل
والذى  ي مرض الطاعون البقر  "و بدون قصدأبقصد "دخل معو لممنطقة أوالذى  1881عام 

ستعمرون ا قام الم  كم ،% من ماشيتيم81كثر من أالعظيم  يفقد معو شعب ماسا
جنوب كينيا ليبقى  يستعمرة فلى م  إماكنيم الطبيعية أمن  يالبريطانيون بنقل الماسا

حيث حاول البريطانيون بكل الطرق نقل  ،ستعمرشراف المباشر والدقيق لمم  تحت اإل يالماسا
لتى كوا بحضارتيم وتقاليدىم بشدة رغم الصعوبات االذين تمسا  يوروبية لمماساالحضارة األ 
ر تكرا ض الم  والتعرا  ،لى الحروب الداخمية بين القبائلإضافة ىذا باإل ،ىذا الشأن يواجيوىا ف

 .يضرار كبيرة بشعب الماساألى إدت ألظروف الجفاف والمجاعات والتى 

 ا. ا جذري  رت ممكية األراضي تغير  ات، تغيا يومنذ استقالل كينيا وتنزانيا من بريطانيا في الستين
المواشي الحديثة، وزراعة القمح، ووضع حدود الرعي في منطقة الماساي  وأصبحت تربية

ونتيجة لذلك، بدأت  ،قايضةمحمو اقتصاد األجور والنقد محل نظام الم   وحلا  ،اا شائع  أمر  
ن كان بطيئ   يماساي ف د كبير ا مع تردا االندماج في االقتصادات الحديثة فى كينيا وتنزانيا، وا 

 التطبيق. يف
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(1) Maasai، World Cultures، From Wikipedia، the free encyclopedia 
 

ب: 
ا
  ينشأة وموقع قبيلت مبسبخبمس

ن شعب أث أساطيرىم عن وتتحدا  ،عتقد أن قبيمة ماساي نشأت في أعالي وادى النيلي   
نحدر بشدة بالمنطقة الشرقية خدود م  أ يكان يعيش ف ،)منذ عدة مئات من السنين( يالماسا

وبحمول القرن السادس  ،يق والحياة بالوادفراد القبيمة فى التسما أثم بدأ  ،فريقياأمن وسط 
بدأوا في اليجرة مع قطعانيم إلى منطقة  ،خدودفراد القبيمة من ىذا األأعشر وبعد صعود كل 

 ،خرى شاسعة من مناطق السافانا في شرق أفريقيا والتي تمتد عمى الحدود بين كينيا وتنزانياأ
يحده من الغرب بحيرة فيكتوريا ومن  يىذا المكان والذ يحتى اليوم ف يم الماساويعيش معظ

كيمومتر( من  511أميال ) 311عد نحو رض ماساي عمى ب  أوتمتد  ،الشرق جبل كميمنجارو
 .اا وغرب  كيمومتر( في أوسع نقطة شرق   311) ميال   186الشمال إلى الجنوب وحوالي 

 
 (: بحيرة فيكتوريا12شكل رقم )
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 (: جبل كميمنجارو13شكل )
 

 ـ لغة الماساي 1
 An Eastern Niloticلغة نيموتيك الشرقية  يى ،Maaو )ما( أ يماسا

language،  وىذه  ،يمن قبل شعب ماسا ث بيا السكان بجنوب كينيا وشمال تنزانيايتحدا
 ،جوو)شاموس( جنوب شرق بحيرة بارين ،رتبطة بمغة شعب )سامبورو( بوسط كينياالمغة م  

 وترتبط ىذه الشعوب من حيث المغة والثقافة وبعض العادات. ،و)باراكويو( من تنزانيا
نتيجة لالتصال الوثيق بين قبائل ومجموعات  ،وقد قاومت لغة الماساى االندثار

وكان  ،نجميزية خالل فترة االحتاللرغم صعود المغتين السواحمية واإل  ،فريقياأشرق  يف يالماسا
ا بالمغة السواحمية لتوحيد يض  أع التعامل كان قد شجا  ،الرئيس السابق لتنزانيا "،نيريرى "الرئيس 

نجميزية لمتنافس عمى نطاق عن المغة اإل  فضال   ،تنزانيا يالمجموعات العرقية المختمفة ف
ا نشاط يض  أاستمرارىا  لا بمغتو والتى كان من عوامحتفظ  م   ي"ماسا"ولكن ظل شعب  ،يعالم

 .طريقة ماساي لمحياة جزء ال يتجزأ من لغتيم ،يتبادلية بين مجموعات الماساحركة التجارة ال
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وعمى وجو التحديد، تعتمد النظم االقتصادية لمتجارة التي يعتمد عمييا الماساي من 
. .أجل الحفاظ عمى أسموب حياتيم البدوي، عمى بقاء لغة الماساي، حتى في وضع أقمية ليا

 د سالمتيا الثقافية.دة وتيدا يدا قبيمة ماساي م   ومع تعريض المغة لمخطر، ستظل
(1) Maasai، World Cultures، From Wikipedia، the free encyclopedia  
(2) Doris L. Payne، the Maa Language vs. Maasai Ethnicity، August 

2008  
 ديانة شعب ماساىـ 2

ى في شكمين: اإللو األسود، جما عتقداتيم أن هللا واحد، اسمو )إنكاي أو إنغاي( يتفي م  
ا. اليوم معظم قبيمة ماساي ىم مسيحيون ؛ وهللا األحمر، الذي كان انتقامي  االذي كان خير  

 وأقمية من المسممين.
  يبيوت شعب الماساـ 3

 ،ل، فإن منازليا مبنية بشكل فضفاض وشبو دائمةوبما أن ماساي تقود حياة شبو رحا 
ائرية بنيت من قبل النساء باستخدام الطين والعشب والخشب وعادة ما تكون صغيرة، بيوت د

 والرجال يبنون األسوار والمظالت لمحيوانات. ،والبقر والروث

 
 ي(: مساكن ماسا14شكل رقم )
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  يمالبس الماساـ 4
 .زة بالمجوىرات.طرا من القماش وجمود الحيوانات، وم   ةمصنوع يمالبس الماسا
وجو عام من صفائح حمراء تسمى )شوكا(، ممفوفة حول ن بيتكوا  يونموذج لباس الماسا

 ،كسسوارات من البالستيك والخرز والمجوىرات وتوضع حول الرقبة والذراعينواإل  ،الجسم
ن كان المون ا  و  ،ا لكل مناسبةويرتدييا كل من الرجال والنساء ويمكن أن تختمف في المون تبع  

ا جزء ذن حتى الصدر وىي أيض  ى من ثقب األوتمتد الحم ،حمر ىو الغالب فى معظم الحاالتاأل
لى الحمقات المعدنية المشغولة إضافة باإل ،عمى حد سواء ونساء   من جمال الماساي رجاال  

 كما يمبسون الحمقات المعدنية حول معصم القدم. ،بالخرز الممون حول الذراعين وعمى الجبية
لسفمي من أجل تركيب من الفك ا ةسنان المتوسطتحمق النساء رؤوسين وتزيل األ

 ا ما يمشي ماساي حافي القدمين )رجاال  . وغالب  .بالفم يالحمى المعدنية عمى الفك السفم
 ف(.و جمد البقر )خ  أونساء( أو ارتداء صنادل بسيطة مصنوعة من البالستيك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 يند ماساوالزينة ع يما (: الح  16) شكل ي             والزينة عند ماسا يما (: الح  15) شكل

 



 

 

 

 

ت
ا
س

ا
ر
د

و
 
ث

و
حب

 

 

194 

 

 2018نيسان  –/ كانون الثاني  إبريل -يناير 

 

 
 يوالزينة عند ماسا يما (: الح  17) شكل
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  بين صراع اليوية والتنمية الثقافية ..ةالسينما األفريقي
 

 (1)أ. حممي شعراوي 
 

               
ا اجتماعية تفتقدىا ا، أبعاد  فريقية أوعربية أحيان  أقميمية، ميرجانات السينما اإل يضفت  

"بوليود"  فة، إال أننا بتنا نخاف من شيوع روحزي  ميرجانات السجاد األحمر، والفخامة الم  
تشغل بال عدد من السينمائيين العرب واألفارقة، فبدال  من أن تأمل فى مزيد  يو"نيوليود" الت

بالدنا، فقد نفاجأ  يالتنمية الثقافية ف يساىمتيا فالسينما، وم   يمن البحث عن اليوية ف
ا عن ىوية ر السينملن تعب   وقتيا فقطا، مبانييار آمالنا تحت مظالت "ىوليود" و"كان"، وغيرى

أجواء العولمة  ي"العزيمة" وتنمية "استديو مصر" لمصناعة واليوية عمى السواء، ولن تسيم ف
نتاج ، بسبب بحث الكثير من الفنانين عن اإل يأو اجتماع ير اقتصادومنتجاتيا فى تطو  

"كان" ميرجان الوصول ل ي، أو رغبة المنتجين فيبيين عمى المستوى األفريقو المشترك مع أور 
 ..يثمن عمى المستوى العرب يبألسينمائي ا

  من الطريف أن أذكرىا ؛وعميو كتبت ىذا المقال لعدة أسباب
ي ف" 8102آذار  -"مارس ا لحضور ميرجان السينما األفريقيةا مؤخر  كنت مدعو   نينإا:أولًا

ن مو القائمون عميو من جيد فى جمع نجوم أفريقيين حقيقييقد  وما ي  "مصر"،  األقصرمحافظة 
 يفريقي أعممية اختالط عرب ياألفالم القصيرة، ف ينتج، وشباب سينمائيين م  ي"موسى تراور "

، وىذا يحتاج لدراسة ياألفريقي المؤتمرات الرسمية من مؤتمرات التعاون العرب يفرىا فيندر تو  
 . مارسة حقيقيةوم  

ا
ً
سمييما االمذين أ عمن تكريم ا بورقة صغيرة، عن "مانديال" و"عبد الناصر" كمف  كنت م   نينإ ا:ثاني

وركزت  " خالل الندوة الثقافية التى ينظميا ألول مرة غير المحاضرات الموضوعةلالفستيفا" يف
عمى "دور الزعماء الكارزميين الوطنيين" فى تنمية قيم بارزة فى مجال الثقافة  يي ورقتف

ة المخططات الوطنية، ليؤالء تحتاجيا أجيالنا الشابة، ليدركوا من وراء ذلك قيم يالسياسية الت
 .دفع حركة التنمية التعميمية والثقافية والفنية، إلى جانب السياسي يالزعماء ف

                                                             

 .فريقيةلعربية واألاز البحوث مركمؤسس  – األفريقيةالعربية و الشئون خبير ( 1)
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ا
ً
 "باماكو" يف ياألفريقيالعرب يا بين مدير المعيد الثقافا مبدئي  حضرت اتفاق   نينإ ا:ثالث
 يفريقي أرجان عربوالجامعة العربية، لإلعداد لمي يس من قبل منظمة االتحاد األفريقؤس  والم  

 .تواضعة دفعة مختمفةوفنى ىام، أقدر أنو يعطى ىذه العالقات التى باتت م   يمشترك كعمل ثقاف
ا من قادم  والذي كان ، ياألفريقي العرب يالمعيد الثقافر مدي ي،م د. الصوفوفى ىذه المناسبة قد  

وتقديم جائزة مالية باماكو خصيصا لحضور الميرجان، وتقديم فكرة الميرجان المشترك، 
 يلممعيد ف ي، وتقدير معاونتيا باالحتفاء بشخصي   يالميرجان، بل وأحاطون يألحسن فيمم ف

 ي"العجم – يجمدين عن "تراث المغات األفريقية بالحرف العربنتاج م  ا  وضع استراتيجية، و 
 . نتاج لممعيدإكأفضل 

فيو بتقديم نيجيريا وتنزانيا تحدثين فوجئت بالميرجان والم  وخالل م تابعتي لمميرجان؛ 
ا من تفاعل االقتصاد ل جزء  شك  القارة، بما بات ي   ياألفالم الطويمة والقصيرة ف ينتجكأكبر م  
ن إقصير، بل  يأو توثيق يوعمالة الشباب، والصناعات الخفيفة ألن معظميا تسجيمي الوطن

 . رواندا بدأت تخرج عن أفالم المجزرة إلى عوالم جديدة حديثة
 ي، واليوية األفريقية التيعرض أفالم تواصل التراث االجتماع يم يقصر الميرجان فول

ث الشجاعة، ويقترب من التحديث، وال يجعل الدين ور  الذى ي   م سيرة "السمف الصالح"مازالت تقد  
، كما ي"وال"، وبوركينا فاسو "مفترق الطرق "م ذلك من قبل دول مثل تنزانيا أداة لمتراجع، وقد  

ا ، أو تأكيد  ي؛ إما بمناسبة يوم المرأة العالم"يوم لمستات"السابق عرضو  ي الفيمم المصر  مقد  
 . ا عن تحرير المرأةبحث   يوالوطن العرب أفريقيالمدور الصاعد لممرأة فى

عالجة كارثة حركة الشباب عمى شاطئ تظل م  "، الرياح الشمالية"فى فيمم ىام من تونس 
 ياالستغالل وبين الرغبات الشبابية ف يبية فو بة الرأسمالية األور المتوسط قائمة بصراعات الرغ

ذيبو العمل األور   . ينقل المصنع إلى تونس الستغالل األيدى العاممة الرخيصة يبو باألور  ا، وا 

ذن مازالت سوسيولوجيا السينما التى سبق أن كتبت عنيا تحتاج لمزيد من الدراسات، كما إ
أكثر من  ير فإلى التحية، بما نأمل أن يتكر  " لمسينما األفريقيةقصر ميرجان األ"يحتاج مديرو 

 . فريقيةأعاصمة عربية و 
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  رحمة نحو العبودية ..أميستاد 
 

 (1)حسف قرني
 

               

 
 

ـ كانت المدف والقرى 61ذ القرف ا لمكواسر األوروبية منقبل أف تصبح أفريقيا مرتع  
تناثرة عمى أىداب األنيار وكتف المحيطات وجبيف التالؿ مرحة وراقصة، تجاور األرض الم  

متدة وخمجات إنسانية أليفة تنسجـ مع وىج الشمس حيطيا حقوؿ ومروج م  والبحر والسماء، ت  
وف يعرفوف سوى البراءة فريقيوالعيوف الريفية الحالمة تحت إيقاع أفريقي دافئ، ولـ يكف األ

ف والحروب القبمية والمناكفات العشائرية التي طوت في داخميا أنواع   ا مف العبودية الناعمة وا 
لـ تصل إلى درجة التجارة والبيع في سوؽ النخاسة، وبعد قدـو أوروبا الجشعة التي تدّنس 

حتل ومساعدتو الم   القيـ وتقّدس الماؿ تناحرت القبائل وتسابقت القوميات مف أجل كسب ود
جّ  لبموغ ىدفو اال ل في غضوف قرنيف شحف أكثر مف ستعماري فقاموا ببيع بني جمدتيـ وس 

 مميوف أفريقي إلى الغرب كعبيد.61
 

                                                             

 الصوماؿ –باحث وقاص في مجاؿ األدب األفريقي  (1)

https://2.bp.blogspot.com/-eWbDcM8zRm0/WXRnelme8TI/AAAAAAAAH44/6Gb6hND-Cmw5_qCtsO0XcOBKSWKAe5zmQCLcBGAs/s1600/amistad1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-eWbDcM8zRm0/WXRnelme8TI/AAAAAAAAH44/6Gb6hND-Cmw5_qCtsO0XcOBKSWKAe5zmQCLcBGAs/s1600/amistad1.jpg


 

 

 

 

ة
ي
ل
ي
ل
حت

ق 
ا
ر
و
أ

 

 

198 

 

 2018نيسان  –/ كانون الثاني  إبريل -يناير 

 

لقد نشطت السفف الغربية في أفريقيا مف أجل السيطرة عمى المصادر الطبيعية وتجارة 
ا أدى إلى خمل في النسيج ا واجتماعي  ي  قتصاداالرقيق، وكابدت القارة حياؿ ذلؾ خسائر فادحة 

االجتماعي وضياع اليوية والمعالـ ومصادر الحيوية والطاقة، حيث كانت تتراوح معظـ أعمار 
ا، ورغـ مرور مئات السنيف مف عام   51و 61بيف  العبيد الذيف تـ شحنيـ إلى الغرب ما

ستعمار بوحشية تعف عنيا اال ستبداد محمي ومالمح رسمياانتياء الرؽ تتقمب أفريقيا ما بيف ا
 الوحوش الكاسرة، وانتشر العنف وساد الجيل والمرض في أصقاعيا.

حزنة لمفيمـ الدرامي "أميستاد" الذي أحاطتني غيمة مف الكآبة وأنا أتابع المشاىد الم  
ر ح لجائزة أوسكا، الفيمـ الذي رشّ "تجارة العبيد"في تاريخ البشرية إطالق ا أعالج الحدث األسو ي  

ـ مف إنتاج ستيفف سبيمبرغ وبطولة مورغاف فريماف ودجيموف ىونسو 6991بعد صدوره عاـ 
 وأنطوني ىوبكنيز وآخروف جّسدوا المعاناة بكثير مف المصداقية واإلنسانية.

ورس ضد بكية ألواف العذاب واليواف الذي م  يستعرض الفيمـ بطريقة دراماتيكية م  
نفسو  ءابعيـ إلى المخافر، وبعد ساعات يجد المر ر ختطافيـ مف م  االشعب األعزؿ بعد 

شمئزاز ىو ترحيميـ إلى ثير لالدىش الم  الشحف!، والم   ئفيصفوؼ طويمة وعارية تتجو نحو مراف
روف العبيد في عالـ الوحشية، بشّ ع أجراس الكنسية وترانيـ القساوسة، وكأنيـ ي  ر القير عمى ق
 حتل، وكانوا رّواد التمييد واالستكشاؼ.بّشروف ظموا الوجو الناعـ لمموالغرو فالم  

ا لمعبودية إلى بمباركة الكينة وبكاء األبرياء تتجو سفينة الصداقة التي أصبحت رمز  
نشاء الحقوؿ وحفر  الحياة القاسية، ليكوف السود عمى متنيا النواة األولى إلنتاج الثروات وا 

عية لمغرب الذي اختار شعوب القنوات وبناء السكؾ الحديدية وتحريؾ عجمة النيضة الصنا
 أفريقيا بالذات مف أجل البنية الجسمانية القوية والصبر وتحمل المشاؽ.

س األفريقيوف التعساء في داخل السفينة، واإلسباف يمارسوف السادية واإلذالؿ، يتكدّ 
قيدوف باألصفاد والسالسل، تجريد عف المالبس، شتائـ وعير أخالقي وكراىية وتفنف أبرياء م  

ىانة في تقديـ الطعاـ، مالمح شاحبة، وحالقيـ ناشفة، ىنا ب نتيت اإلنسانية االقتل، جوع وا 
ف تدثّ إنيـ عبيد الحقوؽ ليـ، قصة م   رت بألفاظ رّنانة وأسماء ناعمة ؤلمة لـ تنتو فصوليا وا 

 ات أممية ومنظمات عالمية.ئكيي
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يقيوف البائسوف وببسالة ياجـ األفر ا ي  ختناقات في أقبية السفف والموت إرىاق  اوبعد 
ا ويفوز األفريقيوف السباؽ نحو النجاة ا وبدني  نادرة عمى القبطاف، تحدث معركة رىيبة نفسي  

واصموف رحمتيـ نحو ا نحو الديار، يتظاىر القبطاف العودة فيما ي  ليطمب قائدىـ العودة شرق  
اء بيا ليال  منذ أف استوطنوا ىتدأمريكا، وبما أف البسطاء الريفيوف يتميزوف بقراءة النجـو واال

 في الفيافي واألدغاؿ الماطرة راقبوا النجـو بعد منتصف الميل وبواسطتيا أدركوا أف الرباف غدر
تجية نحو الغرب والعبودية وليست نحو الخالص ودؼء أفريقيا وحمميا يـ والسفينة م  ب

  الجميل.
الغرب ومف القوارب  شواطئى عاناة مف سيراليوف وسواحل أفريقيا الذىبية إلتمتد الم  

إنيا مأساة تمتد عبر التاريخ والجغرافيا واألحاسيس، وبعد رحمة شاقة  ..الصغيرة إلى أميستاد
نة باليواجس والظالمية والمخاوؼ، وفي لحظة بالغة وصموا إلى أمريكا وأصبحت حياتيـ مموّ 

اء ر القسوة يتـ تقييدىـ وربطيـ بسالسل مؤلمة تقودىـ مجموعة مف البيض في سخرية وازد
 ضطياد.إلى أسواؽ النخاسة، إنيا تجميات حضارة الغرب المادية المبنية عمى العنصرية واال

ـ مف األسماء واألسماؿ يتنازع الموردات وأصحاب الشركات عمى ممكيتيـ ومصي رىـ فيتـ تجريدى
الباردة الغارقة بالعتمة واألوساخ والطبقية يناـ السود  تنتماء واآلدمية، وفي الزنزاناواال 

 "البارودبػ"ويحاولوف التمرد واستعادة الحرية ولو بالخياؿ ولكف لآللة الحديثة رأي آخر حيث 
 حسـ المواقف لصالح اإلمبريالية.ت  

ـ في أمريكا، وفي وسط شعور العبودي ة والفقر والتنوع الثقافي وضياع المستقبل تغزوى
ؿ الحرية إلى نغـ ومبدأ يعيش الحرية" وتتحوّ  اعطوناعطونا الحرية.. امحكمة ىزلية ييتفوف "

مف أجمو األبرياء، الحموؿ معدومة واآلماؿ تتضاءؿ وال يموح في األفق سوى مزيد مف الظمـ 
معايير الربح لا التخضع سوى مة بالسخرية وترى العبيد أرقام  والغطرسة، في بيئة مأزو 

لية المساجيف وتحريرىـ ئو ر عف العبودية ليحمل مسر المشيد أفريقي تحرّ والخسارة يتصدّ 
لـ ينسمخ عف  جاعيـ إلى وطنيـ، وفي أروقة المحاكـ والقوانيف يبحث عف العدالة وقاض  ر وا  

، ولكف كيف يجد والقوانيف والعادات والتقاليد السائدة و شيوة الماؿ والسمطافاآلدمية ولـ تعمّ 
ؽ العرقي كما َكتب سولوموف خنظاـ الطبقية والتفوّ رسّ في المجتمع األمريكي تكّرس العبودية وت  

 ا مف العبودية؟عام  61نورثوب في مذكراتو 
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 ـ باإلىانة يتـ سوقيـ كاألنعاـ وىـفعّ عاناة وفي صباح م  طالت الجمسات وزادت الم  
تـ إدانتيـ بالتمرد والقتل والقرصنة والجرائـ تمقيدوف بالسالسل والخنق والمشاعر السالبة و 

آرائيـ باختالؼ عف تعبير الأنفسيـ و عف دفاع الا أنيـ اليستطيعوف القانونية! والمؤلـ حق  
ت منو جمعية إلغاء الثقافات واأللسف، وبمحاولة إلثارة اإلنسانية في داخل الرئيس َطمبَ 

ناصرة القضية وتحرير األبرياء، ولكف رواسب العنصرية في نفسو وعدـ شعور بودية م  الع
 ساعدة المخطوفيف.الشفقة تجاىيـ حالت دونو ودوف م  

ـ، ويسود الصخب والترقب في تنعقد جمسات المحاكمة تمو األخرى دوف تقدّ 
ىانة م  االمح يد مصير ىؤالء حتدـ لتحدالنقاش م   .تجددة.كمات، شيود ومحاميف وسالسل وا 

. رعايا اإلمبراطورية اإلسبانية التي كاف شعارىا "ألبعد .الذيف وقعوا ضحية لمشراىة اإلسبانية
نتياء اقتصادىـ ولف يقبموا بسيولة امدى" مف السيطرة والقسوة كانت تجارة العبيدعمود 

رير عصرىـ الذىبي، في إحدى الجمسات تنتصر العدالة ويموح في نياية األفق ضوء التح
ا عف األنظار تغيير القضاة إلطالة والعودة إلى الديار، وكعادة الطغاة سيتـ في الخفاء وبعيد  

القضية! السماسرة يضحكوف بجذؿ ويعموا شجف قاتـ عمى مالمح األفارقة وترجع األمور إلى 
 المربع األوؿ ويكوف الفوز لصالح مف ينمق القّصة ويممؾ السمطة وليس العدالة والصدؽ.

ـ تتوارى واجتاح اليكا  س عمى مساحات اآلماؿ في قموب المنكوبيف وأنصار أدت األحال
العدالة، وفي لحظة بالغة الفّرادة وانتصرت اآلدمية عمى الطمع البشري تبتسـ ليـ العدالة 

ـ وسجف تّجار الرقيق بائعي الكرامة والحياة بجـر  ختطاؼ أناس اويأمر القاضي بإطالؽ سراحي
قاطعات األوروبية التي تسري عمييا قانوف الرؽ ا عف الم  في أفريقيا بعيد  لدوا أبرياء و  

 والعبودية!، ونقل المساجيف إلى مسقط رأسيـ إف اختاروا وعمى نفقة الدولة.
ا نيـ أحرار وليسوا عبيد  إاألغالؿ عف معاصميـ وتعالت اليتافات والزغاريد،  تف تح

 .نتازيا ألف العبودية جريمة كبرى في حق البشرية.والممتمكات، كانت لحظة بالغة الجماؿ والفا
ا في بمده تنيب األمواؿ وتغدر اإلنساف لقد جعمت الحضارة الغربية اإلنساف األفريقي تعيس  

 وتقّسـ األوطاف.
ة باألمل ئلقد تـ تحريرىـ واتجيوا نحو أفريقيا وأغانييا ومرح الطبوؿ واألحراش الممي

األخرى غارقة في الصراعات والنخاسة وحرؽ القرى، وبقيت والحياة والبؤس، ولكف كانت ىي 
ستقالؿ الشكمي س في أروقة التاريخ، رغـ أف أفريقيا بعد االندوب العبودية وحكايتيـ تدرّ 

 .لكة لمسيرتيا الطويمة نحو الحريةتناست عف تمؾ المأساة والفصوؿ الحا
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ََونةقَ يَ اءَالَ عنىَوثػػػػػػػرَ ػػػػػاتَالمَ جميػػَ تَ :َيػػوس َقػػػػَ الطَ َاءَ ػ َضالفَ 
َ

َ(1)د.َجاستفَبوؿَبيمي
 

               
ىيَالوجودَالشرطيََالثقافةَالفريقيةَيشكاليةَعميقةَالجذورَفىذهَالمقالةَإتتناوؿَ

الجدليةَبيفَالحياةَوالموت،َبيفََفيَطبيعةَالعالقةَةيَظاىَروىيَتتجمَ َبيفَالطقسَوالحرية،
والمستقبلَفىَاآلالطقسَوالمَ  فَالمكتظَعتقد،َبيفَالمكافَوالزماف،َبيفَالتقاءَالماضىَوالحاضَر

مفَالفضاءَالطقوسيَمكانَ  ىيَدراسةَتتخَذ الحيَ، يجادَمعنىَلمحريةَوكيفياتياَفىَاَإلبحضورَه
َالطبيعيَحيثَتتفاعلَالرمَ-جنوبَالسوداف-لألفريقيَالوعيَالجمعيَ وزَلتتجاوزَوجودىا

دَفىَزمفَتجدَ مارسةَالمعنىَالمَ سطورتوَالخاصةَفىَمَ ألىَوجودَجماليَدينىَلديوَإالمحدودَ
َبنيةَالفضاءَالطقسي.َييقونةَفالمحدوديةَالعطاءَوثراءَالَيذاَىوَبحثَفإعتقد،َالمَ 

َأت َالأتى ََمقالةىمية َفأفى َوجودىا َوكيفية َالحرية َمعنى َفى َتبحث وسَالطقَينيا
لىَالبحثَفىَالكيفيةَالتىَإاَتيدؼَيضَ أاَلذلؾ،ََوجَ ذمفَجنوبَالسودافَنمَوَةتخذالفريقيةَمَ 

َ.فريقيالوعيَالَيالمحدوديةَالزمفَفَييمتقيَفيياَالعالـَالماديَوالروحيَف
َمفَفرضيةَتستندََو دراؾَالحياةَإفريقيَدائريَاالكتماؿَفىَفَالوعيَالألىَإانطالق ا

سطورتوَالخاصةَأالَمرحمةَميمةَفىَالحياةَلوَإفَالموتَماىوَأمفَفرضيَةَاانطالقَ َو.َ.بشقييا
َيمنحَالذاكرةَالجسديةَوالجغرافياأتبادؿَالتَيوقدرتوَف الفريقيةَالقدرةََثيرَعمىَالحياة،َىذا

َتطمباتَالحياةَاليومية.تجاوزة َبذلؾَمَ ؿَوتجديدَالمعنىَمَ التحوَ َيالالمحدودةَف
حقيقيَلجوىرَالوجود،َومظيرَحسيَلمسموؾَالعقائديَفريقيَىوَتمثيلَالطقسَالف

ولوجي،َىوَتصويرَحيَلحالةَالوعيَالجمعيَالذىَيتفاعلَبصورةَدائمةَمعَالطبيعةَييدوال
َواإل َوالموسيقي َوالوالمكاف َالطيف َوروائح ََويقاع ََوأعشاب َالبخور، َالدخافأدخنة َعمدة

َالتالمَ  َالقرابيف َمف َفَيتصاعدة َالَيتحترؽ َوروث رجلَعمىَحيوانات،َوضرباتَاَلالمكاف،
َشتعمة.بنيرانوَالمَ َكتظفضاءَالمكافَالمَ َيرضَوالقفزاتَفاَل

                                                             

 جنوبَالسودافَ-جامعةَجوباَ-عميدَكميةَالفنوفَوالموسيقيَوالدراماَ (1)
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َالجسديةَلَلإ َالذاكرة َمع َالديناميكي َوجودىا َتمارس َحالٌة استجاباتياََينسافَفنو
ـَالزمفَالمَ وتفاعاَل معَزخ فيَفضاءَالرقصَالطقسَي واىتزازاتيَا كثرَأخرَآنوَبشكلَإتفاعل،َتيَا

عفَمستَوا،َتعبيعمقَ  فيَطبيعتوََىوؿَيتجمَ المقاـَاَلَينوَفدراؾَاليويةََلتقدـَوعميقَإلمَ ََىر َا
مفَ فيماَىوَدينى،َوالتيَالَتخموَمفَييدأالتشاركيةَانطالق َا ميتافيزيقيةَتضربَبجذورىَا ولوجيَة

َ َالحسية َالتجربة َنقل َعمى َالقادر َالجسدي َتتجمَ إالفعل َىنا َماورائي، َمستوى َالقدرةَلى ى
بلََ.ؿ.ذبتالمَ َعادةَواجترارَالتفسيراَعفَاإللفضاءَالطقسَالحيَفىَتكامميتوَبعيدَ الجماليةَ

َسرارىا.ألىَمستوىَممارسةَالتجربةَبكاملَإترتقيَ
َساسية:َأثالثةَمحاورَتتناوؿَالمقالةَ

َنسافَأفريقياَجنوبَالسوداف.إبنيةَالوعيَالطقوسيَلديَ:َوؿالمحورَاَلَ
َيقونة.َالقناعَوحضورَالالطقوسَوتجمياتَ:َالمحورَالثانىَ

َ.بداعالحريةَوالقدرةَالجماليةَواإلثالث:َالمحورَال
َ

 لألفريقي ول: بنية الوعي الطقوسياحملور األ
طارَالجغرافيَباعتبارهَاإلَ-مفَحولوَكسائرَشعوبَالعالـ-فريقيَنسافَالوعيَاإَل

عمىَوعيوَالمعرفيََسطورتوَبناءَ أعيوََوفَوَ الذىَنشأَفيوَوالذىَيحتـَعميوَمعرفتو،َفقدَكوَ 
فَتكوفَالحياةَىيَمرحمةَمفَمراحلَالموتَأتراكـَعبرَالقروف،َىذاَالوعيَتمحورَعمىَالمَ 

َتطمباتيا.ختمفةَلياَشروطياَوكيانياَومَ الَحالةَمفَحاالتَالحياةَمَ إالوجوديةَوماَالموتَ
شرط ا(َىوَعنىَبذلؾَكلَقبائلَجنوبَالسودافَأفريقيَجنوبَالسوداف)والَلذاَيكوفَالوعيَال

الَبدايةَمرحمةَجديدةَيَإىَمفَجديد،َىذهَالنيايةَىناَماَأوتنيتىَلتبدَأوعيَدائريَلمحياةَتبد
فعاليـَأبءَحياوكذلؾَالءَحياحياةَالَفيمواتَيؤثروفَختمفةَلحياةَتختمفَعفَسابقتيا،َفالمَ 

َف َوجودىـالَييؤثروف َطبيعية َفى َيمثموف َالذيف َيربطَبيفَعالَموات َالذى لوَـَاإَلالجسر
َوعالـَالبشرَالفيزيقي.َالميتافيزيقي

ََمثالَ  َقبائل َبعض َعند َيفَ"الفرتيت"نجد َالغزاؿ َبحر َغرب َالموتَأمنطقة َكممة ف
بعضََيتعارؼَعميوَفوَالنياية،كماَىوَمَ أوَالبقاء،َوالَتعنىَالفناءَأالوجودَيتعنَ(ku)كو

منطقةَىوَالوجودَبشكموَالجديدَبناءَىذهَالالحياتيةَالوجوديةَلَيالفمسفيةفالموتَفَالثقافات،
َويتجمَ  َفى ا َواضح  َتمجيدَ َيالطقوسَالتَيذلؾ َلمموتىَوالقرابيفَالتيقوموفَبيا يقدمونياََيا

َ.حياتيـَياَلوجودىـَالفاعلَفاَطمبَ مواتَسنويَ لأل
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َةبقرعَالطبوؿَبصورةَمعينَأتبدَيمناسباتَالموتَتجدَالعديدَمفَالطقوسَالتَيفَو
َبحاالتَاالنقطاعَمرورَ  سَوشرابَالخمرَوالرقصَلمدةَالََوعفَالسموؾَاليوميَوحمقَالرَؤا

الثالثةَ الحدادَحيثَينقطعَالمَ بعضَالَيياـَفأربعةََلوَاأتتجاوَز وتنتييَبمرحمَة فَوقربحيافَ،
راءَطقوسَمعينةَكيَيعودَإجمفَالميتَعفَاالختالطَبالناسَلفترةَمفَالزمفَومفَبعدىاَيتـَ

َلىَتقميديتياَاليومية.إذلؾََبعدالطبيعية،َوتعودَالحياةَلىَممارسةَحياتيـَإىلَالمتوفيَأ
جنوبََاىذ ارتبطَوجوديَ الالتقديسَلمطقسَفىَالوعَي َالسودانَي سرارَاَبمعنىَومفيـو

َالعالـَ َىذا َوقدرة َالماوراء َعالـ َالغامض َالعالـ َمع َبيا َيتعامموف َالتى َالكيفية َوىي لدييـ
اَحاولوفَدائمَ اليومية،َفيـَعبرَىذهَالطقوسَيَ ثيرَعمىَمجرياتَالحياةَأالميتافيزيقيَفىَالت

َالتوافقَالشرطيَإلَلىَحالةَالسكينةَواليدوءإالوصوؿَ عادةَالروحيَوالجسديَوالعقميَىذا
وسكينتياَاَلإالحياَة فلىَسيرتيَا لذَا عندَبعضَالقبائلَاالعتقادَفإولَي وجودَعالقاتََينناَنجَد

بعضَىذهَالقبائلَتؤمفَبصمةَقرابةَتربطيـَالقرابةبينيـَوبيفَبعضَالحيواناتَمفَحوليـ،َف
َعمييـَقتمياَأشجارَوَالأوبعضَالحيواناتَ َ.كميا.أوَحتىأوقطعياَأوَبعضَالثمار،َممايحـر

سود،َنواعَالحيواناتَ)النمور،َالأسرَوبعضَعمىَسبيلَالمثاؿَىناؾَعالقاتَبيفَبعضَالَ 
المعينةَلخ(َوبعضَالإَالتماسيح،َوالقطط.. والصخوَر لوانياَالغريبة،َوبعضَأشكالياََوأبشجاَر

َمواجَالنير(أسماؾَوالزواحفَالبرمائيةََوال
اَعمىَتعتمدَفىَوجودىاَشرطيَ َ-العالـَالروحيَوالعالـَالمادي–كلَىذهَالعالقاتَبيفَالعالميفَ

َتَ  َالتى َوالممارسات َالطقوس َمف َالعديد َالعالقة َتوازف َفإعيد َالفريقية َالحياة جنوبََيلى
َالسوداف.

َ
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 يقويةور الانيي: الطقو  لجيين  القنن  وضوور األاحمل
َ

َتَأتبد َوبعدىا َبالميالد َواإلأالحياة َالزواج َثـ َومف َالبموغ َمرحمة َوتتي تيَأخصاب
لىَعالـَإسرارَوالولوجَ.َحيثَال.الحياةَالفريقيةَوىيَمرحمةَالموتَيالمرحمةَالحاسمةَف

َتفرضَتحوالَ َيلىَحالةَالطوطـَالتإريةَؿَمفَالحياةَالطبيعيةَالبشسرارَوالتحوَ رواحَوالاَل
َالوجودَوالوظيفةَوكيفياتيا.َياَفحتميَ 

 تحول الطوطم -1

ؿَتمؾَعندماَينتقلَحاالتَالتحوَ َىحدإنجدََغربَاالستوائيةَمثالَ َيفَي"االزاند"َعند
ؿَوالدهَاَلحالةَتحوَ اَوحاضرَ فَيكوفَشاىدَ أالبدَلالبفََ،دففخيرَويَ لىَمثواهَالإعَشيَ بَويَ ال

التحوَ طـَالطَو وىذَا وؿَقمرَبعدَالدففَحيثَيقبعَاالبفَعمىَمقربةَمفَأمعَاكتماؿََيتأؿَيسرَة
التحوَ أراقبَماَيحدث،َتالقبرَيَ  المحوريةَلحظَة يريَاالبفَحيوانتىَالمحظَة عمىََاَ معينَاَ ؿَعندىَا

َال َقبر َيَ أب َىنا َمنو َبمقربة َو َاالبف َصيرورةَوالدهَأدرؾ َىو َالحيواف َىذا الطوطـَ"نوَإف
لدَبيفَبَالمتوفي،َبعدىاَتتوَ نياَالصورةَالجديدةَلوجودَالإَبسَروحَوالده،مالذيَيت"المقدس
سرارىا،َيتـَنقلَأسرةَوذلؾَالحيوافَعالقةَروحيةَجديدة،َىذهَالعالقةلياَخصوصيتياََوتمؾَال
َ َإالخبر َبقية َإلألى َمعينة َطقوس َوتقاـ َالعائمة َالدمجَالروحيَوالتفراد َجودتحتـََوَيعادة

َف َجديدة َالطرفيف،َجديدةَسياقاتَ َيعالقات َعمى َوواجبات َحقوؽ بناءَالطوطـَوالَتفرض
َحفاد.وال

 «وونيااث»طقوس الرب   -2

بورَفببعضَقبائلَالدينكاَنجدَعند اَثيرةَجدَ بعضَالطقوسَالمَ َيواليةَجونقمَيمنطقَة
َ َوونيااثَىحدإلالنتباه َتدعي َالطقوس المجموعةََبالمغةَالمحميةَلتمؾwounyaathََىذه

اآلَيوالت غالبَ ليةَوالتعنىَحضوَر الطقسَفجدادَ، يكوفَىذَا شيرََينيايةَالعاـَالميالديَفَيَا
كلَوالشراب،َتوفرَاَليمفَالحصادَحيثََاقدَانتيَوَيىالديسمبرَمفَكلَعاـَعندماَيكوفَال

َال َإىاليذىب َمكافَتجمعَالي َوىو َالمراح ريقةَبالقرعَعمىَالطبوؿَبطيىالالَأبقار،َيبدلى
َالتمعينة َتعالى َالإصوات ََيىاللى َكلَمنيـَي غنىَباسـَإلييرولوف َالطقس َمكاف َه"ثوَر"ى

بقارَرَعددَالبقارَحيثَيقدَ بحَالذوفَبأدَلمطقسَيبدحدَ لىَالمكافَالمَ إالمميزَعندَالوصوؿَ
َالواحدَماَبيفَاَلَيبوحةَفذالم َ.اربعيفَوالخمسيفَثورَ اليـو
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كلَالشخصَالثورَالذىَقاـَأالَيأيجابيَىوَعولوَاإلساسَليكوفَلمطقسَمفالشرطَال
لؾََبحوذىوَب صابَبالمعنة،َلذاَمتو،َكىَالَتعـَالفوضىَوتَ كلَمفَالقربافَالذىَقدَ أفَتأاليجوَز

َأمتوَلمرب،َكلَالقربافَالذيَقدَ أخريفَفعميَاآل كلَالقربافَأفََلَبينيـ،اكلَقَرأنتَفعميؾَأما
المعنةَفذللىَالجنوفَواإضؾَعرَ الخاصَبؾَسوؼَيَ  وحموَؿ َ..جسدؾَالضعيفَيىَيمثلَحضوَر

 َالطقسَنجدَالحريةَالكبيرةَفىَقتلَىذاَالحيوافَالذىَيعتبرَمفَالحيَو ناتَافىَىذا
 قبائلَالدينكا.َىاَلدسةَجدَ قدَ المَ 

  َجداد.ليةَوالاَلآلىذاَالطقسَيمثلَحضور 

  َس.قدَ جلَالربَالمَ أقاـَمفَىذاَالطقسَي 

 َ نعمةَالقادمةَعبرَالدماء.مثلَىذاَالطقسَالبركةَوالي 

 طقس الصيد: -3

ىذاَالطقسَخاصَبقبائلَالبارياَالذيفَيقطنوفَمنطقةَلوبونوؾَفىَواليةَاالستوائيةَالوسطي،َ
ماـَشخصَكبيرَفىَالسفَألىَالصيد،َيتجموفَإالطقسَبتجمعَالعديدَمفَالشبافَلمذىابََأيبد

اَالصيدَسوؼَيكوفَوفيرَ فَأدةَيخبرىـَبضميعَفىَعمميةَالقنصَيباركيـَوفقَطقوسَمحدَ 
َفرادَالمجموعة.أحدَأفَيفقدَأنيـَسوؼَيظفروفَبالحيواناتَدوفَأثناءَالطقسَأويؤكدَليـَ

الَيغانفىَالطريقَيتغنوفَبال جمبَالطريدة،َعندََيلياَمفعولياَالسحريَفَيغانالخاصة،ىذَه
َ َإوصوليـ َالتى َالمنطقة َنوعَمعيفَمفَالحيواناتَيبديلى َفييا ءَليا،َيغنوفَوفَبالغناأكثر

اَماَخاصةَلمجاموس،َوغالبَ ىخَرأخاصةَلمغزالف،ََوَيغانأفَىناؾَأنناَنجدَإالستدراجيا،َلذاَف
َبال َالمسمومة َوالسياـ َالحراب َالمَ يستخدموف َبعض َىنالؾ َالكيميائية، َقبلَحرَ عشاب مات

َلىَىذهَالمجموعةَالشبابيةَفىَرحمةَالصيدَىذه:إالدخوؿَواالنتماءَ
 َ كلَىذاَالطعاـَأحالةََيف.َ"ازج.طوَالطعاـَغيرَالأالفاسدَكلَالطعاـَأـَحرَ ي

 ".رحمةَالصيدَىذهَيفَالفاعلَسوؼَيموتَفإف

 فَكانتَالرحمةَإدَحدَ نوَىوَمفَيَ َل"َخذَبركةَالشيخَالكبيرأالتزاـَالحضورََو
َ َغنية َفأستكوف َالحق َولو َفارغة، َيإـ َالرحمة َالمعنةَإلغاء َلو َتراءت ذا

 ".والموت

 َسفَفىَرحمةَالصيدَمفَنصيبَالشخصَالمَ َىوليسةَاَلفَتكوفَالفَرأالبد
 صاحبَالبركة.

 َاَعفَالشكرَلمرب.ثناءَالعودةَتعبيرَ أبعدَنيايةَالرحمةَالَبدَلمشبابَالغناء 



 

 

 

 

ة
ي
ل
ي
ل
حت

ق 
ا
ر
و
أ

 

 

206 

 

 2018نيسان  –/ كانون الثاني  إبريل -يناير 

 

 َ َتقدَ ت َحيث َالقرية َفى َالرحمة َنياية َبعد َاالحتفاالت َالبمديةَقاـ َالخمور ـ
 ىاليَباالنتصار.ويرقصَال

 كانتَرحمةَالصيدَفارغةَف تكوفَحزينةَوفيياَعتابَواسترحاـََيغانالفَإاذَا
 وَالخفي.ألوَوالتكفيرَعفَالذنبَالواضحَلَل

 َف َتكوف ََيال َىذه َاالسترحاـ ََأيطقس َمف َالخمورَىوَطقسَأنوع نواع
 لمخالصَمفَالمعنةَوسوءَالطالع.

تجسيدَ  لحضورَالقدرةَالتواصميةَبيفَالعالميفَوتعطيَمساحةََاىذهَالطقوسَتمثلَفىَوجودىَا
الوجودَالفيزيقيَلأللمتحوَ  محدوديَة فىَشياء،َىناَيكوفَلممعنىَوالمَ ؿَوتجاوَز الكبيرَة عتقدَقدرتَو

َسطورتوَالخاصةَووجودهَالغني.أيقونةَلكيَتتجاوزَنفسياَمشكمةَقناع اَكبير اَلوَثراءَالإ
َ

 بدا القدرة اجلمنلية واإل ..احملور الانلث: احلرية
 َشياء.نيائيَلألَكوفَىناؾَتعريفيتكوفَالحريةَعندماَال 

 َالت َتستطيع َعندما َوجود َلمحرية َالتحوَ كوف َفى َاالستمرار َحولنا َمف َوفقَ شياء اَؿ
 ائدىاَقائمة.َوتغيراتَالحياتيةَوالَتزاؿَقدرتياَوفاعميتياَفىَحياتناَوفلممَ 

  َيستطيعَالقناعَتجاوزَمادتوَم فىَالوعيَتخذَ تكوفَالحريةَعندمَا الروحَي مفَالوجوَد َا
 اَلممارسةَالحضور.كتظَ اَمَ طارَ إالجمعيَ

 َالوجودَتبد َتكوفَدائرةَالطقسَدائرية  لتنتييَفىَذاتياَمعمنةََأتكوفَالحريةَعندما
 اَلشروطَالتحوؿ.رَذاتياَبلَتمارسَخصوصيتياَوفقَ خريَغيرَنيائية،َالَتكرَ أبدايةَ

 َياَمعَيتتشكلَالحريةَعندماَيكوفَالرقصَواىتزازاتَالجسدَفىَفضاءَالمكافَوتالق
حجاـَوالغناءَصواتَالقرعَعمىَالطبوؿَمختمفةَالأَوَعفَالقرابيفَالمتصاعدةَبخرةال

والزغاريدَواليميماتَوروائحَالطيفَوالحشائشَوالجمودَتجمي اَلمعنىَمعتقديَيتفاعلَ
 ئي.مَرَخرَغيرآلىَعالـَإفيياَالعالـَالمرئيَليع ب رَبمكوناتوَ

  ََوقناع اَاَعندماَتكوفَمساحةَالقريةَنفسياَبتكوفَالحريةَحضور كلَمكوناتياَفضاء 
عمىَاستنطاؽَالزمفَوالمعنىَوالمَ كبيرَ  لوَسحرهَوقدرتَو جسادَوذاكرتياَعتقد،َعبرَالاَ،

َالثقافية.
َ
َ
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َوفيَالختاـ:
َمفَقَرَرتفعةالوقوؼَعمىَمنطقةَمَ  زمفََيجنوبَالسودافَعندَالغروبَفََىفيَقرية 

َتميلَ  َلتعمفَبدإالشمسَدخوالَ َالم جيف،َعندما نؾَتسمعَإسرارَفايةَالميلَوزمفَاللىَمقبرتيا
العجزَعفََياَفاَرويدَ العيفَرويدَ َأكائناتَالميلَبالظيور،َوقتياتبدَأصواتَوتبدالعديدَمفَال

َال َالمَ رؤية َفقطَيمكنؾَالخروجَمفَالعالـَوالولوجَبطيئ اَ.حيطة.شياء لىَالذاتَحيثَإَىنا
َحيطَبؾَمفَكلَجانب.يَ َيءشتمتقيَمعَذاتؾَويحتويؾَالكوفَفىَجسدهَالمظمـَوتريَالال

ماَيقولوَبعضَ وفقَ َيىالأىذَا لممنطقة:َاَلمَ شرؽَأفريقيَا ـَعفَالتوقيتَالمحمَي عتقداتي
تغربَالشمسَإ َينتييَعندمَا الَنَ إفَاليـو الميلََلننَا سرارَلياَسرارَغيرَالمرئية،َوالنوَلألدرَج

َفَتكوف.أيجبََعتقداتناَمفَالطقوسَمامَ َيقدسيتياَلماَتحتويوَمفَقدرة،َولناَف
َليكوفَلمتوزافَالروحيَوالجسدىَوالعقميَفضاءَيتوافقَفيوَالوجودَبحرية.
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  السياسة الحقيقية في القرن األفريقي
 الحرب وبيزنس السمطة .المال 

 (1)د. فاطمة بنداري 
               

 
The Real Politics of the Horn of Africa 

Money.War and The Business of  power 

Alex de Waal 

 
                                                             

 جامعة القاىرة. –باحث دكتوراه  (1)
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كثير عن منطقة والذى يعرف ال Alex de Waalأىمية الكتاب إلى مؤلفو تعود 
فمعقود كان مراقبا ومشاركا فيما أسماه "وفرة القرن األفريقي الخصبة من  -القرن األفريقي

العنف والدمار"؛ حيث تواجد في قاعات محادثات السالم الكبيرة، وتقابل وعقد صداقات مع كبار 
الحقيقة بكامل رجال المنطقة وأجرى األحاديث والمقاءات، وتسعى نظرة "دي وال" الثاقبة لوصف 

 تفاصيميا، لذا تتمثل فكرتو الرئيسية حول 
 ،عممتيا المال والعنف أنيا "سوق"عمى )أن السياسة في القرن األفريقي يمكن فيميا 
الجزء الميم في السياسة ىو تراكم  .و تمثل فييا الدول عناصر مؤسسة تحيمية بشكل كبير

ديرية التي يمكن ألي قائد إنفاقيا عمى شراء ميزانية سياسية إلى أكبر حد ممكن: األموال التق
الميزانية العمومية  الدعم، سواء عمى شكل أصوات أو بنادق عمى النقيض من ذلك تصبح "

مشترين لالعبين في ىذا السوق في ىرمية السوق السياسي، فإن الجميع  مجرد عرض جانبي"
ب  راز القيمة داخل السوق(.أصغر وبائعين لالعبين أكبر: العنف مجرد وسيمة لممساومة وا 

 وتحتوي قائمة محتويات الكتاب عمي...  
 مقدمة: مالحظة بيزنس السمطة -1

 السوق السياسي: السياسة ىي البيزنس والبيزنس ىو السياسة -2

 القرن األفريقي: حرب داخل القارة من ثالثة فصول -3

 دارفور: مزاد عمى الوالء -4

 السودان: إدارة ما ال يمكن إدارتو -5

 ن: ازدىار وتالشي الفقاعة المتوقعةجنوب السودا -6

 الصومال: ورشة عمل ما بعد نياية العالم -7

 اجتماعي-صوماليالند: عقد بيزنس -8

 إرتيريا: متحف الحداثة -9

 إثيوبيا: ىل ما زال بناء الدولة ممكنا؟ -11

 الرعاية واالحتضان االنتقالي: عولمة الظل والسوق اإلقميمي -11

 المرتبكينسياسة األفكار: المفّكرين وصناع السالم  -12
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ثيوبيا وارتيريا والصومال، بما في ذلك  باالعتماد عمى خبرة ثالثين عاما في السودان وا 
خبرتو كمشارك في محادثات سالم عالية المستوى، يقدم أليكس دي وال وصفا فريدا ودقيقا 
لكيفية قيام  قادة ىذه الدول بتسيير حكوماتيا وممارسة البيزنس الخاص بيم وخوض 

ن وقت آلخر، إبرام اتفاقية السالم. يوضح دي وال كيف يعمل القادة عمى نموذج الحروب، وم
لمبيزنس، وتأمين األموال لميزانيتيم السياسية التي يستخدمونيا الستئجار تحالفات مؤقتة من 
ظباط الجيش وقادة المميشيات ورؤساء القبائل ومسئولي األحزاب بالسعر السائد. يعمل ىذه 

ى تآكل مؤسسات الحكومة ويؤثر بالسمب عمى بناء الدولة ويتغذى بشكل السوق السياسي عم
أساسي عمى صادرات البترول وأموال المساعدات والمساعدة العسكرية الغربية المخصص 

 لمكافحة اإلرىاب وحفع السالم. 
إن كتاب "السياسية الحقيقية لمقرن األفريقي" ىو كتاب قاسي ومزعج ولو تداعيات 

 القات الدولية والتنمية وصنع السالم في القرن األفريقي وما حولو.عميقة عمى الع
يتناول الكتاب بالتحميل سياسية القرن األفريقي فيما يتعمق بمفيوم "السوق السياسي" 

وىو ساحة يتبادل فييا البائعون والمشترون الوالء مقابل الموارد وكل مشتري ىو بائع في  –
بعد فترات من العنف، يتحول السوق السياسي، مع وجود نفس الوقت. وعندما يشرق السالم 

العديد من الالعبين الذين يتحمل أن يستخدموا التيديد المستمر بعدم الوالء وحتى العنف 
كوسيمة لالستفادة من الموارد لمصمحتيم ومصمحة زمالئيم. وىذا تفسير قوي لسبب استمرار 

قبول لفيم كيف يصبح السالم ممكنا. في ىذا الصراعات لفترات طويمة غالبا. كما يقدم إطار م
الخصوص، فإن الكتاب يكمل بشكل قوي الكتاب اليام عن الدوائر االنتخابية السياسية لمحرب 

 والسالم لراجيش فينوجوبال، بشكل خاص.
تغطي فصول دراسة الحالة في كتاب "دي وال" السودان )فصمين(، وجنوب السودان 

رتر  ثيوبيا. في الفصل الخاص بجنوب السودان، يوضح كيف أن والصومال وصوماليالند وا  يا وا 
االستقرار السياسي المحمي قد اعتمد عمى نظام رعاية قائم عمى النفط أثبت أنو غير مستدام. 
الوالءات ىشة لمغاية، وبشكل خاص بالنظر إلى العادة الطويمة لمخرطوم بشأن "شراء" العناصر 

شكل خاص بين عناصر النوير(. لمواجية ىذا، عممت دولة الجامحة والمتمردة في الجنوب )وب
)نزع السالح، وتسريح الجنود والتفكيك(، واستيعاب  DDRجنوب السودان عمى تجنب 

مميشيات غير حركة تحرير جنوب السودان إلى الجيش واإلنفاق بسخاء عمى القطاع العسكري 
 المنتفخ والمسئولين الحكوميين اآلخرين. 
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رعاية الناشئ ىذا نتج عنو تقميص قدرة اإلنفاق الحكومية الذي كان إال أن نظام ال
بإمكانو الوفاء باحتياجات أوسع وتيدئة كوارث ذات نطاق أوسع. في نفس الوقت، كانت جنوب 
السودان تعتمد بشكل مزمن عمى خطوط النفط ومعامل التكرير والبنية التحتية لمموانئ في 

رعاية الطائفية المتوسع لجنوب السودان أن يواجو عقبات السودان نفسيا، مما أدى بنظام ال
الجنوب عمى توزيعيا )نياية الصفحة -عند جفاف اإليرادات من النفط بعد األزمة بين الشمال

(. بينما يستفيد الفصل بشأن إثيوبيا من وصول "دي وال" إلى رئيس الوزراء السبق 218
اع بأن إثيوبيا تمثل عمى األقل استثناءا جزئيا ميميس زينياوي. بشكل عام، ينقل الكتاب االنطب

ألوجو العمل األكثر قسوة لمسوق السياسي، رغم أنو سيكون من المثير لالىتمام أن نعرف 
المزيد عن مزيد من األوجو األكثر قسوة لمسياسة في إثيوبيا، وكذلك سبب كون ىذا البمد 

 استثناءا.
لتحميل السياسي نقطة قوة في ىذا الكتاب. يمّثل التكامل بين المحفزات االقتصادية وا

ولكن ىل يمكن التأكيد عمى ىذا بالفعل؟ مجرد التأكيد المتعنت عمى "الجشع، وليس المعاناة" 
من جانب بول كوليير وزمالءه، وتصويرىم لممتمردين بشكل خاص كمجموعة من "رجال ذو بعد 

أكيد إلى جانب في عالم السياسة واحد" يسعون لالستفادة من الظروف بأقصى شكل، يشير بالت
يتناغم بشدة مع نموذج "العامل العقالني". ولكن باالعتماد عمى وجية النظر ىذه فقط، يمكن 
مالحظة أنيا تمثل ذروة أو نظير التحميل ذو التوجو االقتصادي. ولكن كتاب "دي وال" مختمف 

، ألن تحميل السوق السياسي تماما رغم ذلك. أوال، ألنو ثري بالمعمومات الميدانية. وثانيا
يشتمل عمى جميع الالعبين الفاعمين )بما في ذلك العديد داخل الدولة( وليس المتمردين فقط. 

بشكل  –وثالثا، ألنو يؤكد عمى أن اليدف من االستحواذ عمى الموارد ىو سياسي في الغالب 
مية المشاعر المتولدة خاص، بيدف الحفاظ عمى والء التابعين. ورابعا، ألنو يقر بصراحة بأى

عن العنف. باإلضافة إلى أن الكتاب كان لو أن يستفيد من زيادة االىتمام بمدى شرعية 
المجموعات المتمردة وكيفية تشكيل وظيور وتآكل الميميشيات، وكذلك ما ىي أنواع المشاكل 
التي تحرك المجموعات المتمردة المختمفة وكيف تتحول عندما يختار القادة توقيع الصفقات 

 التي تفيدىم بشكل خاص.
  .يتوسع مفيوم "السوق السياسي" لـ "دي وال" ليصل إلى المحيط الدولي 
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يحاول االستكشاف الطموح والمحفز ألليكس دي وال بشأن "السياسة الحقيقية" لمقرن 
يفعل بالضبط ما يقولو في العنوان: أي تقديم رأي نظري متماسك عن األحداث  األفريقي أن

الجارية لمسمطة في ىذه المنطقة التي تتسم عادة باستمرار عدم االستقرار السياسي. نجح ىذا 
التحميل في التخمص من العوائق المؤسسية أو المتمركزة حول الدولة أو الديمقراطية المعتادة 

خارجية التقميدية وأكدت بدال من ذلك عمى "بيزنس األعمال" بالشكل الذي في التفسيرات ال
يمارس بو في "السوق السياسي" لمقرن األفريقي المعاصر. كان "دي وال" رؤية واضحا منذ 
البداية بأن ىذا السوق ال يعود كونو مجازا ولكنو رغم ذلك إطار مفيوم يمكن تطبيقو لفيم 

السياسي" عمى جميع -ة من "ممارسي البيزنس العسكري تصرفات وأجندات مجموعة واسع
مستويات السياسة المحمية والوطنية واإلقميمية. رغم أن معظم فصول الكتاب تتناول دراسات 

الشعب، فإن "دي وال" يؤسس نظريتو عمى تصور سياسة -حالة منفصمة تركز عمى الدولة
يمثل مركز سياسيا لالحتضان والرعاية؛ القرن األفريقي عمى أنيا "غابة من األشجار"، كل منيا 

 وينتشر بدرجات متفاوتة ويعبر الحدود غالبا.
تخدم ىذه الصورة في تجاوز المزية التحميمية المعتادة لمسياسة الرسمية في المنطقة 

عالنات "السالم"  – مصطمحات الدولة أو المؤسسات، الغرض الرسمي من عمميات التفاوض وا 
لمنطق المادي في المساومة بشأن اإليجارات والوالء في السوق ويبرز بدال من ذلك ا –

السياسي. في ىذا الجزء يستخدم الكتاب مفردات مألوفة بشكل أكبر لطالب إدارة األعمال 
مقارنة بعالم السياسية المتوسط ويستمتع "دي وال" في تحطيم محفزات مديري بيزنس 

حتضان والرعاية الخارجية والوالء المحمي(، السياسية الذين يسعون إلى زيادة اإليرادات )اال
والحد من التكاليف )دفع إيجارات لشراء ذلك الوالء( أو تحقيق والء العميل عبر وضع مسميات 

 وعالمات تجارية في صورة التحديات الشائعة أمام حائزي السمطة و/أو العنف المتوقع.
تصالي المتغير ليذه اال -السوق السياسي ديناميكي بطبعو واألساس التكنولوجي 

العممية يزيد من المنافسة ويرفع سعر الوالء، مما يزيد من تسييل وتحفيز دخول العبين جدد 
في الدوائر المتمردة الباحثة عن إيجار العنف منخفض الشدة المنتشر ىنا ليس مؤشرا عمى 

 إخفاق ىذا النظام ولكنو مكون جوىري لو. 
يعمل عمى إبراز نوايا وقدرات الالعبين الفاعمين فالعنف ىنا يمثل وسيمة لممساومة و

التي تتجسد غالبا في مؤتمرات "السالم" والتي ال تمثل سواء ساحات مباشرة  –في السوق 
 لممساومة بشأن وتبادل الوالء عبر شبكات الرعاية الدولية واإلقميمية والوطنية. 
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ييدروكربونات تمثل مواضع في العالم الذي يصفو "دي وال"، فإن إيرادات المعادن والو 
ىامة لمصراع والغنائم التي يتوجب توزيعيا، بينما يعب التمويل الخارجي غير الشرعي وتجارة 
األسمحة الدولية و "الحرب العالمية عمى اإلرىاب" والرعاية األمنية من الغرب، تمعب جميعيا 

عمى جميع "الميزانيات أدوارا حاسمة ومؤثرة في تسيير ودعم المعامالت في السوق والحفاظ 
 السياسية" اليامة لحائزي السمطة.

تتمتع رؤية دي وال بدعم من حكايات مضيئة تقدم ميراثا من الخبرة واالتصال مع 
مجموعات الصفوة التي تمثل موضوع ىذا الرسم العرقي السياسي. داخل إطار عمل السوق 

ن الدىاء والقدرة وفيم الظروف السياسي، يمكن رسم العديد من األفراد بمستويات مختمفة م
لتوضيح مدى تأثير األفراد ذوي النفوذ  –السياسية،  وربما تكون الصورة األكثر إثارة لالىتمام 

ىو ما يصف الراحل ميميز زيناوي، قائد المتمردين السابق ورئيس  –في ىذا السياق المادي 
السياسي، ممتزم باالستفادة من وزراء إثيوبيا. حيث يتم تصوير زيناوي كمنّظر وممارس لمسوق 

فيم لمخاطر البحث عن إيجارات والء لتأسيس حالة قوية تمكنو من ممارسة صورة من صور 
 الرعاية واالحتضان.

وأخيرا ؛ أصبح القرن األفريقي، الذي كان خاضعا في السابق لييمنة ثالثة دول ىي 
ثيوبيا والصومال، منطقة تتكون بشكل أساسي من ست ة كيانات باإلضافة إلى جنوب السودان وا 

السودان واريتريا ودولة صوماليالند المستقمة ذات الحكم الذاتي. رغم تعاظم االستقالل 
السياسي، استمر العنف الذي أحبط جيود المجتمع الدولي لبناء دول ديمقراطية. انخرط معيد 

ول في كتابة السالم األمريكي عمى مدار عقدين في السودان والمنطقة عبر مساعدة الد
دساتيرىا، وتدريب العاممين عمى حفع السالم وتقديم المنح لتدعيم بناء السالم ودعم تطوير 
المحممين وصناع السالم من المنطقة مع فرص لعرض الزماالت. أشارات رئيس معيد السالم 
ة األمريكي، نانسي ليندبورج، إلى التحدي الذي تواجيو أىداف السياسية الخارجية األمريكي

عبر الدول اليشة مثل الصومال، حيث تتجّذر المجموعات المسمحة مثل حركة الشباب 
 والمجموعة المستقمة "الدولة اإلسالمية" في سياق ضعيف أو غير شرعي.

يزداد السالم واالستقالل في القرن األفريقي ويتراجع بالتزامن مع األموال، كما يذكر 
لسبعينات من القرن الماضي، عندما ازدادت أموال دي وال، مستشيدا بحالة السودان. ففي ا

 .القروض والمساعدات المقدمة إلى السودان بمقدار ثالثة أضعاف
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أصبح من الممكن ليذه البمد إبرام اتفاقية سالم أنيت الحرب األىمية السودانية األولى 
دما تقمصت وأدخمت األحزاب الطائفية، "ألن الكعكة كانت تتسع" كما يذكر دي وال. ولكن عن

 الميزانية، تمت اإلطاحة بالرئيس جعفر النميري.
، اعتمـدت السـودان عمـى 1999منذ أواسط الثمانيات في القرن الماضي وحتـى عـام 

مميار دوالر سنويا، مما ضاعف من العنف كما ذكر دي وال. وعند  1ميزانية سنوية أقل من 
 12قفز حجم اإلنفاق السنوي إلى  اكتشاف البترول في أواخر التسعينات من القرض الماضي،

مميــار دوالر خــالل ســنة ســنوات. وكمــا يــذكر دي وال: "ىــذا مــا جعــل اتفاقيــة الســالم الشــاممة 
واتفاقيـة الســالم فــي شــرق السـودان ممكنــة"، ومنــذ انخفــاض إيـرادات البتــرول فــي  خــر ســنة 

ــيون اإل ــي. فالسياسـ ــة لمتمويـــل السياسـ ــاط القديمـ ــرة أخـــرى األنمـ ــرت مـ ــالميين ونصـــف، ظيـ سـ
  يحصمون اآلن عمى مساعدات مباشرة من المممكة العربية السعودية.
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