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 الرحين الرمحي اهلل بسن

 وصحبه وآله هللا رسول على والسالم والصالة وحده هلل الحمد

 ... السادة أيها السيدات أيتها

 وبركاته هللا حمةور عليكم السالم

أرحب بكم جميعًا في معهد البحوث والدراسات األفريقية بمناسبة انعقاد مؤتمره السنوي، وأتقدم 
إليكم جميعا بالشكر لتلبية الدعوة للمشاركة في ىذه الفاعلية العلمية المهمة.. وقد اخترنا أن يحمل 

حاور الرئيسية للمؤتمر: الموارد الطبيعية في مؤتمر ىذا العام عنوان " أفريقيا آفاق جديدة "..  وتشمل الم
 أفريقيا. فيأفريقيا.. الصراع وبناء السالم  فيأفريقيا.. المجتمع والثقافة والصحة  فيأفريقيا.. التعليم 

ىذا الملتقى العلمي تعزيز روابط الصداقة واألخوة التي تجمعنا،   فيونأمل من خالل المشاركة 
تشملها محاور المؤتمر، خاصة مسائل التنمية  التيحول القضايا االستراتيجية واالسهام بالتفكير المشترك 

أحد أىم عوامل التغيير االجتماعي  ىيالتي تهم شعوب القارة األفريقية، وذلك ألن التنمية االقتصادية 
 والسياسي، إضافة لسبل تمكين األفارقة لجني معظم فوائد مواردىم الطبيعية والبشرية.

ل األوراق العلمية المقدمة والمناقشات التي سيتم إاارتها االحاةة بشكل أفضل بأبعاد ونأمل من خال
تواجهها أفريقيا، واستعراض امكانيات واروات القارة، وسبل تنميتها وتطويرىا،  وتقديم رؤية  التيالمشاكل 

ظل النظام العالمي  فيمتكاملة  لمستقبلها من خالل وضع إةار لتنفيذ مخطط للتنمية الشاملة في أفريقيا، 
 الجديد الذي يتشكل أمام أعيننا. 
 حضرات السيدات والسادة

نحن األفارقة واعون بمحدودية جدوى المساعدات الخارجية لتنمية بلداننا، وأنها مجرد حلول مؤقتة 
ع ألوضاع معقدة، كما أننا ندرك أن مسؤولية القضاء على الفساد وتبعاتو، وعلى الفقر ومسبباتو،  ووض

 تصور لتنمية مستدامة تقع على عاتقنا نحن األفارقة دون سوانا.
سيخرج بها المؤتمر وضع مخطط يتوخى  التيوانطالقًا من ىذه القناعة نهدف من خالل التوصيات 

كعضو فاعل وليس مجرد مصدر للمواد   العالمي االقتصاديترسيخ موقع البلدان األفريقية في النظام 
أصبحت تفرض نفسها   المجتمعيواألمن  االقتصاديمن والسلم إضافة للرخاء الخام، فقضية تحقيق األ

 تواجهها شعوب القارة. التيظل التحديات  فياليوم أكثر من أي وقت مضى، 
 أشكر لكم حضرات السيدات والسادة حسن االصغاء.

ورحمة اهللوالسالم عليكم   

 

 



  حمب شعباىكلوت األستاذ الدكتىر: 
 "املؤمتر أهني" 

 بسن اهلل الرمحي الرحين 

سالم على رسىل اهلل وآله وصحبهاحلود هلل وحده والصالة وال  

 أيتها السيداث .. أيها السادة .

 السالم عليكن ورمحت اهلل وبركاته

جامعة القاىرة ومعهد البحوث والدراسات األفريقية، إنو  فيأن أرحب بكم جميعًا  سروري دواعيمن 
معهد البحوث  فيسنوياً  الذى يتكرر العلميحقاً لشرف عظيم لي أن أكون بينكم اليوم، مقدماً لهذا الحدث 

 للماضيمثل ىذا التوقيت من كل عام، ويمتاز مؤتمرنا ىذا العام عن أفريقيا بأننا نأصل تاريخيًا  فياألفريقية 
باعتباره األساس الذى يُبنى عليو، ونتفاعل مع الحاضر بأدواتو، ولكن أعيننا على المستقبل، نستشرف 

 .األفريقيطرق فاعلية وانضباةاً واتساقاً مع الواقع آفاقو، ونمهد سبل الوصول إليو بأكثر ال

 لقد تقدمت أفريقيا على مدار السنوات المنصرمة من القرن الواحد والعشرين تجاه تحقيق التنمية،
في تغيير  -وال شك  – خاصة أن االنتشار السريع لتكنولوجيا االتصاالت وشبكات الهاتف المحمول ساىم 

، ولكن يظل ىناك كثير من العقبات االقتصاديوكذلك  والثقافي جتماعياالحياة الناس على الصعيد 
ال تزال قائمة أمام تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وأكثر شمواًل، وعلى رأس ىذه  التيالخطيرة 

 العقبات الفقر والفساد.

جزءا ال يتجزأ من جهود الحد من الفقر الفساد  وقبل عشرين عاماً، اعتبر البنك الدولي مكافحة
والجوع والمرض. فالفساد يحّول الموارد من الفقراء إلى األغنياء، ويخلق اقافة الرشوة، مما يثبط 

معدالت البطالة. إضافة إلى أن تهميش الشباب واستفحال  فيالمستثمرين، ويعرقل النمو االقتصادي، ويزيد 
 أفريقيا.   في المجتمعيدد السلم واألمن البطالة في صفوفهم يشكالن قنبلة ته

مستقبل القارة، ويعد  فيالمقام األول،  فهو يبحث  فيلهذا فإن مؤتمرنا معنى بالشباب وقضاياىم  
قارة الشباب حيث أن نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارىم  ىيلو العدة، والشباب ىم المستقبل،  فأفريقيا 

أن  4212في المائة من سكان القارة، وتشير التقديرات في عام  42عامًا تشكل أكثر من  42و  51بين 
 الشباب سيشكل أكثر من خمسين بالمائة من سكان القارة.

 

 



 

 أفريقيا؛ شرق في المائة في 1..5 أفريقيا؛ وسط في السكان من المائة في 1..5:  بنسب {
 أفريقيا، شمال في المائة في 1..5 ؛أفريقيا جنوب في المائة في 51.1 أفريقيا؛ غرب في المائة في ...5

 .}المنشودـ التقدم نحو بها واالرتقاء القارة في للتنمية استراتيجية ضرورة الشباب فاستثمار لذا

 والدراسات البحوث لمعهد السنوي المؤتمر يكون أن قررنا  السابقة المعطيات كل من انطالقاً 
 األكثر القارة قضايا مناقشة الجديدة اآلفاق بهذه نعنىو ". جديدة آفاق أفريقيا" عن العام ىذا األفريقية
 ومصالح األجنبية، الشركات استغالل عن بعيداً  القارة لموارد األمثل االستثمار كيفية: مثل وأىمية إلحاحاً 
 قاعدة وبناء المناسب االستثمار لتشجيع شامل نهج اتخاذ خالل من وذلك المتضاربة، الكبرى الدول

 للعائدات حكيمة إدارة وجود وكذلك التحتية، والبنية والنقل الطاقة مجاالت في مشاريع وإعداد للتصنيع،
  .المستدامة التنمية تدعم بحيث

 ىو أفريقيا ةاقات أعظم وأن خاصة الجهل، استئصال وسبل أفريقيا في التعليم المؤتمر يبحث كما
 مجال في تحتية بنية وتوفير المتوةنة، اضاألمر  محاصرة وةرق الصحة تعزيز أيضاً  المؤتمر ويتناول شعبها،
  .أفريقيا في السالم وبناء الصراع المؤتمر يبحث وختاماً  الصحية، الرعاية

 السنوات خالل أفريقيا تجربة من المستفادة الدروس في معاً  لنتأمل لنا فرصة المؤتمر ىذا يوفر
 القارة تنمية أجل من بو القيام يتعين لذيا الكثير ىناك يزال فال. المقبلة للتحديات واالستعداد الماضية
 كافة على منعكساً  االقتصادي النجاح امار رؤية من األفارقة وتمكين تستحقو، الذى المكان في ووضعها
 األسئلة عن اإلجابات توفير الرئيسية محاوره خالل من المؤتمر يحاول المنطلق ىذا من. الحياة مجاالت
 للسياسة الرئيسية األولويات ىي وما تواجهها؟ التي التحديات ىي وما األن؟ اأفريقي تقف أين:  وىى التالية،
 أفريقيا؟ مستقبل وبناء التحديات لهذه التصدي بها المنوط العامة

 لوضع باألساس نسعى ولكننا للنقاش، فقط القارة ومشاكل قضايا ةرح ليس العام ىذا ىدفنا إن
 حياة توفير في العلمي الطرح ىذا خالل من نساىم أن آملين للتنفيذ، ورؤي للعمل، وخطط للحلول، تصور
 لبناء المناسب الوقت ىو واآلن. بيديها مصيرىا أفريقيا تقود أن الوقت حان لقد. يستحقونها لألفارقة كريمة

 .المستقبل

 حلضراتكن جزيال   شكرا                                                                                                 
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 نعام سميمان محمد ادريسأ

 جامعة الزعيم األزهري. -كمية التربية -قسم الجغرافيا  –أستاذ مساعد 
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 خصلالم
الدراسة إىل ربليل الغابات ومناقشة  إىتمت ىذه الدراسة بالتعرف على اؼبوارد الغابية بوالية اػبرطوم وىدفت

قعها باؼبنطقة وايضًا ؿباولة التعرف على فوائد الغابات، باالضافة للتعرض الىم التوزيع اعبغراُب ؽبا من حيث موا
صُبعت البيانات األولية من خبلل العمل اؼبيداين اعتمادًا على استبانة للسكان ُب مناطق توزيع الغابات . مشاكلها

لغابات بوزارة الزراعة والثروة اغبيوانية بعض اؼبسئولُت باالدارة العامة ل بالوالية، باإلضافة ايل اؼبقاببلت الشخصية مع
للتعرف علي ىذه الغابات ، بينما صُبعت البيانات والري  وبعض اؼبسئولُت باؽبيئة القومية  للغابات وكبار السن باؼبنطقة 

وصول ألىداف .لل االدارة العامة للغابات بوزارة الزراعة والثروة اغبيوانية والري الثانوية من تقارير ًب اغبصول عليها من
 ىذه الدراسةُ حللت البيانات إحصائياَ إلهباد النسب اؼبئوية واؼبتوسطات اغبسابية .

م أن الغابات بوالية اػبرطوم أكثر اتساع وانتشار دبحلية شرق النيل عن 6102اظهرت نتائج الدراسة اؼبيدانية 
ية أضف إىل ذلك عامل التصريف اؼبائي وفبثبًل ُب ؿبلية كرري وذلك لعامل الًتبة الطينية ُب االوىل والرملية ُب الثان

االودية واػبَتان واليت تكون أغزر ُب منطقة شرق النيل عن غربو.واوضحت الدراسة على الرغم من أهنا غابات ضباية 
أثرىا ُب ؾبموعة من االنشطة اليت  % يظهر01من مشكلة اعبفاف والتصحر إال أهنا فوائدىا لسكان اؼبنطقة بنسبة 

رسها سكان اؼبنطقة متمثلة ُب الرعي وقطع اغصان االشجار والفروع للبناء وحطب اغبريق ُب الكمائن واالفران يبا
البلدية كما يستخرجون من شبار االشجار القرض الذي يستخدم ُب عبلج بعض االمراض كاالم اؼبفاصل ،أما النشاط 

اليت تقع هبا الغابات إذ تنتشر اػبضرة ُب اراضى  الًتووبي ينحصر معظمو ُب فصل اػبريف للقرى دبنطقة الدراسة
الغابات وتصبح مكان للتنزة والصيد لكثَت من اغبيوانات ،وكما أوضحت النتائج أن منطقة الدراسة تعاين من مشاكل 
متعددة تقلل من مساحة غاباهتا أنبها التوسع الزراعي والتمدد العمراين على حساب االراضى الغابية عليو وضعت 

 اغبلول للتقليل من حدة ىذه اؼبشاكل منها استزراع الغابات واليت تتم على حسب طبيعة اؼبنطقة. بعض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة( 1)
تعترب الغابات ذات أنبية كبَتة من الناحية البيئية، واليت تتمثل ُب تأثَتىا اؼبفيد على اؼبناخ، فوجود الغابات ُب 

ة من اؼبناطق اػبالية من الغابات. كذلك ربتوي الغابات على منطقة هبعلها أكثر اعتدااًل ُب درجة اغبرارة وأكثر رطوب
معظم األصول الوراثية للنباتات، وتعترب مركزًا ىاما للتنوع اغبيوي وموطنا لكثَت من اغبيوانات والطيور، كذلك تعمل 

ية اؼبوارد الغابية على امتصاص كميات كبَتة من الغازات واؼبلوثات اؽبوائية اؼبختلفة والضارة من اعبو،ويتضح بذلك أنب
 . (01)ُب احملافظة على صحة اإلنسان والبيئة
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وسوء توزيعها وارتفاع درجات اغبرارة وقلة رطوبو اعبو ىي العناصر الثبلث االساسية لظاىرات  تعترب قلة االمطار
اعبافة وشبة اعبافة اعبفاف ُب البيئات شبة اعبافة،واعبفاف من اؼبشكبلت البيئية ُب العامل بصفو عامة ،وُب البيئات 

بصفة خاصة نسبة التصفها بنظم ايكولوجية ىشة واصبح اعبفاف من الظاىرات اؼبناخية اؼبتكررة ُب الساحل االفريقي 
الىت تؤثر سلباً على مكونات البيئة الطبيعية ،خاصة الغطاء النباٌب الشجري والذي شهد تدىور نتيجة القصور ُب اؼبوارد 

ص الدائم ُب سقوط االمطار، فهناك ارتباط بُت اؼبوارد اؼبائية ومبو الغطاء الغايب وكثافتو والظروف اؼبائيو الناجم من النق
البيئية الصعبة تؤدي إىل تدىور الغطاء النباٌب الغايب  فالتوازن البيئي بُت االرض والغطاء النباٌب والظروف اؼبناخية دقيق 

تربة ،نبات ، مناخ(ىبل هبذا التوازن ،خاصة اذا صاحب ىذا بشكل هبعل ألي تغَت ُب مكونات البناء الطبيعي )
 .(2)استحدام جائر اللغطاء النباٌب خاصة ُب البيئات شبة اعبافة

% من مساحة السودان أي 62ر2السودان من ضمن البيئات اعبافة وشبة اعبافة إذ تغطي الغابات حوايل  عموق
قي اليت أعدهتا منظمة األغذية والزراعة العاؼبية )الفاو(، و تعتمد  مليون ىكتار حبسب دراسة الغطاء األفري 17ر0حوايل 

كثافة ونوعية الغابات وتوزيعها ُب السودان مباشرة علي توزيع األمطار وأصناف الًتبة، ونظرًا الختبلف معدالت 
بة من رملية وطينية األمطار من ال شئ ُب الشمال حيث سبضي ُب ازدياد تدرهبي إيل أمطار غزيرة ُب اعبنوب وتنوع الًت 

وخبلفو ؛ لذلك جاء توزيع الغابات ُب غَت تساوي ُب أكباء القطر اؼبختلفة وىي تزداد كثافة كلما أوغلنا جنوبًا كبو 
 .(01)الًتبة الرملية وتقل كثافتها وتزداد أشجارىا قصراً وبعثرًة كلما اذبهنا مشاالً 

فة تعاين من شح ُب الغطاء الغايب ومن ٍب نبعت مشكلة وتعترب والية اػبرطوم من ضمن ىذه اؼبناطق شبو اعبا
 البحث. 

 مشكمة البحث( 2)
 :تدور مشكلة البحث حول األسئلة التالية

 /ما الفوائد الىت تقدمها الغابات لسكان  والية اػبرطوم  ؟0
 / ما اؼبشاكل اليت تعاين منها الغابات بوالية اػبرطوم؟6
 الغابية بوالية اػبرطوم ؟/ ما اغبلول اؼبمكنو غبل اؼبشاكل 1

 البحث أهمية (3)
 :البحث ُب أنبية تنبع

رغم  الغابات بوالية اػبرطوم من ضمن غابات اؼبناطق شبة اعبافة والىت يقتصر دورىا على اغبماية الطبيعية فقط
من  ذلك تقدم بعض الفوائد لسكان منطقة الدراسة االمر الذي هبعلها ُب بعض االحيان تتعرض لبعض اؼبشاكل

االستغبلل السيئ من سكان الوالية لذلك تنبع أنبية ُب األىتمام بالغطاء الغايب ؼبنطقة الدراسة اليت تقع ُب منطقة حزام 
 الساحل األفريقي.
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 أهداف البحث( 4)
 يهدف البحث إىل اآلٌب:

 / ربليل فوائد اؼبوارد الغابية بوالية اػبرطوم.0
 رد الغابية بوالية اػبرطوم./ مناقشة اؼبشاكل اليت تعانيها اؼبوا6
 . واؼبقًتحات غبل مشكبلت الغابات باؼبنطقة التوصيات / تقدًن1

 الفرضيات( 5)
 تتعدد فوائد الغابات بوالية اػبرطوم./ 0
 .بات بوالية اػبرطوم مشاكل متعددة/تشهد الغا6

 منهجية البحث ( 6)
 تتمثل ُب اؼبنهج اعبغراُب الشامل  أنبها اؼبنهج أستخدم البحث مناىج متعددة َب معاعبة الظاىرة اؼبدروسة اليت

الوصفي الذي استخدم ُب وصف اؼبوارد الغابية باؼبنطقة وكذلك استخدم اؼبنهج اإلقليمي لدارسة حيز إقليمي ؿبددة اال 
الغابات وكما باعتبارنبا جزء من ؿبليات  والية اػبرطوم واليت تنتشر فيها   ىو التطبيق ُب ؿبلية شرق النيل وؿبلية كرري

 أستخدم اؼبنهج االحصائي ُب ربليل البيانات وعمل نسب مئويو ومتوسطات الظهار الفوائد واؼبشاكل. 

 طرق وادوات البحث (7)
 تشتمل طرق وادوات البحث على:

 المعلومات الثانوية -أ
 ًب صبع اؼبعلومات الثانوية من:

بوالية اػبرطوم اليت ؽبا عبلقة مباشرة بالغابات عامة صبعت اؼبعلومات من الكتب واؼبصادر العلمية باؼبكتبات 
 واؼبنطقة بصفة خاصة والتعرف على ماىو موجود ُب التقارير ذات الصلة بالغابات بالوالية .

 المعلومات األولية -ب
 سبثل ُب القيام بعمل ميداين عن طريق:

 / المالحظة:1
ؼبؤشرات األولية اػباصة بالدراسة والىت يصعب يتجلى الغرض من استخدام اؼببلحظة إىل أهنا تعطي بعض ا

 وقد قام الباحث بزيارة استطبلعية ميدانية للغطاء النباٌب الشجري بوالية اػبرطوم. (7ا)قياسو

 / المقابلة: 2
ًب اجراء بعض اؼبقاببلت الشخصية مع بعض كبار السن من سكان منطقة الدراسة عبمع معلومات عن اىم 

ت باؼبنطقة كما اجريت بعض اؼبقاببلت مع اؼبسئولُت باالدارة العامة للغابات بوزارة الزراعة والثروة الفوائد ومشاكل الغابا



 املوارد الطبٍعٍت يف أفرٌقٍب"األول " ور احمل           فرٌقٍب: آفبق جدٌدة"            أاملؤمتر الدويل السنوي " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
4 

 

اغبيوانية والري  وبعض اؼبسئولُت باؽبيئة القومية  للغابات حول فوائد الغابات باؼبنطقة وأىم مشاكلها باػبرطوم وقد 
واالحصاءات الىت كان ؽبا األثر ُب تدعيم موضوعات  افادت ىذه اؼبقاببلت ُب تزويد الباحث بكثَت من االراء

 االستبانو.
 / االستبانو:3

إعتمد البحث على االستبانو كاحدى ادوات صبع اؼبعلومات من خبلل استطبلع اراء السكان اؼبقيمُت دبنطقة 
فؤائد  –االولية للمبحوث الدراسة، ًب تقسيم االستبانو استنادًا إىل متغَتات الدراسة ومشلت احملاور االتية:البيانات 

 اغبلول.-مشاكل الغابات  –الغابات 

 العينة:

إن طبيعة ىذه الدراسة الىت تبحث عن فوائد ومشاكل الغابات بوالية اػبرطوم جعلت ؾبتمع البحث يتكون من 
الية اػبرطوم  السكان الريفيُت الذين يسكنون القرى دبناطق الغابات والىت تقع داخل امتداد الوالية ولتعدد ؿبليات و 

جعل من الصعب تغطية كل الوالية عن طريق اؼبسح اؼبيداين لذا استخدمت العينة )العشوائية (   (0أنظر شكل )
متعددة اؼبراحل حىت تعطي الباحث فرصة تعميم نتائج الدراسة على اؼبوارد الغابية بوالية اػبرطوم ،ُب اؼبرحلة االوىل ًب 

ببحرى وؿبلية كرري بامدرمان من صبلة ؿبليات منطقة الدراسة والبالغ عددىا سبع  اختيار ؿبليتُت ؿبلية شرق النيل
(،وُب اؼبرحلة الثانية ًب اختيار عينة عشوائية بسيطة لقري منطقة الدرسة ووقع اإلختيار لقرية كل 0ؿبليات أنظر شكل)

ة واؼبعقيل دبحلية كرري. أما بالنسبة من اغبفَت وأم كف وابو حريق دبحلية شرق النيل وقرية الوادي االحضر وأم سعيف
 اسرة  .  021غبجم العينة من مفردات ؾبتمع الدراسة فتمثل

ُب توضيح توزيع اؼبوارد الغابية دبنطقة GIS)ُب طرق وادوات إستخدام البحث نظم اؼبعلومات اعبغرافية)       
 الدراسة والتمدد العمراين داخل مناطق الغابات دبنطقة الدراسة.

 والية الخرطومغرافية ج (8)
  شرقاً  (درجة10.3 – 17.73السودان ،بُت خطي طول )  تقع واليةاػبرطوم ُب اعبزء الشمايل من أواسط   

ومن اعبهة الشمالية الغربية الوالية   من اعبهة الشمالية هنر النيل ربدىا ( درجة مشاالً.02.73-03.1وخطي عرض )
ومن اعبهة اعبنوبية   مشال كردفان ، ومن اعبهة الشرقية واليات كسبل والقضارفوالية   الشمالية ، ومن اعبهة الغربية

( تضم الوالية  سبع ؿبليات أصغر ىي 0أنظر الشكل )(1)ومن اعبهة اعبنوبية والية النيل االبيض  الشرقية والية اعبزيرة،
لية كرري وؿبلية أم بدة وؿبلية امدرمان أنظر ؿبلية اػبرطوم وؿبلية جبل اولياء، ؿبلية اػبرطوم حبري وؿبلية شرق النيل ،ؿب

 370167111مربع( ويبلغ عدد السكان  ( ميل 06117) كيلو مًت 61112( ، وتبلغ اؼبساحة االصبالية 0الشكل )
أما السطح عبارة عن سهل منبسط عموما يظهر عدم التفاوت الكبَت ُب سطح الوالية فهى ذات سطح  . تقريباًنسمة

اغبار اعباف باستثناء شهري  اؼبناخ الصحراوييسود والية اػبرطوم ُب معظم أشهر السنة  (06)مستوي ُب معظم أجزائها
سنويًا ُب  بوصة 270 مليمًت 033بًل على الشديدة، دبعدل يزيد قلي اؼبدارية،حيث تسقط األمطار وأغسطس ويولي

وحىت  ديسمربوىي الفًتة من  الشتاءحيث تنخفض درجة اغبرارة نسبياُ ُب  فربايروحىت  ديسمرباؼبتوسط، وُب الفًتة من 
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يكون اعبو لطيفًا إىل حد ما، حيث تنخفض درجات اغبرارة ُب الصباح وحىت الظهَتة وبعد غروب الشمس.  فرباير
 درجة مئوية. 28 و درجة مئوية 16وتًتاوح درجة اغبرارة خبلل ىذه الفًتة ما بُت 

 
 (موقع منطقة الدراسة والتقسيم االداري في والية الخرطوم 1شكل)

 م2008    المصدر:عمل الباحثة اعتماداً على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء

 توزيع الغابات بمنطقة الدراسة (9)
فيبلغ العدد الكلي للغابات  اوي وىو احملدد االول ؼبناطق انتشار الغابات بالوالية ،إن مناخ الوالية شبو الصحر 

فدان دبحلية شرق النيل ،ومساحة  771.212فدان  منها مساحة   2127103غابة ومساحتها   611بوالية اػبرطوم
على أهنا تتكون  0231.صنفت موارد الغابات بالوالية بواسطة ىارسون وجاكسون (01)فدان دبحلية كرري  31.301

من اشجار السمر والسرح والسيال والسلم وغالبًا ما تكون موزعة بطريقة مبعثرة االأهنا أكثر تركيز على امتداد خطوط 
واكثرىا اشجار السرح ،أما السيال فيتوفر ُب خطوط  التصريف اؼبائي ومع خطوط االمطار ُب شرق والية اػبرطوم

 التصريف اؼبائي الرملية. 

( أن الغابات دبحلية شرق النيل ذات مساحات اكرب من مساحة الغابات دبحلية كرري 6حظ من الشكل )يبل
؛ويرجع ذلك لربوز تكوينات الصخر النويب ُب ؿبلية كرري وكل الرسوبيات ُب ىذه الفئة تصنف كمجموعة واحدة على 

تأيل يبتد فية سهل مرتفع فبا يقلل من % من مساحة والية اػبرطوم وبال11يغطي حوايل  (01)أساس طبيعة تكوينها
اؼبساحات الغابية ُب ؿبلية كرري بواسطة التبلل اغبجرية واغبصوية اليت تظهر ُب كبًل من أبو دوم وأبومشلو،عكس اؼبنطقة 
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لى حفظ ُب ؿبلية شرق النيل اليت تنتشر فيها السهول الطينية اليت تتوفر فيها اؼبواد العضوية باضافة إىل أهنا أكثر قدرة ع
(.إضافة 1ويتضح ذلك ُب أتساع اؼبساحات الغابية ُب ؿبلية شرق النيل شكل) (2)اؼبياه وتستفيد منها اشجار الغابات 

إىل أن التصريف اؼبائي دبحلية شرق النيل يأٌب من مناطق مرتفعة فبا هبعل االودية واػبَتان ابرزىا خور اعبقجقي ؿبملة 
نخفضة دبناطق الغابات خاصة وأن الًتبة طينية التسمح بنفاذ اؼبياه بسرعة إىل باطن باؼبياه اؼبندفعة كبو اؼبناطق اؼب

االرض االمر الذي يعطي فرصة لبلشجار بأخذ حوجتها من اؼبياه فبا ساعد على اتساع اؼبساحات الغابية باحمللية 
مرتفعة فبا يقلل من شدة عكس ؿبلية كرري إذ تأٌب مياىها من االودية واػبَتان من مناطق منخفضة إىل مناطق 

اندفاعها وضعفها وبالتأيل عدم استفادة اشجار الغابات منها خاصة وان الًتبة رملية ليس لديها قدرة على حفظ اؼبياه 
 .(7ُب الًتبة لفًتة طويلة لتستفيد منها اشجار الغابات بل تتسرب إىل باطن االرض أنظر شكل)

  

 ( توزيع الغابات بمنطقة الدراسة2شكل )
 م2016المصدر:عمل الباحثة اعتماداً على بيانات االدارة العامة للغابات بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري 
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 (التصريف المائى بوالية الخرطوم4شكل ) 



 
 م2012استشارية ناصفو،

 فوائد الغابات بمنطقة الدراسة( 11)
يط باالنسان من كل جانب ، ويتمثل ُب اغبطب والفحم وغَتىا .ٍب اؼبسكن ُب أبسط أن عطاء الغابات وب

صورة سور من االعمدة اؼبستديرة والقصب من جدران وسقف والباب والنوافذ وادواتو اؼبنزلية، ولبلرتباط الوثيق بُت 
ربت ضغوط تتناسب طردًا مع كثافة الغابات واغبيوان ومتطلبات االنسان اغبياتية ورفاىيتو فقد وقعت موارد الغابات 

الغابات ُب منطقة الدراسة ُب  تتمثل فوائد (6السكان وما يرتبط باإلنسان من حيوان،وغابات السودان تقدم العطاء 
 تى:اآل
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 ب الحريق والفحم( بمنطقة الدراسةحطب الوقود )حط -أ
د والسودان كقطر نامي يعتمد اىم فوائد الغابات حطب تتمثل ُب استخدام الساق واالغصان كحطب للوقو 

% من حجم سكان السودان على االعتماد علية ُب القطاع 11اعتماداً تاماً علي مواردة من الكتلة اغبية اذ يبلغ نسبة 
% من السكان يستخدمون اغبطب والغاز ُب 21م أن 6102واوضحت الدراسة اؼبيدانية  اؼبنزيل الغراض الطبخ ،

% من العينة يستخدمون الغاز فقط اال ُب حالة انعدام الغاز يلجئون لبلحتطاب 01أما من احملليتُت ،اغراض الطبخ 
% من العينة يستخدمون يوماً ربطة واحده من اغبطب  ويعود ذلك 71م أن نسبة  6102من الغابة ،وبينت الدراسة 

ي الطبخ يستخدم فيو الغاز إىل أن استخدام اغبطب ينحصر ُب صناعة الكسرة)نوع من اػببز السوداين( فقط ،أما باق
% .بينما الذين يستخدمون ثبلث ربط ُب اليوم يبثلون حواىل 11،أما من يستخدم ربطتُت ُب اليوم بلغت نسبتهم 

%وسبثلهم االسر الكبَتة اغبجم فكلما ذاد حجم االسرة ذادت كمية حطب الوقود ،كما بينت اؼبقاببلت 61
ورة وذلك باستخدامة كوقود لصناعة الطوب كما يستخدم ُب االفران الشخصية استخدام اغبطب ُب الكمائن اجملا
 البلدية لصناعة اػببز للقرى  دبنطقة الدراسة . 

 مواد البناء بمنطقة الدراسة -ب 
%من سكان السودان يعيشون ُب الريف واغلب مساكنهم 22بأن  6111يفيد االحصاء السكاين الذي ًب 

زل سور من القش علي ىيكل من االغصان تدعمو زريبة من اغصان االشجار تتكون اسقفها من القش ووبيط باؼبن
الشوكية او سور من االشجار .بعض القري ُب اؼبناطق الزراعية تتكون من مساكن طينية اغلبها من اعبالوص والبقية من 

ات اؼبباين الطينية الطوب االخضر تغطي بطبقة ىي خليط من روث اغبيوان والغش اؼبختمر غبمايتها من االمطار. حجر 
مسقوفة بالعمدة اليت تتكون من مرق )عمود ضخم مرصوص علية اعمدة متوسطة اغبجم ويغطي السقف بطبقة 
الروث والقش اؼبختمر ضمان لسبلمة السقف من االهنيار يدعم عند وسطة بعمود ضخم طرفة االعلي متشعب لذلك 

م أن اعبالوص ىو اؼبادة االساسية اؼبستخدمة ُب مادة البناء 6102.واظهرت نتائج الدراسة اؼبيدانية (7)يسمي الشعبة
دبنطقة الدراسة وكان للظروف البيئية والطبيعية دور كبَت ُب ذلك فالطُت من اؼبواد اؼبتوفرة ويضاف اليو روث البهائم وىو 

د اؼبستخدمة ُب اعبدران واؼبواد م أن ىناك ارتباط وثيق بُت اؼبوا6102من اؼبواد اؼبتوفرة باؼبنطقة .وبينت نتائج الدراسة 
م  أن اؼبباىن تبٌت من السقوف البلدية ويرجع ذلك 6102اؼبستخدمة ُب بناء سقوف اؼبنازل واوضحت الدراسة اؼبيداين 

لرخص اسعارىا ولتوفرىا ؿبلياًفهي تناسب اؼبباين الىت شيدت من اعبالوص واتضح أن متوسط عدد الغرف لبلسرة 
تُت ودبا أن الغرفة الواحدة يستخدم ُب بناءىا سبع اعمدة يبلغ عدد االعمده اؼبستخدمة ُب البناء  الواحده باؼبنطقة غرف

عمود من غَت مرافق اؼبنزل االخرى )الراكوبة ،مطبخ، تكل،ـبزن وزريبة (كل ىذه اؼبرافق يستخدم ُب بناءىا  6671
 يودي إىل تقلص مساحة الغابات ُب اؼبنطقة .ساق وفروع اشجار الغابات باؼبنطقة وىذا يعترب استغبلل غَت مرشد 

 الغذاء كالعلف للحيوان بمنطقة الدراسة -ج
ؼبعظم االشجار انبيتها ُب علف اغبيوان الذي يلجأ اليها ُب الصيف لكوهنا اؼبصدر الوحيد للعلف ُب فصل 

% 16م  أن نسبة 6102انية اوضحت الدراسة اؼبيد، (6)أن اعظم الثمار اؼبغذية للحيوان اوراق السيال. و (3)اعبفاف
من اغبيوانات اؼبرباة ُب ؾبتمع الدراسة يعتمدون ُب غذاءىا على شبار اشجار السمر والسيال وىى من أعظم الثمار 

% من اغبيوانات اؼبرباه 61م أن نسبة 6102اؼبستساغة للحيوان باإلضافة الوراق السيال .وبينت الدراسة اؼبيدانية 
 الثمار والعلف اؼبروي من النيل عن طريق الشراء . تعتمد ُب غذاءىا على ىذه
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 العقاقير واالدوية من الغابات بمنطقة الدراسة -د
عرفت االنسانية منذ اقدم العصور العقاقَت واالدوية اؼبستخلصة من النبات . والطب البلدي ُب السودان استنبط 

يف من امراض البطن والديدان واوجاع اؼبفاصل من االعشاب واالشجار ادوية لعبلج االمراض الشائعة خاصة ُب الر 
أن االدوية الشائعة خاصة َب الريف لبلسهال بدرة من قرون السنط  (3)وذكر.(6)والعضبلت واالمراض اعبلدية وغَتىا 

م ظهر إستخدام شبار اشجار الكًت اؼبعروفة 6102وخبلل الدراسة اؼبيدانية او شراب،او جزور السنط واوراق السرح،
 ض( ؿبلياً ُب شكل خبور اومسحوق للعبلج من النزالت واوجاع اؼبفاصل. ب)القر 

 الترويح بالغابات بمنطقة الدراسة -ه
% من صبلة سكان منطقة الدراسة خاصة قية أم سعيفة واغبفَت أن اؼبوارد 21م أن نسبة6102بينت الدراسة 

الغابات اليت وتتوفر فيها ؾبموعة من اغبيوانات الغابية باؼبنطقة مكان للراحو واالستجمام خاصة ُب فصل اػبريف ُب 
% 11م ومن ىذه النسبة أن 6102مثل الطيور اؼبختلفة كا)القمري وجداد الوادى( واالرانب ،كماأوضحت الدراسة 

% ، أما من 61من صبلة العينة يقومون بالرحلة كل اسبوع ومنهم من يأتى للغابة للراحة كل اسبوعُت وتبلغ نسبتهم 
% من صبلة العينة.واظهرت اؼبقاببلت الشخصية أن السكان يبارسون 01الرحبلت كل شهر تبلغ نسبتهم يقومون ب

 الصيد وخاصة صيد الطيور واالرانب .  

 مشاكل الغابات بمنطقة الدراسة( 11)
إضرام إن االنسان ىو أخطر العناصر اؼبؤثرة على الغابات من حيث أنو يبدد مواردىا ويبيدىا بأفعالو الضارة من 

.لبلرتباط (00)النَتان وانتشار اغبراق والقطع غَت اؼبرشد والرعي اعبائر والقطع اعبائر وىذا  بدوره يؤدي إىل عبفاف 
الوثيق بُت الغابات واغبيوان ومتطلبات االنسان اغبياتية ورفاىيتو وقعت موارد الغابات ربت ضغوط تتناسب طردًا مع  

 ن حيوان .وتتلخص مشاكل الغابات باؼبنطقة ُب االٌب:كثافة السكان وما يرتبط باالنسان م

 القطع غير المرشد بمنطقة الدراسة  -أ
القطع اؼبرشد يعٍت قطع األشجار لبلستفادة منها ُب االغراض الدنيوية بالقدر الذي يتساوى ُب أقصى تقدير مع 

ػبطورة للقطع اعبائر ُب موارد مقدرة األشجار على التجديد. ما زاد عن ذلك فهو قطع جائر وغَت مرشد.تكمن ا
الغابات بتدخل القطاع التجاري الساعي للربح لتلبية احتياجات سكان اؼبدن، وأكدت اؼبقاببلت الشخصية أن ىنالك 
تصريح لشركات تقوم بتقطيع اشجار الغابات باؼبنطقة خاصة أشجار السمر والسنط ويتم بيعها باسواق اؼبدن الثبلت 

ي وىذا يؤدي مهما كان ُب بيئة جافة التتحمل القطع باي صورة من الصور ،باالضافة لذلك اػبرطوم وامدرمان وحبر 
يقوم سكان اؼبنطقة بقطع االشجار واستخدامها كحطب وقود وكمادة ُب بناء اؼبساكن خاصة ُب االسقف كما ذكر 

 (باؼبلحق.0سابق أنظر صورة)

 الزراعي المطري على حساب الغاباتالتوسع  -ب
قاببلت الشخصية أن زراعة البلدات تتوسع على اؼبساحات الغابية دبنطقة الدراسة وأن مساحات اوضحت اؼب

من الغابات بالوالية ازيل جزء منها وربولت إىل اراضي زراعية كما ُب غابة أم كريبيج دبحلية كرري بامدرمان ،كما 
% 71من االبار االرتوازية يبثل العلف فيها نسبة م أن احملاصيل اؼبزروعة باؼبنطقة بالري 6102بينت الدراسة اؼبيدانية 
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% من ىنا يظهر اثر ؿبصول الذرة 61% تليهم اػبضروات الىت سبثل نسبة 71وكذلك ؿبصول الذرة حيث يبثل ايضاً 
 الذي هبهد الًتبة ويقلل من خصوهبا وبالتاىل يؤدي إىل فقرىا. 

 الرعي الجائر بمنطقة الدراسة -ج
ىي اؼبرتع الذي تأوي إليو اغبيوانات للظل ولوفرة العشب والعلف من االشجار. وتوفر أن الغابات ُب السودان 

ومنطقة الدراسة ذات نباتات فقَتة التصلح للرعي .(6)% من العلف الذي تتناولو خبلل العام11االشجار للحيوان 
م أن االغنام تعترب أىم 6102دانية بينت الدراسة اؼبي باعداد كبَتة أن صبيع أقراد عينة الدراسة لديهم ثروة حيوانية.

% من صبلة اغبيوانات الهنا ترىب على االعشاب الفقَتة الىت تنمو 26.2حيوان يرىب ُب منطقة الدراسة إذ بلغت نسبتها 
ُب السهول واالودية وذلك لفقر الغطاء الغايب بسبب قلة االمطار لوجود اؼبناخ شبة الصحراوي ويبلع متوسط عدد ىذه 

( وتعترب ىذه االغنام أكثر ربمل للهذه الظروف ولكن تعترب نسبة عالية ؼبنطقة 07يوان ألرباب أسر العينة) الثروه اغب
متذبذبة األمطار ، بينما سبثل الذين يبنلكون االبقار واؼباعز والضان نسبة  ضئيلة من ؾبموع اغبيوانات اؼبرباه ُب اؼبنطقة 

مناخ اكثر رطوبة ونباتات اكثر وفرة عكس اؼبناخ اؼبتوفر ُب منطقة % ويرجع ذلك إىل أن االبقار ربتاج اىل 1.7
 (.6الدراسة أنظر صورة )

 التوسع العمراني بمنطقة الدراسة -د
أن أىم اؼبشاكل الىت تواجة الغابات ىي سبدد القري داخل حدود الغابة وكما أن ىناك غابات سبتد داخل 

أن العمران توسع على حساب  (3يبلحظ من الشكل ) لكليةحدودىا ؾبموعة من القري مهددة ؽبا باالزالة ا
اؼبساحات الغابية ُب منطقة الدراسة حيث امتدت القري داخل ارض الغابة وبالتأىل قللت من مساحتها ويظهر ذلك 
ُب كبًل من غابة كبوتا دبحلية شرق النيل حيث يوجد فيها قري )قرية اوالد صديق وقرية اوالد علي ؿبمد )ب( وقرية 
اوالد بركات وقرية اوالد حسن ملوة وقرية كبوتا(،أما غابة الشقيق توجد هبا قرية اوالد العمده والكًتاب وُب غابة ام كف 
توجد قرية حامد امكف وقرية ابوعطي وُب غابة ابو عطي توجد قري ابوعطي ، أما ُب غابة اغبفَت توجد قرية اوالدعبيد 

د خَت وقرية ابوحريق جنوب وُب غابة ابوىشم توجد قرية ابوىشيم وُب غابة ام رخم اهلل وُب غابة ابو حريق توجد قريةاوال
قرية امرخم،أما ُب ؿبلية كرري فبل يوجد امتداد عمراين ُب الغابات االُب غابة الوادي االخضر بدء التمدد العمراين كبو 

 من غابة اؼبعيقل وغابة ابوسعيفة. الغابة ُب اعبزء اعبنويب منها سبتد قرية الوادي االخضر وتوجد قري ُب كبلً 
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 (توزيع الغابات والقري في منطقة الدراسة5شكل )
 م2016المصدر:عمل الباحثة اعتماداً على بيانات االدارة العامة للغابات بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري

 الحشرات واالمراض بمنطقة الدراسة -ه
ة ىي انتشار اغبشرات الضارة .اوضحت اؼبقاببلت الشخصية أن ىناك حشرات أن أىم اؼبشاكل للغابات بالوالي

 (7الىت تصيب الساق ودودة الساق أنظرصورة )باؼبلحق  (1تصيب االشجار دبنطقة الدراسة مثل السوسو أنظرصورة)
ض البياض أنظرصورة .وبينت اؼبقاببلت الشخصية أن اكثر االمراض انتشاراً ُب اشجارالغابات دبنطقة الدراسة مر باؼبلحق

 ووبدث بسبب اؼبناخ )شبة الصحراوي( أوبسبب عمر الشجرة .لحق ( باؼب3)

 الجفاف بمنطقة الدراسة -و
ىنالك نتائج سالبة لبلستغبلل غَت اؼبرشد من قبل السكان ؼبوارد الغابات ساىم ُب اعبفاف وىو عبارة عن 

مناخ جاف من الشمال حىت منطقة السافنا غزيرة اؼبطر  نقصان ىطول االمطار عن معدل التبخر والنتح والسودان ذا
ووالية اػبرطوم تعترب من ضمن ىذا ،(6)ُب اعبنوب، وما يزيد االمر سوء زيادة حدة اعبفاف اؼبرتبطة بأفعال االنسان

واصل ُب أن مواسم االمطار ُب السودان دبا فيو منطقة الدراسة تعرضت لتغَتات سبثلت ُب النقصان اؼبت(2)اؼبوقع وأكد 
معدالت االمطار وارتفاع درجات اغبرارة خاصة ُب أشهر الصيف وتدين الرطوبة اعبوية .فبا جعل العبلقة بُت الغطاء 
الغايب والعوامل اؼبؤدية للجفاف من قطع االشجار ودمار الغابات ذات ارتباط وثيق باعبفاف.خاصة إن السمة اؼبميزة 

.باالضافة للزحف الصحراوي وما لو من أثر (6)اف ىي التذبذب وعدم االنتظاملنمط االمطار ُب اؼبناطق ذات اؼبناخ اعب
 ُب األمن الغذائي وسبلمة االرض وىذه ما حدث دبنطقة الدراسة  

م تبُت أن الًتبة دبنطقة الدراسة تتعرض لعمليات التحجَت فبا ساعد على جرف 6102من القاببلت الشخصية 
% سبثل اؼبشكلة الرئيسيو للغابات دبحلية كرري تعاين من مشكلة 12م أن بنسبة 6102الدراسة اؼبيدانية  الًتبة واثبتت

% وخاصة ُب 07زحف الرمال وخاصة اؼبساحات الغربية منها.أما ؿبلية شرق النيل بلغت مشكلة زحف الرمال نسبة 
 .اؼبلحقب (1منطقة ودابوصاحل أنظر شكل) 
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قلة اؼبطر أدى شح الغابات ُب منطقة الدراسة اليت تعمل وأما اؼبشكلة االخري فكان جفاف االشجار بسبب 
وبالتأىل كان دور الغابات قليل ُب اغبد من تأثَت الرياح ويظهر اثر على اغبفاظ على ىذه البيئات اعبافة من التدىور 

 ذلك واضحاً ُب ؿبلية كرري حيث يعترب زحف الرمال اكرب مشكلة على الغابات.

ة الىت ربدث فيها السيول باؼبنطقة أدت إىل جرف الًتبة وتدمَت السكن كما ُب عام أما ُب حالة الشهور اؼبطَت 
م واؼبستمر حىت الوقت اغباىل. باالضافة اىل مشاكل التحطيب وازالة االشجار بواسطة 6101مو6111م و0227

 .اعبفاف باؼبنطقةالرعي التأثَت على مبو الغابات فبا ساىم ُب  زحف الرمال على اؼبنطقة وبدوره أدي إىل حدة 

 حل مشاكل الغابات بمنطقة الدراسةالخطط والبرامج المعده ل (12)
 م على كل من:6102تشتمل اػبطط والربامج َب ؾبال الغابات بالوالية كما اوضحتها وزارة الزراعة 

الية % من مساحة الو 03زبصيص وتسجيل الغابات مع اعبهات اؼبختصة بالوالية وزيادة  رقعتها لتصل إىل  -
والتشجَت الغايب وضباية ورعاية اؼبغروسات ،باالضافة لتطوير انتاج الشتول مثل مشتل السروراب باالضافة للمشاتل 

 الستزراع الغابات وتشجَت القري. اؼبوجودة ب)مشتل اؼبنطقة الصناعية ام درمان، السليت وأمبدة(

ت اإلستزراع الغايب حسب طبيعة اؼبنطقة،والظروف اؼبناخية جبانب استزراع الغابات وتتعدد الطرائق اليت تتم هبا عمليا -
وقد ًب استخدام الطرائق االتية بغابات الوالية كاالنثر اؼبباشر والنثر بإستخدام تقانات حصاد اؼبياه،زراعة 

ستثمار وتشجيع على االستثمار الغاىب وإظهار مواقع اال البذور،اإلستزراع بإستخدام الشتول،النثر اعبوي )بالطَتان(،
 الغاىب َب كل الوالية بالتنسيق مع احملليات،وضع الربامج اػباصة باالرشاد الغاىب والبيئى ،ونشر بدائل الطاقة.

 الخاتمة 
سبتلك والية اػبرطوم إمكانيات ىشة من حيث اؼبوارد الغابية ، ألهنا تقع ُب اؼبناخ شبو اعباف وعلى الرغم من 

ة رغم ذلك تتعرض لبلستغبلل السئ لسكان اؼبنطقة بسبب الفقر فبا خلق ؾبموعة وجود بعض الغابات القليلة باؼبنطق
 من اؼبشاكل كقطع الغابات غَت اؼبرشد وانتشار بعض االمراض.

 النتائج 
على الرغم من اؼبوارد الغابية بوالية اػبرطوم سبثل ضباية لوقوعها ُب حزام الساحل األفريقي األ أهنا سانبت توفر  -0

الفوائد لبلنسان واغبيوان باؼبنطقة ُب شكل فوائد مباشرة من حطب الوقود للطبخ باؼبنازل وُب اسقف غرف العديد من 
اؼبنازل واستخدامة ُب بناء اؼبرافق االخري ،اضافة إىل استخدام الثمار كعلف للحيوانات وكدواء لبعض االمراض ،وتعترب 

 مكان القامة الًتويح .

لغابات دبنطقة الدراسة سواء كان من الشركات او السكان احملليُت  استخدام جائر بينت الدراسة أن استخدام ا -6
 فبا لو اثره على بيئة اؼبنطقة. 
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 اعبافة.
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 :تقٍٍن األثر البٍئً لسد جٍىب الثبلث على حوض حبرية توركبنب
 قراءة يف الدراسبث السببقت ورؤٌت هستقبلٍت

 (3)ممدوح عابدين –(2)فولي حسنسمطان  –(1)وائل محمد المتولي إبراهيم

 جامعة القاهرة. –معهد البحوث والدراسات األفريقية  –( مدرس جغرافية التنمية المساعد 1)
 جامعة القاهرة. –معهد البحوث والدراسات األفريقية  –( أستاذ الجغرافيا االقتصادية، ووكيل الدراسات العميا والبحوث 2)
 –الجيولوجية والثروة المعدنية بالهيئة القومية لإلستشعار من البعد وعموم الفضاء  ( أستاذ ورئيس شعبة التطبيقات3)

 مصر.
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 الممخص: 
تعد إثيوبيا الدولة الوحيدة من دول حوض هنر النيل اليت التستقبل أية مياه من خارج أراضيها، إضافًة إىل 

يؤكد على أنبية بناء السدود على األهنار داخل حدودىا من  طبيعتها اعبغرافية اليت ربرمها من اإلحتفاظ دبياىها؛ فبا
الناحية االقتصادية. وجدير بالذكر، أن لكل دولة اغبق ُب بناء السدود داخل أراضيها؛ لتقليل الفجوة اؼبائية أو سد 

اؼبشًتكة معها ُب العجز اؼبائي والغذائي والتنموي لديها، أيضاً للوصول إىل عائد اقتصادي واجتماعي، مامل تضر الدول 
حوض النهر، تبعًا لئلتفاقيات واؼبعاىدات الدولية بشأن استخدامات اؼبياه، دبا وبافظ على بقاء اجملتمعات اليت تعتمد  

 كلياً على مياه النهر.
كان من اؼبنتظر أن تتناقص مياه حبَتة توركانا، باإلضافة إىل آثار بيئية أخرى عديدة على   6103وبدايًة من عام 

اعبزء من حوض البحَتة الواقع ُب كينيا؛ نتيجة إنتهاء إثيوبيا من بناء سد جيىب الثالث على هنر أومو، والذي يعد  ذلك
اؼبصدر الوحيد ؼبياه البحَتة؛ حيث زبطط إثيوبيا الحتجاز معظم ىذه اؼبياه لتوليد الطاقة الكهرومائية، وري زراعات 

 ، اليت ربتاج إىل كميات كبَتة من اؼبياه.السكر وغَته من احملاصيل الزراعية التجارية
وتبعًا للثوابت اعبيومورفولوجية التستطيع القدرة التصميمية واإلنشائية ألي سد حبس اؼبياه عن اؼبصب، عند 
ً للقانون  ثبات اؼبتغَتات البشرية األخرى، واليت تتعلق بسياسات استخدام اؼبياه، واألنشطة االقتصادية اؼبرتبطة هبا. وتبعا
الطبيعي للبيئة، فإن كل مشروع أو إنشاء بشري ضروري )كالسدود( لو آثارًا بيئية، زبتلف بإختبلف حجمو، وهبب 

 دراسة تلك اآلثار لتبلفيها أو التقليل منها.
ومن ىنا، هتدف ىذه الورقة البحثية إىل الوقوف على اآلثار والتغَتات البيئية الناصبة عن بناء سد جيىب الثالث 

أومو حبوض حبَتة توركانا، وكشف مظاىر التدىور واؼبشكبلت البيئية احملتملة، وآثارىا على اعبوانب التنموية على هنر 
اؼبختلفة باإلقليم. وذلك من خبلل استعراض ماجاء من آراء ُب الدراسات اؼبختلفة اليت سبق وأن تناولت اؼبوضوع. ُب 

مية اغبالية واؼبستقبلية بإقليم الدراسة، يبكن من خبلؽبا وضع رؤية ؿباولة لتقييم اؼبردود واألثر البيئي لتوجهات التن
مستقبلية، ورسم ـبطط تنموي بيئي إلقليم الدراسة؛ يهدف إىل ربقيق التنمية اؼبستدامة الشاملة واؼبتواصلة، واحملافظة 

 اثلة.على الثروات البيئية والثقافية باؼبنطقة، يبكن االستفادة منو ُب مناطق وأقاليم أخرى فب
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وترجع أنبية البحث إىل أن اعبوانب اؼبتعددة للتغَتات البيئية الناصبة عن اؼبشروعات التنموية سبثل عائقاً، يواجو 
ـبططات وسياسات التنمية ذاهتا بصفٍة عامة، والتخطيط اإلقليمي بصفٍة خاصة؛ وذلك ؼبا ينجم عنها، ويًتتب عليها 

 ية؛ فبا هبعلها جديرة بالدراسة والفهم.من مشكبلت وربديات، تواجو عمليات التنم
 حوض حبَتة توركانا. –سد جيىب الثالث  –الكلمات اؼبفتاحية/الدالة: تقييم األثر البيئي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة -
للربامج البيئية أنبية كبَتة ُب توجيو جوانب التنمية بكل عناصرىا االقتصادية، واالجتماعية، والعمرانية، واإلدارية. 

نشاء منظمة دولية للبيئة، تتبع ىيئة األمم اؼبتحدة، واليت عقدت أول اجتماعاهتا دبدينة استكهومل فعندما ًب التفكَت ُب إ
، كان اؽبدف منها اغبفاظ على الثروات البيئية، وإنقاذ العامل من التأثَت السليب ؼبنجزات العصر ُب 0216بالسويد عام 

االنتقال الربي، والبحري، واعبوي، وما يصدر عن ذلك كلو  ؾباالت التنمية اؼبختلفة، من: الصناعة، والزراعة، ووسائل
من ملوثات للهواء واألرض واؼبياه باحمليط العمراين الذي يعيش فيو اإلنسان ويعمل ويتحرك )برنامج األمم اؼبتحدة 

 (.6112للبيئة، الكتاب السنوي 
والسياسية، والثقافية، فقد أصبح التأثَت ونظرًا لئلندماج والًتابط الدويل، ُب اؼبصاحل، والعبلقات االقتصادية، 

البيئي للمشروعات العمرانية والتنموية على كوكب األرض قضية دولية هتم صبيع دول العامل، اليت اجتمعت مرة أخرى ُب 
، بعد عشرين عامًا من اجتماعهم األول ُب استكهومل؛ لتقييم 0226قمة األرض بريو دى جانَتو بالربازيل عام 

أقبزه برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، من: مشروعات، وخطط، وبرامج دولية. وقد انتهى اجتماع قمة األرض  ومراجعة ما
إىل حتمية ربط البيئة بالتنمية، كمحدد أساسي للحفاظ على الثروات الطبيعية، مع العمل على اعتبار التنمية اؼبستدامة 

 .(www.unep.org) اسًتاتيجية دولية للحفاظ على بيئة وسكان األرض
من ىذا اؼبنطلق أصبحت الدراسات البيئية ؿبورًا أساسيًا ُب توجيو الدراسات واؼبخططات التنموية، اليت تنفذ 
باغبيز الفراغي الذي وبتوي اإلنسان ُب سكونو وحركتو، ُب الداخل واػبارج، ُب اؼببٌت وُب وحدة اعبوار وُب اغبي واؼبدينة 

 واإلقليم دبستواه. 

 لدراسةإشكالية ا -
ترجع تلك اإلشكالية بصورة أساسية إىل الفجوة بُت ماىو كائن وماينبغي أن يكون؛ حيث رغبة إثيوبيا ُب 
استغبلل مياىها. خاصًة، وأن هبا مناطق شديدة اعبفاف، بالرغم من أن كثَتًا من مرتفعاهتا الوسطى كثَتة األمطار، 

شبانينات القرن العشرين من جفاف كارثي، أودى حبياة مئات وتصنف ضمن األقاليم الرطبة. فقد عانت ُب سبعينات و 
اآلالف من السكان. وىذا يعٍت بناء سد على هنر أومو اؼبصدر الرئيسي ؼبياه حبَتة توركانا؛ والذي يعد مورد مائي بالغ 

ثيوبية تعتزم % من حجم اعبريان السطحي ُب إثيوبيا(، واليبكن إنبالو. أي أن الدولة اإل07القيمة )حيث يبثل كبو 
 .ضباية نفسها، دبا سيؤدي إىل خلق مزيد من اؼبناطق اعبافة، وينشر مزيًدا من الصحاري عرب اغبدود ُب مشال كينيا

مع العلم بأن كينيا قد أقامت سدًا على هنر توركويل، أحد مصادر مياه -وليست اؼبشكلة ُب السد ذاتو كبناء 
بع كل مياه حبَتة توركانا تقريًبا يأٌب من هنر أومو ُب إثيوبيا، عرب اغبدود ؛ حيث تكمن تلك اؼبشكلة ُب أن من-البحَتة
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( والذي يوضح اؼبيزان اؼبائي لبحَتة توركانا. وزبطط إثيوبيا حاليًّا الحتجاز 0الشمالية لكينيا، كما يتضح من الشكل )
قة الكهرومائية، وريِّ زراعات السكر، معظم ىذه اؼبياه اؼبتدفقة، عن طريق بناء سد جيلجل جيىب الثالث؛ لتوليد الطا

وغَته من احملاصيل الزراعية التجارية، اليت ربتاج إىل كميات كبَتة من اؼبياه. ورغم أن كينيا مل تُ ْبِد أيَّ تذمر عبارهتا 
األكرب مساحًة وسكاناً، فإن الباحثُت واؼبتخصصُت وبذرون من أن ما ىو على وشك اغبدوث كارثة على اؼبستوى 

درولوجي، واإليكولوجي، واإلنساين. حيث أنو من اؼبتوقع أن تفقد البحَتة نصف حجمها على األقل، ومن اؼبمكن اؽبي
أن تتقلص إىل حوضُت صغَتين ماغبُت. وستتحول طبس ؿبميَّات وطنية، مدرجة ضمن قائمة الًتاث العاؼبي منذ 

0221 (www.AfricanNaturalHeritage.com) إىل ِقَفار )ثبلثة منها ُب كينيا، واثنتُت ُب إثيوبيا(، وسيواجو ،
كبو نصف مليون شخصًا فقدان األنظمة اإليكولوجية، اليت تدعم وجودىم غَت اؼبستقر بذلك الركن النائي من 

 .((Turton, David, 2012 a,b&cأفريقيا

 
 بحيرة توركانا.(: الميزان المائي ل1شكل )
 (Avery, Sean, T., 2012: p. 208, 2013b: p. 40) المصدر: بتصرف عن/

وكبلًّ من السد وزراعات السكر هبسدان إشكالية التنمية بالنسبة إلثيوبيا. ويعتقد "وندوسن ميتشاجو سيدي" 
جململ؛ فيقول: "ال ينبغي أن نتعامل ، أن أعمال التطوير ُب وادي أومو أمر جيد ُب ا-إخصائي إثيويب ُب اؼبوارد اؼبائية-

مع األمر بسذاجة؛ فالتنمية تصطدم أحيانًا باجملتمعات احمللية، وعلينا أن لبتار ما بُت اغبفاظ على البيئة وتوليد 
 (.6103؛ )مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة،  (Catherine Fong, 2015)الكهرباء" 

 مدي ربقق التوازن أو األمن البيئي بإقليم حوض حبَتة توركانا، ُب ومن ٍب يبكن ربديد إشكالية الدراسة ُب     
ظل إستمرار عمليات التنمية، اعتمادًا على مياه هنر أومو العابرة للحدود، واليت تؤثر بدورىا على األمن اؼبائي، الذي 

 اإلنساين.  سيؤدي بصورة أو بأخرى إىل تداعيات تؤثر على األمن الغذائي، وكلها عناصر أساسية لؤلمن
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 الدراسات السابقة -
استمد البحث إطاره النظري من دراسات عديدة سبق وأن تناولت موضوع الدراسة )مدرجة ضمن قائمة 

سيتم إدراجها تباعًا كل ُب موضعو –اؼبراجع(، واليت تعددت مابُت: حبوث علمية، وتقارير، ومقاالت، ونشرات دورية 
ث؛ حيث ساعدت ُب فهم اإلطار الطبيعي والبشري ؼبنطقة الدراسة؛ فبا أتاح ، وقد أفادت وغَتىا البح-من البحث

 رؤية متكاملة، يبكن اإلستفادة منها ُب صناعة ودعم إزباذ القرار اػباص باؼبخططات التنموية اػباصة بإقليم الدراسة.

 منهجية الدراسة -
ديد من أساليب اؼبعاعبة اليت ربتاجها تتطلب معاعبة موضوع البحث تداخل العديد من اؼبناىج، واستخدام الع

جوانب الدراسة؛ وفقًا ؼبا حددتو الدراسة من أىداف. ومن تلك اؼبناىج، واألساليب: اؼبنهج األصويل أو اؼبوضوعي، 
الذي ًب من خبللو دراسة موضوع تقييم األثر البيئي، إضافًة لؤلسلوب الوصفي التحليلي، الذي يهدف لدراسة ظاىرة 

يم، وتفاعلها مع العوامل اؼبؤثرة فيها، وقد سبثلت تلك الظاىرة ُب إنشاء سد جيىب الثالث، ودراسة اآلثار ما ُب اإلقل
البيئية الناصبة عن ذلك. واؼبنهج اإلقليمي، الذي ًب من خبللو ربديد منطقة الدراسة، اؼبتمثلو ُب إقليم حوض حبَتة 

 توركانا. 
جاً أصولياً ربليلياً إقليمياً ُمطَِبقاً ُب معاعبتو أىم خصائص اعبغرافيا، ومن ٍب يبكن القول بأن البحث قد اتبع منه

 من التأكيد على اؼبوقع واؼبكان، إضافًة لئلىتمام بالتحليل اإلقليمي، الذي تنصهر معو النواحي اؼبكانية، والبيئية.
ػباص إىل العام؛ هبدف وقد اعتمدت منهجية الدراسة بصورة أساسية على اؼبنهج اإلستقرائي، ُب سَتىا من ا

التوصل إىل قاعدة كلية ربكم الفرعيات أو التفاصيل، اليت ًب إدراُكها من ِقبل الباحثُت. وذلك من خبلل مبلحظة 
اعبزئيات والفرعيات موضوع الدراسة، من خبلل قراءة الدراسات السابقة؛ لعرض الوضع الراىن ػبطة التنمية ُب إقليم 

ربليلية الشتقاق األطر النظرية؛ من أجل الوصول جملموعة من النتائج، توضح الصورة العامة  حوض حبَتة توركانا، بطريقة
ؼبا بعد بناء وتشغيل سد جيىب الثالث على هنر أومو، وتعميمها ُب صورة رؤية مستقبلية، من خبلل ؾبموعة من 

 التوصيات.

 تحديد منطقة الدراسة -
يضم صبيع األراضي اليت تقع فيها البحَتة وروافدىا اليت تنحدر ( حوض حبَتة توركانا، والذي 6يوضح الشكل )

كبوىا، حبيث تصرف مياه أمطارىا إليها، كذلك األراضي اليت تروى دبائها، ويبكن أن يضاف إىل ذلك اغبوض صبيع 
 و كبو ؾبراىا.األراضي اليت تضمها حدوده الطبيعية، حىت ولو كان بعضها خالياً من األمطار، طاؼبا اكبدارىا العام يتج

كانت حبَتة توركانا تعرف سابقًا باسم حبَتة "رودولف". وتعد إحدى البحَتات األخدودية األفريقية، اليت        
تكونت ُب الزمن اعبيولوجي الثالث، متزامنًة مع تكوين األخدود األفريقي العظيم، ومن ٍب فهي حبَتة شريطية ضيقة 

مًتاً،   61، وذلك عند منسوب مياه يبلغ كبو 6كم  1770ها حوايل كم، وتبلغ مساحت  11متوسط عرضها كبو 
  071772م، وىي ذات حوض مستطيل وضيق، تبلغ مساحتو كبو  6111-0213كمتوسط الفًتة بُت 

 .((6Craig S. Feibel, 2012كم
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دول  (، يقع حوض حبَتة توركانا ُب وسط إقليم شرق أفريقيا، تشًتك ُب مساحتو أربع6ومن استقراء الشكل )
 0.2%(، وأوغندا ) 1.2%(، وجنوب السودان ) 70.1% من مساحة حوض البحَتة(، كينيا ) 36.7ىي: إثيوبيا )

.)% 
وتعد توركانا رابع أكرب البحَتات ُب أفريقيا، وأكرب حبَتة صحراوية ُب العامل. ويقع معظم البحَتة طواًل ُب مشال  

 ,Kaijage كم(، ويبتد طرفها الشمايل داخل إثيوبيا  631 % من طول البحَتة؛ حيث سبتد ؼبسافة 23كينيا )< 

Stella and Ngagah, Niceta, 2010).) 

كما أهنا حبَتة ذات تصريف داخلي، إضافًة إىل وقوعها ُب صحراء كينيا شديدة اغبرارة، اليت تؤدي إىل زيادة 
درجة مئوية، ومعدل التساقط  11ة اغبرارة نسبة التبخر، ومن ٍب إرتفاع نسبة اؼبلوحة )حيث يبلغ اؼبتوسط السنوي لدرج

 .((UNEP, 2010( التباين ُب كمية التساقط على مستوى حوض حبَتة توركانا( 1ملم، ويوضح الشكل ) 611

 سكان حوض بحيرة توركانا -
 مليون نسمًة، وتبعاً للمخطط اؽبيكلي ؼبنطقة السد من 2يبلغ إصبايل السكان اإلثيوبيُت ُب حوض البحَتة كبو 

مليون نسمة ُب اعبزء من اغبوض  0.1. بينما يعيش كبو 6167مليون نسمًة حبلول عام  02اؼبتوقع أن يصلوا إىل 
اؼبوجود بكينيا. وتبعًا للتباين ُب توزيع األمطار، يًتكز السكان بصورة أساسية ُب اػبُمس األعلى من اغبوض بإثيوبيا، 

بحَتة السكان الذين يرتبطون بالبحَتة مباشرًة، من خبلل أنشطتهم وُب أقصى جنوب اغبوض ُب كينيا. ويتواجد حول ال
 ,UNEP( ؛ )Avery, Sean, T.: 2012, 2013a,b)ألف نسمًة  211االقتصادية كالزراعة والصيد، ويبثلون كبو 

Kenya-Atlas of our Changing Environment). 
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 (: موقع حوض بحيرة توركانا.2شكل )
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 المعدل السنوي للتساقط في حوض بحيرة توركانا. (: التباين في3شكل )

 (UNEP, 2010: P. 55)المصدر: بتصرف عن/ 

تتطلب عملية "تقييم األثر البيئي" للمشروعات التنموية أن زبضع تلك اؼبشروعات التنموية إىل فحٍص شامٍل؛ 
قطاعات واؼبستويات االقتصادية، لدراسة التأثَتات اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة، طويلة أو قصَتة األجل، على كافة ال

؛ ومن ىنا سيقوم البحث (Friends of the Earth, 2005) ؛ (RTPI, 2001)واالجتماعية، سكانًا وعمرانًا 
 بدراسة العناصر التالية:

 اءات األرضية بحوض بحيرة توركاناالغط( 1)
اليت تتمثل ُب احملميات الوطنية، ( أىم الغطاءات األرضية اغبالية حبوض حبَتة توركانا، و 7يتضح من الشكل )

اليت تعتمد على البحَتة ُب كينيا، واألهنار اؼبغذية ؽبا ُب إثيوبيا، إضافًة إىل اؼبشروعات التنموية الزراعية اؼبخطط إقامتها، 
 ُب إثيوبيا. IIIإعتماداً على اؼبياه اليت سيوفرىا خزان جيىب 
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 وعات التنموية المخطط لها بحوض بحيرة توركانا.(: الغطاءات األرضية الرئيسية، والمشر 4شكل )

(، مقالة إلكترونية بعنوان: "ىل يؤدي جفاف بحيرة توركانا إلى حياة 2015المصدر: مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة، ) 
 أفضل للماليين؟"

وإذباه التغَت ُب ويوضح اعبدول التايل أمباط الغطاء األرضي، ببعض اؼبناطق اؼبهمة اؼبختارة بإقليم الدراسة، 
(، ذلك مع العلم بأن منسوب حبَتة توركانا قد إلبفض خبلل تلك الفًتة، 6111-0211مساحتها خبلل الفًتة )

ومن ٍب إضافة للعوامل األخرى )قلة األمطار، تبخر، زيادة اإلطماء( قد تزايدت مساحة دلتا هنر أومو، كما يتضح من 
 (.3الشكل )
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 رضي ببع  المناطق المختارة بحوض بحيرة توركانا.(: أنماط الغطاء األ1جدول )

 الغطاء األرضي /
 إستخدام األرض

 المساحة
 )ىكتار(

 إتجاه التغير في المساحة
 2008 - 1973بين 

 % 6111النسبة ُب  اإلذباه 6111 0211
 دلتا نهر أومو

 37 - 31121 22111 المياه
 002 + 01216 07212 غابات / أحراج
 13 - 62071 11161 كثيفة  أراضي شجيرية
 021 + 03112 2170 أراضي شجيرية
 672 + 01721 1302 أراضي عشبية
 0202 + 11036 6171 مستنقعات عشبية
 11 - 771 330 أراضي قاحلة

 محمية كوبي فورا الوطنية
 21 - 21171 20116 المياه

 صفر - صفر 223 غابات / أحراج
 17 - 21117 26111 أراضي شجيرية كثيفة
 371 + 12213 2227 أراضي شجيرية
                        الشئ صفر صفر أراضي عشبية
                        الشئ صفر صفر مستنقعات عشبية
 صفر - صفر 1261 أراضي قاحلة

 دلتا نهري توركويل وكيريو
 11 - 71607 72212 المياه

 71 - 2121 60271 غابات / أحراج
 026 + 00112 3120 يرية كثيفةأراضي شج

 31 - 71732 13732 أراضي شجيرية
 0111<  + 71312 0 أراضي عشبية
 16 - 6121 6121 مستنقعات عشبية
 0111<  - 0123 0 أراضي قاحلة
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 المنطقة جنوب البحيرة
 0011>  - 11117 11271 المياه

 0111<  + 0376 صفر غابات / أحراج
 16 - 31162 26061 أراضي شجيرية كثيفة
 001 + 11122 2612 أراضي شجيرية
 10 - 166 121 أراضي عشبية
 21 - 0312 6670 أراضي قاحلة

 (Avery, Sean, T., 2012, ANNEXES: P. 72)  المصدر:

 
 (.2006 – 1973(: التغير في مساحة دلتا نهر أومو في الفترة )5شكل )

 (UNEP, Kenya-Atlas of our Changing Environment, Chapter 3: P.p. 80-81)المصدر: بتصرف عن/ 

 سد جيمجل جيبى الثالث( 2)
مًتًا؛ وبذلك يعد أحدث وأكرب  671. ويبلغ ارتفاعو 6103، وانتهى هناية عام 6112بدأ العمل بو ُب عام 

(. وتوضح 2)سد )إرتفاعاً( ضمن ؾبموعة من طبسة سدود ـُبَطَّط بناؤىا على هنر أومو، كما يتضح من الشكل 
( منظرًا عامًا للسد أثناء مرحلة تشييده. وعلى مدار العامُت أو الثبلثة أعوام القادمة، سيمتلئ خزان بطول 0الصورة )

 ARWG, 2008)كم من الطرف الشمايل لبحَتة توركانا   211كيلومًتًا، أمام اغباجز اػبرساين للسد على بعد   031

and 2009.) 

اػباصة بسد  -ذات التوربينات صينية الصنع، واؼبمولة من قبل بنك التنمية األفريقي–ستولد ؿبطة توليد الطاقة 
ميجاوات من الكهرباء؛ وِمن ٍَبَّ ستتضاعف القدرة التوليدية لدولة ال تصل الكهرباء فيها  0111جيلجل جيب الثالث 

؛ حيث اليتوافر الطلب احمللي على الكهرباء إال لثُلث سكاهنا. وتعرض إثيوبيا بيَع حصة من الطاقة اليت ستولدىا عبَتاهنا
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كم من ؿبطة السد إىل كينيا   0111اؼبتوقع توليدىا من السد، ُب حُت يبوِّل البنك الدويل خط طاقة بطول 
Tegegne, Muse, 2013)). 

ألخَت من وسيحتجز السد ثُلثي مياه هنر أومو تقريًبا، واليت من دونو كانت تصل إىل حبَتة توركانا. أما الثُلث ا
مياه النهر فيتغذى من الروافد، مثل هنر اؼباجو، الذي يصب ُب ؾبرى هنر أومو من بعد السد. وىذه أنباء كارثية بالنسبة 

 (.6103للبحَتة؛ ألن تسعة أعشار مياىها تأٌب من هنر أومو )مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة، 

 
 ( على نهر أومو.5، 4المخطط إنشاؤىا )(، و 3، 2، 1(: مواقع السدود المقامة )جيبى 6شكل )

 (UNEP, 2012: p. 8)المصدر: بتصرف عن/ 
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 (: سد جيبى الثالث أثناء إنشائو.1صورة )
 (Catherine Fong, 2015: p. 3)المصدر: 

 اآلثار البيئية لبناء وتشغيل سد جيمجل جيبى الثالث( 3)
مياه األهنار، ومنها سد جيىب الثالث، ؽبا العديد من  جدير بالذكر، أن مشروعات التنمية اؼبائية، والتحكم ُب

اعبوانب اإلهبابية، كإحبلل الري الدائم ؿبل ري اغبياض، وتوفَت اؼبياه؛ للتوسع وزيادة رقعة األرض الزراعية، 
ن، ولئلستخدامات واألنشطة االقتصادية األخرى طوال العام، وزيادة السكان حول ىذه اؼبشروعات ُب كثٍَت من األحيا

وغَتىا من اإلهبابيات. إال أن ىذه اؼبشروعات قد يبلزمها بعض السلبيات، من أنبها: حجز الطمي أمام السد، وزيادة 
إنتشار مرض البلهارسيا، وإرتفاع نسبة اإلصابة بو، وقد أفادت دراسة ؼبنظمة الصحة العاؼبية بأن مشروعات التنمية 

% من سكان القرى ُب أماكن اؼبشروعات، وسبتد اإلصابة  13ة أكثر من اؼبائية ُب القارة األفريقية تسببت ُب إصاب
 .   كم، وتقل اإلصابة بالبعد عن اؼبشروع  311باؼبرض إىل مسافة قد تصل إىل 

أيضًا إن كل السدود الكهرومائية حول العامل تقريًبا ؽبا أثر هتدئة فباثل على دورات الفيضان؛ فالغرض من 
 ىو منع تدفق مياه الفيضانات؛ لضمان وجود مياه سبر عرب التوربينات.  -ُب النهاية-خزانات التخزين الضخمة 

لكن نظرًا ألن هنر أومو يصب ُب حبَتة داخلية، إضافًة إىل اعتماد حبَتة توركانا الكامل تقريًبا على النهر؛ فإن 
وطأًة من آثار معظم السدود اآلثار اليت ستطرأ على ؾبرى النهر، من بعد سد جيلجل جيب الثالث، ستكون أشد 

األخرى. ومثل ىذه اآلثار ردبا تكون خافية على السلطات اإلثيوبية، اليت مل تعلن أبًدا عن العواقب احملتملة اؼبًتتبة على 
 يلي: ويبكن إهباز تلك اآلثار فيما .نشاطاهتا عرب اغبدود ُب كينيا

                                                           

وحنبد حدَع ٍعظٌ اىذساسبث عيً أُ ىيَشض بصفت عبٍت حنيفت مبُشة، حطَو: اىفبقذ ىذي اىَصببُِ بسبب اىَشض، وحنيفت اىىقبَت   

س األغببء، واىدهبص هٍ حنيفت اىعالج واألدوَت، وأخى ،فاألولىواىعالج. وهْبك فشق بُِ اىخنيفت اىَببضشة وغُش اىَببضشة ىيَشض، 

، فهٍ اىفبقذ بسبب اىَشض ٍِ عَش اىَشَط االفخشاظٍ، حسب ٍسخىي أما التكلفت غير المباشرةاىصحٍ، واىَسخطفُبث، وغُشهب. 

أٍذ اىحُبة فٍ اىَْطقت اىدغشافُت اىخٍ َعُص فُهب، وٍب مبُ سىف َنسبه ٍِ خاله اىعَو ىى قذس ىه عذً اإلصببت ببىَشض، وحخخيف 

ِ ٍنبُ ِخش؛ حبعبً ىظشوف مو ٍْطقت خغشافُبً واخخَبعُبً. أَعبً، حذخو حنيفت بشاٍح ٍنبفحت األٍشاض ظَِ حنيفت اىَشض اىخنيفت ٍ

 (.231-234، ظ ظ 284: ظ 8991اىَببضشة )فبحِ ٍحَذ ٍحَذ اىبْب، 
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 خف  منسوب مياه بحيرة توركانا -أ
ُب حبَتة توركانا على التوازن بُت تدفق اؼبياه من هنر أومو وتبخر اؼبياه من سطح البحَتة؛ إذ يعتمد منسوب اؼبياه 

ىيدرولوجي ومهندس -أن مشس كينيا القاسية تستنزف مًتين ونصف اؼبًت سنويًّا من عمق البحَتة. وقد أجرى إيفري 
 -ناة السدود وخاصة ُب كينيا وشرق أفريقيامدين استشاري مقيم ُب نَتويب، ذو خربة ُب مصادر اؼبياه والعمل مع بُ 

ر أنو مع امتبلء اػبزان اعبديد لسد جيىب  سيؤدي ذلك ػبفض منسوب مياه حبَتة توركانا  IIIدراسة ىيدرولوجية، فقدَّ
 Avery, Sean, T., 2010a,b, and)( 1حبوايل مًتين على األقل ُب اؼبتوسط، وذلك كما يتضح من الشكل )

2012) . 
دي إلبفاض منسوب اؼبياه ُب البحَتة إىل زيادة مساحة األراضي حول البحَتة، واليت يتم ذبفيفها، وسيؤ      

وينشأ عليها اػببلف؛ من أجل اإلستحواز والزراعة. وسيًتتب على ذلك مشكبلت أمنية، تتطلب اإلستجابة السريعة 
لق مشكبلٍت اقتصادية، ناصبة عن عدم ؽبا، حىت يبكن تفاديها. ومع استمرار إلبفاض اؼبنسوب سيؤدي ذلك إىل خ

التوازن ُب الطلب على اؼبياه مع اؼبعروض منها للزراعة والصيد، والذي بدوره سيخلق مشكبلت اجتماعية، تدفع 
 السكان للهجرة للمناطق اجملاورة؛ سعياً وراء الرزق لتحقيق أمنهم الغذائي.

 
 .1973( بعد فترة الجفاف التي بدأت عام 2012-1993)(: منسوب المياه في بحيرة توركانا في الفترة 7شكل )

 (Avery, Sean, T., 2013b: p. 45)  المصدر: بتصرف عن/

وتذكر بعض الدراسات السابقة بأن ىذا اؼبعدل ليس ببالغ السوء؛ حيث تعهد مصممو السد بأنو بعد     
َر توربيناتو لن ها عب ْ تِقلَّ عن ذي قبل. وُب النهاية، ستعود البحَتة إىل  امتبلء اػبزان بأكملو، فإن اؼبياه اليت سيضخُّ

 . ((Salini Costruttosi S.P.A. & Studio Ing. G. Pietrangeli S.R.L., 2010 منسوهبا السابق
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 ر الهيدرولوجية والجيومورفولوجيةالتغيرات واآلثا -ب
ياه ُب حبَتة توركانا؛ حيث تفقد ال يبكن التغاضي عن العوامل اؽبيدرولوجية الناصبة عن البفاض منسوب اؼب

تريليون لًتًا من مياىها كل عام بالتبخر، وىو مقدار يكفي لتفريغ البحَتة بأكملها فيما ال يتجاوز  02البحَتة حاليًّا 
عاًما. فإذا قلَّ تدفق اؼبياه من هنر أومو بنفس اؼبقدار اؼبتوقع، فسينكمش حجم البحَتة، لتصل ُب النهاية إىل حالة  00

ستقرة جديدة، حيث يتحقق التوازن بُت تبخر اؼبياه من مساحة السطح اؼبتقلص وتدفق اؼبياه اؼبتقلص. ويتوقع م
% إىل تقليل حجم البحَتة إىل النصف، وأن ينخفض منسوب اؼبياه  31"إيفري" أن يؤدي تقلص تدفق اؼبياه بنسبة 

 .(Avery, Sean, T., 2013a,b)مًتًا  61
( سيبدأ جفاف البحَتة من مشاؽبا الضحل. أما دلتا هنر أومو، اليت سبثل 1الشكل ) وكما يتضح من استقراء

أمتار فقط  3غاباهتا ومستنقعات البوص فيها موطًنا ألفراس النهر، والتماسيح، والطيور اؼبائية، فستجفُّ بعد البفاض 
بلل فًتات اعبفاف اليت مرت هبا أمتارًا نفس ما حدث خ 01من منسوب اؼبياه، فيما سيكرر البفاض منسوب اؼبياه 

% من الكائنات اغبية اليت تعيش ُب البحَتة.  11، حُت فُقد حوايل 0221و 0213مرتفعات إثيوبيا ما بُت عامي 
مًتًا سيحيلها إىل حبَتتُت صغَتتُت شديدٌب اؼبلوحة والقلوية،  61وأي البفاض ُب منسوب اؼبياه ُب البحَتة يتجاوز 

لوادي، ستتغذي إحدانبا فبا سيتبقى من مياه هنر أومو، فيما ستتغذى األخرى من هنرين صغَتين تشغبلن أعمق أجزاء ا
( 6. وتوضح الصورة )(Garcin, Yannick; et al, 2012)يصبان ُب جنوب البحَتة، ونبا هنرا كَتيو وتوركويل 

 ياه ُب حبَتة توركانا.اآلثر اعبيومورفولوجي اؼبتمثل ُب تغَت خط الساحل الناجم عن إلبفاض منسوب اؼب
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 المناطق الضحلة على طول خط الساحل ىي األكثر إنتاجاً لألسماك.-(: مناسيب المياه ببحيرة توركانا )أعماق مختلفة(8شكل )

 (N. M. Velpuri, G. B. Senay, and K. O. Asante, 2012: p. 14)المصدر: بتصرف عن/ 

 
 توركانا على الجزيرة الجنوبية بالبحيرة.(: آثار خط الساحل القديم لبحيرة 2صورة )

 (Avery, Sean, T., 2013b: p. 15)المصدر: 
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 تغيرات المظهر الطبيعي لألرض: -جـ
بينما كانت عملية بناء السد ذبري، أعلنت اغبكومة اإلثيوبية فجأًة عن خطط كربى الستغبلل اؼبياه اليت 

للسكر اليت تبلغ مساحتها  ىي مزرعة "كوراز" -بالفعل واليت هبرى تنفيذىا-سيخزهنا السد. وأول ىذه اػبطط 
ألف ىكتارًا من وادي أومو اؼبنخفض للزراعات  111. كذلك خصصت اغبكومة حوايل ألف ىكتاراً  013

رًا ىائبًل ُب اؼبظهر الطبيعي لؤلرض، والذي يتكون من أحراش  التجارية. وىذا يشكل، إضافة للبحَتة اليت ستتكون، تغي ُّ
ات ومراعى مفتوحة؛ حيث تُبٌت األسوار، ورُبَفر قنوات الري، وبذلك ستتضرر اغبياة الربية، وستجرب القبائل احمللية وغاب

 على التوطُّن ُب مناطق جديدة )فيما يعرف بالتهجَت(. 
لكن يقدر ، ومل يسبق أن نشرت اغبكومة اإلثيوبية تقييًما بيئيًّا ألثر اؼبزارع وعمليات استخدام اؼبياه فيها

% من تدفق النهر بصفة دائمة، تبعًا ؼبعدل 11أن مشروع كوراز لقصب السكر وحده يبكن أن يستحوذ على كبو 
التطوير، وكفاءة الري، وكمية اؼبياه اليت تعود للنهر من الصرف اغبقلي. أما اؼبزارع األخرى اؼبخطط ؽبا، فسًتفع النسبة 

 .(2ما يتضح من الشكل )% من اؼبياه أو أكثر، ك31إىل مايقرب من 

 
 (: كمية العرض والطلب على المياه من نهر أومو لالستخدامات الزراعية المخطط لها.9شكل )

 (Catherine Fong, 2015: p. 9)المصدر: بتصرف عن/ 

                                                           


ًْب بَىغِ ضعب داسبّبش اىَحيٍ، واىزٌ سخسخحىر اىَضسعت عيً خضء ظخٌ  َُّ  .(Avery Sean T., 2013b) ٍْه سَُج بهزا االسٌ حُ


 Catherine) دوه ٍصذِّسة ىيسنش عيً ٍسخىي اىعبىٌ 8١أمبش  أحذحعذ صساعبث اىسنش اىعخَت خضًء ٍِ خطت ىدعو إثُىبُب  

Fong, 2015.) 


ٍِ حقىه حنىٍت إثُىبُب إُ اىبالد ال ََنْهب ححَو االسخغْبء عِ سذ خُيدو خُب اىثبىث. مزىل ٍِ اىبذَهٍ أُ ح  ضعٌ مو ٍِ ضشمخَ

 International Consulting Engineers, 2009  CESI S.P.A)اىنهشببء واىسنش اىََيىمخُِ ىيذوىت أُ األثش اىبُئٍ ىيسذ ىِ َخدبوص اىحذ 

and Mid-Day .) 
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 الحد من آثار الفيضانات: -د
ؼبشكلة الوحيدة؛ فمنذ حيث أن البفاض مستويات اؼبياه بالبحَتة، وماسيًتتب عليو من تغَتات وآثار ليس ا

اللحظة اليت يبدأ عندىا السد ُب العمل ستحل التغَتات اليت ربددىا احتياجات إثيوبيا من الكهرباء ؿبل الدورات 
اؼبوظبية لتدفق اؼبياه، اليت تنتج عن موسم اػبريف اؼبطَت ُب اؼبرتفعات؛ فبا سيؤدي إىل اكبسار فيضان النهر السنوي 

وقع السد. حىت اآلن، يبلغ متوسط جريان اؼبياه ُب شهر الذروة ُب النهر شبانية أمثال ارتفاعو باذباه اجملرى من بعد م
خبلل أدىن مستويات جريان اؼبياه شهريًّا. ويتوقع مصممو السد أنو بعد تشغيلو لن تتجاوز ذروة اعبريان ضعف أبطأ 

 .معدل للجريان
جيد؛ حيث إنو وُبول دون وقوع كوارث الفيضانات، كتلك وتزعم اغبكومة اإلثيوبية أن هتدئة جريان النهر أمر 

، حُت غرق أكثر من مائة شخصاً. ويزعم مصمموا السد أيًضا أن 6112اليت وقعْت ُب منخفض هنر أومو عام 
كان   6112زبفيف الفيضان سيفيد األنظمة اإليكولوجية للبحَتة، إال أن ناقدي اؼبشروع يقولون إن فيضان عام 

وأنو حدٌث ال يتكرر سوى مرة كل مائة عام. ُب الغالب، يكون اندفاع الفيضان السنوي أمرًا حيويًّا لكلٍّ من استثنائيًّا، 
الطبيعة وأنشطة السكان على طول النهر؛ فهو يروي السهول الفيضية اليت تدعم اؼبراعي، وكذلك الغابات 

 .(Moges, S., Alemu, Y., & Mcfeeters, S,. 2010)اؼبًتامية
األثر اإلهبايب الندفاع الفيضان على األنظمة اإليكولوجية بإقليم البحَتة أكرب، حسبما يقول "يبو كوِلن" ولكن 

الذي أجرى دراسة مهمة على مصائد األظباك اؼبوجودة  -متخصص علم أحياء األظباك، جبامعة بَتجن بالنرويج-
ة مياًىا زاخرة برواسب، ومواد عضوية، ومواد مغذية، بالبحَتة ُب شبانينيات القرن العشرين؛ فالفيضان هبلب إىل البحَت 

ز من وجود األظباك ومبوىا؛ فبا وبرك ِبَدْوره نظاًما  يتجمع معظمها من السهول الفيضية. وىذه اؼبواد اؼبفيدة رُبفِّ
ع اغبكومة الكينية على إقامة ثبلث ؿبميات وطنية تغطي أرض سيبيلوي الواقعة على الشاطئ الشرقي  إيكولوجيًّا شجَّ

 .للبحَتة، وساوث آيبلند، وسنًتال آيبلند
 على األنشطة االقتصادية بالبحيرةالتأثير  -ه 

أمتار، سيجفُّ خليج فَتجسون، وستختفي تلك اؼبنطقة كميناء للصيد.  1إذا قلَّ مستوى البحَتة ألكثر من 
ًحا أن تكون غزيرة اإلنتاج دون اندفاع وردبا تظهر مصائد أخرى ُب مناطق ضحلة جديدة من البحَتة، لكنو ليس ُمرجَّ 

الفيضان. فقد ظل خليج فَتجسون الضحل، واليزال حىت اآلن، على الشاطئ الشرقي من حبَتة توركانا أحد أكثر 
% من مساحة البحَتة، فإنو يضم ما يعادل  1.3مناطق صيد األظباك ثراًء، وبالرغم من أنو يشغل مساحة أقل من 

تعيش قرب شواطئها، حسب ما ذكره "كوِلن"؛ فخبلل السنوات اليت يأٌب فيها اندفاع نصف حجم األظباك اليت 
 Ojwang W., etal, 2007 and)ألف طنًا من أظباك البلطي  02الفيضان قويًّا، وُبتجز ُب اػبليج ما يصل إىل 

 .(Netherlands Development Organization, 2005( ؛ )(International Rivers, 2013( ؛ 2010
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 ماذا بعد تشغيل سد جيبى الثالث )رؤية مستقبمية(.( 4)
بعد أن ًب التعرض لآلثار البيئية إلقامة مشروع سد جيلجل جيىب الثالث على هنر أومو، اؼبصدر الرئيسي ؼبياه 
حبَتة توركانا، تتضح اإلنعكاسات السلبية لئلستثمار على حساب البيئة، واختبلل اؼبعادلة بُت متطلبات ذلك 

إلستثمار والبيئة. من ىنا تعرض تلك النقطة من البحث للسيناريوىات اؼبتوقعة بعد تشغيل سد جيىب الثالث كرؤية ا
 مستقبلية، وذلك من خبلل مايلي:

رًا بإطبلق فيضان إيكولوجي )صناعياً( خبلل شهر سبتمرب.  ردًّا على االنتقادات، َوَعَدِت اغبكومة اإلثيوبية مؤخَّ
ىذا قد يكون طوقاً حقيقياً للنجاة ُب حالة وصول اؼبياه إىل البحَتة، لكنو وناقدين آخرين يستبعدون  ويقول "إيفري" إن

 .ببساطة وصول اؼبياه إىل البحَتة؛ حيث ستكون اؼبياه الزمة دائًما لغرض تنموي آخر
دد اؼبسار الذي سوف ويبكن أن سبثل إدارة اؼبياه اؼبشًتكة قوة للسبلم أو للصراع، والسياسة وحدىا ىي اليت رب

تتبعو تلك القوة؛ حيث سبثل اؼبياه جوىر الًتابط البشري، وىي أحد اؼبوارد اؼبشًتكة اليت زبدم األنشطة االقتصادية، 
واألغراض اؼبعيشية، والبيئة. وتٌعٌت اإلدارة الوطنية للمياه بإحداث توازن بُت ىذه اجملموعات واألنشطة اؼبتنافسة على 

، عن طريق سن التشريعات اؼبنظمة لذلك. وعبلوًة على ذلك، فإن اؼبياه تعد أيضاً أكثر اؼبوارد ذباوزاً استخدامات اؼبياه
للحدود، ُب صورة: أهنار، وحبَتات، ومستودعات للمياه اعبوفية، وتعمل تلك اؼبياه العابرة للحدود على سبديد الًتابط 

اؼبياه ُب ـبتلف الدول، من خبلل نظام مشًتك. والشك أن اؽبيدرولوجي عرب اغبدود الوطنية، والربط بُت مستخدمي 
إدارة ذلك الًتابط ىو أحد التحديات الكربى للتنمية البشرية، اليت تتعلق باؼبساواة واغبد من الفقر، واليت تواجو صانعي 

 السياسات ومتخذي القرارات ُب اجملتمع الدويل.
شتد التنافس عرب اغبدود على اؼبياه اؼبشًتكة، ومع عدم توافر وُب حالة حدوث ندرة ُب اؼبياه، مقارنًة بالطلب، ي

آليات مؤسسية لئلستجابة للمشكبلت العابرة للحدود، فمن احملتمل أن يفضي ىذا التنافس إىل صراعات عنيفة، فيما 
لنزاع؛ وبذلك يعرف "حروب اؼبياه". ومن اؼبمكن أن تكون اإلستجابة ؼبسألة التنافس تلك بقدٍر من التعاون بداًل من ا

يعد التنافس اؼبتزايد على اؼبياه دبثابة حافز ؼبزيٍد من التعاون ُب اؼبستقبل. ويتمثل ذلك بإقليم حوض حبَتة توركانا ُب 
 الصور التالية:

فردبا اليكون تفريغ هنر أومو أمراً ذا أنبية؛ وذلك اعتماداً على اؼبياه اعبوفية اليت ًب اكتشافها ُب كينيا غرب حبَتة 
ً ؼبستقبل أكثر رخاًء للقبائل اليت تعيش حول البحَتة. ذلك بالرغم من أن ت وركانا، اليت من اؼبمكن أن تفتح بابًا جديدا

م؛ ومن ٍب فإن ضخها إىل السطح سيكون باىظ التكلفة، وىذا ُب حالة أن  011جزء كبَت من اؼبياه يقع ربت عمق 
 Radar Technologies( ؛ Catherine Fong, 2015: p. 7)ياه جودة اؼبياه مأمونة مع التأكد من معدل ذبدد اؼب

International, 2013).) 
إىل  (Catherine Fong, 2015: p. 8)كما يبكن أن تؤدي االكتشافات البًتولية اغبديثة حول حبَتة توركانا 

سي للطاقة احملركة لآلالت الزراعية، طفرة تنموية، تغَت من خريطة التنمية جبوانبها اؼبختلفة ُب اإلقليم. فالبًتول مصدر رئي
والصناعية، ووسائل النقل واؼبواصبلت، ويدخل كمادة خام ُب العديد من الصناعات الكيميائية، والبًتوكيميائية، وبعض 
فروع الصناعات الغذائية. كما يعد البًتول مادة خام اسًتاتيجية، تظهر فيها بوضوح التداخل بُت االقتصاد والسياسة؛ 
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نو سلعة اقتصادية تؤدي إىل نفوذ سياسي يتحول بدوره إىل قوى ضغط سياسية، ُب ظل أسعاره اؼبقبولة حيث أ
   اقتصادياً.

ىذا باإلضافة إىل إمكانية استفادة كينيا من فائض الطاقة الكهرومائية، اؼبولدة عرب توربينات ؿبطة الطاقة التابعة 
 كة ربط كهربائي مع جارهتا إثيوبيا.ػبزان سد جيىب الثالث، من خبلل اإلشًتاك ُب شب

عبلوًة على أنو دبقدور القادة االعتماد على ركيزة تقدير احتياجات التنمية البشرية واألىداف اؼبشًتكة، كركيزة 
أساسية للتعاون على صعيد اغبوض؛ للحد من الفقر، وهتيئة فرص العمل، وإدارة اؼبخاطر، وجعل تلك الركيزة جزًء 

 ة التخطيط، ودعم صناعة ازباذ القرار غبوض البحَتة.اليتجزأ من سياس

 النتائج والتوصيات
يتضح فبا سبق، أن السيناريو األفضل للوضع البيئي العام، ووضع اؼبياه بشكٍل خاص ُب إقليم حوض حبَتة 

التوازن بُت التنمية  توركانا ىو سيناريو "اإلستدامة أواًل"، ُب ؿباولة للوصول إىل وضٍع أفضل، من خبلل اتباع اسًتاتيجية
االقتصادية واحملافظة على البيئة؛ ربقيقاً لؤلمن البيئي، واألمن اؼبائي، ومن ٍب األمن الغذائي، كعناصر أساسية من عناصر 
األمن اإلنساين. ولن يتم ذلك إال عن طريق التخطيط اؼبائي، والتشريع اؼبائي، والبحوث اؼبائية، والتدريب والتوثيق 

اؼبعلومات؛ لبناء الثقة، حيث يبثل عدم صحة ودقة اؼبعلومات أو عدم توفرىا عقبة أمام التعاون الوثيق.  واستخدام نظم
مع األخذ بعُت اإلعتبار كل العوامل اؼبؤثرة والفاعلة ُب ذلك؛ هبدف التقليل من اإلنعكاسات السلبية على البيئة، 

 توازن بُت اؼبوارد اؼبتاحة والطلب عليها.    والعمل على زيادة العوائد االقتصادية للمجتمع إلحداث ال
تبعاً للقانون الطبيعي للبيئة، فإن كل مشروع أو إنشاء بشري ضروري )كالسدود( لو آثاراً بيئية زبتلف بإختبلف 

، حجمو، وهبب دراسة تلك اآلثار لتبلفيها أو التقليل منها؛ ومن ٍب فعلى إثيوبيا ؿباولة تطبيق مبادئ استثمارية مسئولة
ً لشروط ربقيق التنمية الشاملة اؼبستدامة واؼبتواصلة مع العدالة البيئية، وتقدًن التقارير عن ماًب  ربافظ على البيئة، ربقيقا

 إحرازه ُب تنفيذ تلك اؼببادئ.
تكمن اؼبشكلة ُب بناء وتشغيل سد جيىب الثالث على هنر أومو ُب حد ذاتو، فتبعًا للثوابت اعبيومورفولوجية  ال

تطيع القدرة التصميمية واإلنشائية ألي سد حبس اؼبياه عن اؼبصب، عند ثبات اؼبتغَتات البشرية األخرى، واليت التس
تتعلق بسياسات استخدام اؼبياه، واألنشطة االقتصادية اؼبرتبطة هبا، واليت هبب أن تكون واضحة ومرسومة ومتفق عليها، 

 ضمن ـبطط إقليمي تنموي بيئي.
لتنمية اؼبوصولة اجتماعياً، ومفتاحها ىو: اؼبشاركة، والتنظيم، والًتبية، والتمكُت للسكان، هبب إتباع أسلوب ا

من خبلل اسًتاتيجيات تقوم على الفرد أواًل وأخَتاً؛ حيث أنو إذا أُريد للناس أن يتمكنوا من ربقيق التنمية فبلبد أن 
 شاطهم داخل ؾبتمعاهتم. تكون ؽبم سلطة، والبد أن يكونوا قادرين على التحكم ُب أوجو ن

وينبغي أن يشارك السكان، ليس فقط ُب العمل اؼبادي الذي تتطلبو التنمية االقتصادية، بل ُب التخطيط لو، 
وُب ربديد األولويات. ٍب اإلنتقال إىل مستوى اغبكومات، باإلعتماد على التخطيط والتشريع البيئي، ٍب التقييم البيئي، 

ل العوامل اؼبؤثرة والفاعلة ُب ذلك، ولن ينجح ذلك إال بتنسيق اعبهود بُت الدول اليت ذبمعها مع األخذ بعُت اإلعتبار ك
 مصلحة واحدة.
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وقد أكد البحث على أن لكل دولة اغبق ُب بناء السدود داخل أراضيها؛ لتقليل الفجوة اؼبائية، أو سد العجز 
تصادي واجتماعي، مامل تضر الدول اؼبشًتكة معها ُب حوض اؼبائي والغذائي والتنموي لديها، أيضاً للوصول إىل عائد اق

، وتبعًا لئلتفاقيات واؼبعاىدات الدولية، بشأن Coast and Benefit Analysisالنهر طبقًا ؼببدأ التكلفة والعائد 
 استخدامات اؼبياه، دبا وبافظ على بقاء اجملتمعات اليت تعتمد كلياً على مياه النهر.

اء مؤسسة أو منظمة ذات إدارة مشًتكة من دول حوض حبَتة توركانا، تتبٌت مبدأ اإلدارة ُب النهاية، هبب إنش
اؼبتكاملة للموارد اؼبائية؛ لوضع السياسات واؼبخططات التنموية، وإصدار التشريعات اإلقليمية غبوض البحَتة. ذلك 

ر، وتويل مهام تقصي اغبقائق، وإجراء الدراسات إضافًة للعديد من اؼبهام، أنبها: إقامة اؼبنتديات احملايدة للنقاش واغبوا
والبحوث لصاحل الدول األعضاء، ورصد مدى اإللتزام باؼبعاىدات واإلتفاقيات من الدول األعضاء، وتفعيل اعبزاءات 

 اؼبفروضة على الدول اليت ترتكب األخطاء.
ؤسسة، اليت تنظم شئون تلك اؼبياه وهبب على تلك الدول أن تتحمل جزًء كبَتاً من العبء اؼبايل إلدارة تلك اؼب

العابرة للحدود؛ وذلك بغرض ربقيق مصاحل اؼبلكية، إضافًة لتمويل اؼباكبُت، الذي يبثل اعبزء األقل من التمويل. حيث 
يتمثل اػبطر الكامن وراء سبويل اؼبعونات ُب إمكانية ظهور أجندات لتحديد األولويات، تتحكم فيها اإلمدادات 

ث تتحكم أولويات اؼباكبُت ُب برنامج العمل. وتكون اؼبعونة ُب غاية األنبية عند سبويل تكاليف بدء التمويلية؛ حي
التنفيذ، والتدريب، وتنمية القدرات. باإلضافة إىل ذلك، فإن الطريقة اؼبثلى لتمويل اؼبعونات تتمثل ُب تقدًن اؼبنح وليس 

ا أن مسئولية تسديد الديون أمر صعب )برنامج األمم القروض؛ حيث أن تكاليف التنسيق بُت الدول باىظة، كم
 (.6112اؼبتحدة اإلمبائي، تقرير التنمية البشرية، 
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Abstract 

In recent years, a change in climate has been documented in many locations 

throughout the world, and yet rainfall is one of the most important indicators of 

changes in dynamical processes in the atmosphere. In this study, we investigated the 

long-term trend of rainfall at three synoptic stations in Sudan (3 stations in tropical 

climates, based on the Koppen climatic division) with a minimum record of 65 years. 

Results showed that there was a negative trends for rainfall were computed at all 

stations. Rainfall is characterized by high intensities and very high spatial and 

temporal variabilities that depend on latitude in south Sudan. From 1950-2015, 

negative trends of annual rainfall have been observed at Wau station. Similarly, from 

1950-1984 and 1985-2015, negative trends have been observed at Wau station, while 

from 1950-1984, the negative trends were observed less than the other periods. 

Variabilities of seasonal rainfall over south Sudan are positive trends at Juba and 

Malakl bou on the other hand negative trend at Wau station. 

The positive and negative correlations appear with all months of sea surface 

temperature of Nino-3 and rainfall in south Sudan, and we note that, high positive 

correlation appears with minimum months of sea surface temperature of Nino-3. 

 

Keywords: South Sudan, Rainfall, Trends, Correlation coefficient, Mann-Kendall 

method, SST, El Niño. 
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1. Introduction 

South Sudan is located in northeast of Africa and covers an area of 619,745 

km
2
. Before 9 July 2011, it was part of Sudan. It lies between latitudes 3°N and 13°N, 

and longitudes 24°E and 36°E. It borders Sudan in the north, Ethiopia in the east, 

Kenya, Uganda and the Democratic Republic of Congo in the south and the Central 

African Republic in the west. The country is mainly of plain terrain interrupted so 

often by hilly areas with thick equatorial vegetation and savannah grasslands (P. O. O. 

Deng, 2015). The country also has mountainous ranges along its border with Uganda. 

Some of these include Imatong, Didinga and Dongotona, which rise more than 3,000 

metres above sea level. The river Nile is the dominant geographic feature of south 

Sudan, flowing 3,000 kilometers from Uganda in the south to Egypt in the north. 

Most of the country lies within its catchment basin. The Bahr el Ghazal and Sobat 
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rivers are its tributaries that join at Malakal to form the White Nile River that flows to 

Sudan and Egypt (P. O. O. Deng, 2015). 

1. Climate of the study area 

The South Sudan’s climate is mainly tropical, ranges from semi-arid in the north 

to tropical wet in the far southwest. The country is generally hot during summer 

months (March to June) with seasonal rainfall driven in most cases by the movement 

and location of Inter-Tropical Convergence Zone (ITCZ) (P. O. O. Deng, 2015). 

Temperatures vary greatly (35°C to 42 °C) with seasons at any location. Highest 

temperatures recorded at the end of the dry season of March to May (MAM) in 

northern part of country and beginning of rainy season in southern part, with the 

hottest maximum temperatures reaching at least 38 °C. From December to end of 

February, the country is under the influence of the dry northeasterly wind resulting in 

dryness countrywide. The southern part of the country records 8 heavy rainfall in 

early March due to south-westerlies resulting from the northward movement of ITCZ. 

South Sudan has two features of rainfall seasons in a year. The southern parts of 

country has its rainy season starting from March to November, while northern parts of 

country has its rainy season starting from May to October. This uni-modal nature of 

rainfall distribution across the regions corresponds with the northward and southward 

migration of the ITCZ (Osman & Shamseldin, 2002). The semi-arid areas in the 

extreme northern parts are much drier and experience two seasons. The dry cold 

(winter) season starts from end of November to February and the dry hot (summer) 

season starts from March to October. The mean annual rainfall range is approximately 

300- 700mm in the extreme northern and eastern part of the country while the 

southern part receive mean annual rainfall of approximately 700 -1000 mm (D. K. 

Deng, 2011). 

2. Factors Influencing Rainfall and Temperature over South Sudan 

The main factors and systems influencing climate over South Sudan include the 

Inter-Tropical Convergence Zone (ITCZ), Sub-tropical high pressure systems, Inter-

hemispherical monsoonal wind systems, Easterly and Westerly waves, and 

teleconnections with El-Niño Southern Oscillation (ENSO). Other factors include 

Intra-seasonal Madden-Julian Oscillation (MJO) (P. O. O. Deng, 2015), Easterly 

Waves, Monsoon Winds, Tropical Storms, Teleconnections with SSTs and the Quasi-

biennial Oscillation (QBO) in the equatorial lower stratospheric zonal wind, solar 

forcing (Indeje & Semazzi, 2000; Ogallo, Halpert, & Janowiak, 1988). 

3. Inter-Tropical Convergence Zone (ITCZ) 

The Inter-tropical convergence zone (ITCZ) is a Planetary-scale tropospheric 

system that is accompanied with active convection and rainfall in the tropics. It is a 

region of zonal lowpressure belt in the lower troposphere. These yields inter-

hemispheric convergence of the trade winds and thereby produce vertical motions, 

which are responsible for the intensified cumulus activity near the ITCZ. It also 

constitutes the main synoptic scale system that affects the intensity, distribution and 

migration of seasonal rainfall over the South Sudan. The onset and cessation of 

seasonal rainfall over the region depends on the onset and fluctuation of the ITCZ (P. 

O. O. Deng, 2015). 

The ITCZ crosses South Sudan border in early February and continue advancing 

northward till reaches northern parts of country in early May. During this period, all 
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the country is under the influence of southwesterly wind. The south-westerlies carry 

the moisture to the lower parts of the troposphere from Atlantic Ocean and Congo 

basin, and the easterlies in the mid-troposphere, which inject this layer with moisture, 

carried from the Indian Ocean (Nicholson, 1996). During the advance of the 

monsoon, the high pressure systems tend to weaken and due to the direct rotation of 

the sun, a thermal low develop over the region and this situation tends to enhance 

amount of rainfall associated with strong thunderstorms. In September, the ITCZ 

moves rapidly southwards and the rainy season cease (P. O. O. Deng, 2015). 

4. El-Niño Southern Oscillation (ENSO) 

The El Niño-Southern Oscillation (ENSO) is a global coupled ocean-

atmosphere phenomenon. It is a leading mode of tropical climate variability at 

interannual timescales and characterized by Sea Surface Temperature (SST) and 

surface pressure anomalies across the Pacific Ocean. Positive “El Niño” phase occurs 

when SSTs are warm in the eastern tropical Pacific Ocean contrasted by its negative 

“La Niña” phase when they are cool. ENSO impacts on Africa are believed to occur 

in part via tropical Atlantic (Chiang & Sobel, 2002) and Indian Ocean teleconnections 

(Alexander et al., 2002). 

The positive/negative phases of the ENSO are associated with 

enhanced/depressed rainfall over equatorial East Africa especially during the OND 

season (Indeje & Semazzi, 2000; Nicholson & Kim, 1997).The positive/negative 

ENSO phase, called El Niño/ La Niña, was defined by the Scientific Committee for 

Ocean Research (SCOR) working group as “is the appearance of anomalously 

warm/cool water along the coast of Ecuador and Peru as far south as Lima (12°S) (P. 

O. O. Deng, 2015). 

2. Literature Review 

(Jones & Thorncroft, 1998) suggested that during warm (cold) El Nin˜o-

Southern Oscillation (ENSO), the response to rainfall over the Sahel will increase 

(decrease) the vertical shear over the MDR. Therefore, it is unfavorable (favorable) 

for tropical storms to enhance. However, the relationship between ENSO and rainfall 

over the Sahel varies from one decade to another (Mo, Bell, & Thiaw, 2001). There 

are cases like 1995 and 2000 that active tropical storm seasons were accompanied by 

normal or below-normal rainfall over the Sahel. Therefore, rainfall is one of many 

factors influencing the tropical storm development. 

An alternate theory is that these atmospheric conditions are forced by sea 

surface temperature anomalies (SSTAs) (Gray, 1990). (Bove, O'Brien, Eisner, 

Landsea, & Niu, 1998) noticed the strong relationship between ENSO and tropical 

storm activity in the Atlantic. (Folland, Owen, Ward, & Colman, 1991; Rowell, 

Folland, Maskell, & Ward, 1995) related the decadal variations of rainfall over the 

Sahel and Sudan area to an SSTA mode with negative anomalies over three southern 

oceans and positive anomalies over the North Pacific and the North Atlantic. The 

relationship between ENSO and West African rainfall is less straightforward. (Janicot, 

Moron, & Fontaine, 1996; Thiaw, Barnston, & Kumar, 1999) suggested that ENSO 

contributes to the high frequency variability of West African rainfall. 

The study carried out by (Lyon & DeWitt, 2012) shows a decline in the March–

May seasonal rainfall over eastern Africa. Summer (June–September) monsoonal 
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rainfall has declined throughout much of the Greater Horn of Africa over the last 60 

years during the 1948–2009 periods (Williams et al., 2012). This happened because of 

the changing sea level pressure (SLP) gradient between Sudan and the southern coast 

of the Mediterranean Sea and the southern tropical Indian Ocean region. 

Study carried out by (Abaje, Ishaya, & Usman, 2010) on evaluation of rainfall 

trends in Kafanchan, Kaduna State, Nigeria, revealed that the rainfall regime is 

markedly seasonal with a long drier season. The analysis for Sub periods 1974-1983 

and 1999-2008 for June and October respectively indicates that these periods were 

notably drier compared to average conditions. The results of the standardized anomaly 

index showed that rainfall amount is declining. Analysis of observed trends revealed 

that the decline in the annual rainfall amount is mainly because of the considerable 

decline in July, September, and October rainfall. 

(Enos, 2013) investigated El-Niño Southern Oscillation (ENSO) and its 

influence on rainfall over Tanzania. The main findings showed weak correlation and 

no significant effect by El-Nino evolution phases on the MAM season rainfall. The 

study highlighted non-linear relationship between ENSO and rainfall, which meant a 

clear evidence of weak relationship between seasonal rainfall and ENSO over 

Tanzania. 

(Opijah, Muhati, & Ininda, 2007) assessed the performance of rainfall in East 

Africa using numerical simulation. The results showed that rainfall over most regions 

in East Africa was influenced by the SST through modification of the east-west 

(Walker) circulation and the local north–south (Hadley) circulation. 

From the literature reviewed considerable studies have been indicated around 

the world in relation to the spatial and temporal characteristics of rainfall including 

extreme events over Equatorial East Africa. Also the teleconnection of rainfall with 

some mechanism and factors affecting distribution of rainfall such as IOD and ENSO 

were covered in details using different statistical techniques. But for South Sudan, 

there are gaps of such study, the general behavior of rainfall characteristics still 

unclear and specific studies covering all country are rare especially during long civil 

war, which has been the main contributor to knowledge gaps. Therefore this study 

was designed to fulfill the gaps and to provide climate information need in advance 

early warning systems on temporal and spatial characteristics of rainfall and to 

evaluate the role of ENSO events on variability of rainfall over South Sudan. 

3. Data and Methodology 

1. Data 
The data used in this study included; observed monthly rainfall, sea surface 

temperatures (SSTs) over Indian Ocean (west and east) and different ENSO regions 

(Niño1+2, Niño 3, Niño3.4 and Niño 4) dataset. The climatic data used in this study 

include gauged rainfall corresponding of dataset (historical monthly rainfall totals) 

covering the period 1950 to 2015 for three synoptic stations namely, Malakal, Wau 

and Juba. These datasets were obtained from South Sudan Meteorological Department 

(Table 1). The distributions of stations across South Sudan are show in Figure 1. 

 

 



 املوارد الطبٍعٍت يف أفرٌقٍب"األول " ور احمل           فرٌقٍب: آفبق جدٌدة"            أاملؤمتر الدويل السنوي " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
44 

 

WMO Nr. Station Latitude (N) Longitude (E) Altitude (m) 

62840 Malakal                     389 

62880 Wau                     439 

62941 Juba                     458 

Table (1): Specification of meteorological stations 

Source: South Sudan meteorological authority 

 

Figure (1): Location of climatic stations under study in South Sudan 

2. Methodology 

This section presents the methodologies that were used to achieve the specific 

objectives of this study. Several statistical methodologies including data quality 

control tests, Arithmetic mean, standard deviation, skewness and kurtosis, Mann-

Kendall, linear regression, spectral analysis, standardized precipitation index (SPI), 

Gaussian kernel probability distributions, Pearson correlation analysis. These methods 

are discussed in the following sub sections. 

4. Results and Discussions 

This chapter presents and discusses the results obtained from the different 

analyses of rainfall data in order to achieve the overall and specific objectives of the 

study. The results from homogeneity test for both rainfall and SST are presented first.  

1. Data homogeneity test and quality control 

This section presents the Homogeneity Test for rainfall and SST. Cumulative 

values of the rainfall and SST against time for the period 1950 – 2015 for selected 

representative stations were plotted. 

Figures 2 give samples of Single Mass Curves of rainfall for Malakal, Wau and 

Juba as selected representative stations over south Sudan respectively. All the mass 

curves gave straight line plots, signifying that the rainfall record was homogeneous 

hence suitable for use in analyzing the study objectives. 
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Figure (2): Single mass curves of annual rainfall for Juba, Malakal and Wau 

2. Testing asymmetric distribution of rainfall dataset 

Tables 2 to 7 presented the results obtained from skewness and kurtosis 

statistical test for asymmetric distribution of the rainfall dataset for two periods (1950-

1984) and (1985-2015). 

The results show, the dataset for annual and seasonal rainfall indicated a 

distribution with an asymmetric tail extending towards values that are positive 

(positive skewed) for most stations. 

MAM, JJA and SON seasonal rainfall, characterized with an asymmetric tail 

extending towards values that are positive for all station except MAM for Malakal 

during period (1985-2015) and MAM for Wau during period (1985-2015). We note 

that the Skewed is positive for all stations at JJA and SON seasonal rainfall.   

The kurtosis results for rainfall shows the platykurtic distribution (kurtosis 

values < 3) at Juba and Malakal and characterized by flat distribution (Positive 

kurtosis) compared to rainfall data. The skewness and kurtosis statistics showed 

asymmetric distribution of rainfall datasets. 

Table (2): Summary statistics of annual rainfall at Juba station 

 Annual 

(1950-2015) 

First period (1950-

1984) 

Second period (1985-

2015) 

Arithmetic mean 1083.2 962.3 1219.8 

Variance 89790.2 18267.4 137510.7 

Standard deviation 299.6 135.1 370.8 

Coefficient of Skewness 1.14 (P=0.001**) 0.56 (P=0.147) 0.28 (P=0.471) 

Coefficient of Kurtosis 0.58 (P=0.272) 0.56 (P=0.365) -1.15 (P=0.026*) 

D'Agostino-Pearson test 

for Normal distribution 

Reject Normality 

(P=0.001**) 

Accept Normality 

(P=0.232) 

Accept Normality 

(P=0.065) 

CI: Confidence interval; *: P-value < 0.05 (Significant); **: P-value < 0.01 (High 

significant); P-value > 0.05 (Non significant) 
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Table (3): Summary statistics of seasonal rainfall at Juba station 

 MAM seasonal (1950-

2015) 

JJA seasonal (1950-

2015) 

SON seasonal 

(1950-2015) 

Arithmetic mean 299.7 420.5 326.8 

Variance 7169.7 20264.3 16385.3 

Standard deviation 84.6 142.3 128 

Coefficient of Skewness 0.60 (P=0.043*) 0.63 (P=0.035*) 0.8 (P=0.005**) 

Coefficient of Kurtosis -0.03 (P=0.888) 0.35 (P=0.429) 0.04 (P=0.774) 

D'Agostino-Pearson test 

for Normal distribution 

Accept Normality 

(P=0.128) 

Accept Normality 

(P=0.079) 

Reject Normality 

(P=0.020*) 

Table (4): Summary statistics of annual rainfall at Malakal station 

 Annual 

(1950-2015) 

First period (1950-

1984) 

Second period (1985-

2015) 

Arithmetic mean 814.5 752.0 885.0 

Variance 39371.4 14717.3 58932.2 

Standard deviation 198.4 121.3 242.8 

Coefficient of Skewness 1.8 (P<0.001**) -0.38 (P=0.318) 1.59 (P=0.001**) 

Coefficient of Kurtosis 6.5 (P<0.001**) -0.7 (P=0.253) 3.97 (P=0.005**) 

D'Agostino-Pearson test 

for Normal distribution 

Reject Normality 

(P<0.001**) 

Accept Normality 

(P=0.317) 

Reject Normality 

(P=0.001**) 

Table (5): Summary statistics of seasonal rainfall at Malakal station 

 MAM seasonal (1950-

2015) 

JJA seasonal (1950-

2015) 

SON seasonal (1950-

2015) 

Arithmetic mean 130.1 437.8 245.0 

Variance 3425.8 16821.8 8061.5 

Standard deviation 58.5 129.7 89.8 

Coefficient of Skewness 0.28 (P=0.319) 2 (P<0.001**) 0.6 (P=0.040*) 

Coefficient of Kurtosis -0.6 (P=0.202) 8.2 (P<0.001**) 0.05 (P=0.757) 

D'Agostino-Pearson test 

for Normal distribution 

accept Normality 

(P=0.270) 

Reject Normality 

(P<0.001**) 

Accept Normality 

(P=0.117) 

Table (6): Summary statistics of annual rainfall at Wau station 

 Annual 

(1950-2015) 

First period (1950-

1984) 

Second period (1985-

2015) 

Arithmetic mean 1087.2 1110.4 1061 

Variance 35589.6 33382.6 37937.1 

Standard deviation 188.6 182.7 194.7 

Coefficient of Skewness 0.1 (P=0.590) 0.2 (P=0.587) 0.16 (P=0.670) 

Coefficient of Kurtosis -1.0 (P=0.001**) -0.4 (P=0.554) -1.6 (P<0.001**) 

D'Agostino-Pearson test 

for Normal distribution 

Reject Normality 

(P=0.003**) 

Accept Normality 

(P=0.724) 

Reject Normality 

(P<0.001**) 
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Table (7): Summary statistics of seasonal rainfall at Wau station 

 MAM seasonal (1950-

2015) 

JJA seasonal (1950-

2015) 

SON seasonal (1950-

2015) 

Arithmetic mean 196.72 576.9 308.2 

Variance 5063.6 19405.4 6660.6 

Standard deviation 71.1 139.3 81.6 

Coefficient of Skewness 0.6 (P=0.024*) 1.2 (P=0.001**) 0.3 (P=0.191) 

Coefficient of Kurtosis 1.0 (P=0.099) 1.5 (P=0.037*) -0.2 (P=0.715) 

D'Agostino-Pearson test 

for Normal distribution 

Reject Normality 

(P=0.020*) 

Reject Normality 

(P=0.001**) 

Accept Normality 

(P=0.398) 

3. Observed monthly rainfall and temperature distribution over South 

Sudan 

Figure 3 show the mean monthly rainfall patterns for selected stations (Juba, 

Malakal and Wau). 

The mean monthly rainfall distributions for long term mean to (1950-1984) and 

(1985-2015) revealed that rainfall is uni-modal, with a peak in July and August. The 

main rainy period in southern parts of country starts from March to November 

compared to northern parts where rainy period start from May to October. Historically 

the months of December to February are dry, may due to cold and dry North East 

winds; therefore extreme north, northeast, northwest, and central received less than 5 

mm per month compared to southern parts, which received light rains not exceeding 

10 mm per month in average, especially in the months of December and January. 

Normally in the period of December to January, the inter-tropical convergence 

zone (ITCZ) lies outside the greater equatorial states of South Sudan and the entire 

country is under the cold and dry North East winds. Therefore DJF is winter season 

not a rainy one in south Sudan. 

Rains normally commence in the month of February when the ITCZ crosses 

into the south Sudan border. ITCZ then migrates northwards in mid-February. By 

Early March, most areas in southern parts of country represented by Juba begin to 

receive light to moderate rainfall not exceeding 50 mm per month. Major rainfall 

months occur between April–October with its peak in May and August, while central 

and northwest region represented by Wau have major rainfall occurring between May 

to October with its peak in months of July and August. Extreme north and northeast 

which presented by Malakal, have major rainfall occurring between May to 

September with its peak in months of July and August (figure 3). 

 

Figure (3): Mean monthly rainfall characteristics for Juba, Malakal and Wau 
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4. Observed temporal characteristics rainfall trends 

In this subsection the temporal patterns (time series) of annual and seasonal 

(MAM, JJA and SON) rainfall for selected representative stations are presented and 

discussed. The main objective of time series plots are to detect the trends in time 

series either there is statistically significant evidence of increasing/decreasing or 

insufficient statically evidence of a significant trends at 0.05 level. The time series of 

annual rainfall anomalies for Malakal and Wau stations as representative stations are 

presented in Figure 4. The results indicate that the annual rainfall exhibit a significant 

decreasing trend in central represented by Wau. Northeast and southern parts of the 

country, which is represented by Malakal and Juba, had insufficient statistical 

evidence of a significant increasing trend at 0.05 level of significant. 

The rainfall trends appeared in annual analyzed on seasonal basis. The time 

series of observed March to May (MAM) rainfall for selected representative stations 

(Malakal and Juba) are presented in figure 4, the results indicated that extreme 

northern part of the country represented by Malakal experienced statistical significant 

evidence of an increasing in trend except MAM seasonal rainfall decrease, while 

Southern parts Juba observed insufficient statistical evidence of a significant trend. 

Central represented by Wau had statistical significant evidence of a decreasing. 

The results for annual and seasonal rainfall indicated that there is exists a 

considerable increase in rainfall in some locations and decrease in others with respect 

to the two periods and rate of change differs from location to location and also from 

season to season. For annual rainfall, Northeastern observed an increase in current 

annual rainfall compared to southwestern which observed a decrease relative to the 

period 1950-1984, while northwest observed a decrease in current annual rainfall 

relative to the period 1985-2015. Southwest and southeast regions observed an 

increase in the current period for March – May (MAM) season compared to June – 

July (JJA), which observed small changes in northwest relative to two periods. 

However, during the September–November (SON) season, the results showed an 

increase in the current rainfall in southeast relative to period 1950-1984, while a 

general decrease was observed in the current mean rainfall with respect to 1961 -1990 

in southwest of the country (Figures 5). 
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Figure (4): Trends of annual rainfall for Juba, Malakal and Wau 
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Figure (5): Trends of MAM, JJA and SON seasonal rainfall for Juba, Malakal and Wau 
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5. Correlation between the monthly sea surface temperature (SST) of Nino-3 

and the monthly rainfall in south Sudan 

The monthly data of sea surface temperature (SST) from international research 

institute for climate Prediction (IRI). The file can be downloaded from the National 

Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA). Also monthly sea surface 

temperature (SST) at four geographical regional Figure (6), Nino 12 at (0˚ S– 10˚ S, 

90˚ W – 80˚W), Nino 3 at (5˚ N- 5˚ S, 150˚ W- 90˚ W), Nino 4 at (5˚ N- 5˚ S, 160˚ E- 

150˚ W) and Nino 34 at (5 N- 5 S, 170 W- 120 W) are available from 1950 to the 

present  (Abdel-Hameed, 2008; Smith & Reynolds, 1998; Trenberth, 1997).  

We used one shapes of El Nino to assess possible relationships between sea 

surface temperature and rainfall in south Sudan and we used correlation method 

(Pearson method) this method consists of calculating the correlation coefficient (C.C) 

and the shape of the relationship (positive or negative). In order to investigate the 

relationships between monthly rainfall and the corresponding monthly values of sea 

surface temperature of El Nino-3.  

Malakal station: To find a relationship between the monthly sea surface temperature 

(SST) of Nino-3 and the monthly rainfall, we depended on the significant values only 

to find this relation. In order to investigate the relationships between monthly mean 

values of rainfall and the corresponding monthly values of sea surface temperature 

(SST) of Nino-3 data of different years extending from 1951 to 2004 have been used. 

Results of the study are illustrated on Table (8) and Figure (7). Negative correlation 

coefficient (C.C) values have been found between monthly value of rainfall of the 

July and the corresponding monthly value of sea surface temperature (SST) of Nino-3 

for April, May, June, July, August, September and October months. And the monthly 

value of August and the corresponding monthly value of sea surface temperature of 

Nino-3 for August, September, October, November and December months. The 

monthly value of September and the corresponding monthly value of sea surface 

temperature of Nino-3 for June, September, October, November, December months. 

High negative correlation values have been found between August of rainfall and the 

corresponding values of SST of Nino-3 for the December, the value was -0.271 at 

significant 0.05. Least negative correlation values have been found between 

September of rainfall with the corresponding values of SST of Nino-3 for November 

and December, the value was -0.41. 

Juba station: Results of analysis are shown in Table (9) and Figure (7) as the 

negative correlation coefficient (C.C) values have been found between monthly value 

of rainfall of the July month and the corresponding monthly value of sea surface 

temperature (SST) of Nino-3 for all months except January, February and March 

months. And the monthly value of August and the corresponding monthly value of sea 

surface temperature of Nino-3 for May. And the monthly value of September and the 

corresponding monthly value of sea surface temperature of Nino-3 for all months 

except January, February and March months. High negative correlation values have 

been found between August of rainfall and the corresponding values of SST of Nino-3 

for the May, the value was -0.287 at significant 0.0034. 

Wau station: Results of analysis are shown in Table (10) and Figure (7) as the 

negative correlation coefficient (C.C) values have been found between monthly value 

of rainfall of May and the corresponding monthly value of sea surface temperature 
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(SST) of Nino-3 for May. The monthly value of September and the corresponding 

monthly value of sea surface temperature of Nino-3 for May and June, the values 

were -0.369, -0.319 and -0.343, respectively. 

 

Table (8): Correlation between the monthly sea surface temperature (SST) of Nino-3 and the 

monthly rainfall at Malakal station 

 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

N(3)1 0.04 0.05 0.04 -0.02 0.05 -0.18 -0.12 0.07 -0.01 0.02 0.02 

Sig 0.76 0.71 0.75 0.90 0.70 0.18 0.38 0.61 0.94 0.89 0.92 

N(3)2 0.00 0.05 -0.03 -0.08 0.08 -0.18 -0.16 0.07 -0.06 0.02 0.03 

Sig 1.00 0.73 0.85 0.58 0.59 0.20 0.25 0.62 0.66 0.88 0.81 

N(3)3 0.03 0.08 0.05 0.03 0.17 -0.23 -0.19 -0.07 -0.12 0.08 0.11 

Sig 0.84 0.58 0.74 0.81 0.21 0.10 0.16 0.64 0.39 0.57 0.43 

N(3)4 0.00 0.03 -0.03 -0.02 0.19 -.30* -0.14 -0.10 -0.18 0.08 0.07 

Sig 0.99 0.82 0.83 0.87 0.17 0.03 0.30 0.46 0.19 0.58 0.63 

N(3)5 0.02 0.04 -0.07 0.03 0.23 -.28* -0.22 -0.21 -0.27 -0.01 0.02 

Sig 0.91 0.76 0.63 0.82 0.10 0.04 0.10 0.13 0.05 0.92 0.91 

N(3)6 0.05 0.06 -0.10 0.00 0.25 -.36** -0.25 -.28* -0.23 0.05 0.03 

Sig 0.71 0.65 0.49 1.00 0.07 0.01 0.06 0.04 0.10 0.72 0.85 

N(3)7 -0.05 -0.02 -0.07 -0.01 0.25 -.35** -0.24 -0.23 -0.15 0.11 0.00 

Sig 0.75 0.90 0.64 0.94 0.06 0.01 0.07 0.09 0.28 0.44 1.00 

N(3)8 -0.02 0.01 -0.08 -0.08 0.20 -.35** -.28* -0.26 -0.13 0.12 -0.01 

Sig 0.86 0.93 0.57 0.55 0.13 0.01 0.04 0.05 0.35 0.39 0.93 

N(3)9 0.14 0.00 -0.08 -0.03 0.23 -.33* -.29* -.33* -0.18 0.08 -0.09 

Sig 0.32 1.00 0.54 0.80 0.09 0.01 0.03 0.01 0.19 0.58 0.51 

N(3)10 0.03 0.07 -0.02 -0.06 0.18 -.289* -.3* -.37** -0.18 0.09 -0.06 

Sig 0.84 0.60 0.91 0.66 0.19 0.03 0.02 0.01 0.18 0.50 0.67 

N(3)11 0.05 0.10 -0.06 -0.06 0.19 -0.23 -.306* -.41** -0.14 0.07 -0.06 

Sig 0.75 0.48 0.69 0.67 0.16 0.09 0.02 0.00 0.30 0.60 0.66 

N(3)12 0.08 0.11 -0.03 -0.06 0.20 -0.26 -.271* -.41** -0.15 0.06 -0.05 

Sig 0.56 0.42 0.84 0.69 0.14 0.06 0.05 0.00 0.29 0.66 0.74 

 

N monthly sea surface temperature (SST) of Nino-3, P monthly rainfall 

** And * Correlation is significant at the 0.01 and 0.05 levels, respectively.  

a cannot be computed because at least one of the variables is constant. 
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Table (9): Correlation between the monthly sea surface temperature (SST) of Nino-3 and the 

monthly rainfall at Juba station 

 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

N(3)1 0.056 -0.023 -0.118 -0.033 -0.024 -0.07 0.003 -0.066 0.154 -0.028 0.046 

Sig 0.685 0.866 0.392 0.813 0.861 0.612 0.982 0.632 0.261 0.838 0.739 

N(3)2 0.00 -0.033 -0.166 -0.04 -0.074 -0.081 -0.039 -0.07 0.177 0.023 0.039 

Sig 0.997 0.81 0.226 0.771 0.592 0.556 0.78 0.613 0.196 0.867 0.78 

N(3)3 0.077 -0.089 -0.006 -0.168 0.019 -0.156 -0.142 -0.184 0.227 0.038 0.012 

Sig 0.577 0.519 0.968 0.22 0.889 0.254 0.302 0.178 0.096 0.783 0.929 

N(3)4 0.102 -0.135 -0.061 -0.127 -0.007 -.340* -0.161 -.37** 0.247 0.041 -0.023 

Sig 0.461 0.324 0.657 0.356 0.96 0.011 0.242 0.005 0.069 0.766 0.867 

N(3)5 0.184 -0.079 -0.092 -0.135 0.008 -.35** -.287* -.49** 0.256 0.009 -0.095 

Sig 0.178 0.566 0.502 0.325 0.952 0.008 0.034 0.003 0.06 0.947 0.49 

N(3)6 0.181 0.006 -0.163 -0.032 0.025 -.37** -0.222 -.38** 0.179 0.031 -0.035 

Sig 0.185 0.964 0.236 0.814 0.859 0.005 0.104 0.004 0.19 0.821 0.799 

N(3)7 0.07 -0.018 -0.089 0.061 -0.066 -.38** -0.186 -.36** 0.15 0.02 0.092 

Sig 0.613 0.896 0.52 0.656 0.63 0.005 0.173 0.007 0.274 0.887 0.504 

N(3)8 0.056 0.05 -0.008 0.131 -0.021 -.4** -0.134 -.337* 0.191 -0.01 0.121 

Sig 0.685 0.719 0.952 0.341 0.877 0.002 0.329 0.012 0.163 0.941 0.38 

N(3)9 0.186 0.043 -0.013 0.119 0.059 -.36** -0.191 -.41** 0.091 -0.02 0.074 

Sig 0.174 0.756 0.924 0.388 0.671 0.008 0.163 0.002 0.51 0.886 0.593 

N(3)10 0.179 0.113 -0.002 0.089 0.022 -.38** -0.206 -.4** 0.106 -0.008 0.116 

Sig 0.191 0.412 0.986 0.52 0.872 0.004 0.131 0.002 0.441 0.955 0.398 

N(3)11 0.21 0.12 -0.032 0.098 0.006 -.35** -0.176 -.41** 0.092 -0.007 0.155 

Sig 0.123 0.383 0.818 0.476 0.967 0.009 0.198 0.002 0.504 0.962 0.257 

N(3)12 0.241 0.112 -0.038 0.083 -0.018 -.37** -0.107 -.41** 0.094 -0.005 0.169 

Sig 0.076 0.414 0.782 0.549 0.894 0.005 0.437 0.002 0.496 0.969 0.218 

Table (10): Correlation between the monthly sea surface temperature (SST) of Nino-3 and the 

monthly rainfall at Wau station 

 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

N(3)1 0.00 0.11 0.04 -0.18 -0.14 0.29 0.01 -0.01 0.06 -0.06 0.00 

Sig 1.00 0.49 0.81 0.26 0.40 0.07 0.97 0.94 0.73 0.73 0.98 

N(3)2 0.04 0.06 -0.01 -0.20 -0.18 0.22 0.10 -0.08 0.08 -0.11 -0.05 

Sig 0.82 0.71 0.94 0.22 0.27 0.17 0.55 0.62 0.63 0.49 0.74 

N(3)3 0.14 0.01 0.00 -0.27 -0.07 0.24 0.10 -0.03 -0.03 -0.02 0.03 

Sig 0.37 0.93 0.98 0.09 0.66 0.13 0.54 0.83 0.86 0.88 0.85 

N(3)4 0.05 -0.04 0.07 -0.13 -0.15 -0.03 0.17 -0.18 -0.02 0.07 0.04 

Sig 0.74 0.81 0.68 0.41 0.34 0.84 0.29 0.27 0.90 0.65 0.79 

N(3)5 0.15 0.09 -0.12 -.37* -0.05 -0.07 -0.09 -.32* 0.04 -0.05 0.02 

Sig 0.34 0.56 0.46 0.02 0.78 0.65 0.60 0.04 0.82 0.75 0.91 

N(3)6 0.08 0.04 -0.03 -0.27 -0.02 -0.07 -0.09 -.34* 0.04 0.07 0.00 

Sig 0.63 0.79 0.87 0.08 0.91 0.69 0.57 0.03 0.81 0.67 0.98 

N(3)7 0.01 -0.21 0.07 -0.09 -0.12 -0.06 0.04 -0.17 -0.02 0.20 0.04 

Sig 0.95 0.19 0.67 0.58 0.45 0.73 0.79 0.28 0.88 0.22 0.83 

N(3)8 0.04 -0.20 0.05 -0.08 -0.09 -0.06 0.13 -0.17 -0.03 0.17 0.07 

Sig 0.80 0.21 0.74 0.61 0.57 0.70 0.44 0.30 0.84 0.28 0.67 

N(3)9 0.09 -0.14 -0.01 -0.13 -0.19 -0.10 -0.11 -0.12 0.04 0.21 0.07 

Sig 0.58 0.38 0.93 0.43 0.23 0.55 0.48 0.44 0.82 0.19 0.67 

N(3)10 0.11 -0.07 0.03 -0.11 -0.17 -0.06 -0.11 -0.23 0.03 0.17 -0.03 

Sig 0.51 0.68 0.86 0.48 0.30 0.70 0.49 0.16 0.88 0.28 0.86 

N(3)11 0.07 -0.04 0.03 -0.17 -0.07 -0.15 -0.14 -0.22 -0.01 0.17 -0.05 

Sig 0.68 0.79 0.87 0.28 0.66 0.37 0.37 0.17 0.97 0.30 0.77 

N(3)12 0.10 0.00 0.06 -0.17 -0.06 -0.06 -0.13 -0.29 0.00 0.13 0.00 

Sig 0.55 0.98 0.73 0.30 0.71 0.70 0.43 0.06 0.99 0.41 1.00 
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Figure (6): El Nino regions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (7): Correlation between the monthly sea surface temperature (SST) of Nino-3 and the 

monthly rainfall for Juba, Malakal and Wau. 
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5. Dissection  

The increase/decreases in annual and seasonal rainfall variability during MAM, 

JJA and SON seasons can be linked to natural factors such as El Niño Southern 

Oscillation (ENSO) and Indian Ocean Dipole (IOD) among others. Several studies 

over east Africa have noted that ENSO effects are more pronounced during October – 

December season with a lesser influence on March - May and June – August seasons 

over east Africa region (Mutai & Ward, 2000; Nicholson & Entekhabi, 1987). Other 

studies recommended that the IOD events appear to have a stronger impact on rainfall 

than ENSO (Black, Slingo, & Sperber, 2003).  

The positive and negative correlations appear with all months of SST, but high 

positive correlation appears with minimum months of SST while the high negative 

correlation appears with moderate months of SST. 

However, for south Sudan there is big gaps in such studies, therefore this study 

will investigate the linkage between those phenomena (ENSO) with the observed 

rainfall over South Sudan.  
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1. ABSTRACT 

Satellite rainfall data namely Global Precipitation Climatology Centre (GPCC) 

data were disaggregated from monthly data (1901-2013) to daily data using Stochastic 

Analysis, Modeling, and Simulation (SAMS) model by fitting the appropriate model 

to the GPCC daily data (1988 - 2013), then predicting the period (1950-2013) by 

approach no. 2 temporal disaggregation technique. 

(Key Words: Disaggregation; GPCC; monthly, daily, SAMS, Approach) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

2. INTRODUCTION 

Precipitation plays a very important role in the global water and energy cycle. 

The accurate knowledge of the amounts precipitation reaching the land surface is very 

important for fresh water assessment and management related to agriculture, land use 

and hydrology; including flood and drought risk reduction(Rudolf, Beck, Grieser, & 

Schneider, 2005). High importance of long-term precipitation analyses arises from the 

needs to assess the climate change and its impacts on all spatial and temporal scales. 

Based on this, international and national organizations initiated and supported many 

monitoring programmes and researchs such as the Global Precipitation Climatology 

Centre (GPCC) which has been established in year 1989 on request of World 

Meteorological Organization (WMO), which operated by the Deutscher Wetterdienst 

(DWD, National Meteorological Service of Germany) which is the German 

contribution to the World Climate Research Programme (WCRP)(Schneider, Fuchs, 

Meyer-Christoffer, & Rudolf, 2008). 
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2.1. Problem Definition 

Global Precipitation Climatology Centre (GPCC) data are available in daily 

format for years 1988 to 2013(Ziese et al., 2016), while it is available in monthly 

format for years 1901 to 2013(Azmi & Sarmadi, 2016). 

So it is vital to disaggregate the most appropriate Satellite rainfall data set for 

Eastern Nile basin into daily to be used in the hydrological applications, especially 

that, although disaggregation is not a new idea(Schakke, 1973), but there are a few 

application of temporal disaggregation of rainfall data(Kossieris, Makropoulos, Onof, 

& Koutsoyiannis, 2016). 

2.2. Objective of the paper 

The objective of the paper is to disaggregate the most appropriate Satellite 

rainfall data set for Eastern Nile basin to daily time series. 

Chapter 1 3. MATERIALS AND METHODS 

3.1. Materials 

Materials used in the study include two types of data and four types of software 

as follows. 

3.1.1. Data 

3.1.1.1. GPCC monthly data (1901-2013). 

3.1.1.2. GPCC daily data (1988-2013). 

3.1. 2.Softwares 

The softwares used are as follows: 

3.1.2.1. Stochastic analysis, modeling, and simulation (SAMS) software. 

It is one of the most famous disaggregation softwares used in the applied 

hydrology(Salas, Sveinsson, Lane, & Frevert, 2006) 

3.1.2.2. MS Excel. 

3.1.2.3. Arc Gis. 

3.1.2.4. CDO routine under LINUX operating system. 

3.2. Methods 

The methods used here were extraction of daily time series data from NETCDF 

files of the 26 years from 1988 to 2013 using intersect tool in Arc Gis as shown in 

fig.1., then formulating the data in the format of dat files, each one of them for 

aspecific point coordinates and month where the columns of the each file were the 

days of the month and the rows were the years of the time series using visual basic for 

application (VBA) from inside excel as shown in fig.2. 
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Fig.1. Snapshot of extracted daily data. 

 

Fig.2. Snapshot of VBA scripts. 

The second step was the extraction of monthly time series data from NETCDF 

file from years 1901 to 2013 using CDO routine under LINUX operating system, then 

formulating them in the format of txt files each one of them for aspecific point 

coordinates and month where the file is composed of one columns which is the 

monthly total rainfall time series of the years as shown in fig.3. 

 

 

Fig.3. Snapshot of extracted monthly data. 

 

The third step was to build the model using SAMS software where the 

governing equation is as follows: 

 

where A,B, and Care full N N parameter matrixes, 

Yis the N 1 column vector of observations in year at the N times, 

Y,is the corresponding N 1 column vector of observations in the 

same year season , 
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Y,1 is the previous season N 1 column vector, 

and ε,is the iid standard normal N 1 column noise vector for year 

season 

the forth step was to choose the model parameter, ARMA model of 

order 1 was used to fit the disaggregation model. 

The fifth step was to find the best approach for disaggregation where 

there are 3 approaches in the program as follows: 

 
 Approach 1 

 
 Approach 2 

 
 Approach 3 

 

Where; is the number of seasons, 

Q ˆ is the generated annual value, 

 q ˆ,is the generated seasonal value, 

q ˆ*,is the adjusted generated seasonal value, 

 ˆ is the estimated mean of q ˆ, for season , 

and  ˆ is the estimated standard deviation of q ˆ, for season 

the last step was to generate the disaggregated daily time series for years 1951 to 

2013; because the model warmup period took 50 years from 1901 to 1950. 

4.RESULTS AND DISCUSSION 

4.1. Approach 1  

The results of approach 1 showed that, there were some negative rainfall values 

as shown in fig.4. (the highlighted cells are of negative values) which is not logic. 

This is because the values of the sum of seasonal raionfall may be more than the value 

of the annual due to model noise. 
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Fig.4. Snapshot of approach 1 generated data. 

4.2. Approach 2  

The results of approach 2 showed that, all rainfall values   are positive as shown in 

fig.5, also the sum of daily data equal exactly the monthly values it was generated 

from. 

This is because that there are no negative signs in the equation, it only includes the 

multiplication and division. 

 

Fig.5. Snapshot of approach 2 generated data. 
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4.3. Approach 3  

The results of approach 3 showed that, there were some negative rainfall values 

as shown in fig.6, the same case of approach 1. 

 

Fig.6. Snapshot of approach 3 generated data. 

 

From above it is clear that approach 2 is the best to disaggregate rainfall data 

series. 

After application of the models for each point (602 points) over the eastern nile basin 

and building a model for each month (12 months per year), which counts about 7224 

model have been built. 

Finally, a VBA script has been written to formulate time series for each point of the 

602 points as shown in fig.7. 
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Fig.7. Snapshot of a sample point daily time series. 

 

5. CONCLUSIONS 

Starting from NETCDF monthly rainfall file, this paper succeeded to produce 

rainfall data at daily temporal resolution and 0.50º spatial resolution over all the 

Eastern Nile Basin area (602 points). 



 املوارد الطبٍعٍت يف أفرٌقٍب"األول " ور احمل           فرٌقٍب: آفبق جدٌدة"            أاملؤمتر الدويل السنوي " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
64 

 

6. REFERENCES 

1) Azmi, M., & Sarmadi, F. (2016). Comparative evaluations of multivariate methods in spatial 

clustering of precipitation using GPCC V7 gridded data set: application to the Northern 

Territory of Australia. Arabian Journal of Geosciences, 9(2), 1-11.  

2) Kossieris, P., Makropoulos, C., Onof, C., & Koutsoyiannis, D. (2016). A rainfall disaggregation 

scheme for sub-hourly time scales: Coupling a Bartlett-Lewis based model with adjusting 

procedures. Journal of Hydrology.  

3) Rudolf, B., Beck, C., Grieser, J., & Schneider, U. (2005). Global precipitation analysis products 

of the GPCC. Global Precipitation Climatology Centre (GPCC).  

4) Salas, J., Sveinsson, O., Lane, W., & Frevert, D. (2006). Stochastic streamflow simulation using 

SAMS-2003. Journal of irrigation and drainage engineering, 132(2), 112-122.  

5) Schakke, J. C. (1973). Disaggregation processes in stochastic hydrology. Water Resources 

Research, 9(3), 580-585.  

6) Schneider, U., Fuchs, T., Meyer-Christoffer, A., & Rudolf, B. (2008). Global precipitation 

analysis products of the GPCC. Global Precipitation Climatology Centre (GPCC), DWD, 

Internet Publikation, 112.  

7) Ziese, M., Schneider, U., Meyer-Christoffer, A., Finger, P., Schamm, K., Rustemeier, E., & 

Becker, A. (2016). New and Updated Gridded Analysis Products provided by the Global 

Precipitation Climatology Centre (GPCC). Paper presented at the EGU General Assembly 

Conference Abstracts. 



 املوارد الطبٍعٍت يف أفرٌقٍب"األول " ور احمل           فرٌقٍب: آفبق جدٌدة"            أاملؤمتر الدويل السنوي " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
65 

 

Best satellite rainfall data for Eastern Nile basin 

1
Gaber, E.I., 

2
El-Manadely, M.S., 

3
Gomaa, H.A., 

4
Haggag, M.E. and 

5
El-Mahdy, M.E. 

1
 Prof, Department of Natural Resources, Institute of African Research and Studies, Cairo University 

2
Prof, Head of Department of Irrigation and Hydraulics, Faculty of Engineering, Cairo University 

3
Assoc Prof, Department of Irrigation and Hydraulics, Faculty of Engineering, Cairo University 

4
Assoc Prof, Department of Irrigation and Hydraulics, Faculty of Engineering, Cairo University 

5 Corresponding Author; Assistant Lecturer, Department of Natural Resources, Institute of African 

Research and Studies, Cairo University, Tel; +201003400078, Email: m_elsayed50@yahoo.com 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Chapter 2 1. ABSTRACT 

Satellite rainfall data such as Global Precipitation Climatology Centre (GPCC) 

data, Climate Research Unit (CRU) data and National Aeronautics and Space 

Administration (NASA) data were extracted from the NETCDF format to database 

files (.dbf) and compared to some selected ground station data, and statistical analysis 

has been done to the data to find the best satellite rainfall data to be used in Eastern 

Nile basin, the results showed that GPCC data was the best. 

(Key Words: GPCC; CRU; NASA; Ground stations; statistical analysis) 

Chapter 3 2. INTRODUCTION 

Water is the most abundant natural resource on Earth. It is essential to most 

human activities and it can mean life or death, bounty or poverty, war or peace. Water 

plays a complex and multifunctional role in human life and society(Darwish, 2012). 

The Nile Basin is composed of 10 riparian states; Burundi, the Democratic Republic 

of Congo, Egypt, Ethiopia, Kenya, Rwanda, the Sudan, South Sudan, Tanzania and 

Uganda(Nicol & Shahin, 2003) as shown in figure 1., out of these ten countries, there 

are 4 countries namely; Egypt, Sudan, South Sudan and Ethiopia established a 

regional office called Eastern Nile Technical Regional Office (ENTRO), this office is 

concerned mainly by research and studies on the 4 subbasins as shown in figure 2.; 

The Abay-Blue Nile sub-basin, The Baro-Akobo-Sobat-White Nile sub-basin, The 

Tekeze-Atbara-Setite sub-basin and The Main Nile sub-basin (Arsano & Tamrat, 

2005). 
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Nile river basin area is about 2.9 million km
2
, the River length is 6700 Km, it 

extends between Latitudes 4°S to 31°N and Longitudes 21° 30’E to 40° 30’E, the 

River discharge is almost 84 billion m
3
 /year and its sediment load is 124 million 

tons/year(Shahin, 1985). 

3.1. Problem Definition 

There are a lot of Satellite rainfall data such as: 

Global Precipitation Climatology Centre (GPCC) data that used in many 

applications(Raziei, Bordi, & Pereira, 2011). 

Climate Research Unit (CRU) data which recommended by some researchers(Harris, 

Jones, Osborn, & Lister, 2014). 

National Aeronautics and Space Administration (NASA) data, one of the most famous 

dataset(Xie & Arkin, 1997). 

So it is vital to explore the most appropriate Satellite rainfall data set for Eastern Nile 

basin. 

3.2. Objective of the paper 

The objective of the paper is to Find out the most appropriate Satellite rainfall 

data set for Eastern Nile 

Chapter 4 3. MATERIALS AND METHODS 

4.1. Materials 

Materials used in the study include two types of data and three types of software 

as follows. 

4.1.1. Data 

4.1.1.1. Satellite rainfall data (1901-2013). 

 GPCC data. 

 CRU data. 

 NASA data. 

4.1.1.2. Observed ground stations rainfall data (1987-1999) 

The observed ground stations used in the paper are three stations in the three 

subbasins while the fourth one (Main Nile subbasin) is not included because the 

rainfall  intensity in this subbasin is very low, the stations are as follows: 

 B. N. subbasin stations are; Bahr Dar – Agaro - Alem Ketema 

 T. A. S. subbasin stations are; Lalibela – Mekele - Kashem ElGirba 

 B. A. S. subbasin stations are; Begi – Dembidolo – Tepi 
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4.1.2. Softwares 

The softwares used are as follows: 

4.1.2.1. Arc Gis with multidimension tool. 

4.1.2.2. MS Excel 

4.1.2.3. SPSS statistical software 

4.2. Methods 

The methods used here were extraction of time series data from NETCDF file 

using multidimension tool in Arc Gis, taking averages of months, then analyzing the 

data using statistical software. The statistical parameters done are as follows: 
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Where these parameters are the most famous 2 dataset comparising 

statistics(Giang, Kurisu, & Hanaki, 2016) 

Chapter 5 4. RESULTS AND DISCUSSION 

5.1. B. N. subbasin stations  

The results of B.N. were as follows: 

5.1.1. Bahr Dar  station 

The results of Bahr Dar station showed that the Nasa Dataset was the best, 

where the Nash-Sutcliffe efficiency is the highest, R
2
 is the highest, RMSE is the 

lowest and t- test value is the closest to zero. 
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Table.1. Statistical analysis of Bahr Dar station 
statistical measure GPCC NASA CRU 

R2 0.98 0.99 0.68 

t- test 0.76 0.01 0.24 

RMSE 23.15 21.15 165.08 

Nash-Sutcliffe efficiency 0.97 0.97 -0.64 

 

Data comparison for Bahr Dar station 

5.1.2. Agaro station 

The results of Agaro station showed that the GPCC Dataset was the best, where 

the Nash-Sutcliffe efficiency is the highest, R
2
 is the highest, RMSE is the lowest and 

t- test value is the closest to zero. 

Table.2. Statistical analysis of Agaro station 

statistical measure GPCC NASA CRU 

R2 0.95 0.90 0.95 

t- test 0.01 0.04 0.01 

RMSE 24.02 29.56 27.74 

Nash-Sutcliffe efficiency 0.90 0.85 0.87 

 

 Data comparison for Agaro station 
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5.1.3. Alem Ketema station 

The results of Alem Ketema station showed that the GPCC Dataset was the 

best, where the Nash-Sutcliffe efficiency is the highest, R
2
 is the second highest, 

RMSE is the lowest and t- test value is the closest to zero. 

Table.3. Statistical analysis of Alem Ketema station 

statistical measure GPCC NASA CRU 

R2 0.87 0.88 0.76 

t- test 0.10 0.10 0.14 

RMSE 46.35 61.43 75.25 

Nash-Sutcliffe efficiency 0.83 0.70 0.55 

 

  
Data comparison for Alem Ketema station 

5.2. T.A.S. subbasin stations  

The results of T.A.S. were as follows: 

5.2.1. Lalibela station 

The results of Lalibela station showed that the GPCC Dataset was the best, 

where the Nash-Sutcliffe efficiency is the highest, R
2
 is the highest, RMSE is the 

lowest. 

Table.4. statistical analysis of Lalibela station 

statistical measure GPCC NASA CRU 

R2 0.99 0.97 0.97 

t- test 0.13 0.01 0.00 

RMSE 9.88 19.01 23.32 

Nash-Sutcliffe efficiency 0.98 0.94 0.91 
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 Data comparison for Lalibela station 

5.2.2. Mekele station 

The results of Mekele station showed that the NASA Dataset was the best, 

where the Nash-Sutcliffe efficiency is the highest, R
2
 is the highest, RMSE is the 

lowest and t- test value is the second closest to zero. 

Table.5. Statistical analysis of Mekele station 

statistical measure GPCC NASA CRU 

R2 0.99 0.99 0.99 

t- test 0.80 0.48 0.29 

RMSE 15.13 14.12 21.34 

Nash-Sutcliffe efficiency 0.96 0.97 0.93 

 

 Data comparison for Mekele station 
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5.2.3. Kashem ElGirba station 

The results of Kashem ElGirba station showed that the GPCC Dataset was the best, 

where the Nash-Sutcliffe efficiency is the highest, R
2
 is the second highest, RMSE is 

the lowest and t- test value is the second closest to zero. 

Table.6. Statistical analysis of Kashem ElGirba station 

statistical measure GPCC NASA CRU 

R2 0.97 0.99 0.94 

t- test 0.72 0.10 0.92 

RMSE 4.78 7.78 6.60 

Nash-Sutcliffe efficiency 0.97 0.91 0.94 

 

 Data comparison for Kashem ElGirba station 

5.3. B.A.S. subbasin stations  

The results of B.A.S. were as follows: 

5.3.1. Begi station 

The results of Begi station showed that the GPCC Dataset was the best, where 

the Nash-Sutcliffe efficiency is the highest, R
2
 is the highest, RMSE is the lowest and 

t- test value is the closest to zero. 

Table.7. Statistical analysis of Begi station 

statistical measure GPCC NASA CRU 

R2 0.91 0.86 0.58 

t- test 0.06 0.13 0.63 

RMSE 30.70 36.64 62.52 

Nash-Sutcliffe efficiency 0.86 0.81 0.44 
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 Data comparison for Begi station 

5.3.2. Dembidolo station 

The results of Dembidolo station showed that the GPCC Dataset was the best, 

where the Nash-Sutcliffe efficiency is the highest, R
2
 is the highest, RMSE is the 

lowest. 

Table.8. Statistical analysis of Dembidolo station 

statistical measure GPCC NASA CRU 

R2 0.97 0.90 0.48 

t- test 0.31 0.23 0.29 

RMSE 15.64 35.25 69.55 

Nash-Sutcliffe efficiency 0.95 0.74 -0.02 

 

 Data comparison for Dembidolo station 

5.3.3. Tepi station 

The results of Tepi station showed that the GPCC Dataset was the best, where 

the Nash-Sutcliffe efficiency is the highest, R
2
 is the second highest, RMSE is the 

lowest and t- test value is the second closest to zero. 
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Table.9. Statistical analysis of Tepi station 

statistical measure GPCC NASA CRU 

R2 0.94 0.96 0.62 

t- test 0.01 0.00 0.57 

RMSE 31.05 55.81 51.09 

Nash-Sutcliffe efficiency 0.78 0.28 0.39 

 

 Data comparison for Tepi station 

 

Chapter 6 4. CONCLUSIONS 

Comparing the results of the 9 stations in all 3 sub-basins showed that GPCC 

data set is the best over all stations except for Bahr Dar and Mekele stations only, so 

this paper recommended GPCC data set to be used over the whole Eastern Nile basin 

area. 
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 تطىر تعهُى ادلرأة يف انسىداٌ

 ىاجر الطيب محمد ابراىيم
 جامعة الجزيرة -كمية التربية حنتوب  -استاذ مشارك ورئيس قسم اصول التربية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة
اؼبرأة ىي ركح التغيّب اإلجتماعي كتقع عليها مسئولية كربل ُب كل اإلذباىات اؼبتعلقة بالتنمية كتربية النشء 

ادة حركة اجملتمع كتنمي فيهم اؼبعارؼ كالقدرات كاإلذباىات السليمة، كلذلك كاف تعليم اؼبرأة كتثقيفها ىو كتأىيلهم لقي
اؼبقصد الذم ىبرجها من ظبلـ اعبهل إٔب نور اؼبعرفة، كيساعدىا لتصبح فاعلة كمؤثرة ُب اغبياة اإلجتماعية، كتتمكن 

 كالفكرم كتذليل الصعوبات الٍب تقف أماـ تعليمها كتقدمها.  من مواكبة مستجدات العصر كاإلرتقاء دبستواىا العلمي
هتدؼ ىذه الورقة إٔب ؿباكلة إلقاء الضوء على مسّبة تعليم اؼبرأة، كالتعرؼ على نشأتو كتطوره، كتتبع الورقة  

 اؼبنهج التارىبي االستقرائي لتتبع تعليم اؼبرأة ُب حقب تارىبية ـبتلفة.

 كتتناكؿ الورقة:
 في السودان.التعليم  -ٔ
 نشأة وتطور تعليم المرأة في السودان. -ٕ
 دور الشيخ بابكر بدري )رائد تعليم المرأة في السودان( في تعليم المرأة. -ٖ
 التوصيات. -ٗ

 أواًل: التعميم في السودان
ية، يعترب التعليم العامل األساسي لنمو األمم كتقدمها كالوصوؿ هبا إٔب مستويات أعلى من اغبضارة كاؼبدن

كبالتعليم كالَببية يتم إعداد النشء كبناء القدرات كتنمية الشخصية، كإكتساب اؼبهارات كتوظيفها إلهباد حياة كريبة  
 لؤلفراد )من اعبنسْب ( كاؼبسانبة الفاعلة ُب التنمية الشاملة جبوانبها اإلقتصادية كاإلجتماعية كالسياسية كالثقافية.

العآب اإلسبلمي إرتباطان كثيقان منذ القدـ، فالثقافة اإلسبلمية كالدين اإلسبلمي  كاف إرتباط الببلد دبا هبرم ُب 
كانا سائدين ُب مشاؿ السوداف منذ القرف السادس عشر.) فقد ظل التعليم الديِب أمران الزمان للمسلم ُب اجملتمعات 

معرفة القراءة كالكتابة كىذا يعِب اف  اإلسبلمية إذ يتعْب على اؼبسلم حفظ القرآف أك جزء منو األمر الذم يفرض عليو
 .ُاغباجة أصبحت ماسة للتعليم(

ـ ( ُب تقدٙب اؼبعونات اؼبالية ُٖٖٓ –ـ ُُِٖكإستمر ؿبمد علي كخلفاؤه من بعده خبلؿ الفَبة الَبكية )
طلبة السودانيْب دبختلف أشكاؽبا للجوامع كاػببلكم الٍب إنتشرت ُب طوؿ الببلد كعرضها، كتزايد ُب ىذه الفَبة إقباؿ ال

. كتبع ذلك تأسيس ) ركاؽ السنارية ( ِعلى األزىر كذلك لتزايد سبلمة الطريق كأمنو كمبو الصلة بْب مصر كالسوداف
 ـ.ُْٖٔأحد بيوت الطلبة الٍب نشأت ُب االزىر عاـ 
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اعة كاإلدارة كظل نظاـ التعليم التقليدم ُب السوداف كما كاف علية اغباؿ من قبل، ككانت مشركعات تطوير الزر 
احمللية ُب تلك الفَبة ؿبتاجة إٔب كتبة مدربْب كرجاؿ فنيْب، لذلك قررت اغبكومة اؼبصرية مضاعفة عدد السودانيْب 

 .ّاؼبتدربْب لتأىيلهم للعمل باإلدارة ُب السوداف
واـ ـ فتحت طبسة مدارس إبتدائية ُب اػبرطـو كبربر كدنقبل ككردفاف ككسبل، كبعد بضعة اعُّٖٔكُب عاـ 

 فتحت مدرستاف ُب سواكن كسنار.
كحلت اللغة العربية ؿبل الَبكية ُب دكاكين اغبكومة كاؼبكاتبات الرظبية، كدعت اغباجة للمزيد من السودانيْب 

 .ْاؼبؤىلْب اصبح من الضركرم إنشاء مدارس جديدة
 نشر التعليم ُب كجبانب اؼبدارس الٍب فتحت شجع اغبكم الَبكي اؼبصرم تعليم االرساليات للمسانبة ُب

 السوداف.

كُب فَبة اغبكم الثنائي عْب كرم مديرا ؼبصلحة اؼبعارؼ، ككانت أىداؼ التعليم الٍب كضعها كعمل على  
 :ٓربقيقها

 إعداد طبقة من الصناع اؼبهرة. -ُ
 نشر نوع من التعليم بْب الناس بالقدر الذم يساعدىم على معرفة القواعد االكلية عبهاز الدكلة. -ِ
 تدريب طبقة من أبناء الببلد لشغل الوظائف اغبكومية الصغرم ُب جهاز االدارة. -ّ

ـ كما َُُٗـ كاألخرل ُب اػبرطـو ََُٗكانشئت كلية غردكف دبدرستْب إبتدائيتْب أحدنبا ُب أـ درماف 
قلت إٔب  . كما نٔـَُُٗـ كمدرسة الصناعة ُب أـ درماف ََُٗأنشئت كلية تدريب اؼبعلمْب كالقضاة بأـ درماف 

ـ كلية تدريب اؼبعلمْب كمدرسة اػبرطـو اإلبتدائية. ٍب تطورت الكلية من َُّٗكلية غردكف بعد إكماؿ مبانبيها عاـ 
 مرحلة إبتدائية إٔب مرحلة ثانوية ٍب اصبحت جامعة.

رهبْب ـ يسّب ببطء، فبا أدل إٔب نشأة اؼبدارس األىلية كخاصة بعد قياـ مؤسبر اػبَُّٗككاف التعليم حٌب عاـ 
 ـ، ككاف من بنود اؼبذكرة الٍب تقدـ هبا اؼبؤسبر للحكومة:ُّٖٗعاـ 

 % من اؼبيزانية لشئوف التعليم .ُِتكوين ؾبلس عاـ للتعليم تكوف اغلبية أعضائو من السودانيْب، كزبصيص  -أ
 .ٕنوبإلغاء اإلعانات للمدارس اإلرسالية التبشّبية كتوحيد مناىج التعليم ُب مدارس الشماؿ كاعب -ب

ـ عبمع االمواؿ للجنة اؼبؤسبر اؼبركزية إلعانة اؼبدارس ُُْٗكخصص يـو معْب من كل عاـ )يـو التعليم ( ُب عاـ       
 األىلية. حيث صبعت التربعات من اؼبواطنْب لتشيد اؼبدارس االىلية.

ت التطور السياسي ـ أصبحت اغباجة ماسة إٔب إعادة النظر ُب نظاـ التعليم ليواكب متطلبآُٓٗكُب عاـ 
كاإلقتصادم، كًب عقد عبنة دكلية من اػبرباء ُب شئوف التعليم كاف من ضمن توصياهتا التوسع ُب التعليم جبميع مراحلو 

 كخاصة التعليم األكٕب.

ـ تكونت عبنة من أحدل عشر سودانيان برئاسة الدكتور عكراكم اػببّب باليونسكو لدراسة ُٖٓٗكُب عاـ 
( للمرحلة اإلبتدائية ّ+  ّ+ٔ( بآخر ) ْ+ ْ+  ْكأكصت اللجنة بإستبداؿ السلم التعليمي ) النظاـ التعليمي،
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ـ أستدعي الدكتور الكاظم لتقدٙب اؼبشورة بصدد تقرير عكراكم كإقَباح أم َُٔٗكاؼبتوسطة كالثانوية، كُب عاـ 
أنو ربفظ على التوصية اػباصة ، كقد صدؽ على تلك اػبطة كإعتمد التوصيات إال ٖتعديبلت إذا كاف ذلك الزمان 

( بإعتبار ىذا التغيّب قد يعوؽ تعميم التعليم اإلبتدائي ّ+  ّ+  ٔ( إٔب ) ْ+ ْ+  ْبتغيّب السلم التعليمي من )
ـ عقد اؼبؤسبر القومي األكؿ للَبيبة ُب عهد حكومة مايو  كخرج بتوصيات منها تغيّب السلم َُٕٗمستقببلن، كُب عاـ 

 ـ .ُُٕٗ- َٕ( كقد طبقت ىذه التوصية عاـ ّ+  ّ+  ٔ( إٔب )ْ+ ْ+  ْالتعليمي من )

ـ إنعقد مؤسبر سياسات الَببية كالتعليم ككاف من توصيات ىذا اؼبؤسبر تقسيم مراحل التعليم العاـ َُٗٗكُب عاـ 
اف سنوات إٔب مرحلتْب بدالن من ثبلث مراحل. كذلك بدمج اؼبرحلة اإلبتدائية كاؼبتوسطة ُب مرحلة كاحدة مدهتا شب

، أما اؼبرحلة الثانية فهي اؼبرحلة الثانوية كمدهتا ثبلث ٗتسمى مرحلة االساس كيبدأ االلتحاؽ هبا من سن السادسة
ـ كمازاؿ مستمران حٌب الوقت اغباضر، كقد ُْٗٗ –ـ ُّٗٗسنوات، كقد بدأ تنفيذ السلم التعليمي اعبديد منذ العاـ 

 الٍب تبداء قبل مرحلة األساس. اضيفت إليو مرحلة التعليم قبل اؼبدرسي

 نشأة وتطور تعميم المرأةثانًيا: 
تعترب اػبلوة ىي اؼبؤسسة التعليمية األكٔب ُب السوداف، كقد تلقت اؼبرأة تعليمها األكٕب ُب تلك اؼبؤسسات  

دين الدينية جبانب الرجل أك ُب خبلكم خاصة بالنساء. كىناؾ العديد من الفقيهات البلئي عملن على نشر ال
اإلسبلمي كتعاليمو ُب خبلكيهن مثل )فاطمة بنت جابر )أخت أكالد جابر( دبنطقة الشايقية كىي إمرأة متفقهة ُب 

 .َُالدين كالعلم ككانت تعوؿ كثّب من الطبلب الوافدين(
 كقد تأخر تعليم اؼبرأة عن الرجل ُب بداية التعليم النظامي خاصة ُب عهد االستعمار )كتسبب اإلعَباض على 

، كترؾ أمر التعليم للمدارس اإلرسالية كظبحت قلة من  ُُإنشاء مدارس البنات اغبكومية ُب عرقلة تطور تعليم االناث(
 السودانيْب لبناهتم بالتحاؽ باؼبدارس اإلرسالية.

كبعد جهد كؿباكالت مع اغبكومة سبكن الشيخ بابكر بدرم من افتتاح أكؿ مدرسة أكلية للبنات ُب رفاعة عاـ  
 ـ على نفقتة اػباصة ككانت بداية تعليم اؼبرأة ُب السوداف .َُٕٗ

ـ رأت اغبكومة السودانية ُُُٗكبعد أربع سنوات من بداية التعليم األكٕب للبنات دبدينة رفاعة، كُب عاـ  
آنذاؾ أف تعَبؼ بتلك البداية كأف تسرع ُب إفتتاح مدارس أكلية حكومية للبنات، خصوصان كقد كصل كثّب من 

سودانيْب إٔب قناعة بأنبية تقدٙب ذلك القدر من التعليم لبناهتم، عليو فقد ًب إفتتاح طبس مدارس أكلية للبنات ببعض ال
 .ُِمدف السوداف الشمإب

ككاف التطور الذم حدث ُب حقل التعليم ُب ؾباؿ تعليم البنات، فقد إرتفع عدد اؼبدارس األكلية من طبس  
ـ بل أكثر من ُِٕٗطالبة ُب عاـ  ْٗٔـ إٔب عشرة مدارس كاف هبا ُُٗٗاـ طالبة ُب ع ُْٔمدارس كاف هبا 

 .ُّـ كحدىا سبعة مدارس أكلية للبناتُِٖٗذلك، فقد أسست ُب 
طالبة، ككاف التوسع ُب تعيلم البنات  َِٓٗـ ضمت ُُْٗمدرسة ُب  ِّكبلغ عدد مدارس البنات  

 .ُْمانعكاسا إلضطراد حاجة االباء كرغبتهم ُب تعليم بناهت
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ـ َُِٗكأضحت اغباجة ماسة ؼبدرسات سودانيات نظران للتوسع ُب التعليم، كلقد عينت ج.د أيفانز عاـ  
، لسد النقص ُب عدد ُٓـُُِٗلئلشراؼ على تعليم البنات، ككاف أكؿ ماقامت بو تأسيس كلية اؼبعلمات ُب أبريل

 اؼبعلمات .
ـ بإفتتاح مدرسة أـ درماف الثانوية للبنات، كألٍب ُْٓٗاـ أما التعليم الثانوم اغبكومي للبنات فقد بدأ ُب ع 

درماف، كلذات ؾبموعة الطالبات البلئي أكملن  بدأت الدراسة هبا ُب ذات اؼببا٘ب اػباصة دبدرسة البنات الوسطى بأـ
 .ُٔتعليمهن اؼبتوسط ُب ذلك العاـ

ذكارية، من مدرسة االرباد العليا ـ التحقت طالبة كاحدة دبدرسة اآل داب بكلية غردكف التُْٓٗكُب عاـ 
للبنات كىي مدرسة خاصة سبقت اؼبدارس الثانوية اغبكومية ُب اإلنشاء، كقد إلتحقت منها أيضان ثبلث طالبات بكلية 

ـ. كقد نالت مدرسة أـ درماف الثانوية بنات اؼبرتبة األكٔب ُب إمتحاف شهادة كمربدج لعاـ ُْٔٗغردكف ُب عاـ 
. فبا فتح الباب للطالبات السودانيات ُٕدارس كاألفراد الذين جلسوا إلمتحاف ذلك العاــ بْب صبيع اؼبُُٓٗ

 كشجعهن لئلرباؽ بالتعليم اعبامعي. 

 التعليم العالي -
سبيزت فَبة اغبكم الوطِب األكٔب من عمر التعليم العإب بالتطور الكمي ُب غالبية مؤسساتة كذلك للزيادة 

كلعل القصور ُب إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ؼبقابلة حاجات الوضع اعبديد بعد اؼبضطردة ُب إعداد الطبلب، 
 :ُٖسنْب اإلستقبلؿ يرجع إٔب أمرين

خركج االستعمار من الببلد ـبلفان كراءه  ذلك العدد القليل من مؤسسات التعليم العإب على رأسها جامعة كطنية  -ُ
، ُب كقت عرؼ فيو الشعب السودا٘ب قيمة كانبية التعليم فإزداد إقبالو عليو كاندفاعو كبو  كاحدة ىي جامعة اػبرطـو

 مؤسساتو.
إيباف كقناعة اجملتمع بقيمة كأنبية كضركرة تعليم اؼبرأة، فأقبل على تعليم فتياتو بالقدر كالسرعة الٍب تعوضهن  -ِ

 مافاهتن.

لطبلب اؼبقبولْب باؼبؤسسات القائمة أب ككانت اؼبعاعبة اؼبتاحة ىي العمل على زيادة فرص التعليم بزيادة إعداد ا
 جانب إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة.

كجبانب جامعة اػبرطـو كانت جامعة القاىرة فرع اػبرطـو الٍب سانبت ُب تأىيل العديد من السودانيْب، خاصة 
أـ درماف اإلسبلمية  العاملْب ُب مؤسسات الدكلة الذين ربوؿ أعباء العمل دكف تفرغهم للدراسة الصباحية، ٍب جامعة

 الٍب خصصت كلية منفصلة لتعليم البنات. ككذلك جامعة القرآف الكرٙب الٍب خصصت كليات منفصلة للبنات.
( حيث ًب تأسيس جامعة جوبا كجامعة اعبزيرة ُٖٓٗ – ُٗٔٗكقد شهد التعليم اعبامعي توسعة ُب فَبة مايو)

 ضافة إٔب مشاركة الطالبات ُب صبيع كليات اعبامعة األخرل.الٍب خصصت كلية الَببية حنتوب للطالبات فقط، باإل
ككلية االحفاد اعبامعية للبنات الٍب ربولت فيما بعد إٔب جامعة األحفاد تعترب إضافة للتعليم العإب ُب ؾباؿ تعليم اؼبرأة، 

توسعة ُب التعليم ككذلك جامعة القرآف الكرٙب الٍب خصصت كليات منفصلة للبنات ، كُب عهد األنقاذ حدثت اكرب 
جامعة كمعهد عإب عاـ كخاص ُب سائر كاليات السوداف يدرس  َٓاعبامعي حيث أصبح عدد اعبامعات أكثر من 

 فيو العديد من التخصصات العلمية كاالدبية كالفنية.
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كحرصت الفتاة السودانية على أف تأخذ نصيبها من التعليم كامبلن فأسرعت خطواهتا كضاعفت من جهدىا حٍب 
فالتعليم ىو كسيلة أساسية لتحقيق التطوير كالتنمية اإلقتصادية ك اإلجتماعية، كدبا أف اؼبرأة يقع  ُٗتلحق بركب الرجاؿ

عليها عبء الَببية كتنشئة األجياؿ، فبلبد من إعدادىا كتطوير قدراهتا كترسيخ مبادئها الدينية كاؼبامها باؼبعلومات من 
 ط بالواقع كالبيئة، من خبلؿ اؼبؤسسات التعليمية اؼبختلفة.خبلؿ اؼبناىج التعليمية الٍب ترتب

كشاركت اؼبرأة ُب الوظائف اؼبختلفة كشاركت ُب األحزاب السياسية كالنقابات، كطرح اإلرباد النسائي ُب أكؿ 
كما ساىم ُب برنامج لو حقوؽ اؼبرأة ُب التعليم كالتثقيف كاؼبطالبو باغبقوؽ السياسية كاالجر اؼبتساكم للعمل اؼبتساكم  

إنشاء عدد من اؼبدارس االكلية للبنات كمدارس كسطى، كبذلك تقدمت اؼبرأة ُب اغبياة اإلجتماعية كسانبت ُب النشاط 
 الثقاُب كاالديب كالفِب.

 دور الشيخ بابكر بدري في تعميم المرأةثالثًا: 
البنات كثّبان عن تعليم الرجاؿ كٓب تكن كاف التعليم مرتبطان بفكرة الوظيفة ُب األعتبار األكؿ كلذلك تأخر تعليم 

ىناؾ مدارس حكومية خاصة بتعليم البنات )فقد اىتمت االرساليات االجنبية بتعليم البنات كظبحت قلة من 
 خوفا أف تتأثر عقيدهتن باؼبسيحية. َِالسودانيْب لبناهتم بااللتحاؽ باؼبدارس اإلرسالية (

حيث نظر لتعليم البنات جبدية أكثر، فقد تقدـ عدد من اآلباء  ـَُٔٗكظل اغباؿ علي ماكاف عليو حٍب عاـ 
اؼبصريْب كالسودانيْب بعريضة للحكومة مطالبْب بتأسيس مدرسة للبنات، ككاف كرم يرل بأال تتحمل اغبكومة مثل 

 .ُِذلك الواجب، كإقَبح جواين )بأنو هبب أف يَبؾ التعليم ألعماؿ القطاع اػباص (
حاكؿ جاىدان فيما مضى دكف جدكل للحصوؿ على تصديق إلنشاء مدرسة للبنات  كظبح لبابكر بدرم الذم

 أف يقـو أخّبان بإنشاء اؼبدرسة.
كإقَبح كرم أف ذبرم التجربة ُب رفاعة على حد قولو : ) بإشراؼ رجل ؿبلي عظيم القدر كالشأف حريص جدان 

بنات ُب رفاعة سيكوف ؿبكان ؼبا إذا كاف ىناؾ كرأل كرم أف تأسيس مدرسة لل ِِعلى أف تتاح لو فرصة خوض التجربة(
 .ِّإقباؿ على تعليم البنات كما أنو اليعرض جهود اإلرساليات أب اػبطر ُب حقل التعليم

ـ جائِب اؼبسَب كراكفوت َُٔٗشباط )فرباير (  ْكقد كتب بدرم ُب سّبتة الذاتية عن تلك الفَبة ُب يـو 
ـ َُٓٗـ فتح مدرسة للبنات ٍب كررت الطلب ُب عاـ َُْٗإٔب اؼبدير ُب  نائب مدير اؼبعارؼ، كذكرت لو أ٘ب طلبت

فلم هببِب، كاليـو أكرر الطلب معلنان فيو لسعادتك كأخربؾ أف ببيٍب أحد عشر بنتان تستحق التعليم كأنا إبن اؼبعارؼ،إذا  
 .ِْكانت اؼبصلحة التساعد٘ب بذلك أر٘ب مظلومان منها

شخصية من كرم يقوؿ فيها إنو اليستطيع اؼبساعدة ُب فتح اؼبدرسة، كلكن كتسلم الشيخ بابكر بدرم رسالة 
إذا كاف الشيخ بابكرسيفتح اؼبدرسة ُب بيتو كعلى أظبو كحسابو اػباص فإف كرم اليعَبض على ذلك، كربمل الشيخ 

 ـ.َُٕٗبابكر العبء كمسؤلية فتح اؼبدرسة ُب عاـ 
ن بنات الشيخ بابكر بدرم كبنات عشّبتو كأصدقائو حٌب بدأت الدراسة دبدرسة رفاعة األكلية دبجموعة م

 .ِٓيتعارض مع تقاليدىن أك دينهن يطمئن اجملتمع السودا٘ب إٔب أف خركج الفتيات لطلب العلم ال
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 جامعة االحفاد -
ـ بعد أف أحيل بابكر بدرم للمعاش أسس مدرسة أكلية ُب رفاعة، حيث سبق أف أفتتح اؼبدرسة ُُِٗٗب عاـ 

ـ كما أضيف ؽبا قسم للتعليم األكسط ُب عاـ ُُّٗفيها للبنات، كنقلت اؼبدرسة من رفاعة إٔب أـ درماف عاـ األكٔب 
.  كقسم للتعليم الثانوم للبنات، كظلت مدارس االحفاد تؤدم رسالتها ُب نشر التعليم العاـ إٔب أف أنشئت  ِٔـُّّٗ

درسة للعلـو األسرية، تبعتها ُب ذات العاـ مدرسة أخرل ـ كبدأت أكٔب خطواهتا دبُٔٔٗكلية االحفاد للبنات ُب عاـ 
لعلم النفس كالتعليم قبل اؼبدرسي كيتم القبوؿ ؽبذه اؼبدارس فبن أكملن تعليمهن الثانوم بنجاح، تستمر الدراسة 

 .ِٕاهتابالكلية ألربع سنوات كقد كافقت كزارة الَببية آنذاؾ على أف سبنح كلية األحفاد للبنات درجة الدبلـو ػبرهب
ـ مدرسة ثانية باسم مدرسة العلـو اإلدرية، كمن ٍب أصبحت كلية األحفاد دبدارسها ُٕٕٗكافتتحت ُب عاـ 

ـ ًب ترفيع دبلـو الكلية كعليو منحت خرهباهتا بكالريوس ُْٖٗالثبلث تشكل كحدة متجانسة لتعليم اؼبرأة، ُب عاـ 
 .ُِٖٖٓٗحفاد اعبامعية للبنات حبلوؿ عاـ العلـو كاآلداب، كأصبحت الكلية تعرؼ بأسم كلية األ

ـ ًب إفتتاح مدرسة مدرسة التدريب كاألرشاد كالتنمية الريفيو، كسبتاز ىذه اؼبدرسة بإستقطاهبا ُٕٖٗكُب عاـ 
للطالبات من أعماؽ الريف السودا٘ب، حيث توفر ؽبن منحان دراسية يتم تأىيلهن دبوجبها حٌب يعدف بعد زبرهبهن 

التنمية الريفية، كحيث يشكلن مع زميبلهتن من اؼبدارس الثبلث السابقة حلقة متناسقة تعمل ألجل للعمل ُب مراكز 
 .ِٗتطوير الريف على اسس علمية

طالبو، كثبلثة أعضاء من ىيئة التدريس دبن فيهم يوسف بدرم، ٍب  ِّبدأت كلية االحفاد اعبامعية للبنات ب 
طالبة، كيعد يوسف بدرم ىو اؼبؤسس اغبقيقي لكلية  ََٓٔكثر من تطورت تدرهبيان ليبلغ عدد طالباهتا اآلف أ

ـ، فبا جعلو يتوج بإعتبارة كاحدان من ركاد تعليم البنات ُْٓٗاألحفاد، إذ أنو كسع الفكرة بعد كفاة بدرم األب عاـ 
ل تطوير اؼبناىج ـ تسلم راية األحفاد أبنو قاسم بدرم الرئيس اغبإب للجامعة، ككاصُُٓٗٗب السوداف، كبوفاتو عاـ 

كتقدٙب رؤل جديدة ُب ؾباؿ التدريس، فبا أسهم ُب تطوير مناىج الكلية كزيادة عدد طالباهتا، األمر الذم جعل اجمللس 
القومي للتعليم العإب ُب السوداف يوافق على منح )كلية األحفاد اعبامعية للبنات ( صفة جامعة كاملة، لتصبح منذ 

ك تعد أكرب كأقدـ جامعة أىلية ُب السوداف، كمن أكرب كأقدـ اعبامعات للبنات ُب  ت (ـ )جامعة األحفاد للبنآُٗٗ
 .َّإفريقيا

كجامعة األحفاد رائدة ُب ؾباؿ تطوير بعض اجملاالت العلمية حيث عملت على تطوير برامج العلـو األسرية  
ـ، كاليـو تقود كلية األحفاد اعبامعية كأكؿ مؤسسة علمية تعُب بذلك اجملاؿ، كبعد قباحها فيو أعقبها جامعة اػبرطو 

العمل ُب ؾباؿ التعليم اؼببكر لؤلطفاؿ كالتعليم اػباص، جبانب برامج الدراسات النسوية، كإىتمت بطرؽ ككسائل 
التعليم اغبديثة ألٍب سبثلها الربامج اؼبتصلة بالريف السودا٘ب كالدراسات السكانية، كىي برامج إجبارية يتوجب على صبيع 

لبات بالسنة الثالثة دراستها، كوسيلة لربط ىذه الربامج بالواقع تدفع األحفاد بطالباهتا إٔب اؼبناطق الريفية لتطبيق الطا
 كبذلك تتم اإلستفادة من العلـو بالتطبيق العملي كاؼبمارسة العملية. ُّالدراسات النظرية كإنزاؽبا على أرض الواقع

حاجة الببلد من اػبرهبْب إبتكرت اعبامعة زبصصات غّب موجودة ُب كإستنادان إٔب فلسفتها القائمة على سد 
مؤسسات التعليم العإب األخرل، مثل )مدرسة رياض األطفاؿ ك التغذية( ك)مدرسة التنمية كاإلرشاد الريفي(، كتتكوف 

ألسرة كعلم النفس جامعة األحفاد حاليان من عدد من الكليات منها الطب الصيدلة كالتنمية الريفية كاإلدارة كعلـو ا
 .ِّكالَببية كالعلـو كالتكنولوجيا كالكمبيوتر
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كتقـو فلسفة جامعة األحفاد للبنات على إعداد اؼبرأة لتوٕب أدكار مسئولة ُب أسرهتا كؾبتمعها احمللي كُب كطنها، 
ث الفردية كأنشطة كإلنفاذ ىذه الفلسفة تقـو اعبامعة بإعداد الدكرات األكاديبية كتقرهنا بالتدريب العملي كالبحو 

 .ّّاإلرشاد اجملتمعية، لرفع مسانبة النساء ُب التغيّب ُب اجملتمع
كتسعى اعبامعة إلعداد نساء متعلمات كمؤثرات ُب ؾبتمعهن بعيدان عن األنشطة السياسية، كىو الشيء الذم 

يل من النشاط السياسي الذم زبتلف فيو جامعة األحفاد عن بقية مؤسسات التعليم العإب السودا٘ب الٍب ؽبا تاريخ طو 
الطبلب السياسية، أما األحفاد تركز  احتجاجاتيبارسو الطبلب، كيؤدم ُب حاالت كثّبه إٔب اغبلؽ اعبامعات بسب 

 .ّْتسمح لطالباهتا اػبوض ُب الصراع السياسي داخل اغبـر اعبامعي على التعليم كالتحصيل الدراسي كال
يهم األسرة  بدرم ُب حديثو للشرؽ األكسط إف جامعتو زبتص بكل ماكيقوؿ رئيس اعبامعة الربكفسور قاسم 

كصحة األمومة كالطفولة كرياض األطفاؿ كالعلـو الصحية، مثلما تعِب بالصحة اإلقبابية كالتغذية كالتنمية الريفية، ككل 
 .ّٓمن شأنو زيادة رفاىية اجملتمع كاؼبرأة ما

ل قد سانبت ُب تطوير اؼبرأة من خبلؿ تلك الربامج الٍب كبذلك تكوف جامعة االحفاد مع اعبامعات األخر 
 تصب كلها ُب مصلحة األسرة كاجملتمع.

 الخاتمة
فبا سبق عرضو يتضح اف تعليم اؼبرأة بالسوداف قد تأخر كثّبان ككاجهتو كثّب من الصعوبات الٍب حالت دكف 

اد نوع من التعليم لنشر الوعي كاؼبعرفة بْب إنتشاره ، فقد مرت الببلد حبقب استعمارية ـبتلفو ٓب تكن جاده ُب اهب
الناس، ككذلك نظرة االىإب الضيقة لتعليم اؼبرأة حيث يظن انو ضد العادات كالتقاليد الٍب ماكانت تسمح للمرأة 

 باػبركج للتعليم اك العمل .

وطن فقد استطاعت كلكن باؼبسانبات الفاعلو الٍب قاـ هبا اؼبتعلموف كالوطنينوف من اغبادبْب علي مصلحو ال
اؼبرأة اف ذبد ؽبا مكانان ُب مؤسسات التعليم اؼبختلفة جبانب الرجل ، بل فاؽ عدد النساء عدد الرجاؿ ُب بعض 
مؤسسات التعليم كبذلك اصبحت اؼبرأة عضو فاعل كمشارؾ ُب بناء الوطن كربسْب اكضاع االسرة كاجملتمع ، كتقلدت 
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 . ٕٕٓٚٔم العدد ٖٕٔٓ
ٛ- http://www.ahfad.edu.sd  
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 جدَد والع :انعًانت اإلفرَمُت يف اجلسائر

 د. سامية عرعار              د. حفصة جرادي 
 .الجزائر –جامعة األغواط  –كمية العموم االنسانية واالجتماعية                   
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الفَبة األخّبة كأسباب كعوامل ىذا التوافد لليد عرفت العمالة االفريقية ُب اعبزائر بركزا ككضوحا اجتماعيا ُب 
العاملة االفريقية إٔب سوؽ العمل اعبزائرية ليست اقتصادية حبتة كٓب تدخل ضمن اتفاقيات دكلية بل ُب الواقع ىذه 

ُب  العمالة فرضتها ظركؼ سياسية كأمنية جراء البلستقرار الذم تشهده اؼبنطقة اقليميا  فمن الشرؽ األكضاع اؼبتوترة
ليبيا بسبب ربطم البنية التحتية كالفوقية  كاهنيار اعببهة االجتماعية نتيجة الصراعات  اؼبتأججة على السلطة 
كاستفحاؿ جيوب االرىاب فبا أجرب اليد العاملة االفريقية اؼبوجودة على األراضي الليبية  ُب التموقع كالنزكح كبو اعبزائر  

ذم تعرفو منطقة الساحل الصحراكم كيتمظهر أساسا ُب األزمة اؼبالية كالٍب ىذا من جهة كمن جهة أخرل الؤلمن ال
لعدة عوامل  -الشماؿ كعلى كجو اػبصوص اعبزائر باذباهفتحت الباب على مصراعيو ُب نزكح أعداد ىامة من البشر 

و الشماؿ  لكن يبقى ؿبورم دفع األفارقة  للنزكح كب بىو سباف الواقع األمِب أكيد -نستعرضها ُب الورقة البحثية 
مناطقهم األصلية  تقع ُب نطاؽ  باعتبارالفقر أيضا من بْب أىم احملددات األساسية كالبارزة الٍب رفعت نسبة البلجئْب 

ك اغبرماف كانعداـ  األمن  ك التنمية. كلها  شبو جاؼ كىي  أقل ما يقاؿ عنها أهنا مناطق مهمشة كنائية يبيزىا الفقر
ُب نزكح أعداد ىامة من ىذه البلداف االفريقية  ُب اطار اؽبجرة غّب الشرعية طلبا لؤلمن عوامل كظركؼ سانبت 

ككسب لقمة العيش  كاالندماج ُب سوؽ العمل باعبزائر حٌب كاف كاف ُب طابع غّب مرخص قانونيا . اذف ضمن ىذه 
مع اعبزائرم مع تضمْب مفاىيم توضح الورقة نستعرض طبيعة ىذه اليد العاملة خصائصها كظركفها كتداعياهتا على اجملت

 سياؽ البحث.

 مقدمة 
عاشت اعبزائر ُب تسعينيات القرف اؼباضي فَبة عصيبة من تارىبها اغبديث حيث ضرب االرىاب بقساكة 

 ُب تراجعا الفَبة ىذه شهدتالنسيج االجتماعي للمجتمع اعبزائرم كظبيت تلك الفَبة بالعشرية السوداء كعشرية الدـ"
 الٍب االقتصادية ك االجتماعية تراجع الظركؼ نتيجة ذلك ك قبل، من عليو كانت دبا مقارنة الديبوغراُب نموال كتّبة

 بعد اػبانقة الديوف من اعبزائر حيث عانت اؼبعيشي، اؼبستول البفاض ك الشرائية القدرة تدىور كذا ك صعبة، كانت
 االقتصادم، استقرارىا ك توازهنا الديوف الستعادة تدكيل ك نة االستدا إٔب عبأت ك لتغطيتها، البلزمة االيرادات البفاض

 ك أمِب استقرار عدـ شهدت الٍب فَبة التسعينات خاصة الفَبة، ىذه خبلؿ السكانية بالسياسة االىتماـ تراجع كما
 ُ" .عامة اغبياة نواحي على أثرا كذلك سياسي

                                                           
 ، فضيل عبد الكرٙب ، النمو الديبغراُب كخصائص سوؽ العمل ُب اعبزائر ؾبلة العلـو االنسانية كاالجتماعية ، اعبزائر، ؿبمد صإب  ( ُ

 .ُٓص  .َُِْ ديسمرب  ُٕالعدد 
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ـ اؼبد٘ب كالسلم ك اؼبصاغبة الوطنية ىذا اؼبنحى لكن بعدىا ًب التحوؿ كبو األحسن ُب اطار سياسة الوئا  
االستقرار على ـبتلف األصعدة  كما زاد ُب سبكْب قواعد االستقرار السياسي كاالجتماعي  باذباهالسياسي أخذ اعبزائر 

اؼبستول االقتصادم حيث عرفت اعبزائر حببوحة اقتصادية تزامنت مع ارتفاع أسعار النفط ىذه العوامل كاحملددات 
جعلت منها بلدا يتمتع باألمن كالرخاء كىي عناصر جذب  للوافدين كقد تزامن استقرار اعبزائر بتوترات كثورات عرفتها 
اؼبنطقة العربية بشكل عاـ ربت مسمى الربيع العريب الذم ربوؿ ُب بعض الدكؿ أب صراع دموم كما ىو الشأف ُب 

لعديد من البلداف كمن بينها اعبزائر كغّب بعيد عدـ االستقرار سوريا فبا دفع باآلالؼ من السوريْب باللجوء كبو ا
كاستفحاؿ اإلرىاب كالتدخل األجنيب ُب ليبيا الٍب كانت ُب عهد الراحل معمر القذاُب فبلكة األفارقة نظرا للتسهيبلت  

ضع كأخرجت األفارقة الٍب يتم تقديبها ؽبم ُب اطار التوجو السياسي اللييب آنذاؾ ىذه أيضا بؤرة زادت ُب تأـز الو 
العاملْب فيها كبو اذباىات أخرل آمنة ، ٍب الوضع ُب دكؿ الساحل كما عرفتو األزمة اؼبالية كالتدخل العسكرم 
الفرنسي حبجة مكافحة االرىاب اضافة أب قساكة اغبياة مناخيا ، اجتماعيا كاقتصاديا ُب ىذه اؼبنطقة فبا حتم على 

بصفة قانونية أك غّب قانونية البحث عن أماكن آمنة للعيش كاعبزائر تعترب من أنبها البلجئْب من ىذه اؼبنطقة سواء 
سوؽ عمل حيوية ؽبؤالء  كباعتبارىاأكال للقرب اعبغراُب كثانيا لعوامل االستقرار السياسي كالرخاء االقتصادم 

احا على عمالة أجنبية من نوع البلجئْب، اذف ىؤالء البلجئْب أصبحوا كاقعا جديدا كمن خبلؽبم عرفت اعبزائر انفت
ـبتلف ىذه العمالة الوافدة تعرج بنا إٔب تناكؿ مفهـو الشغل كخصائص سوؽ العمل اعبزائرم كالقوانْب كالتشريعات 
الٍب تؤطره كسّبكرة التحوؿ الٍب عرفها مركرا بالقطاع العاـ  أب فتح اجملاؿ  أماـ القطاع اػباص  ىذا األخّب الذم 

 اع غّب الرظبي ك للعمالة االفريقية .أصبح ؿبضنا للقط

 تحديد المفاىيم المرتبطة بالعمل أواًل: 
 ذات ساؿ موس مار كاألنثركبولوجيا االجتماع عآب عبارة حد على ، شاملة كاجتماعية إنسانية ظاىرة العمل أف 

 العامل بشخصية لوثيقةالصلة ا ذك النفسي كمنها جسدية، طاقة من يبذلو فيما اؼبتمثل البيولوجي متعددة أبعاد
 االجتماعية العبلقات بشبكة الصلة ذك ،كمنها االجتماعي كؿبيطو عملو مكاف مع كتفاعلها الكامنة انفعاالتو كـبتلف

 مدفوع بأجر تقَبف الٍب الوظيفة أك للمهنة الضيق اؼبعُب يتجاكز كما أنو العمل داخل اؼبوجودين األفراد بْب تنسج الٍب
  .اؼبأجور غّب البشرم النشاط اؼببذكؿ ليشمل كاعبهد العمل مقابل

 االجتماعي النسق من عمق االستبعاد مظاىر بركز إٔب تؤدم الٍب العوامل أىم من يعد العمل من ك اغبرماف
 تضييق أك توسيع ُب ربكمها ،كمدل النظاـ االجتماعي ُب األفراد فعالية ربديد ُب دكر من االقتصادم للعامل ؼبا نظرا

 السياؽ ىذا كُب االجتماعية للعبلقات التدرهبي العوائق كاالنقطاع تراكم" نتيجة ىو الذم الفرد لدل شاطالن دكائر
 أهنا أم األفراد بْب عمودية كانت اغبديثة اجملتمعات ُب االجتماعية أف العبلقات  Alain Tourraineتوراف  أالف يرل

عرفتها  الٍب للتحوالت كنظرا اآلف أما االجتماعي، السلم لأسف أكُب أعلى ُب إما يكوف الطبقات فالفرد بْب عبلقات
 أك مركز ُب إما األفراد يتواجدكف أين أفقية ؾبتمعات إٔب عمودية ؾبتمعات من ربوؿ ىناؾ ،حدث اؼبعاصرة اجملتمعات

 اجملتمعات ُب اداألفر  أف بذلك كيقصد اػبارج الداخل أكُب ُب إما فنحن توراف عليو ركز الذم بالتعبّب أم اجملتمع ؿبيط
 خارج أم اػبارج ُب أك قارة أعماال كيبارسوف كليا فيو مندؾبْب داخل اجملتمع أم الداخل ُب إما يكونوا اؼبعاصرة
 فاؼبندؾبْب الذين كاعبزئية، اؼبؤقتة العمل مناصب كأصحاب الرظبي غّب القطاع ُب يشغلوف كالبطالْب كالذين اجملتمع
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 فهذه اؼبستبعدكف اػبارج فهم ُب يتواجدكف الذين ،بينما كاالجتماعي اؼبهِب االندماجب يتمتعوف الداخل ُب يتواجدكف
 شعور استقرار إٔب تؤدم أهنا كما الثابت العمل من  احملركمة الفئة عند مساكاةبلبال الشعور تنمي اجملتمع ُب االزدكاجية
 ُ." االجتماعي النسيج ُب بالبلإنتماء

 الشغلمفيوم  (1)
 مرتبطة كلكنها على بعضها ـبتلفة كانت ،كاف الشغل عآب لفهم أساسية مفاىيم البطالة لبلشغل،،ا الشغل إف 
 فرنارد من كبل يعرفو ك اغبياة ُب أجل االستمرار من اإلنساف بو يقـو نشاط كونو ىو الشغل يبيز ما إف أيضا ببعضها
 ِاتو " ذ حد ُب عمل أك منصب مأجور نشاط فبارسة على أنو كبوردانوؼ مارتوس

 كنفس السياؽ نفس ُب عن العمل  كيستخدماف أخرل كتارة الشغل عن تارة يتحدثوف الشغل دبسألة كاؼبهتمْب
 الذم بالنشاط األمر يتعلق حْب أكسع بشكل تستخدـ ،شغل كلمة أف الشغل إال  emploiالعمل   travail اؼبعُب،

 أك كاف يدكيا إنسا٘ب نشاط كل ىو عمل أما.ذلك عن اهيتقاض أجر اؼبعاصرة مقابل اجملتمعات ُب اإلنساف بو يقـو
 .مادم بدكف مقابل أك كاف مأجورا فكريا

 الالشغل  و الشغل( الفرق بين 2)
 البلشغل أما رزقو مصدر يكوف أك أجرا عليو يتقاضى عمل اقباز ُب اإلنساف يقضيو الذم الوقت ىو الشغل

 الوقت على وبصل ال كاإلنساف، اغبر بالوقت يدعى ما كىو اياتوكىو  كأسرتو لنفسو اإلنساف ىبصصو الذم الوقت فهو
 ّ"  العمل ُب بتعهداتو كَب قد يكوف أف بعد إال اغبر

 العمل سوقمفيوم ( 3)
 بيع هبدؼ العاملوف فيو يبحث الذم الوسط بأنو يعرؼ الذم العمل سوؽ مفهـو إٔب التطرؽ الضركرم "من 
 أنو على يعرؼ كما عليها، يتفق ظركؼ ك شركط مقابل استئجارىاب يقوموف الذين العمل ألصحاب خدماهتم

 اػبدمات بيع فيو يتم الذم اجملاؿ أم عليو، الطلب ك العمل عرض فيها يتفاعل الٍب االقتصادية اؼبؤسسة التنظيمية"
 أكلئك من تاحاؼب العرض سبثل البشرية القول فإف ذكره، ًب ما على تأسيسا ك"العمل خدمات تسعّب بالتإب كشراؤىا ك

 متعطلْب أك أفضل، لفرص يتطلعوف ك فعبل يعملوف كانوا سواء للعمل، االستعداد ك الرغبة ك القدرة الذين يبلكوف
 ْاؼبتعطلْب "  ك اؼبشتغلْب دائرٌب عن خارجْب أصبل كانوا ك العمل لسوؽ طارقْب أك عن عمل يبحثوف

                                                           
، َُِْ-َُِّلعمل ، جامعة األغواط ،سارة طالب ،الشباب البطاؿ كعآب الشغل  ، رسالة ماجستّب ُب علم االجتماع التنظيم كا ( ُ

  .،ٖٓص ،
  .،ُُنفس اؼبرجع ، ص،  (ِ
 ، ُِنفس اؼبرجع ، ص ، ( ّ

 ،ُٓؿبمد صإب ، فضيل عبد الكرٙب ، مرجع سبق ذكره ، ص .(  ْ
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 التشغيل سياسة مفيوم( 4)
 التنظيمية، التدابّب ك اإلدارية اإلجراءات من ؾبموعة تعِب الٍب ك" سياسة" لمتْبك من التشغيل سياسة تتكوف

 لقاء كقت هبا يشغل جسدم أك بد٘ب نشاط من اإلنساف وبدثها الٍب التأثّب عمليات كافة : فيعِب" التشغيل "أما
  .أجر

 كُب ، اؼبتاحة العاملة ولللق عمل فرص توفّب إزاء اجملتمع يتبناه الذم األسلوب: التشغيل بسياسة كيقصد
 أك عامة مؤسسات أك شركات أك كانوا أفراد) العمل أرباب ك العماؿ بْب العبلقات تنظيم ،كُب أفرادىا كتكوين إعداد
 االقتصادم النظاـ أيديولوجية التشغيل سياسة ،كتعكس القوانْب ك كالقواعد التعليمات طريق ،عن( خاصة

 . فيو اؼبواطن حق ك للعمل نظرتو ك القائم كاالجتماعي

 الكاملة التشغيل سياسة تعرؼ كما politique d’emploi العمالة ربقيق إٔب هتدؼ الٍب السياسة أهنا على
 بذلك عضويا ارتباطا التشغيل سياسة ،ترتبط كهبذا كاؼبناطق الصناعات ـبتلف ُب متناسقا مبوا العمل فرص كتنمية
   .العمل عن متعطلْب أك عاملْب أكانوا سواء اإلنتاجي العمر ُب ىم ،الذين النشطْب السكاف عناصر من العنصر

 الجزائر في العمل سوق ىيكل( 5)
 اعبديدة بسبب اإلجراءات باعبزائر، العمل سوؽ تركيبة تغيّب ُب كاضح أثر االقتصادية لئلصبلحات كاف لقد

 غّب أك مباشرة أثار من ؽبا االنفتاح كما سياسة خبلؿ كمن للعمل، كالتنظيمي التشريعي باعبانب األمر تٌعلق سواء
 عن كزبٌليها اػبواص أماـ أكثر اجملاؿ كفتح االحتكار سياسة عن الدكلة زبٌلي إٔب إضافة .العمل سوؽ على مباشرة
 العمل  تأمْب ُب السابق االجتماعي دكرىا ُب اإلفراط

قطاع العاـ اإلنتاجي دبعُب أف سياسة االستثمار ُب ترافقت ثنائية االستثمار كالنمو باعبزائر بأنبية ال القطاع العام:
اعبزائر ُب القطاع اإلنتاجي كانت تتم أساسا عرب اؼبؤسسات العمومية. تتميز مؤسسات القطاع العاـ دبيزة خاصة على 

إف صعيد تنظيم العمل، تضعف فيو أنبية نظاـ اغبوافز كمحرؾ لزيادة فعالية العمل )اإلنتاجية(.  إضافة إٔب ذلك، ف
التوجو كبو ربويل مؤسسات القطاع العاـ إٔب آلية المتصاص البطالة، عن طريق كثافة التوظيف، قد أدل إٔب تراكم 
عنصر العمل بشكل غّب مربر اقتصاديا. كٓب يؤد ىذا األمر إٔب تزايد ما يسمى "بالبطالة اؼبقنعة" ُب القطاع العاـ 

اغبقيقية للمؤسسات إٔب عبء عليها، كىو ما أدل إٔب تآكل  فحسب بل ربولت اليد العاملة الفائضة عن اغباجة
 اإلنتاجية الٍب تعترب اؼبصدر الرئيسي للتوسع. 

من جهة أخرل، تقـو فلسفة القطاع العاـ على كجود مؤسسات ضخمة من حيث ىيكلها ُب كل فرع من 
األكٔب تتمثل ُب انتفاء  ،التشغيل فركع قطاعات النشاط االقتصادم. كيؤدم ذلك إٔب بركز خاصيتْب ىامتْب من زاكية

خاصية التنوع ُب النسيج اإلنتاجي زبتفي معو كل ظركؼ اؼبنافسة فبا يدخل اؼبؤسسات االحتكارية القائمة ُب أنشطة 
ركتينية تفقد معها يوميا جزءا من مقوماهتا اإلنتاجية كبالتإب مقوماهتا ُب ؾباؿ التشغيل. الثانية، تتمثل ُب ضعف 

 ى مستول التنظيم، كىو الضعف الذم تضمحل معو قدراهتا الديناميكية ُب ؾباؿ التشغيل. مركنتها عل
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 ميزانية الدكلة على كاضحة آثارىا كتظهر ضركرية كانت الدكلة انتهجتها الٍب اػبوصصة سياسة إف :القطاع الخاص
 ألهنا خاصة اعبزائرية كالتجربة تصاد،لدفع االق ناجعة كطريقة كاػبارجية الداخلية الديوف ؼبواجهة سيولة بتوفّب كذلك
، السوؽ آليات ظل ُب مفتوح تسّب مبط إٔب العمومية كربضّب اؼبؤسسات مغاير نظاـ آخر إٔب نظاـ من باالنتقاؿ تتعلق
 بتوفّب العاـ يتميز قطاعها اعبزائر مثل بلد ُب خصوصا الشغل أكضاع تدىور ىو اػبوصصة على ما أصعب كلكن

ؿبدكدة  تعترب اؼبؤسسات الصغّبة  ُب ؾباالت اػباص القطاع أنشطة تنحصر إذ اػباص قطاع من أكثر شغل مناصب
بالتزامن مع  َُٗٗكاؼبتوسطة ذبربة حديثة نسيبا ُب اعبزائر، إذ ٓب تظهر كبديل ُب ؾباؿ التشغيل إال ُب سنوات 

 الضائقة اؼبالية كاإلنتاجية الٍب عرفتها مؤسسات  القطاع العاـ . 

 يز بين سياسة الحد من البطالة وسياسة التشغيل التمي( 6)
 Politique deكسياسة ؿباربة البطالة  Politique de l’emploiاف ضركرة التمييز بْب مفهومي سياسة التشغيل 

lutte contre le chômage كإف كانت كلتا السياستْب هتدؼ ُب هناية اؼبطاؼ إٔب ربقيق تقليص البطالة ُب االقتصاد .
فعالية السياستْب غّب متماثلة ال من حيث كتّبة ربقيق ىذا اؽبدؼ كال من حيث استمراريتو ُب الزمن كال حٌب  إال أف

عندما نتحدث عن مفهـو التشغيل نضع أنفسنا ضمن منطق اقتصادم.  من ناحية ضماف جودة العمل ُب اؼبستقبل.
ية. كُب سبيل ذلك تقـو بعملية حساب اقتصادم حيث أف اؼبؤسسات اإلنتاجية تطلب العمالة لتنفيذ خططها اإلنتاج

ا إٔب ذلك، تقـو اؼبؤسسات بتوظيف حجم معْب من العمالة تقارف دبوجبو بْب تكلفة العمالة اؼبوظفة كمردكدىا. استنادن 
تتضمن سياسة التشغيل  بناء على إنتاجيتها اغبدية. ىذا ىو اإلطار االقتصادم الوحيد للتعامل مع عنصر العمل.

التدابّب الٍب تسهل توظيف اؼبزيد من العمالة من طرؼ اؼبؤسسات. حيث تتوجو ىذه التدابّب بشكل خاص  ؾبموع
 كبو ترقية سوؽ العمل بشكل ذبعلو يستجيب إٔب الظركؼ الٍب تعيشها ىذه اؼبؤسسات. 

عدد  البفاض ك العاملْب، األشخاص عدد ُب كبّبة بزيادة اؽبيكلي التكيف فَبة ُب العاملة القول تطور يتميز
   عميقة تغّبات شهد قد أهنا على يدؿ تطورىا ربليل أف حيث الشغل، بنية ُب تغّب إٔب أدل ما العمل، عن العاطلْب

 :الشغل بنية تطور لتحليل رئيسية باذباىات اػبركج يبكننا

 أدل فبا دد،ج اقتصاديْب ككبلء كتطور كجود إٔب أدل الذم السوؽ اقتصاد إٔب االنتقاؿ كاكب الذم االذباه
 سبثل أصبحت ُٕٖٗ عاـ فقط %ُٕ قرابة سبثل كانت الٍب الفئة ىذه كاؼبستقلْب، العمل أرباب فئة كزف إٔب تزايد

  .ََِٖ سنة النشيطْب السكاف ؾبموع من %ِٗنسبة 

 اطالنش معدؿ بلغ حيث اؼبوازم، الرظبي االقتصاد غّب االقتصاد تطور ىو اؼباضية العشرية ُب اؼبهم االذباه ك
 سوؽ ُب فحركتو  القطاع، ىذا قبل من يسّب العمل سوؽ ـبزكف ربع من أكثر أف حٌب ،%ِٔ نسبة الرظبي غّب

 إعبلف بدكف يشتغلوف  الذين األعماؿ كرجاؿ العمل أرباب أيضا بل هبم، اؼبصرح غّب العاملْب فقط سبس ال العمل
 رظبي .
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 في الجزائر خصائص سوق العملثانًيا: 
 إنشاء نسبة ُب كالَباجع االقتصادم للنمو الضعيفة النتائج ك العمل، على القادرة السكانية للفئة ستمراؼب التطور إف

 معدالت ارتفاع خبلؿ من العمل ُب سوؽ االختبلالت تفاقم سببت قد التسعينات، خبلؿ جديدة شغل مناصب
 غّب النشاطات تزايد رغم اؼبؤقت الشغل ارتفاع ك العمل، اعبدد بسوؽ اؼبلتحقْب على كبّب بشكل أثرت الٍب البطالة
 مرة كل ُب عجزىا أظهرت عمومية، دبؤسسات العشوائي التشغيل1 العاملة اليد لفائض ملجأ معترب كانت الٍب الرظبية

الدكٕب  الصندكؽ شركط تطبيق على الدكلة أجربت االقتصادية األزمة أف غّب بقائها، الدكلة لضماف تدخل استدعى فبا
 :نستنتج إليو التطرؽ ًب ما خبلؿ كمن االقتصادية اإلصبلحات ُب ركعالش كضركرة

 تراكم العمومية كاستمرار اؼبؤسسات حجم كرب بسبب للمؤسسات كاؼبالية العضوية اؽبيكلة إعادة ُب الشركع  -
 .هبا اػبسائر

 .العمومية اؼبؤسسات عرفتها الٍب االختبلالت لتصحيح اؽبيكلي التعديل ـبطط تطبيق - 
 استمرارىا تضمن مردكدية ذات لتصبح العمومية، االقتصادية اؼبؤسسات تصحيح بنية اإلصبلحات تطبيق -

 العملية أف غّب أكثر، عمل فرص خلق أيضا يعزز فبا استثماراهتا، بتوسيع كيسمح السوؽ اقتصاد ظل ُب كتنافسيتها
 :عواقب من صاحبها ؼبا اجتماعيا جدا مٌكلفة كانت

 .اؼبؤسسات من العديد كتصفية غلق بسبب االجتماعية، كاآلفات البطالة تفاقم من زاد فبا عماؿلل صباعي تسريح - 
 على حٌب الشرائية القدرة على انعكاس لو كاف فبا اؼبنتجات، كأسعار العمومية للمؤسسات الدكلة دعم رفع - 

 الشباب بطالة ازدياد من اانطبلقن  عمل،ال سوؽ كىيكل تركيبة تغيّب ُب كاضح أثر اإلجراءات ؽبذه كاف كلقد .العاملْب
 تفاقم عن مؤشرات يبثل ذلك كل .اؼبوازم العمل كتنامي العمل، إٔب اؼبتقاعدين كعودة األحداث عمل كانتشار
 اؼبؤشرات ُب ربسن حدث أخرل جهة كمن .اؽبيكلي التعديل برنامج تطبيق خبلؿ كخاصة االجتماعي اعبانب

 للنمو ككاف اؼبديونية التضخم، البطالة، :االلبفاض كبو اذبهت أين األلفية دايةب مع كخاصة الٌكلية االقتصادية
 البَبكلية ىذه الوضعية خلقت ما يبكن اف نسميو : العوائد زيادة إٔب اأساسن  كالعائد ذلك ُب دكر االقتصادم

 نظرة من خوفا دنيا بأعماؿ كااللبراط العمل عن العاطلْب بعض عزكؼ نتيجة يظهر نوع كىو: السموكية البطالة
 تنظيف ُب كالعمل الدنيا األعماؿ ضمن تصنف الٍب اؼبهن من العديد يَبكوف البلداف مواطِب من فالعديد اجملتمع

 .كغّبىا القمامة كصبع الشوارع

 شبح من ىاربْب اؼبعِب للبلد اجملاكرة الدكؿ أبناء من العديد يتوافد عندما البطالة من النوع ىذا يظهر: الوافدة البطالة
 اؼبعِب البلد أبناء يزاضبوف هبعلهم فبا عليو يقبلوف الذم البلد ُب كظيفة أم ُب ،للعمل بلدىم ُب طاردىم الذم البطالة

 من سبلالت نشأت ىنا كمن احملليوف العماؿ يقبلو عما بكثّب تقل اأجورن  يقبلوف كأهنم خباصة اؼبتاحة الوظائف على
  . متدنية أجور بقبوؿ كاؼبرتبطة اؼبزاضبة أثر بفعل العاطلة العمل قول نتيجة البطالة

 اؼبناطق النائية. ُب كالعمل سكناه مقر عن كالبعد سيئة شركط ُب بالعمل العامل  قبوؿ - 
 .باؼبناجم العمل ُب اغباؿ ىو كما باؼبخاطر، يتسم الذم العمل قبوؿ  -
 .ةمؤقت أك دائمة قصّبة، أك طويلة ؼبدة كاف إف بالعمل يهتم ال -
 .االصليْب للعماؿ بالنسبة متدف جد يظهر قد بأجر االكتفاء -
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 العمل في الجزائر قوانينثالثًا: 
 كطنية، قوانْب كتنظيمات دستورية، مواد شكل ُب داخلية مصادر من أساسان  مستمدة العمل قوانْب كانتلقد  

 ٓب .الدكلية االتفاقيات بعض عن ا فضبلن ىذ داخلية، نظم أك صباعية اتفاقيات صورة ُب تكوف كقد قضائية، قرارات أك
 االنغبلؽ سياسة بسبب طويلة ؼبدة كذلك الوطنية، القوانْب على تعديبلت إجراء إٔب ٌملح بشكل اغباجة تظهر

 كجدت أخرل دكؿ قوانْب مع أحيانا أكتصادـ تعارض الحظت أف بعد إال قوانينها أقلمة بضركرة تشعر كٓب السابقة،
 القوانْب توحيد الضركرم من كبات .االقتصادم االنفتاح سياسة ظل ُب معها التعامل على ؾبربة نفسها الدكلة

 تستجيب أف هبب الٍب العمل عبلقات ُب اغباؿ ىو كما اإلنسا٘ب باعبانب األمر تعلق كلما كخاصة كترقيتها،
 الدكلية اؼبعايّب دبراعاة كلية،الد العمل تشريعات اعتماد إٔب اعبزائر سعت كىكذا، اجملاؿ ىذا ُب الناشطْب لتطلعات

 ُللعمل " الدكٕب اؼبكتب عن تصدر للتشغيل الٍب

 العمال  حماية مجال في الخاصة الدولية المعاىدات( 1)
 ًب بل العمل، ىبص عبلقات فيما للعمل الدكٕب اؼبكتب كنصوص لوائح على باؼبصادقة فقط األمر يتوقف ٓب
 رقم اؼبعاىدة - :التالية الدكلية إبراـ اؼبعاىدات ًب اإلطار ىذا كُب .للعماؿ مايةاغب توفّب ؾباؿ ُب أيضا هبا االستعانة

 ِْ رقم اؼبعاىدة - .العمل حوادث عن التعويض اؼبتضمنة ُٕ رقم اؼبعاىدة -  .األمومة ضباية اؼبتضمنة ُّ
 قطاع ُب التشغيل اؼبتضمنة ِٔ رقم اؼبعاىدة - .البطالة من اغبماية اؼبتضمنة ْْ رقم اؼبعاىدة  .التأمينات اؼبتضمنة

  .للعمل اؼبؤىل الطيب الفحص اؼبتضمنة ٕٕ رقم اؼبعاىدة -. البناء
 ىو العمل فقانوف للعماؿ  اغبماية تؤمن الٍب الوطنية، القانونية النصوص إثراء ُب الدكلية اؼبعاىدات تساىم

 فقد .العمل عبلقة عن تنجم قد الٍب خطاراأل كافة من العامل ضباية إٔب كيهدؼ األكٔب، بالدرجة اجتماعي قانوف
 كتعرض العمل طبيعة عن أك التعسفي، التسريح باالستغبلؿ، كقيامو العمل صاحب عن ناصبة األخطار ىذه تكوف
  ِاؼبهنية  اغبياة طيلة العوارض من غّبىا أك مهنية، بأمراض اإلصابة أك العمل حوادث إٔب العامل

 "االقتصادية المؤسسات ومسيري نباألجا" بعمل الخاصة األحكام( 2)
 كيفيات من الوطنية العاملة اليد ضباية إٔب هتدؼ اعبانب ىذا ُب صدرت الٍب القانونية األحكاـ :األجانب عمل -

 يوظف أف للمستخدـ هبوز" أنو إٔب أشارت ُِ اؼبادة فإف ُٖ قانوف تضمن كلقد .األجانب العماؿ تشغيل كشركط
 كالتنظيم اؼبعموؿ التشريع ُب احملددة الشركط حسب كذلك مؤىلة، كطنية عاملة يد توجد ال عندما العماؿ األجانب

 ."هبما
 اغبصوؿ بعد إال نشاط بأم القياـ األجنيب للعامل هبوز فبل العمل حرية مبدأ حسب بو معموؿ ىو ؼبا كخبلفان 

 بناء للتجديد قابلة بسنتْب ددةؿب العمل عبلقة ُٖ القانوف نصوص إٔب كبالرجوع .اؼبختصة اؽبيئة من ترخيص على
  ."اؼبستخدمة اعبهة من مٌعلل تقرير على

                                                           
آيت عيسى عبسى ، سياسة التشغيل ُب ظل التحوالت االقتصادية باعبزائر ، أطركحة دكتوراه زبصص تسيّب جامعة ( ُ

  َِِ،صََُِاعبزائر
  ، ُِٓ – َِِ، ص ، انظر نفس اؼبرجع ِ)
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 تطور اإلطار المؤسسي لسوق العمل عمى ضوء اإلصالحات االقتصادية  (3)
بعد صدكر القانوف األساسي العاـ للعامل، جاءت عدة نصوص تشريعية كتنظيمية ُب ؾباؿ عبلقات العمل، 

األساسي كمنها ما جاء لتكييف عبلقات العمل مع الوضع اعبديد الذم فرضتو  منها ما ىو تطبيقي ؽبذا القانوف
اإلصبلحات االقتصادية. كبصفة عامة، شكلت صبلة ىذه النصوص تطور اإلطار اؼبؤسسي لسوؽ العمل ُب اعبزائر. 

 يتعلق األمر على كجو اػبصوص بالنصوص التالية:

-ٖٕلق بعبلقات العمل الفردية، كالذم جاء تطبيقا لقانوف اؼبتع ُِٖٗفيفرم  ِٕاؼبؤرخ ُب  َٔ-ِٖالقانوف  -
ُِ. 
اؼبتضمن القانوف األساسي لعماؿ اؽبيئات كاإلدارات العمومية، كجاء  ُٖٓٗمارس  ِّاؼبؤرخ ُب  ٗٓ-ٖٓاؼبرسـو  -

-َٔلتنظيم عبلقات العمل ُب الوظيف العمومي، كقد ًب تعويض ىذا اؼبرسـو باألمر رقم  َٓ-ٖٕتطبيقا للقانوف 
 الذم يتضمن القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية؛ ََِٔجويلية  ُٓاؼبؤرخ ُب  َّ
اؼبتعلق بالوقاية من نزاعات العمل اعبماعية كتسويتها كفبارسة حق  َُٗٗفيفرم  ٔاؼبؤرخ ُب  َِ-َٗالقانوف  -

 .اإلضراب
 اؼبتعلق دبفتشية العمل؛ َُٗٗفيفرم  ٔاؼبؤرخ ُب  َّ-َٗالقانوف  -
 اؼبتعلق بتسوية نزاعات العمل الفردية؛ َُٗٗفيفرم  ٔاؼبؤرخ ُب  َْ-َٗلقانوف ا -
 اؼبتعلق بعبلقات العمل. َُٗٗأفريل  ُِاؼبؤرخ ُب  ُُ-َٗالقانوف  -

سبثل القوانْب األربعة األخّبة تطورا ُب اإلطار اؼبؤسسي ُب إطار اإلصبلحات االقتصادية الٍب شرع فيها ُب سنة 
جانفي  ُِاؼبؤرخ ُب  َُ-ٖٖر أكٔب القوانْب اؼبتعلقة هبذه اإلصبلحات كخاصة القانوف رقم على إثر صدك  ُٖٖٗ
 اؼبتعلق بالقانوف التوجيهي للمؤسسة العمومية االقتصادية ُٖٖٗ

تثّب مسألة تغّب بنية اليد العاملة ُب اعبزائر التساؤؿ حوؿ االذباىات اغبديثة ك التحديات اغبالية لسوؽ العمل. 
قاؿ قراءة نقدية ُب سلسلة األرقاـ اإلحصائية الٍب ينتجها الديواف الوطِب لئلحصاء سواء أثناء عملية اإلحصاء يقدـ اؼب

العاـ للسكن ك السٌكاف أك أثناء التحقيقات السنوية الدكرية حوؿ الشغل، رغم التحفظات حوؿ مؤشرات القياس 
ُب نسبة األجراء الدائمْب ك تزايدا ُب نسب العمل غّب  اؼبستعملة ك الٍب تبٌْب على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر تراجعا

سنة( ك النساء ال تزاالف سبثبلف اغبلقة الضعيفة ُب ؾباؿ قابلية  ِْإٔب  ُٔالرظبي، كما تشّب إٔب أف فئٍب الشباب )
قاـ بل رباكؿ التشغيل ك الولوج إٔب سوؽ العمل. إف الصورة البانورمية لسوؽ العمل ال تتوقف فقط عند القراءة ُب األر 

أف تكشف تأثّب تغّب بنية سوؽ العمل على ـبتلف التوترات االجتماعية ك االقتصادية الٍب قد تكوف انعكاسا مباشرا 
 ُلنسب البطالة، لنوعية العمل ك غبالة اؽبشاشة اؼبهنية ك االجتماعية. 

 ك السبعينات ُب سنوات اكياالشَب  النظاـ فَبة خبلؿ اؼبركزم التخطيط اقتصاد ظل ُب الصناعية السياسة إف
 ما اؼبمتدة الفَبة عرفت حيث عمل، على مناصب للحصوؿ كاسعة فرص توفّب ُب كبّب بشكل سانبت الثمانينات

                                                           
خصائصو األساسية وأثره على ديناميكية  اإلطار المؤسسي لسوق العمل وسياسة التشغيل في الجزائر، انظر: الطاىر لطرش ، (ُ

 اعبزائر. –اؼبدرسة العليا للتجارة  التشغيل،
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 ساعدت الٍب ك عمل، منصب مليوف ِ حوإب الفبلحة خارج ؼبناصب العمل صاُب خلق ُٖٓٗ ك ُٔٔٗ بْب
 سنة بداية مع ُٖٓٗ عاـ %ُ,ُٕ إٔب ُٔٔٗ عاـ% ٗ,ِّ من آنذاؾ البطالة معدؿ .إنقاص  على بدكرىا

 الطلب ك العرض جانيب بْب االختبلالت تظهر بدأت ك فشيئا شيئا يتباطأ الشغل مناصب خلق نظاـ بدأ ُٖٔٗ
 من قوتو استمد ََِٓ ك ََُِ بْب ما العاملة اليد ُب تشغيل احملدث التوسع أف نشّب أف اؼبفيد من ك .العمل على

منصب  مليوف ٓ,ِ حوإب خبلقو العاـ للقطاع مقارنة الزيادة يتصدر إذ اؼبوازية، فيو النشاطات دبا اػباص القطاع نشاط
 سنة القطاع ىذا كساىم سنويا، %ُٖ يقارب ما كتّبتو تعادؿ بتطور ك الفبلحي، القطاع خارج منها مليوف ُ,ِ

 ٓب إذ احملدثة اؼبناصب عدد ُب كبّبا تراجعا فقد سجل العاـ القطاع أما .شخص مليوف ٓ من أكثر تشغيل ُب ََِٓ
 . النشاط فركع كل ليمس األخّب ىذا ُب الَباجع يستمر ك ،%ّٕ شخص مليوف ّ سول تشغيل من يتمكن

يبكن للنشاطات اؼبمارسة من طرؼ ـبتلف الفاعلْب االجتماعيْب أف تكشف عن التوجهات  : القطاع غير الرسمي
بلحظ بدايةن ىو كجود تغٌّب ك ربٌوؿ ُب عآب الشغل، مصحوب باذباه معدالت الكربل لسوؽ العمل ُب اعبزائر، فما ي

البطالة كبو االلبفاض خبلؿ السنوات األخّبة، مع تقلص كاضػح لفجوة الفػوارؽ ُب نسب البطالػة بْب الػرجاؿ كالنساء 
فاض باستحداث فرص من جهة، ك فئػة شباب كغّبىم من الػفئات العمرية من جهة أخػرل، ك ال يتعلق ىذا االلب

 كية قطاع النشاط غّب الرظبي. يللشغل "الدائم ك البلئق"، بل يرجع ذلك باػبصوص إٔب دينام
 تبٌْب القراءة ُب بنية توزيع اليد العاملة حسب قطاعات النشاط أٌف اعبزء اؼبهم من النشاطات موجود ُب قطاع

 سجلة فيو بقيت ُب مستول النسبة نفسها اؼبسجلة سنةاػبدمات )القطاع الثالث(، حبيث أف نسبة اليد العاملة اؼب
 % من ؾبموع اليد العاملة(، بينما عرفت حالة التشغيل ُب القطاع الفبلحي اذباىا كبو تدٌ٘ب منتظم ٓٓ) ََِّ

%  ُ.ُِالٍب ناىزت  ََِّنقاط مقارنة بالنسبة اؼبسجلة سنة  َُلنسبة اليد العاملة ُب ىذا القطاع الٍب فقدت 
، ُب حْب شهد قطاع الصناعة ربٌسنا طفيفا، بينما سجل قطاع البناء ََُِ% فقط سنة  ٕ.ُُٔب لتصل إ

 .ََِّ% منذ سنة  ٕكاألشغاؿ العمومية مبوا معتربا بػ 
إٌف القراءة ُب تركيبة مناصب العمل اعبديدة حسب "الوضعية ضمن مهنة" مهم ُب مسار ربليل نوعية اؼبناصب 

يبٌْب أف ىذه اؼبناصب أغلبها موجودة ُب خانة العمل اؼبأجور غّب الدائم )يضاؼ إليها الٍب ًٌب استحداثها، فهو 
حوؿ الشغل ما  ONSاؼبتواجدين ُب حالة تكوين ك األشكاؿ اػباصة للعمل( حسب ربقيق الديواف الوطِب لئلحصاء 

ػػ ب اليد العاملة يقدر بػ، رغم أف فئٍب "اؼبستخدمْب" ك "اؼبستقلْب" عرفت مبٌوا ُب نسََُِك  ََِّبْب سنٍب 
 .ََِّ% مقارنة بسنة  ّْ

ا ُب نسبة ك يوضح ىذا اؼبخطط حالة الَباجع ُب نسبة العمل اؼبأجور الدائم ك ُب اعبهة اؼبقابلة يكشف تطورن 
،  تسٌلط ََُِالعمل اؼبأجور غّب الدائم خبلؿ الفَبة اؼبذكورة سالفا، ك الذم سيمثل اغبدث األبرز ُب سنة 

اغبديثة للتحقيقات حوؿ الشغل ُب اعبزائر الضوء على العمل غّب الرظبي الذم بقي ؼبدة طويلة يبثل اعبزء اؼبعطيات 
غّب اؼبرئي ُب االقتصاد الوطِب. صحيح أف بداية اغبديث عن ىذا القطاع تعود لسنوات التسعينيات من القرف اؼباضي 

بإمكاهنا أف ربدد ؾباؿ تكٌونو ك تشكلو، حيث أصبح لكن ذلك ًٌب بدكف كجود للعناصر اإلحصائية الضركرية الٍب 
باإلمكاف ُب السنوات األخّبة، التفريق بْب القطاع غّب الرظبي ك العمل غّب الرظبي خصوصا ُب القطاعات غّب 

 الفبلحية.
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عندما كبدد القطاع ُب فبارسات "اؼبستخًدمْب/ اؼبقاكلْب" ك "اؼبستقلْب" باإلمكاف ربديد بعض اػبصائص غّب 
الرظبية ك إبرازىا، ك يصبح النشاط غّب الرظبي كاضحا إذا كاف اؼبدخل ىو حاالت مناصب العمل غّب اؼبستفيدة من 

 تغطية الضماف االجتماعي، سواء ضمن القطاع الرظبي أك ضمن القطاع غّب الرظبي
، ك عندما ندمج  عندما نعتمد على مقياس عدـ االلبراط ُب الضماف االجتماعي لتصنيف االقتصاد غّب الرظبي

كل قطاعات النشاط ُب اؼبقياس نفسو نبلحظ حالة الثبات بالنسبة للقطاع اػباص ُب اجملاؿ غّب الرظبي، حبيث سبثل 
 % .  ٕٓنسبة تعداد اليد العاملة اؼبتواجدة ضمنو ك غّب اؼبنخرطة ُب التأمْب االجتماعي بػ 

ػباص ُب االقتصاد غّب الرظبي ك الٍب ال يبكن تعميمها توضح ىذه الصورة العامة اؼبكانة الٍب وبتلها القطاع ا
"باإلمكاف اػبركج دبعلومة دقيقة حوؿ نسبة النشاط ُب القطاع غّب الرظبي )مع  إذا أردنا أف نقارب "القطاع غّب الرظبي

ك ، ََِٗ% سنة  ْٓإٔب  ََِّ% سنة  ّٔ: النسبة اؼبتوسطة ؽبذا القطاع ارتفعت من  استثناء قطاع الفبلحة(
يبقى قطاع البناء ك األشغاؿ العمومية القطاع الذم يسجل النسبة األعلى متبوعا بقطاعي "الصناعة" ك "اػبدمات ك 
التجارة"، ك تعطي ىذه اؼببلحظات نظرة مستقبلية للتشغيل غّب الرظبي الذم سيحافظ على نسبو اؼبسجلة سابقا 

لتنمية البنيات التحتية، التجهيز ك السكن الٍب خصوصا عندما نعرؼ أف االستثمارات الكربل موجهة خصوصا 
تستدعي االعتماد على قطاع البناء ك األشغاؿ العمومية. ..ك عندما نتابع تطور اليد العاملة ُب القطاع غّب الرظبي 

، حبيث إنتقل من ََِٗك  ََِّ)خارج قطاع الفبلحة( نبلحظ أف تعداد ذلك تضاعف مرتْب ُب الفَبة ما بْب 
:  %، كما يعطي التوزيع القطاعي لليد العاملة ُب القطاع غّب الرظبي النسب التالية ٗ.ّ% إٔب ما نسبتو  ٗ.ُنسبة 

% ليأٌب ُب آخر  ّٕ% متبوعا بقطاع " البناء ك األشغاؿ العمومية" بنسبة  ْٖقطاع "اػبدمات ك التجارة" بنسبة 
معطى إحصائي رظبي حوؿ القطاع غّب الرظبي من  %.  ...ٓب يتم نشر أم ُٓىذه القائمة قطاع " الصناعة" بنسبة 

طرؼ السلطات الرظبية خبلؿ مرحلة إعداد النتائج باستثناء ؿباكلة اإلشارة للقطاع نفسو الٍب عادة ما تأخذ تسمية 
"القطاع غّب اؼبهيكل" أك "غّب الرظبي" ك الٍب تنشر ُب "اؼبعطيات اإلحصائية للمخطط"، ك الذم غالبا ما يأخذ 

كاسعا غّب ؿبدد حبيث يبكن أف قبد ضمن ىذا التصنيف اؼبعنيْب باػبدمة الوطنية، األشكاؿ اػباصة للشغل،  مضمونا
العمل اؼبنزٕب. ك بطبيعة اغباؿ يتم استعماؿ اؼبعطيات نفسها من طرؼ مصاّب البنك الدكٕب ك صندكؽ النقد الدكٕب، 

ضركرم، ألهنا جاءت بناء  ََُِك  ََِّما بْب ك يبدك أف حصر التحليل حوؿ سوؽ العمل ُب الفَبة اؼبمتدة 
على سلسلة اؼبعطيات اإلحصائية للتحقيقات حوؿ الشغل الٍب عرفت نوعا من االنتظاـ، ك ألف القراءة ُب كضعية 

  ُإنتاج اإلحصائيات حوؿ الشغل قبل ىذه الفَبة مثلما ييبلحظ يطرح مشاكل دكرية إنتاجها. 

                                                           

  ٔٓ-ٓٓيات جديدة ، ؾبلة انسانيات ،عددبانوراما سوؽ العمل ُب اعبزائر:اذباىات حديثة ك ربد صايب ميزات ، محمدأنظر :   ( ُ 
 ، َٓ-ُّ،ص.َُِِاعبزائر 
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 واالستيداف الغربي لممنطقة  احل اإلفريقي لمحة جيوستراتيجية لمس رابًعا:
 بْب إقليمي كامتداد الصحراء كراء ما كإفريقيا مشاؿ إفريقيا بْب الفاصلة اؼبنطقة اإلفريقي الساحل " يشكل 
 كالسنغاؿ كمإب، كموريتانيا، كتشاد، كالنيجر، السوداف،:شامبل دكؿ غربا، األطلسي احمليط إٔب شرقا األضبرالبحر 
 اعبزائرية كالصحراء األخضر الرأس كجزر كنيجّبيا لتشمل بوركينافاسو، جيواقتصادية توسيعها غبسابات يتم ام ككثّبا

 جيوسياسي فضاء ،ككبلنبا"السوداء"الصحراء  جنوب كإفريقيا "البيضاء" إفريقيا الشمالية بْب اؼبعرب ىي إذ جنوبا،
 اؼبنطقة، تشهدىا باتت الٍب األبعادمتعددة  كالتحديات ية،منأاعبيو  للمعضبلت كبالنظر .كمتميز خبصائصو بذاتو ؿبدد

  العاؼبي" اإلقليمي إٔب من مستويات عدة على األمن بانفجار هتدد توتر كىشاشة بؤرة منها جعلت

كالبحثية  السياسية الدكائر جذبتا اىتماـ الٍب الفضاءات اعبيوسياسية إحدل اإلفريقي الساحل منطقة "كسبثل
 كلكن غبسابات افرزهتا، الٍب للتفاعبلت ليس بالنظر كذلك اغبرب الباردة، زمن كمعزكلة ىامشية نطقةم كانت ٔاف بعد

 كقد ُب اؼبنطقة، تطلعات ؽبا باتت الٍب اػبارجية كالقول األطراؼمصاّب  كارتباطات اعبديد الدكٕب باالىتماـ متعلقة
 على ضوء ،األمنية للتهديدات بؤرة إٔب اؼبنطقة ولترب فإا كتعددية اؼبخاطر العوؼبة افرزهتا الٍب للتحوالت كاف

 :اعبيوبوليتيكي كاقعها فرضها الٍب التالية اػبصائص

ضعف  مقابل اعبغرافية الرقعة اتساع حيث اغبدكد، ىشاشة كميوعة من اعبيوبوليتيكية كظيفتو يستلهم إقليم ىي -ُ
 حْب ُب جنوبا، السكا٘ب التمركز حيث الواحد، َب اؼبربعالكيلوم ُب اثنْب ٔاك شخصا تتجاكز ال الٍب السكانية الكثافة

 كتشاد كالنيجر، كمإب، موريتانيا، معظم الكربل الصحراء سبثل

باتت  جيوسياسي منظور من اهنا إال كموحش، كجاؼ إقليم مفرغ، اهنا اعبغرافية الصحراء خصائص من كاف إذا -ِ
 :فهي افضل بدائل تقدـ

 .الواحات كىو الصحارم ُب غّب معهود نباتيا غطاء كىبت مائية جيوب على ربوز •
تعد  ٓب اؼبعاصرة التكنولوجية الفجوات كدبنظور اؼبنطقة، تقليديا ُب التجارية كاغبركية للقوافل اغبياة شرياف ىي •

 .يةالدكل كاؼبواصبلت االتصاؿ كسائل تطور مع كتقليص اؼبسافات اغبدكد ذكباف أماـ كمعزكلة، خالية منطقة الصحراء
 منطقة ساحل كباتت األرض، باطن هبا جاد الٍب اؼبهولة مع االكتشافات القاحلة للمنطقة مرادفا الصحراء تعد ٓب •

، إٔب البَبكؿ من الطاقوية باؼبوارد غنية الصحراء  االسَباتيجي، .للتنافس جديدا مسرحا صارت شبة كمن الغاز كاليورانيـو
 كاالقتصادم السياسي

 ربولت إٔب خصوصية من بو تتمتع ما حبكم كالصحراء منطقة الساحل اف إٔب عبيوسياسيةا اؼبعطيات كتشّب
 عليها كالتحكم الرقابة لصعوبة بالنظر احملظورة التجارة أشكاؿؼبختلف  مثالية عبور كمنطقة اسَباتيجي انكفاء فضاء
 كاؼبخدرات. السبلح ذبارة إٔب بالبشر االذبار من فيها

 امتصاص على كقدرهتا الصحراء قوة فهم ُب كانت سباقة اهنا إال اؼبسارات ىذه اختلفت كجهة كمهما
 اعبزائر جنوب ُب اػبمسينات كالغاز منتصف كهناية النفط اكتشافات ككاف كاالسَباتيجية التفاعبلت اعبيوسياسية

 للتجارب سريا مسرحا باتت هبا الٍب تتمتع اعبغرافية اػبصوصية كحبكم اؼبنطقة، تاريخ ُب العبلمة الفارقة كالساحل
مسرحا  اؼبنطقة باتت الطاقوية االكتشافات مع اعبوية ك كالتدريبات كالباليستية الكيميائية، األسلحة)  األكربية اغبساسة
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ؿبددات  من اليورانيـو ك البَبكؿ اضحى ك ، حديثة اخرل نامية ك عاؼبية ، تقليدية قول بْب الدكٕب التنافس ك للصراع
ك  اؼبلح إٔب فإضافة ، الطبيعية الثركات من بعديد ىذا اغبزاـ يزخر إذ ، األلفية مطلع مع الساحلية ةاالقتصادي اغبرب

، كالنحاس ك كاغبديد ، البَبكؿ قبد الذىب من  ك باؼبنطقة، التمركز ُب الراغبة القول ـبتلف اطماع ىي تثّب ك اليورانيـو
 شبة من ك اعبيواقتصادية اعبيوسياسية الرىانات على ربديد عدتسا اف اؼبضادة اإلحاطة ك اإلحاطة اسَباتيجيات شٔاف

 ك للنفط الدكؿ اؼبنتجة ضمن تشاد ك كالنيجر موريتانيا، دخوؿ مع ك الساحلي الفضاء ىيكلة تشكل الٍب اعبئوامنية
 لنظرةا يورانيـو تغّبت ك بَبكؿ معدنية ثركات من وبتويو ما ( ك ( Bassin de Taoudeniتاكديِب  حوض اكتشاؼ
 مإب من تعامبلت % 70 الذىب ك ، النيجر صادرات من % 68 اليورانيـو يبثل اف مع ك دكليا، ك إقليميا للساحل
 ال تستفيد اؼبعنية الدكؿ اف إال ، بوركينافاسو ُب الزنك موريتانيا، النحاس ُب ك اغبديد قطاع على عبلكة اػبارجية،

تقر  االسَباتيجية اؼبؤشرات اغلب اف إٔب بالنظر جتماعية كاإلنسانية،اال التنمية ربقيق ُب الطاقة قطاع من كثّبا
 ىشاشة ك االقتصادم، كالعجز االجتماعي، ضعف االندماج مع مستقببل الساحل دكؿ من عدد فشل باحتماالت

 . العاؼبي ك اإلقليمي األمن معادلة على يؤثر فبا البناء السياسي

 اؼبتطرفة اإلرىابية التنظيمات ؼبختلف اؼبثالية العبور نقطة اؼبنطقة  إٔب ربولت سبتمرب من عشر اغبادم مطلع مع
 ؽبا،فبا يعِب كالتصدم للمكافحة عنو بديل ال اسَباتيجي فضاء عاؼبي  إٔب بتوجو ضحتأك  اؼبنظمة، اعبريبة كشبكات

 كالوما كالغرب فرنسا، قتهااطل مبادرات خبلؿ من بذلك كاالسَباتيجيات الكفيلة السياسات ؽبندسة ٔارضية صارت ٔاهنا
 ُ.عامة

 خاتمة 
اف استعراضنا ؽبذه اؼبعطيات من خبلؿ دراسات كأكراؽ حبثية عديدة كمتعددة ُب مقاربتها  كبعد تناكؿ مفاىيم  

مرتبطة بالشغل كسوؽ العمل ُب اعبزائر نكوف قد كونا فكرة عن التحوالت اؽبيكلية الٍب مست ىذه السوؽ  كأهنا ٓب 
ل عن التحوالت الدكلية كال عن التداعيات األمنية كاالجتماعية كاالقتصادية االقليمية ىذه األكضاع تبقى ُب منأ

كالظركؼ دفعت  بالعمالة االفريقية بقوة أب اعبزائر  لتغّب بدكرىا ُب طبيعة العمل كاليد العاملة بل كاألكثر من ذلك بركز 
الثقافية  كضركب السلوؾ للمجتمع احمللي بفعل  التجمهر البارز  ظواىر اجتماعية مست النسيج االجتماعي كحٌب البنية

 كالواضح للعياف للمقيمْب األفارقة باعبزائر.

                                                           
أنظر :  صبيلة عبلؽ ،اسَباتيجيات التنافس الدكٕب ُب منطقة الساحل كالصحراء ، ؾبلة العلـو االجتماعية ، جامعة سطيف ، العدد   -  ُ

 . َُِْديسمرب  ُٗ
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 قائمة المراجع 

خصائصو األساسية وأثره على ديناميكية  الطاىر لطرش ، اإلطار المؤسسي لسوق العمل وسياسة التشغيل في الجزائر،( ٔ
 الجزائر. – المدرسة العليا للتجارة التشغيل،

آيت عيسى عبسى ، سياسة التشغيل في ظل التحوالت االقتصادية بالجزائر ، أطروحة دكتوراه تخصص تسيير جامعة ( ٕ
  .ٕٓٔٓالجزائر

جميلة عبلق ،استراتيجيات التنافس الدولي في منطقة الساحل والصحراء ، مجلة العلوم االجتماعية ، جامعة سطيف ، العدد ( ٖ
 . ٕٗٔٓديسمبر  ٜٔ

-ٖٕٔٓسارة طالب ،الشباب البطال وعالم الشغل  ، رسالة ماجستير في علم االجتماع التنظيم والعمل ، جامعة األغواط ،( ٗ
ٕٓٔٗ. 

محمد صالي ، فضيل عبد الكريم ، النمو الديمغرافي وخصائص سوق العمل في الجزائر مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية ، ( ٘
 .ٕٗٔٓر ديسمب  ٚٔالعدد الجزائر، 

  ٙ٘-٘٘بانوراما سوق العمل في الجزائر:اتجاىات حديثة و تحديات جديدة ، مجلة انسانيات ،عدد صايب ميزات ، محمد( ٙ
 .ٕٕٔٓالجزائر 
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 هجرة انكفاءاث انعهًُت انسىداَُت

 العظيم تنير محمد أجمد عبد
 جامعة الجزيرة -أستاذ الجغرافيا المشارك
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 مقدمة
 على درجة مشكلة أضحت للنظر، بل كالفتة مقلقة مسألة باتت إٔب اػبارج الكفاءات األفريقية ىجرة ظاىرة إف
حيث بدأت .كالسياسية االجتماعية كاالقتصادية ُب النواحي القارة ذباهبها الٍب اؽبامة القضايا إحدل جعلها من األنبية

اسع عشر، كازدادت ُب بداية القرف العشرين، كُب السنوات اػبمسْب األخّبة كخاصة بعد ما بشكل ؿبدد منذ القرف الت
عيرؼ بثورات الربيع العريب. لذلك أصبحت ىجرة الكفاءات من أىم العوامل اؼبؤثرة ُب دكؿ القارة األفريقية اجتماعيان 

ة الكفاءات العلمية، كلعل أبرزىا ىجرة األطباء كسبثل دكلة السوداف مبوذجان صارخان لظاىرة ىجر  كاقتصاديان كسياسيان.
 كأساتذة اعبامعات.

كلعل من أىم أسباب اختيار موضوع ىذه الدراسة التسارع الذم حدث ُب كتّبة ىجرة الكفاءات العلمية 
كف السودانية، فبا يفرض كاجب دراسة أسباب الظاىرة كإهباد اآلليات الكفيلة باغبد من آثارىا، كمن ٍب اغبيلولة د

 تفاقمها كاستمرارىا. 

أف عملية ىجرة الكفاءات السودانية ، رغم ما ؽبا من اهبابيات إال إهنا قد أثرت سلبان ُب العديد من اعبوانب 
كبالذات ُب اعبوانب التنموية. لذلك هتدؼ ىذه الدراسة ؼبعرفة أسباب كآثار ىجرة الكفاءات العلمية السودانية)األطباء 

ذلك من أجل توثيق كنشر اؼبعرفة عن الكيفية الٍب تراعي هبا إشكالية ىجرة الكفاءات أك الكيفية كأساتذة اعبامعات(، ك 
 الٍب يتعْب استخدامها ؼبراعاهتا ُب ـبططات كاسَباتيجيات التنمية.

كنظران لطبيعة اؼبوضوع اعتمدت الدراسة على اؼبنهج الوصفي، ألنو أكثر اؼبناىج شيوعان كاستخدامان ُب دراسة 
كذلك  واىر ذات البعد اإلنسا٘ب. كما إنو يقـو على كصف كربليل الظاىرة بصفة عامة كُب السوداف بصورة خاصة،الظ

من خبلؿ التعرض للجوانب النظرية كربليل البيانات اؼبسجلة، كؿباكلة ربط الظاىرة بأسباهبا كأبعادىا كنتائجها مع 
 ت مناسبة كتقدٙب التوصيات العملية هبذا اػبصوص. البيانات اؼبتاحة ، كذلك من أجل الوصوؿ إٕب استنتاجا

كُب إطار إجراء الدراسة اطلع الباحث علي الدراسات السابقة الٍب تناكلت ظاىرة ىجرة الكفاءات العلمية 
 السودانية كرقم ضآلتها فإف معظمها ركز على معرفة أسباهبا كآثارىا االقتصادية.
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 الدراسة مفاىيم أواًل:
عددة بينتها العديد من القوانْب كالنظريات، كلعل أبرزىا تصنيف اؽبجرة إٔب خارجية كأخرم للهجرة أمباط مت

داخلية، كلكل أسباب كدكافع، لعل أنبها اغبصوؿ على مقومات اغبياة االقتصادية كالوصوؿ إٕب مستول أفضل من 
 األصل كالوصوؿ كاؼبهاجرين أنفسهم.اؼبعيشة. كلقد أفرزت اؽبجرات العديد من اآلثار السالبة كاؼبوجبة على منطقٍب 

 تعريف الهجرة لغة واصطبلحاً ( ٔ)
( أف: ىاجرى : دبعِب ترؾ كطنو ُب التنزيل العزيز : َُُِ: ص ُٖٓٗ: كرد ُب اؼبعجم الوسيط )اعبزء الثا٘ب لغة

بُّوفى مىٍن ىىاجىرى إً  يهىاًجر : الذم ىاجر مع النيب صلي  [ٗلىٍيًهٍم { ]اغبشر : )}كىالًَّذينى تػىبػىوَّءيكا الدَّارى كىاإٍلًيبىافى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم وبًي
اؼب

يهىاجىرة: تعِب اؽبجرة. كاؽًبجٍرة : ىي اػبركج من أرض إٔب أخرم ، كانتقاؿ األفراد من مكاف 
اهلل عليو كسلم أك إليو . اؼب
 إٕب آخر سعيان كراء الرزؽ .

 ـ(.ُٖٖٗدؼ اإلقامة فيو)السعدم، ىي انتقاؿ األفراد من كطنهم إٕب بلد آخر هباصطبلحاً: أما 

 مفهوم الهجرة( ٕ)
 ـ(.ُِٖٗ)بدر، معينة ؼبدة إدارية أك سياسية كحدة حدكد عبور اؽبجرة تعِب -

أما اؽبجرة حسب تعريف األمم اؼبتحدة ، ىي انتقاؿ السكاف من منطقة جغرافية إٔب أخرم ،كتكوف عادة   -
،كقد حددت األمم اؼبتحدة اغبيز الزمِب األدٗب بستة شهور )شويقة، مصحوبة بتغيّب ؿبل اإلقامة كلو لفَبة ؿبدكدة 

ُٖٖٗ.) 

 الهجرة الدولية   -
إف ظاىرة ىجرة األفراد قديبة قدـ اإلنساف، بل ىي ظبة من ظبات البشر. كيعرؼ االنتقاؿ عرب اغبدكد الدكلية 

منو، على حق الفرد ُب التنقل)األمم اؼبتحدة، ( ُّباؽبجرة الدكلية. كقد نص اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ُب اؼبادة)
ـ(. كما أف االتفاقيات الدكلية توفر عادة الرعاية االجتماعية كاإلنسانية للمهاجرين، فاالتفاقية الدكلية ََِِ

 ـ(:َُِّؿبمد، ((على اآلٌبٖـ تنص ُب اؼبادة )َُٗٗ( لسنةْٓ-ُٖٓرقم)
 م دكلة دبا ُب ذلك دكلة اؼبنشأ.للعماؿ اؼبهاجرين كأفراد أسرىم اغبق ُب مغادرة أ 
 .للعماؿ اؼبهاجرين كأفراد أسرىم اغبق ُب أم كقت الدخوؿ كالبقاء ُب دكؽبم األصلية 

 بلغ عدد ،َُِّ لسنة اؼبتحدة األمم منظومة لدل كاالجتماعية االقتصادية الشؤكف قسم إحصاءات كحسب
 . كانتقل َََِسنة مليوف ُٕٓ مقابل العآب، سكاف من باؼبائة ِ.ّ أم شخص، مليوف ِِّ الدكليْب اؼبهاجرين

 اؼبتحدة برنامج األمم(متقدمْب بلدين بْب فيما أك آخر، ناـ بلد إٔب ناـ بلد من الدكليْب اؼبهاجرين معظم
 (.ََِٗاالمبائي
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 بعض المفاىيم المتعلقة بالهجرة الدولية( ٖ)
 ـ(.ُٖٗٗاؼبتحدة،  )األمم اؼبعتادة إقامتو بلد يغّب شخص كل ىو الدولي: المهاجر 
 عن تقل ؼبدة ال اؼبعتادة إقامتو بلد غّب آخر بلد إٔب بلد من ينتقل شخص كل ىو: طويلة لمدة المهاجر 

 ـ(.ُٖٗٗ)األمم اؼبتحدة،  شهران  عشر اثِب
 على ثبلثة أشهر ؼبدة اؼبعتادة إقامتو بلد غّب آخر بلد إٕب يذىب شخص كل ىو قصيرة: لمدة المهاجر 

 كسفر العائلة أك األصدقاء كزيارة الَبفيو، كالعطلة، لغرض السفر فيها يكوف الٍب اغباالت باستثناء سنة، من كأقل األقل
 ـ(.ُٖٗٗاغبج )األمم اؼبتحدة،  أك الطيب كالعبلج العمل

 فيو)  ليس مواطنان  بلد نشاطان مأجوران ُب مارس أك يبارس أك سيمارس، الذم الشخص ىو المهاجر: العامل
 ـ(.َُٗٗمة لؤلمم اؼبتحدة، اعبمعية العا

 ثانًيا: التعريف بظاىرة ىجرة الكفاءات وأنماطيا
إف ىجرة الكفاءات ليست جديدة، فقديبان كانت ىنالك ىجرات للعقوؿ البشرية بْب الدكؿ، كلكن منذ 

ترب ـ(.كتعََُِالستينات من القرف العشرين أصبح ؽبا سوؽ عاؼبية منظمة تتدخل فيها مؤسسات رظبية)إبراىيم، 
ظاىرة ىجرة الكفاءات العلمية بأهنا نوع شاذ من أنواع التبادؿ العلمي بْب الدكؿ، يتميز بالتدفق ُب اذباه الدكؿ األكثر 

 ـ(. كقد تناكلتََُِتقدمان، كىو ما أطلق عليو ىجرة الكفاءات العلمية )ىجرة األدمغة( أك ىجرة العقوؿ)إبراىيم، 
 الكفاءات، استنزاؼ األدمغة، ىجرة:ـبتلفة منها دبسميات اؼباضي للقرف ينياتالست مطلع منذ الظاىرة ىذه الدراسات

 للتكنولوجيا اؼبعاكس النقل األدمغة، ىجرة

"The Reverse Transfer of Technology " اؼبهندسْب من فقداهنم الكثّب عن للتعبّب الربيطانيوف ابتدعو كقد 
 "Brain Drain "  مصطلح الظاىرة ىذه فأطلقوا على األمريكية تحدةاؼب الواليات إٔب ىجرهتم بسبب كاألطباء كالعلماء

إعطاءه  بغية اؼبختصْب، ك العاؼبية اؽبيئات قبل من اؼبصطلح هبذا اػباصة التعريفات تعددت " كلقد" Gain Brainأك
 الدراسات: من كثّب ُب الواردة التعريفات بعض يلي كفيما الوضوح، من الكاُب القدر

 كاألطباء كالفنية كالتقنية العلمية اعبامعية الشهادات ضبلة نزكح بأهنا" الكفاءات ىجرة ن"زي إلياس عرؼ، 
 ـ(.ُِٕٗ)إلياس ، التقنية ك العلمية اعبامعية اؼبهارات ك الكفاءات أصحاب كغّبىم من كالعلماء
 جامعيان  تأىيبلن  اؼبؤىلْب النساء ك الرجاؿ ىجرة أك نزكح أك سفر " الكفاءات هبجرة يقصد آخر تعريف ُب ك 

 كعدـ الدراسة أك االستيطاف ك طلبان للعمل ذلك قصدكا أك طلبوا أك إرادهتم دبحض خارجها أك الببلد داخل ُب سواء
 ـ(.ُٗٗٗالدراسة)هباءالدين، إسباـ بعد عودهتم

 التعليم خرهبي كتأىيبلن، عادة تعليمان  األكثر الفئات أك للكفاءات الدائمة اؽبجرة سبثل بأهنا العريب: يرل فيما 
 كمستول جاذبية أكثر ؾبتمعية بيئة عن أك ؾباؿ زبصصاهتم ُب أكسع فرص عن حبثان  أكطاهنم خارج إٔب فوقو، كما العإب
 كألسرىم. ؽبم أفضل معيشة

 أهنا على الكفاءات ىجرة تعترب حيث ) العلـو )اليونسكو ك الثقافة ك للَببية اؼبتحدة األمم منظمة تعريف 
 تقدمان  األقل الدكؿ كبو األكثر تقدمان  الدكؿ من كاحد باذباه بالتدفق يتميز إنو غّب العلمي التبادؿ نواعأ من شاذ نوع
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 العنصر ُب كاؼبتمثل اإلنتاج عناصر ألحد اؼبباشر أيضان النقل كىي للتكنولوجيا اؼبباشر النقل البعض عليها يطلق ما كىي
 ـ(.ََِٖ)خورم، البشرم

 اءاتالكف ىجرة أنماطثالثًا: 
 :كنبا اعبغراُب اؼبتغّب حسب ذلك ك الوطنية الكفاءات ؽبجرة أساسيْب مبطْب بْب التميز يبكن ك

 النمط األصلية كىو لبلداهنما اعبغرافية اغبدكد خارج الكفاءات انتقاؿ تشمل :للكفاءات الخارجية الهجرة( ٔ)
 :فئتْب إٔب بدكرىا كتنقسم الدكؿ بْب شيوعان  األكثر

 بْب الدكؿ. ما الكفاءات ك اؼبهارات ذكم األفراد تبادؿ ُب يتمثل للكفاءات: دليالتبا النمط -
 هبذا اؽبجرة حيث تأخذ ، اؼبتقدمة الدكؿ ك النامية دكؿ بْب السائد النوع كىو للكفاءات: االستنزافي النمط -

 القصول اؼبنفعة تكوف منو ك ، تقدمان  ك مبوان  الدكؿ األكثر فقران إٔب األكثر ك مبوان  األقل اؼبناطق من كاحد اذباه اؼبفهـو
 :كىي االستنزاؼ من أساسان  تعا٘ب قطاعات ثبلث ربديد اجملاؿ ىذا كيبكن ُب األخّبة. ىذه لصاّب

 تقرير من يظهر كماجستّب( حيث العالية )دكتوراه الشهادات ذكم من الباحثْب ك الطلبة كتشمل :العلمي البحث  -ُ
 الياباف، ك أكركبا ، اؼبتحدة الواليات ُب اعبنوب يشتغلوف دكؿ من الباحثْب من % َٓ من أكثر أف َُٗٗ اليونسكو

 ـ(.َُُِشيخاكم، (مشاالن  كاإلنتاج العلمي اؼبعرفة سبركز من يزيد الذم العامل كىو

 ُب كفاءاهتم تنمية من أجل سواء الشماؿ بدكؿ العلمي مشوارىم إسباـ إٔب الطلبة من الكثّب يسعى حيث :التعليم  -ِ
 ك لدكؽبم سابقة مستعمرات سبثل الٍب كبو الدكؿ تكوف ما غالبان  ك ، العالية الشهادات كراء سعيان  أك معْب اختصاص

 .كالثقاُب اللغوم االندماج لقابلية ذلك

 %َٔ أف التقارير حيث تفيد ملفتان لبلنتباه، يعد اجملاؿ ىذا ُب اؼبتخصصة الكفاءات ك األطباء ىجرة فإ :الصحة -ّ
 بالنسبة األطباء عدد توزيع هبعل ما كىو خبلؿ الثمانينيات، الشماؿ دكؿ باذباه غادركا قد إفريقيا ُب األطباء من

 ـ(.َُُِنسمة( )شيخاكم،َََِٓجدان)طبيب لكل منخفض السكانية للكثافة

 إٔب لهممي أكطاهنم نتيجة داخل الكفاءات نشاط دبحدكدية النمط ىذا يتعلق :للكفاءات الداخلي النزيف( ٕ)
  تنمية ؾبتمعاهتم. إٕب ذلك تتعدل أف دكف ذاهتا حد ُب اؼبعرفة على أحباثهم اقتصار

 الكفاءات ليجرة المفسرة االتجاىاترابًعا: 
 التحديد على كجو الكفاءات ىجرة ، ك عمومان  الدكلية اؽبجرة ؾباؿ ُب بالبحث اؼبهتمْب كوف من الرغم على

 بعْب يؤخذ ٓب اؽبجرة موضوع أف (Tapinos) تابينوس يعترب حيث للظاىرة نظرم وذجمب بلورة إٔب التوصل بعدـ يعَبفوف
 ما إنو إٔب (Wood) ككد  :يذىب ك. للهجرة نظريات توجد ٓب ألنو أصبلن  ، االقتصادية النظريات إعداد عند االعتبار

( أف  Todaro)تودارك أكد ثانية جهة كمن .السكاف حراؾ لدراسة اؼبناسب اؼبفاىيمي اإلطار ُب قصور ىناؾ زاؿ
 ـ(.ََِٖاؽبجرة كانعكاساهتا)عمار، أسباب بتحليل اؼبعنية النظرية النماذج إٕب تفتقر عمومان  الدكلية اؽبجرة أدبيات
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 لظاىرة تفسّب علمي من سبكننا إقَبابات إٕب الوصوؿ أجل من تفسّبية ؿباكالت كجود ينفي ال ذلك أف غّب
 اذباىات ثبلث سبييز يبكن ىجرة الكفاءات، ظاىرة كأسباب لدكافع كطبقان  اإلطار ىذا العلمية، ُب الكفاءات ىجرة
 :كنبا الظاىرة تفسّب حملاكلة

 الفردي االتجاه( ٔ)
 تكوف قد متميزين، ألفراد مطالب شخصية لتلبية على أهنا ظاىرة فردية تسعي الكفاءات ىجرة إٔب تنظر فهي

 ـ(.َُُِ)شيخاكم، ةفكري أك األكٔب بالدرجة مادية اؼبطالب ىذه

 الكفاءات لهجرة العالمي االتجاه (ٕ)
 ـبتلف ُب التخلف ك التبعية عبلقة ىو الكفاءات ؽبجرة الرئيسي السبب إٕب اعتبار اؼبدرسة ىذه مؤيدك يذىب

 ـ(.ََُِ)نادر فرجا٘ب، العاؼبي الرأظبإب النظاـ مركز بدكؿ الثالث العآب تربط دكؿ الٍب اجملاالت

 الكفاءات ىجرة ظاىرة بأسباخامًسا: 
 الدكؿ مسؤكلية إٕب اعتماد معيار الباحثْب من الكثّب كيذىب األنظمة، ك األقطار بتعدد الظاىرة أسباب تتعدد

 .للكفاءات اؼبستقطبة العوامل الطاردة ك العوامل إٕب ، فيصنفوهنا الكفاءات ؽبذه اؼبستقبلة الدكؿ ك اؼبصدرة

 الداخلية لعواملا :للكفاءات الطاردة العوامل( ٔ)
 ُب العلمي ك الفكرم عملية التطور على سلبان  تؤثر الٍب اؼبعوقات ك األسباب ؾبموعة إٕب الطاردة العوامل تشّب

 من الكاُب القدر ؽبم يضمن الذم اؼبكاف إٕب كاالنتقاؿ قرار اؽبجرة، تبِب إٕب الفكر أىل ك العلماء فئة يدفع ،فبا اجملتمع
 العوامل ىذه تكوف كقد ، اجملتمع ُب التنمية بعملية للنهوض فعالة أداة منهم ذبعل زات الٍبكاحملف االستقرار عوامل

  تربوم. أك تقنية ك اجتماعية ، اقتصادية سياسية ك

 الخارجية للكفاءات: العوامل الجاذبة العوامل(ٕ)
 بشكل الزيادة شأهنا الٍب من )ستقبلةاؼب اػبارجية )الدكؿ البيئة تفرزىا الٍب اؼبؤثرات كل اعباذبة بالعوامل اؼبقصود

 دكؿ من اخص بصفة ك مبو األقل الدكؿ من طريق اؽبجرة عن الدكؿ ىذه تستقبلها الٍب الكفاءات نسبة ُب بآخر أك
 (. ُما يوضحها الشكل رقم )  منها كنذكر اعبنوب،

 ( ٔشكل رقم )
 ىجرة الكفاءات العلمية السودانية
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أما ىجرة الكفاءات  كتعود أسباهبا لعدة عوامل: اقتصادية، اجتماعية، سياسية. بدأت منذ فَبة موغلة ُب الزمن،
ـ ، ٍب ُٕٔٗـ كحٌب عاـ ُٕٓٗالسودانية بأعداد كبّبة ىي ظاىرة حديثة نسبيان فلم تكن موجودة ُب السوداف قبل 
م تقريبان ُب عاـ ألفان، نصفه َُٗمن بعد ازبذت اؽبجرة اذباىان تصاعديان، حيث بلغ  عدد اؼبهاجرين حوإب 

ـ،كىذه الزيادة اؼبضطردة ُب أعداد اؼبهاجرين ،شغلت الرأم العاـ السودا٘ب كجذبت اىتماـ الباحثْب كصناع َُِِ
القرار، كيعزا االىتماـ اؼبتزايد دبلف اؽبجرة خبلؿ السنوات األخّبة بشكل أساسي لنوعية اؼبهاجرين الٍب تضمنت نسبان 

طبيب كاثنا عشر ألفا من  َِٖٓأستاذ جامعي  ََُِبْب اؼبهاجرين حوإب  أعلى من الكفاءات، حيث أف من
 ـ(.َُِّـ()ؿبمد،َُِّالفنيْب كطبسة عشر ألفا من االختصاصْب كاؼبهنيْب اآلخرين)أضبد،

 حجم واتجاىات ىجرة الكفاءات العممية السودانيةسادًسا:  
نطقة أخرم بقصد اقباز مشركع ؿبدد يتعلق عرفت اؽبجرة السودانية بأهنا انتقاؿ مؤقت من السوداف إٕب م

 باؼبهاجرين مثل ربسْب الوضع االقتصادم أك العلمي أك جملاهبة ظركؼ معينة تتصل باؼبهاجرين أك أسرىم كظرفهم العاـ. 

ىذا كقد ازدادت أعداد السودانيْب بالدكؿ اؼبتقدمة كالغنية ُب العقدين اؼباضيْب كيعود ذلك إٕب القوانْب 
اؼبرنة الٍب فتحت األبواب أماـ الكفاءات العلمية مثل األخصائيْب كاألطباء كأساتذة اعبامعات كالفنيْب  كالتشريعات

 (.ُاعبدكؿ رقم) اؼبؤىلْب كأصحاب اؼبهارات على اختبلفها كبو اؽبجرة.

 المهنة
 الدولة

مدراء 
 وإداريين

اختصاصيون 
 وعموميون

أعمال كتابية  فنيون
 وحسابية

أعمال البيع 
 اتوالخدم

أعمال الزراعة 
 والرعي

تشغيل وتجميع 
 الماكينات

 إجمالي مهن أولية الحرفيين

 ِِّْٕٕ ُُُٖٖ ِّٕٗٔ ُّّْٕ َْْٖٔ َٓٗ ٕٓ ُّّْٓ ُُٖٖٗ ُُّ السعودية
اإلمارات 
 المتحدة

ْٕٓ ُُٖٓ ِْٔ ْْٓ ِّٔ ِِّٗ َٕٓ ُْٖ َُٖٓ ٕٕٗٗ 

 ِِٓٔ ُّْٔ َُٗٓ ُٓٔ َِٕٓ َُُ ُِْ ُْٕ ّْْ ْٓ قطر
 ُِِٓ ِٗٓ ََُٖ ِِٖ ِٕٓٗ َُ ْ َٕ ُِٖ ٖ الكويت
 ُُُٔ ْٔ َّٕٗ ْٓ ّٕٓ ِّ ِ ِٖ ِٕٓ ُِ عمان
 ُِِّٔ ْٓٔ ّ ٖ ِٓ ِ ِ ْٖٓ ُٕٗ ِْ ليبيا

 ٓٔٔ ٓٔ ُِٕ ِِ ْٓ ُِّ ِْ ّٗ َُٔ ُٓ آخري
 ُِٖٕٖٔ ِِّٔٓ ُْٕٕٓ ِّٓٔٓ ِْْٔٗ ُْْٓ ٕٕٓ ُُٕٗٓ َِِّٓ َٖٗ اإلجمالي

 م(ٖٕٔٓ-ٕٛٓٓانيين حسب المهنة الرئيسية ودولة المهجر)( أعداد المهاجرين السودٔجدول رقم)
 وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل -المصدر: سجبلت إدارة االستخدام 

 ىجرة األطباء السودانيين( 1)
حدم أمباط ىجرة العمالة اؼباىرة خبلؿ عقدم الستينات أتزايد االىتماـ هبجرة األطباء كاألطر الصحية ك

لقرف اؼباضي، حيث كصفت ىذه اؽبجرة بنزيف العقوؿ ؼبا أحدثتو من أضرار على األنظمة الصحية كالسبعينات من ا
 ـ(.َُِّللدكؿ النامية كالٍب هتاجر كفاءاهتا الطبية إٕب الدكؿ الغربية كغّبىا )قسم اهلل،



 "أفرَمُا يف وانصحت واجملتًع، ،انثاٍَ "انثمافت ىر احملفرَمُا: آفاق جدَدة"             أادلإمتر اندويل انسُىٌ " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
888 

 

 التطور التاريخي لهجرة األطباء السودانيين)أ( 
ان يؤرؽ األفراد كاجملتمع كالدكلة، خاصة بعد االزدياد دبعدالت صارت ىجرة األطباء السودانيوف للخارج ىاجس

مضطردة كبو الدكؿ العربية كالدكؿ الغربية خاصة بريطانيا كايرلندا. سبيزت ىجرة األطباء بنمط ذكورم كذلك ألسباب 
 ( ِاجتماعية كثقافية. اعبدكؿ رقم) 

 الدولة
 العام

اإلمارات  السعودية
 المتحدة

 الجملة أخري يبيال عمان الكويت قطر

ٕٓٓٛ ُّّ ْ ُ - ِ - - ّّٖ 
ٕٜٓٓ ْْْ ُّ ُ ُ َُ - ِ ُْٕ 
ٕٓٔٓ ُُِٔ ِٔ ُ ُ ٔ - ِ ُِٕٗ 
ٕٓٔٔ ُِٕٔ ُُ - - ُٓ - - َُِّ 
ٕٕٓٔ ُُُٖ ِٓ ُ ِ ْٕ ِْٔ ُ َُِٔ 
ٕٖٓٔ ُٗٓٔ َٓ ٖ ّ ُِٗ َُِ ّ ُِِٓ 
 ِٕٕٗ ٖ ِٖٓ َِٗ ٕ ُِ ُِٗ ّٖٔٔ الجملة

 م(ٖٕٔٓ-ٕٛٓٓاء السودانيين المهاجرين حسب السنة ودولة المهجر)( أعداد األطبٕجدول رقم)
 وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل -المصدر: سجبلت إدارة االستخدام 

 م(ٕٔٔٓ-ٕٚٓٓالوضع في الحقل الصحي بالسودان))ب( 
ـ ََُِلعاـ ـ عما كاف عليو ُب اَُُِ( أف ىنالك تناقص ُب أعداد األطباء ُب العاـ ّيشّب اعبدكؿ رقم )

فبا يشكل أثران سالبان على اػبدمات الصحية كجودهتا خاصة كأف أعداد السكاف ُب ازدياد مستمر ففي الفَبة من 
 .ـ(ََُِ%()إبراىيم، ّٓ.ِـ زاد السكاف دبعدؿ)ََِٓ-ََِّ

 مٕٔٔٓ مٕٓٔٓ ٜٕٓٓ مٕٛٓٓ مٕٚٓٓ الفئة
 ُُٔٗ ُّٗٗ ُِّٕ ُِّٕ ُُْٔ اختصاصيون

 َِٗٔ ِّٖٗ ٖٖٗ ٖٖٗ َّٕ نواب
 ُِْٖ ّٖٗٗ ُّْٔ ُّْٔ ُّٕٕ عموميين
 ُِْْ ّْٓٔ َِّٖ َِّٖ ِّٗٔ امتياز

 ُُُٕٓ َُِّْ ِْٖٔ ِْٖٔ ّٕٓٗ المجموع
 م(ٕٔٔٓ-ٕٚٓٓالقوي العاملة من األطباء في الحقل الصحي بالسودان) (ٖالجدول رقم)

 مٖٕٔٓالمصدر: قسم اهلل،

( طبيب ُٓٔ-ُُٖ( كُب دراسات أخرم)ُُٖ-ََُكقدرت بعض الدراسات أف العدد البلـز لكل طبيب )
أطباء  ٗمن السكاف أخصائياف ك َََََُـ(. ُب حْب ُب السوداف يقابل كل َُِّلكل ألف مواطن)قسم اهلل،

( على ضوء ْـ ( كبالنظر للجدكؿ رقم )ََُِـ )إبراىيم،ُٔٗٗكذلك حسب إحصائيات كزارة الصحة ُب عاـ 
حادان ُب عدد األطباء قياسان بعدد السكاف، كلعل ىذا لو تأثّبات سالبة على  اؼبقاييس العاؼبية قبد أف ىنالك نقصان 

صحة اؼبواطن كاإلنتاج كالتنمية. كما إف سد النقص يكوف بأطباء حديثي التخرج، كبذلك يكوف تأثّب ىجرة األطباء  
 كيفان ككمان.
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 ٕٔٔٓ ٕٓٔٓ ٜٕٓٓ ٕٛٓٓ ٕٚٓٓ ٕٙٓٓ ٕ٘ٓٓ ٕٗٓٓ السنوات
 َ.ّْ َ.ّٖ ٔ.ّٓ ٖ.ِٖ ٗ.ِ ٔ.ِٖ ٔ.ِِ َِ طبيب

 ٔ.ٓ ٗ.ٓ ٔ.ٓ ٔ.ٓ ٔ.ْ ٓ.ْ ٔ.ّ ّ.ّ اختصاصي
 ٖ.ُ ٖ.ُ ٔ.ُ ٓ.ُ ٔ.ُ ُ.ُ َ.ُ ٖ.َ طبيب األسنان

 من السكان ٓٓٓٓٓٔم( لكل ٕٔٔٓ-ٕٗٓٓمؤشرات القوي البشرية في الحقل الصحي) (ٗالجدول رقم)
 مٖٕٔٓالمصدر: قسم اهلل، 

 ىجرة أساتذة الجامعات( 2)
العإب دعامة أساسية من دعامات التنمية، حيث إنو موقع إعداد اؼبوارد البشرية الٍب تقود حركة  يبثل التعليم

 التطور، كالتغيّب، كاإلنتاج، لتحقيق التنمية الشاملة.

 التطور التاريخي لهجرة أساتذة الجامعات بالسودان)أ( 
ات األخّبة تصاعدت بدرجة كبّبة، فبا بدأت ىجرة أساتذة اعبامعات منذ أكاخر القرف اؼباضي، كلكن ُب السنو 

شكل هتديدان مباشران لقطاع التعليم العإب، حيث فقدت اعبامعات عدد كبّب من خّبة كوادرىا اؼبؤىلة كاؼبدربة.جدكؿ 
 (.ٓرقم)

 الدولة
 العام

اإلمارات  السعودية
 المتحدة

 الجممة أخري ليبيا عمان الكويت قطر

2008 77 2 - - 7 - 7 27 
2009 87 7 - - 7 - 7 99 
2010 297 7 - - - 2 7 277 
2011 528 2 - - 3 7 2 535 
2012 988 7 - - - 79 3 7992 
2013 795 8 2 7 4 757 2 873 
 273 79 763 9 7 2 75 2532 الجممة

 م(ٖٕٔٓ-ٕٛٓٓ( ىجرة أساتذة الجامعات حسب السنة وجهة المقصد)٘جدول رقم)
 وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل -المصدر: سجبلت إدارة االستخدام 

  )ب( مؤشرات القوي العاملة في حقل التعليم العالي بالسودان:
ـ(، عن معدؿ ىجرة َُِٓأثبتت دراسة أجرهتا عبنة كوهنا اجمللس القومي التعليم العإب كالبحث العلمي)

ك تزايد مستمر ُب معدؿ ىجرة ـ(،أف ىنالَُِْ-ََِٖأعضاء ىيئة التدريس باعبامعات السودانية للفَبة من )
ـ(، َُِٔ%)مقبوؿ،ْْ%،ككصلت ُب بعض اعبامعات السودانية إٕب ِٖأعضاء ىيئة التدريس، حيث بلغت النسبة 

% من أعضاء ىيئة التدريس اؼبهاجرين ىم ُب درجة األستاذ اؼبساعد، تليها درجة احملاضر َٖكأف أكثر من 
لـو األساسية كالتطبيقية كاللغات. ىذا كقد شهد السوداف خبلؿ فَبة %. كأف اؽبجرة تركزت ُب زبصصات العِِبنسبة

الثمانينات كالتسعينات تطوران ُب إنشاء العديد من اعبامعات باإلضافة إٕب اعبامعات كالكليات األىلية، فأتيحت 
ـ كاف ُٖٓٗ/ْٖالفرصة لقبوؿ عدد كبّب من الطبلب، فأصبح عدد الطبلب ال يتناسب مع عدد األساتذة ،ففي عاـ 
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ـ( أف عدد الطبلب لكل أستاذ أرتفع َُِٔـ(،كأكضح مقبوؿ)ََُِ()إبراىيم،ُِعدد الطبلب لكل أستاذ )
 (.  ٕٗإٕب)

كأف معظم اؽبجرات سبت للعمل بالببلد العربية النفطية، كتعزم ىذه اؽبجرة لتد٘ب الركاتب كاؼبستوم اؼبعيشي 
دكافع علمية كحبثية ال تتوفر ُب السوداف كتتاح للباحثْب ُب دكؿ ألساتذة اعبامعات كُب بعض األحياف يكوف اؽبجرة ب

أخرم. كبرغم من ؿباكالت ربسْب الوضع اؼبعيشي لؤلساتذة كالعمل على هتيئة البيئة اعبامعية كالبحثية عمومان لكنها ال 
 تزاؿ دكف الطموح. 

ليات ُب كل كاليات السوداف لقد ـ( إف التوسع الكبّب ُب إنشاء اعبامعات، كالكَُِٔىذا كقد أكضح مقبوؿ )
حقق العديد من االهبابيات، إال إف ذلك صاحبو تناقص نسيب ُب الدعم اغبكومي للجامعات، كاكجد كاقعان فقد فيو 
األستاذ اعبامعي الكثّب من االمتيازات الٍب كاف يوفرىا لو كضعو الوظيفي، كالٍب كاف ؽبا أثرىا ُب ربسْب كضعو اؼبإب 

 و ُب اػبدمة العامة. مقارنة برصفائ

 

 األسباب الدافعة لهجرة الكفاءات العلمية السودانية
 م( ٖٕٔٓم(. )عبدالصمد،ٕٗٔٓم()اللورد،ٕٗٔٓم()إيدام،ٕٗٔٓم()الماحي،ٖٕٔٓم()محمد،ٖٕٔٓالمصدر: )أيوبية،

 والشكل من إعداد الباحث.
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 األسباب الجاذبة لهجرة الكفاءات العلمية السودانية)ج( 
اعباذبة ال تقل أنبية عن األسباب الدافعة، كيبكن القوؿ: أف عوامل اعبذب للكفاءات العلمية إف األسباب 

السودانية للخارج، ما ىي إال صورة عكسية لعوامل طردىا من الوطن، كعلى ذلك يبكن تلخيص عوامل اعبذب فيما 
 ـ(:َُِّـ()ؿبمد، َُِّيلي)أيوبية، 

 ارتفاع مستويات األجور ُب اػبارج. -ُ
 التقدـ العلمي ىو اؼبعيار األساسي للتوظيف. -ِ
 االىتماـ بتطوير التعليم كالبحث العلمي كمنح اغبوافز الكافية للبحث العلمي كالتطوير. -ّ
 كجود أنظمة تعليمية حديثة متطورة. -ْ
 االستقرار السياسي كحرية الفكر كالبحث. -ٓ
 كجود اؼبناخ اؼببلئم لعمل البحث. -ٔ
 التطور اؼبهِب عالية اعبودة.فرص التدريب ك  -ٕ
التشجيع الذم سبنحو الدكؿ اؼبتقدمة عبذب الكفاءات إليها، من توفّب اؼبوارد اؼبالية الضخمة الٍب سبكنها من توفّب  -ٖ

 فرص عمل ؾبزية.

 تأثيرات ىجرة الكفاءات العلمية السودانية)االيجابية والسلبية(: )د( 
كأخرم سلبية ربدثها ُب كل من اجملتمع اؼبهاجر منو كاؼبهاجر إليو، كؼبا   ؽبجرة الكفاءات العلمية مزايا اهبابية

كانت النتائج السالبة الٍب ترتبت على ىجرة اآلالؼ من العقوؿ العلمية ال تقارف بالنتائج االهبابية الٍب ربدثها تلك 
ربديد أىم اؼبضار الٍب تتكبدىا الدكؿ اؽبجرة ُب الببلد اؼبهاجر إليها ، فإننا كباكؿ التعرؼ على الفوائد الٍب ذبنيها ك 

 اؼبهاجر منها.
( أف ىجرة الكفاءات العلمية السودانية إٕب اجملتمعات َُِّـ(ك)ؿبمد،َُِّكيرم كثّب من الباحثْب)بدر،

األكثر تقدمان يوفر ؽبا ظركؼ عمل كمعيشة أفضل فبا يؤدم إٕب ارتفاع إنتاجها كيساىم ُب تطوير اؼبعرفة كالتقدـ البشرم 
  شٍب اجملاالت. كذلك من خبلؿ التإب:ُب

 اكتساب مهارات كخربات إضافية. -
 استغبلؿ إبداعات الكفاءات العلمية. -
رفد ميزانية الدكلة دببالغ مقدرة من العمبلت الصعبة من خبلؿ التحويبلت كالضرائب كغّبىا من مسانبات  -

ـ . كينبغي أف تستغل ََُِاحمللي اإلصبإب ُب عاـ  من الناتج ِ.ُمليوف دكالر( كىي تعادؿ حوإب ٓ.ٔاؼبغَببْب)
 ـ(. َُِْلتحقيق غايات أخرم لصاّب اؼبغَبب دبا ُب ذلك تيسّب ؿبفزات العودة الطوعية كاالنتماء للوطن)صاّب،

 اؼبسانبة ُب التنمية احمللية كاػبدمات اجملتمعية. -
 تقدٙب اؼبعونات كاؼبساعدات الطبية. -
 دد باػبارج من أبناء الوطن.مساعدة القادمْب اعب -
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مساعدة أبناء الوطن ُب الداخل: يقـو ذكم الكفاءات اؼبهاجرة بتدريب العاملْب ُب الوطن، كما يساعدكف على  -
كىم بذلك يساعدكف ُب تطوير اؼبؤسسات  تطوير كتطويع التكنولوجيا الوافدة إٔب الدكلة األـ حبيث يتبلءـ مع ظركفها،

 موف ُب رفع معدالت التنمية.كيسه اغبكومية كغّبىا،
 اؼبسانبة ُب حل مشكلة البطالة كاغبد منها. -
 اؼبسانبة ُب ربسْب األكضاع اؼبعيشية من خبلؿ التحويبلت الٍب يقـو هبا اؼبغَببوف ألسرىم كأقارهبم. -
 دكر اؼبهاجرين كسفراء للوطن. -

من اعبوانب، كخّب مثاؿ لذلك: فقداف الببلد إف ىجرة الكفاءات العلمية السودانية قد أثرت سلبان على العديد 
الستثمار مإب مقدر متمثل ُب الصرؼ على تعليم كتأىيل األطباء. ك ُب السوداف ال توجد تقديرات عن حجم الصرؼ 
اؼبإب على تعليم الطبيب السودا٘ب كاػبسارة اؼبالية جراء ىجرتو، كلكن أشارت بعض الدراسات إٕب أف أم مهاجر مهِب 

 ـ(.َُِّألف دكالر أمريكي)بدر،  ُْٖن أفريقيا يكلف بلده خسارة مالية تقدر دببلغ مؤىل م

إف ىجرة األطباء تَبؾ أثران سالبان على تغطية كجودة اػبدمات الصحية كخاصة ُب الواليات كاؼبناطق الريفية. 
البلداف الٍب تعا٘ب نقصان حادان ُب كتشّب األرقاـ إٕب أف ىجرة األطباء ردبا تكوف عامبلن قويان ُب تصنيف السوداف ضمن 

على الرغم من كجود العديد من مؤسسات التعليم الطيب  اؼبوارد البشرية الصحية، حبسب منظمة الصحة العاؼبية،
 كالصحي الٍب زبرج أعدادان مقدرة.

بب فقداف كذلك بس كما أثرت ىجرة أساتذة اعبامعات سلبان على طاقة ككفاءة اؼبؤسسات التعليمية كالتدريبية،
 طالب لكل أستاذ(.ٕٗالكفاءات من األساتذة كاؼبدربْب)

استغبلؿ ككاالت  جبانب ىذه اآلثار ىنالك إفرازات سالبة للهجرة على الكفاءات اؼبهاجرة نفسها مثل:
كالتوظيف كاالستخداـ ُب مواقع كمهاـ  كإجراء اؼبعاينات بشكل غّب الئق، االستقداـ كظباسرة التوظيف للمهاجرين،

،باإلضافة ؼبظاىر فقداف اغبقوؽ كاؼبضايقات كالتحجيم اؼبهِب كالعلمي للمهاجرين ُب الدكؿ اؼبستقبلة  قل من اؼبؤىبلتأ
 ىذا فضبلن عن اآلثار النفسية كاالجتماعية كالثقافية.

 التوصيات
 العقوؿ ىجرة لكبح ستستخدـ كحوافز كالٍب ُب الوطن البلزمة كاالقتصادية كاالجتماعية السياسية الظركؼ هتيئة -ُ

 .كبّبة بدرجة اؼبطلوب االستثمار كاجتذاب
 ربسْب بيئة العمل كربسْب أجور الكفاءات العلمية. -ِ
 .إشاعة ركح العدؿ كاالستقرار االجتماعي كالسياسي كاألمِب -ّ
 القضاء على التعقيدات البّبكقراطية كاإلدارية. -ْ
 لعلمي كربطها بسياسات التنمية كسوؽ العمل.إهباد بيئة مبلئمة لتطوير التعليم كالبحث ا -ٓ
 .توفّب فرص التدريب بالداخل كاػبارج ،أف تتحمل الدكلة لتكلفة األحباث العلمية كاؼبؤسبرات العلمية -ٔ
 كضع برامج كطنية ؼبواجهة ىجرة الكفاءات العلمية السودانية كتنظيم أكضاع اؼبهاجرين. -ٕ
 تنمية االقتصاد الوطِب. االستفادة من مدخرات اؼبغَببْب ُب -ٖ
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 . العمل على تشجيع اؽبجرة اؼبعاكسة -ٗ
 ُب لدم الكفاءات العلمية السودانية كالتكنولوجية العلمية كاؼبهارات اؼبعرفة من لبلستفادة اسَباتيجيات كضع -َُ

 الوطن. تنمية أجل من دكؿ اؼبهجر
 الشبكات إقامة حجمها كلتشجيع لتحديد وؿالعق ىجرة بشأف عليها االعتماد يبكن معلومات قاعدة إنشاء -ُُ

 .ُب دكؿ اؼبهجر ىم كأكلئك الذين الوطن ُب اػبرباء بْب كالتعاكف
دراسة سوؽ العمل اػبارجي لتحديد احتياجاتو من األطر البشرية السودانية، كاالستفادة من ذلك ُب ربديد  -ُِ

 االحتياجات التدريبية.
 مة للهجرة كضبطها دبا ىبدـ األىداؼ العامة للدكلة.مراجعة القوانْب كاللوائح اؼبنظ -ُّ 

 إبراـ اتفاقيات ثنائية مع الدكؿ اؼبستقبلة للمهاجرين ضمانان غبقوقهم كضبايتهم من أم اعتساؼ عليهم. -ُْ
إحكاـ تنظيم كمراقبة مكاتب التشغيل ككضع تشريع خاص هبا لضبط أدائها كاغبد من اإلفراط ُب التشغيل ُب  -ُٓ

 كف مراعاة اؼبصلحة الوطنية.اػبارج د
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 قائمة المراجع

 المصادر والمراجع

 اإلسكندرية. الناشر منشأة المعارف، م( دراسات في جغرافية السكان،ٜٛٛٔعباس فاضل) السعدي، (ٔ
 

 ، بيروت. النشر و للدراسات العربية المؤسسة :العربية األدمغة ىجرة م(،ٕٜٚٔ) إلياس الزين، (ٕ
 

م(،ىجرة العقول والكفاءات وأثرىا على التنمية االقتصادية في السودان، دار ٖٕٔٓعبدالرحمن الطيب) أيوبية، (ٖ
 الخرطوم. المصورات للنشر،

 

 اإلسكندرية. دار المطبوعات الجديدة، م( ريفنا النامي،ٕٜٛٔعبدالمنعم محمد) بدر، (ٗ
 

 رة.القاى ، دار الفكر العربي،األنثروبولوجيةم(الجغرافيا ٜٛٛٔفاروق عبدالجواد) شويقة، (٘

 الرسائل والبحوث
م( أثر ىجرة العقول البشرية على استدامة التنمية في السودان) دراسة ٕٓٔٓإبراىيم، حاجة عبدالرحمن إبراىيم اإلمام) (ٔ

 جامعة الخرطوم.  –م(رسالة ماجستير ، معهد الدراسات البيئية ٕٓٔٓ –م ٜ٘ٛٔتطبيقية من عام 
 

 مركز عن بحثية دراسة السورية، العربية للجمهورية إشارة مع العربية العلمية الكفاءات ىجرة م(،ٕٛٓٓعصام ) خوري، (ٕ
 سوريا. دمشق، اإلستراتيجية، والبحوث .الدراسات

 

م(،ىجرة الكفاءات الوطنية وإشكالية التنمية في المغرب العربي : دراسة حالة الجزائر ٕٔٔٓشيخاوي سنوسي) (ّ
 الجزائر.–لمسان ت–رسالة ماجستير، جامعة أبوبكر بلقايد  -مٕٓٔٓ-ٜٜٜٔ

 الدوريات والمجبلت
 م.ٖٕٔٓالعدد العاشر يونيو م( مجلة آفاق الهجرة،ٖٕٔٓصديق محمد أحمد مضوي) أحمد، (ٔ

 

العدد  الدوافع والفرص والتحديات، مجلة آفاق الهجرة، م( ىجرة الشباب:ٕٗٔٓخالد على عبدالمجيد) اللورد، (ٕ
 م.ٕٗٔٓسبتمبر -الثالث عشر

 

م( نحو شراكات اقتصادية فاعلة بين الدولة والمغترب، أوراق مؤتمر المغتربين العام ٕٗٔٓ)الماحي خلف اهلل الماحي، (ٖ
 الخرطوم. م،قاعة الصداقة،ٕٗٔٓأغسطسٕٔ-ٜٔالسادس

 

م( تطور سوق العمل الخارجي وأثره على قدرة السودان التنافسية، في أوراق مؤتمر ٕٗٔٓالطاىر سليمان) إيدام، (ٗ
 .الخرطوم م،قاعة الصداقة،ٕٗٔٓأغسطسٕٔ-ٜٔالمغتربين العام السادس 

 

العدد العاشر  آفاق الهجرة، ورقة في مجلة: م(ىجرة األطباء واألطر الصحية السودانية،ٖٕٔٓالشيخ الصديق) بدر، (٘
 م.ٖٕٔٓيونيو

 

 الكويت. العربي، مجلة ،"العربي عالمنا في السلطة و المثقفون" م(ٜٜٜٔ) الدين، أحمد، بهاء (ٙ
 

م( ورقة عمل حول المتغيرات االقتصادية والمشكبلت االجتماعية في دول المهجر ٕٗٔٓ) عبدالمجيد يس صالح، (ٚ
-ٜٔوانعكاساتها على المغتربين السودانيين العاملين بالخارج)الواقع والحلول(،أوراق مؤتمر المغتربين العام السادس

 .الخرطوم  م،قاعة الصداقة،ٕٗٔٓأغسطسٕٔ
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العدد العاشر  ىجرة الكفاءات السودانية المتميزة، مجلة آفاق الهجرة، م( إطبللة علىٖٕٔٓالهادي) عبدالصمد، (ٖ
 م.ٖٕٔٓيونيو

 التقارير والمقاالت
 .أسرىم وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية االتفاقية (،مٜٜٓٔالمتحدة ) األمم العامة الجمعية (ٔ

 

 ة.م( توصيات بشأن إحصاءات الهجرة الدوليٜٜٛٔاألمم المتحدة) (ٕ
 

 اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان.   تقرير الهجرة الدولية لعام، م(ٕٕٓٓاألمم المتحدة) (ٖ
 

 .البشرية والتنمية التنقل :العراقيل رفع  العالمي البشرية التنمية م ( تقريرٜٕٓٓاألمم المتحدة) (ٗ
 

 م. ٖٕٔٓيونيو-العاشرالعدد  ورقة في مجلة آفاق الهجرة، م(ىجرة الكوادر السودانية،ٖٕٔٓعلي أحمد) محمد، (٘
 

األسباب والتداعيات والحلول، مبادرة  م( ورقة، بعنوان: ىجرة أساتذة الجامعات:ٕٙٔٓعثمان محمد األمين) مقبول، (ٙ
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 انثمافت انسىداَُت
 

 الفاتح الشيخ يوسف 
 كمية التربية "حنتوب" –جامعة الجزيرة  -معاصرأستاذ التاريخ الحديث وال
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بناء على توجو اليونسكو ُب ؾباؿ تعزيز التصور الثقاُب كاللغوم كألنبية الثقافات ُب ربقيق التنمية ُب القارة 
اإلفريقية تأٌب أنبية ىذه الدراسة .كالٍب تسلط الضوء كتعرؼ دبفهـو الثقافة لغة ك إصطبلحان ،كما تعرؼ بالثقافة عند 

ائفة من الباحثْب الغربيْب كاؼبسلمْب .كدبا أف مفهـو التنوع الثقاُب يرتبط بدكؿ بعينها كيعترب مصدر للصراعات ط
كاغبركب ،كمن بْب ىذه الدكؿ السوداف فالبحث يقدـ خلفية للتنوع الذم يتسم بو السوداف أثنيا كجغرافيان كلغويان 

سودانية كخصائصها كأبرز اؼبدارس ُب الثقافة السودانية .كىي مدرسة كاقتصاديان كيبضي البحث ليعرؼ دبفهـو الثقافة ال
 ٍب اؼبدرسة العنصرية . الصراع ك اغبوار الثقاُب ،كمدرسة الوحدة ُب التنوع "مفهـو السودانوية"

كُب البحث تفصيل يبْب التنوع الثقاُب ُب الببلد ،خاصة أف بالسوداف أجناس كأعراؼ ـبتلفة تضم العرب 
النوبة كالبجة كغّبىم من االعراؽ كتتعدد اللغات ُب الببلد كتبلغ ما يزيد من مائة من اللغات غّب اللهجات كالزنوج ك 

 احمللية إضافة إٔب التنوع ُب اؼبعتقدات.
كبالبحث تفصيل يوضح فكرة التعددية الثقافية كتبياف مفصل ؼبستقبل ىذه التعددية الثقافية ُب اجملتمع السودا٘ب 

ة مشاؿ ك كسط الببلد ،ثقافة البجة ُب الشرؽ ،ثقافة االنقسنا كاؼباباف ُب النيل األزرؽ ،ثقافة النوبة ُب الذم يضم ثقاف
جباؿ النوبو ،ثقافة الفور كالزغاكة كالبديات كغّبىم من القبائل ُب دار فور . كُب البحث توضيح للرؤية اؼبستقبلية ؽبذه 

خ التفاىم بْب اجملتمعات كالشعوب ،تدعيم فكرة التكامل كالتعايش الثقافات إنطبلقان من صبلة أفكار أبرزىا ترسي
السلمي بْب الثقافات اؼبختلفة داخل القطر الواحد كُب القارة األفريقية بصورة أمشل من اجل ترسيخ دعائم اؼبواطنة الٍب 

بْب الشعوب مع  تنسجم فيها اػبصوصيات كيتم تقبل التعدد كاالختبلفات،مع العمل على تطوير الثقافات لتقرب
 حفظ الَباث كاؼبوركث الثقاُب كتنوع أشكالو. كىبتتم البحث خباسبة كنتائج كتوصيات.

 مقدمة
كلم مربع ، لذا فهو ثالث أكرب دكلة ُب أفريقيا بعد اعبزائر كالكنغو   ََ.ِٖٖ.ُيبتد السوداف ُب مساحة تبلغ 

ة العربية السعودية، كالسادس على نطاؽ العآب، ككاف السوداف الديبقراطية، كالثالث ُب الوطن العريب بعد اعبزائر كاؼبملك
مليوف كلم مربع أم ما يعادؿ مليوف  َََ.ٖٗٓ.ِقبل إنفصاؿ جنوب الببلد ىو األكرب مساحة، ُب مساحة قدرىا 

 ميل مربع تقريبان.

كأفريقيا الوسطى كتشاد يقع السوداف ُب مشاؿ شرؽ أفريقيا، كذباكره سبع دكؿ: جنوب السوداف، أريَبيا، أثيوبيا، 
كلم، كمع أفريقيا الوسطى يبلغ طوؿ الشريط ِٕٓكليبيا كمصر، كيبلغ طوؿ الشريط اغبدكدم بْب السوداف كأثيوبيا 

% كاؼبسيحْب ٕ.ٔٗمليوف نسمة، تبلغ نسبة اؼبسلمْب حوإب  َٕٓ.ّّكلم. كيقدر السكاف حبوإب   َّٖاغبدكدم 
 % من العدد الكلي كينتشركف ُب النيل األزرؽ كجنوب كردفاف.َّحوإب  %، بينما تبلغ نسبة الديانات اآلخرلّ
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أما اإلثنيات كالقبائل فأبرزىا النوبة ُب الشماؿ، كالقبائل اإلفريقية ُب دارفور كجنوب النيل األزرؽ، كالبجة ُب 
 شرؽ السوداف.

ستعمر الربيطا٘ب، كتسود لغات أخرل  أما اللغات فهي العربية كىي اللغة الرظبية، كاللغة االقبليزية كىي لغة اؼب
 كالنوبية كالبجاكية كغّبىا.

إستنادان إٔب ىذا التمدد اعبغراُب كاغبدكد اؼبمتدة كدكؿ اعبوار الٍب ربيط بالسوداف مع اتساع اؼبساحة فقد تنوعت 
ع مناخي آدل لتنوع أصوؿ سكاف الببلد فضمت أصوؿ أفريقية كعربية، كردبا آسيوية كأكربية. كقد حىب اهلل الببلد بتنو 

. كالببلد ملتقي لطرؽ 1األقاليم الطبيعية كالظركؼ البيئية فأنعكس على سبل ككسائل كسب العيش لسكاف الببلد
االتصاؿ فبا اتاح فرصة االختبلط بالشعوب االخرم ، كإلبراز ذلك وبسن بنا التعرؼ علي مفهـو الثقافة ٍب الثقافة 

 السودانية.

 الثقافة لغة -
ُب اللغة تعِب التهذيب كالصقل كاغبذؽ كاإلجادة، يقاؿ ثقف الشئ حذقو، كرجل حذؽ تعِب حاذؽ الثقافة 

 . 3كيقاؿ ثقف الرمح: أم قومو كسواه، ثقفو بالتثقيف أم أقمت اؼبعوج منو ِفهم فطن

 الثقافة اصطالحاً  -
اؼبستعملة ُب اغبضارة، كال  Cultureتعددت تعريفات الثقافة إصطبلحان فالغربيوف يعربكف عن كلمة الثقافة بلفظ 

تزاؿ تستعمل ُب الفرنسيو كاالقبليزية، أم دبعُب الثقافة الفردية كالثقافة بوجو عاـ. كُب العلـو الطبية كالتطبيقات 
 .ْالصناعية استخدمت دبعناه "األصلي" أم عملية إنتماء االشياء اؼبادية كاعبراثيم كالؤلٕب "بالزرع كالتصنيع"

 االصطبلح قوؽبم "اهنا طريقة اغبياة الٍب تتمكن صباعة بشرية من تأسيسها لتكوف مقبولة من كمن التعريفات ُب
صبيع أفراد اعبماعة كمبلئمة ؽبم كمجموع، كىي طريقة تتضمن أساليب اإلدارة كآلياهتا كمبط التفكّب كآداب السلوؾ 

غة، كمبط العيش دبا يتضمنو من مسكن كاؼبعتقدات، أك منظومة األخبلؽ كالقيم الٍب ربكم اعبماعة، ككذلك الل
كمأكل كمشرب، كمن عبلقات كأنظمة سلوؾ تؤسس للتواصل بْب الفرد كالفرد، كبْب اعبماعة كاعبماعة، كبْب الفرد 

 كالطبيعة كبينو كبْب الوجود.

. بينما ُٓب"كيعرؼ ككؿ ديورانت الثقافة بقولو : "أهنا تعِب النظاـ االجتماعي كالتشريعي كاػبلقي كالنشاط الثقا
. أما مالك بن ٔعرفها أضبد شليب بقولو : "ىي الرقي ُب األفكار النظرية مثل القانوف كالسياسة كاألخبلؽ كالسلوؾ"

كما يرل أف الثقافة  ٕ نيب فّبل أهنا " ؾبموعو من الصفات اػبلقية كالقيم االجتماعية الٍب يتلقاىا الفرد منذ كالدتو"
 كظيفة اؼبثقف دفع اجملتمع إٔب ما فيو من نوازع اغبق كاػبّب كالفضيلة. تعِب إدراؾ قضايا اجملتمع كأف

 . ٖـ بأهنا صبيع معارؼ اإلنساف اؼبتعلقة بالطبيعة كاجملتمعُٖٓٗأما منظمة اليونسكو فقد عرفت الثقافة ُب عاـ 
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كأدكات كطرؽ عيش كفبا تقدـ يتضح أف الثقافة أكسع من ؾبرد اإلبداع األديب كالفِب أك الفكرم لتحوم أساليب 
مبتكره أك منقولة، تستتبع اغباجات الضركرية أك الكمالية لئلنساف هبدؼ تيسّب األمور كتيسّب اغبياة كحل اؼبشكبلت 

 كإشباع الرغبات.

 خصائص الثقافة -
 للثقافة خصائص نوجزىا ُب التإب:

  كتتكيف كفقان للظركؼ لتليب أهنا ظاىرة تلقائية إنسانية تيكتسب بالتعليم كالتعلم.تتسم باالستمرارية
 احتياجات الفرد كاعبماعة.

 ٗاإلنتشار كالتنوع بْب اجملتمعات فكل ؾبتمع لو ثقافة كإف كانت بدائية. 

 الثقافة السودانية -
للتعرؼ على الثقافة السودانية البد من معرفة من ىو السودا٘ب؟ ٌٍب معرفة تكوينو االجتماعي كأصولو، طبيعة 

 كتعدد مناخها .الببلد ، إتساعها 

كعند اإلجابة على من ىو السودا٘ب؟ فحرم بنا القوؿ أف السوداف يسكنو شعب ىجْب لو ثقافات متباينو، ففي 
مشاؿ الببلد يسود العنصر النويب، كُب شرؽ الببلد قبد البجو كُب النيل األزرؽ كدار فور توجد عناصر أفريقية كأخرل 

بة ُب جنوب كردفاف قبد النوبة، كُب كسط الببلد قبد العنصر العريب الذم ربمل الدماء األفريقية، كُب جباؿ النو 
 إختلطت دمائو بدماء أىل الببلد األصليْب. كىذا التعدد يوضح جببلء أف أىل السوداف شعب ىجْب.

اهتا التارىبية كاؽبوية الثقافية السودانية تعترب مرتكزان أساسيان لوحدة الببلد. عليو فإف السوداف ىوية جامعة ؽبا مرتكز 
الضاربة اعبذكر من حيث القدـ إضافة إٔب ذلك ىنالك ثقافة ترجع ألقدـ العصور كتاربخ ىذه الببلد صنعتو أقواـ 

 كصباعات متعددة ذات إرث مشَبؾ.

فالسوداف دبفهومو اغبإب بو كثّب من اػبصائص الٍب سبيزه منذ القدـ، من بينها طبيعتو القارية كسواحلو اؼبمتدة 
اف النيل بفركعو، ٍب قربو من مركز اغبضارات ُب العآب القدٙب ٍب إف حضارتو من أقدـ اغبضارات، كيعتقد أهنا كجرب

 األكٔب من حيث القدـ، كحبكم ىذه العوامل فإف تكوينو البشرم كتطوره االجتماعي نتاج تداخل بفعل ىذه العوامل.

لك ـبتلفة، نبتو، مركم، نوباتيا، اؼبقرة، علوه، ٍب كانت كقد شهدت الببلد عرب تارىبها اؼبمتد قياـ كيانات كفبا
 اؼبمالك اإلسبلمية الفونج، الفور، تقلي، اؼبسبعات.

ككاف سكاف الببلد ُب تلك الفَبة من عناصر تنتمي إٔب النوبة كالزنوج كالبجة، كبعد دخوؿ العرب ؼبصر كفدكا 
ببلد األصليْب، كبالتزاكج حدث االنصهار، فنشأ جيل إٔب السوداف فبدأ اإلستقرار ، كتبعو التزاكج مع سكاف ال

 .َُمستعرب إستطاع أف وبكم ُب اؼبمالك اؼبختلفة
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ككانت ىذه اؼبمالك رأس الرمح ُب نشر الثقافة اإلسبلمية العربية كسط أىل الببلد، كبفضل جهود ملوكها ربوؿ 
بلمية العربية كأختلطت ىذه الثقافة بالثقافات سكاف الببلد الوثنيوف إٔب اإلسبلـ كظهرت بينهم مظاىر الثقافة اإلس

 كالعادات اإلفريقية. كبرزت ثقافة جديدة ىجْب عمادىا اللساف العريب الذم ضم أقواـ ٓب تكن لغتهم العربية.

كىكذا اختلط اؼبوركث العريب الوافد باؼبوركث األفريقي، ككاف نتاج ذلك ما يعرؼ بالثقافة السودانية، كقد أشار 
ٔب قدـ ىذا التماذج، إذ أف العرب كانوا يعيشوف منذ القدـ على ضفٍب حبر القلـز فاختلطوا بالبجو ُب شرؽ الطربم إ

السوداف كنتج من ىذا االختبلط عشائر من حضرموت عرفوا باغبداربة، كما أختلطت ؾبموعة من ىوازف بالبجو 
 ارؼ كىذه أمثلة فقط تبْب ىذا التماذج.كنتاج ذلك كاف اغبلنقة، كأشار إبن حوقل إٔب كجود عرب سود ُب القض

كؼبا تعمقت صلت العرب بببلد النوبة بعد اتفاقية البقط التصاىر بْب العرب كالنوبة كانت دكلة الفونج. ٍب 
 جاءت ىجرات متعددة من قبائل بِب ىبلؿ كجهينة كىجرات أخرل أثرت ُب ثقافة أىل السوداف.

زنوج إنصهركا كتزاكجوا مع العناصر العربية، فأصبح السكاف ىجينان من خبلصة األمر أف عناصر النوبة كالبجة كال
ىذه اجملموعات فهم أفارقة موطنان كعرب من حيث الدـ كالثقافة كالدين، كىم نسيج متجانس بْب كل ىذه اجملموعات 

 ، تكاملت فيهم عناصر العركبة كاألفريقية كاإلسبلـ كأيطلق على ىذا اؽبجْب كلمة سودا٘ب.

ثقافتو بالثقافة السودانية كىي ثقافة ناذبة من ىذا النسيج االجتماعي اؼبكوف من صباعات قبلية كثقافية  كعرفت
 متعددة، كتكاملت ُب ىذه الدكلة ككونت اإلنساف السودا٘ب ذك الشخصية اؼبتفردة.

 .ُُفاىيمكالذم يدقق النظر ُب السوداف هبد أنو متعدد الثقافات، متعدد اػبصوصيات، متعدد الرؤل كاؼب

 التنوع الثقافي في السودان
التنوع الثقاُب ظاىرة عاؼبية ال ترتبط بدكؿ بعينها، علمان بأف التنوع مصدر من مصادر الصراعات كاغبركب ُب  

سن إدارتو ، كُب كاقع األمر أف ظاىرة التنوع اللغوم ظاىرة عاؼبية ال يرتبط كجودىا  ُِكثّب من الدكؿ إف ٓب ربي
خلفة خاصة ؾبتمعات القارة األفريقية بل توجد ُب كثّب من الدكؿ فعلى سبيل اؼبثاؿ توجد ُب فرنسا باجملتمعات اؼبت

. عليو يبكن القوؿ أف ُّكبلجيكا كبريطانيا كاسبانيا كاؽبند كالصْب، كىذه دكؿ تقع خارج نطاؽ القارة اإلفريقية
. كمعلـو أف ا لتعدد الثقاُب كالعرقي يؤدم إٔب الصراعات كاغبركبات التعددات الثقافية كالعرقية ظبة فبيزة لعآب اليـو

كيهدد االستقرار كالتنمية، كقد حظي موضوع التنوع الثقاُب ككجد عناية للنظر فيو من اؼبنظمات الدكلية كاالقليمية، 
 كمن ىذه اؼبنظمات منظمٍب اليونسكو كاأليسيسكو، فدعت ىذه اؼبنظمات إٔب :

  لؤلحَباـ.أف يكوف التنوع الثقاُب رمزان 
 .أف يكوف حافزان للتنمية 
 ُْتعزيز مفهـو التنوع الثقاُب لتعزيز التعايش كاغبوار كإشاعة ثقافة السبلـ  

كقد بينا أف السوداف يتميز بالتعدد كالتنوع ُب كثّب من النواحي، إقتصاديان كجغرافيان كثقافيان كلغويان فبا جعل منو 
فتوحة كالدكؿ الٍب ذباكره، كقد آدل ذلك لوجود إثنيات كعرقيات ـبتلفة، قارة أفريقيا مصغره كذلك حبكم اغبدكد اؼب
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تنتمي إٔب اجملموعات اغبامية كالزقبية كالسامية، كقد فصلنا ُب ذلك، فكاف السوداف اغبإب يضم العرب كاؼبساليت 
ؼبتأمل ُب ىذا الواقع هبد أف بالسوداف . كا  ُٓكالفور كالزغاكة، كالبديات كالنوبا كالبجا كالربٌب كاؽبوسا كالفوال٘ب كالبغرما

 أكثر من مائة كعشركف قبيلة، كتسود فيو أكثر من مائة ؽبجة ؿبلية.

 كىذا التعدد جعل قبائل السوداف سبارس ثقافات متعددة أبرزىا:
 أكالن: ثقافة سكاف مشاؿ السوداف

 ثانيان: ثقافة البجا ُب الشرؽ
 ثالثان: ثقافة النوبة ُب جباؿ النوبة

 عان: ثقافة الفور كالزغاكة كاؼبساليت كقبائل دارفور األخرلراب
 خامسان: ثقافات اؼبايات كالربٌب كالوطاكيط ُب النيل األزرؽ

 .سادسان: ثقافة كسط السوداف

كعلى كجو اليقْب تتعدد الثقافات إٔب أكثر من ىذا العدد كتوجد ثقافات أخرل تسود ُب مناطق ـبتلفة من ببلد 
ف لكل ؾبموعة بشرية مهما صغرت ثقافة تعتز هبا كلكل ؾبتمع عاداتو كتقاليده، كقد أىتم الباحثوف السوداف. خاصة أ

من أىل السوداف كعلماء السياسة كاالجتماع بدراسة الثقافة السودانية لتحديد أصلها، كقد استباف الرأم ُب شكل 
 مدارس ثبلث ، نشّب إليها على النحو التإب:

 خيةأواًل: المدرسة التأري
يؤمن انصار ىذه اؼبدرسة باألحداث التأرىبية كيعتربكف أف أم حدث تأرىبي يبثل حقيقة ثقافية ال يلغي ما قبلو، 

. كىذه اؼبدرسة تنظر لوقائع التاريخ كتعدد حقبة ُب ببلد السوداف، كخبلصة ىذا الرأم يبكننا  ُٔكلكنو يبثل قوة جديدة
م مدرسة اغبوار الثقاُب إذ أف بالببلد ثقافات متنوعة كمتداخلة. كيؤمن أف نسمي ىذه اؼبدرسة باؼبدرسة الثقافية أ

بعض أصحاب ىذه اؼبدرسة أف ىنالك ثقافة كاحدة هتيمن على الثقافات األخرل كىي الثقافة اإلسبلمية الٍب برزت 
ة الربكفيسور مع حكم دكلة الفونج كأحدثت ربوالن حضاريان كىيمنو على الثقافات األخرل كمن انصار ىذه اؼبدرس

 .ُٕأضبد ؿبمد علي حاكم

 الوحدة والتنوع –ثانيًا: المدرسة السودانوية 
من أبرز دعاة ىذه اؼبدرسة سعد الدين فوزم الذم دعى ؽبا ُب هناية طبسينيات القرف اؼباضي، كىي مدرسة 

رل أنصار ىذه اؼبدرسة أنو مستمرة لفَبة طويلة كتقـو فكرهتا على تنوع األعراؼ كاألجناس كالثقافات ُب السوداف. كي
بالرغم من التباين كالتعددية فهي مكملة لبعضها مع كجود عناصر موحدة داخل ىذه الَبكيبات اؼبختلفة، كأبرز ىذه 

 العناصر اإلسبلـ كالعركبة .

 كيتكامل مفهـو الوحدة ُب التنوع مع مفهـو السودانوية الٍب تعترب الثقافة السودانية امتداد طبيعي لثقافات
 متعددة كمن ىذا اؼبنظور يبكن تقسيم الثقافة السودانية إٔب ثبلث:

 .الَباث اؼبعتق القدٙب اؼبتوازف منذ أقدـ العصور 
  عربية إفريقية كتيارات أخرل كالفرعونية كالركمانية. –التيارات الوافدة 
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 التيار العركيب 

 . ُٖكتتدرج ىذه الشعب اؼبختلفة لتكوف الثقافة السودانية

ا إٔب كتابات كل من يوسف فضل حسن )كتاب اللوح( ك )كتاب الساقية( حملمد إبراىيم أبو سليم، كنشّب ىن
 ككتابات ؿبمد عبد اغبي ُب ديواف )العودة إٔب سنار(.

 كىو منحى من ىؤالء الكتاب السودانيْب لتأصيل الثقافة السودانية.

 ثالثًا: المدرسة العنصرية
ف ثقاُب مع إضافة البعد التأرىبي كينقسم أنصار ىذه اؼبدرسة إٔب تيارات تعتمد ىذه اؼبدرسة على العنصر كمكو 

ثبلث، تيار يرل سيادة ثقافة العنصر العريب لكثرتو العددية فسادت ثقافتو كاستعلت ىيمنتو على بقية الثقافات، التيار 
ى للمزاكجو بْب العنصرين اإلفريقي الثا٘ب يرل أف السوداف ينتمي إٔب العنصر الزقبي اإلفريقي، أما التيار الثالث فيسع

 كالعركيب كيدللوف على ذلك بالتداخل ُب اللغة كالسمات الثقافية كاعبسدية.

عليو فإف ىذه اؼبدرسة تركز على العنصر كمحور ُب التكوين الثقاُب ٍب يأٌب اؼبكوف التأرىبي كالعوامل 
 .ُٖموعات السكانية ُب السوداف كأمباط سلوكهااإلجتماعية، كتعِب ىذه اؼبدرسة كفقان ؼبا أكردناه بطبيعة اجمل

كبالنظر لتياراهتا الٍب أكردناىا يبكن أف نؤكد أف التيار األكؿ ينظر إٔب العنصر العريب الذم يشكل اغلبية كإليو 
م برز كرد ترجع الثقافة السودانية، كالتيار الثالث فينظر إٔب العنصر الزقبي اإلفريقي كىو يبكن تسميتو بتيار الزنوجة الذ

فعل للتيار العركيب كمن إبراز ركاد ىذه اؼبدرسة  الشاعر كالرئيس السنغإب ليوبولد سيدار سنقور على مستول القارة 
 اإلفريقية، أما التيار الثالث فهو تيار توفيقي يدعو للمزاكجة بْب العركبة كالزنوجة كأبرز ىؤالء الدكتور ؿبمد عبد اغبي.

وداف شعب ىجْب كثقافتو ثقافة ىجْب كقد عرب عن ذلك الشاعر السودا٘ب خبلصة ما ذكر أف شعب الس
 .  ُٗإظباعيل حسن )كد حد الزين( أىلي عرب فبزكجة بدـ الزنوج اغبارة ديل أىلي

بقولو : كقبل أف تنكر٘ب أظبع قصة  َِأك كما عرب السفّب كالوزير كالشاعر الدبلوماسي صبلح أضبد إبراىيم
العداء كاإلخاء منذ قدـك العريب حامل السوط اؼبشل للجماؿ على بادية السوداف كاػبريف اعبنوب كالشماؿ حكاية 

بالسنة كالكتاب وبمل ُب رحالو طموحو كلوحو كشبرتْب ُب جراب كشجر األنساب القيتو ُب تقلي ُب الَبعة اػبضراء، 
فبا بذرتو  هن من بنات جدؾ األكربُب كاكا كتيجاف األقمار كاأللعاب تفتحت حقيقة ظبراء ُب احشاء كل أـ كلد من

حقيقة كبّبة،  كشعر مفلفل ذر على إىاب فكاف منها الفور كالفونج ككل سحنة فاضبة كرظبة غليظة. نطف األعراب
عارية، كالفيل، كالتمساح ، كاؼبنيف فوؽ كسبل سليطة اعبواب، كذب الذم يقوؿ ُب السوداف، أنِب الصريح إنِب 

 . ُِأجل كذابالنقي العرؽ، أنِب احملض 

كبإعماؿ النظر ُب كل ما ذكر ندرؾ سبامان حقيقة التنوع الثقاُب ُب السوداف كتباين أمباطو كفقان لتباين اعبماعات 
كاؼبوركثات كاؼبعتقدات الٍب إكتسبها أىل السوداف من مصادر ـبتلفة، إذ يتكامل التداخل فيو الفرعونيو كاؼبسيحية 

 ية، كحْب النظر كالتدقيق يبكن أف ترجع كل ثقافة إٔب أصوؽبا.كاإلغريقية كاإلفريقية كاإلسبلم
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من ٍب االستفادة من ىذا التنوع الثقاُب التارىبي من التنوع العرقي كاؼبتبلقح مع البعد التارىبي الناتج من قدـ 
 تاريخ السوداف كموركثاتو البد من رؤية مستقبلية للتعددية الثقافية ُب اجملتمع السودا٘ب.

 ة المستقبميةالرؤي -
كفبا تقدـ من رؤل كأفكار حوؿ التعددية الثقافية ُب السوداف كحٌب ال تتصدع الدكلة بصراع اإلثنيات كإف قل 

 عددىا فالرؤية اؼبستقبلية تبُب على اآلٌب:

 .ترسيخ كتعزيز مفهـو التنوع الثقاُب ليسهم ُب التعايش السلمي كتقوية نسيج اجملتمع 
 وع الثقاُب لكي ال تنتشر الصراعات.العناية بنمو مناطق التن 
 مع العناية باللهجات كالثقافات احمللية . أف يكوف التنوع الثقاُب رمزان لئلحَباـ اؼبتبادؿ 
  العمل أف يكوف التنوع الثقاُب مصدران للغُب الثقاُب كاغبضارم مع دمج الثقافات احمللية ُب بعضها البعض

 كات فيما بينها.لتحقيق أكرب قدر من التجانس كإهباد مشَب 
 .العناية بكل الثقافات حٌب ال يكوف ىناؾ شعور بوجود ثقافة استعبلء كثقافة ىامش 
  االعَباؼ بالتنوع ليسهم ُب بناء الوحدة الوطنية كالقومية السودانية كقد أكد على ذلك دستور السوداف
 . ِِـََِٓـ كدستور السوداف االنتقإب لعاـ ُٖٗٗ
 مية القومية مساحة ُب البث اإلعبلمي إلظهار التنوع الثقاُب كاللغوم كالديِب.أف تتيح األجهزة اإلعبل 
 .اإللتزاـ باؼبواثيق الدكلية كعهود حقوؽ اإلنساف اإلقليمية كالدكلية الداعية لتطوير الثقافات احمللية 

 Silمعهد الصيفي للغات كبالنظر ؼبا ذكر كإعَبافان جبهد الدكلة ُب اإلعَباؼ بالتنوع الثقاُب فقد ظبحت الدكلة لل
بالعمل ُب ؾباؿ لغات كثقافات السوداف، ككما أشار كماؿ جاه اهلل أف ىذا اؼبعهد ًب طرده من عدة دكؿ ُب القارة 

م بالتدخل ُب الشأف الداخلي ُب الدكؿ الٍب يعمل هبا . كقد أشار كماؿ جاه اهلل أف  ِّاإلفريقية كغّب اإلفريقية، إذ أهتي
دكلة  ِٔد قاؿ: أف ىذا اؼبعهد يسمى جبماعة كيكليف لَبصبة اإلقبيل كلو فركع ُب أكثر من أضبد ؿبمو  ِْعشارم

كرئاستة الواليات اؼبتحدة األمريكية كىو معهد تبشّبم كلو عبلقة كثيقة باؼبصاّب اإلسَباتيجية األمريكية أك ككالة 
 ِٓاؼبخابرات األمريكية

 النتائج
 ائج نوجزىا ُب التإبختامان سبكن الباحث من الوصوؿ إٔب نت

 أف السوداف بلد يسكنو شعب ىجْب لو ثقافات متباينة. -ُ
تقـو الوالءت ُب الببلد على الوالءت الٍب قوامها العشّبة كالقبيلة خاصة ُب مناطق دارفور كجنوب كردفاف  -ِ

 كالنيل األزرؽ.
مزدكجة تقود احيانان إٔب نزاعات  السوداف قطر ؿباط بسبع من دكؿ اعبوار ترفده بعناصر كافده ذات كالءت -ّ

 مع بعض دكؿ اعبوار كعلى سبيل اؼبثاؿ تشاد كليبيا كجنوب السوداف كأريَبيا كأثيوبيا.
تأكد بعد إنفصاؿ جنوب السوداف أف الغلبة للثقافة اإلسبلمية العربية الٍب قوامها اللساف العريب مع كجود  -ْ

 ثقافات أخرل.
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لثقافات األخرل تتشكل ُب مناطق النيل األزرؽ كجنوب كردفاف كدارفور مع إكبسار تفيد القراءة اؼبتأنية أف ا -ٓ
 ىذه الثقافات ُب كسط الببلد.

 التوصيات
 توصي الدراسة باآلٌب

دراسة الثقافات احمللية الٍب تنتشر ُب الببلد غّب الثقافة اإلسبلمية للوصوؿ للعوامل اؼبشَبكة كإبراز قيمها  -ُ
 كمضامينها.

 اؼبزيد من الدراسات لعبلقات دكؿ اعبوار هبدؼ الوصوؿ إٔب إدماج ثقافات قبائل اغبدكد اؼبشَبكة. إجراء -ِ
 العناية بالثقافات كاللغات احمللية كإبرازىا ُب األجهزة اإلعبلمية القومية. -ّ
ودانية ُب توصي الدراسة بضركرة أف توٕب اعبامعات الوالئية اؼبزيد من الدراسات حوؿ قضايا الثقافة الس -ْ

 مناطق انتشار ىذه اعبامعات.
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 ىوامش البحث
 ٙٛم، ص ٕٚٓٓمحمد كباشي عبداهلل )الدكتور(: محاضرات في الدراسات السودانية، جامعة الخرطوم، كلية اآلداب،  – 1

– ٛٚ. 
 .ٖٖ، ص ٔأبو الفتح عثمان ابن جني: الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، لبنان، ج - ٕ
م، ٕٕٔٓيونيو  ٕٗ، تاريخ النشر األحد ٕ٘ٔٔاللغات والهوية والثقافات في أقريقيا "اللغة العربية نموذجاً" ، الزيارات  - ٖ
 .ٕص 
 ابن منظور، محمد بن مكرم بن أبو الفضل جمال الدين : معجم لسان العرب ، دار المعرفة ، بيروت، )ب.ت(. - ٗ
 .ٜ/ٔارة، ترجمة زكي نجيب ، طبعة لجنة الترجمة والتأليف، ىامش وول ديورانت : نشأة الحض - ٘

، المنصورة ٔتوفيق يوسف الواعي: الحضارة اإلسبلمية مقارنة بالحضارة الغربية، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 .ٖٙم ، ص ٜٛٛٔىـ ٛٓٗٔ،

 .ٜٔ -ٔأحمد شلبي : حضارة اإلسبلم، طبعة دار النهضة، ص  - ٙ
 .ٖٛلك بن نبي: شروط النهضة، طبعة دار الفكر، دمشق، ص ما - ٚ
. مشروع الخطة االستراتيجية ٖعبد الرحمن بسيسو: ورقة بعنوان الثقافة والهوية أو الثقافة ومعركة الدفاع عن الهوية ، ص  - ٛ

 م.ٕ٘ٓٓسان أبريل ني ٙٔورشة عمل خاصة بمناقشة مسودة الخطة ، وزارة الثقافة، غزة، فلسطين،  –للثقافة الوطنية 
 .ٜٔ – ٜٓمحمد كباشي عبداهلل : مرجع سبق ذكره، ص  -ٜ

م سوداتل  المحدودة ٕٜٛٔىـ ٓ٘ٗٔيوسف فضل حسن: مقدمة في تاريخ الممالك اإلسبلمية في السودان ،  –10
 .ٚم ، ص ٕٕٓٓ

الشامل ، الشبكة العنكبويتى حسن مكي: الواقع الثقافي في السودان، مدخل تحليلي ورؤى مستقبلية، موسوعة التوثيق  -ٔٔ
 .ٕم، ص ٕٙٔٓأبريل  ٗٔ، 

 مٕٛٓٓ – ٜٜٛٔكمال جاه اهلل : التنوع الثقافي في السودان في الفترة من   -ٕٔ

 .ٔموقع متخصص في قضايا اإلسبلم في أفريقيا ، ص   WWW-IslamAfrica.netالشبكة العنكبويتة :  -

 .ٕ -ٔكمال جاه اهلل : المرجع السابق، ص    -ٖٔ

 .ٕكمال جاه اهلل : مرجع سبق ذكره، ص   -ٗٔ

م جرى تنصيب سلطان على الهوسا والفبلتو في بلدة مايرنو بوالية ٕٙٔٓأبريل  ٙمن غرائب الصدف أنو يوم أمس  -٘ٔ
 سنار بوسط السودان وفقًا لتقاليد الخبلفة السكوتية وقد نشرت ىذا النبأ العديد من الصحف والمواقع اإلسفيرية مما يدل على

 ىذا الثراء والتنوع.

 .ٜٔمحمد كباشي عبداهلل : محاضرات في الدراسات السودانية، مرجع سبق ذكره، ص  -ٙٔ

 .ٕٜمحمد كباشي عبداهلل : مرجع سبق ذكره ، ص  -ٚٔ

 .ٜٗمحمد عبداهلل كباشي : مرجع سبق ذكره ، ص  -ٛٔ
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 .ٜٙ – ٜ٘المرجع السابق نفسو : ص  -ٜٔ

د الزين عاش في السودان ومصر، عمل خبيرًا زراعياً، عضو إتحاد األدباء ، عضو إتحاد اسماعيل حسن إشتهر بود ح  -ٕٓ
الفنانين/ لو دواوين شعرية ليالي الريف، خواطر إنسان، حد الزين، نشر قصائده في الصحف والمجبلت ولو دواوين وأغاني 

 بالعامية .

 م.ٜٛٛٔت الثقافة ، الخرطوم، أحمد محمد ساسوق : معجم الشخصيات السودانية المعاصرة ، بي -
صبلح أحمد إبراىيم : تخرج في جامعة الخرطوم كلية اآلداب، انتمى إلى الحزب الشيوعي السوداني وفصل منو،   -ٕٔ

 عمل أستاذ في جامعة أكرا بغانا كما عمل بالسلك الدبلوماسي، ثم مندوب دائم باألمم المتحدة .
 Https://r.m Wikipediaالشبكة العنكبوتية  -

الشعر الذي كتبو الشاعر يعد أثر الزنوجة الواضح في تقاطيع الشعب السوداني، األنف الغليظ ، الشعر المفلفل ، كما   - ٕٕ
 ينفي صراحة في شعره وجود النقاء العربي الخالص أي ال يوجد عرب خلص.

 التشريع وتطوير الثقافات واللغات : أقرت سلطة ٛٙٔم المادة ٜٛٙٔدستور السودان   -ٖٕ

 م.ٕ٘ٓٓدستور جمهورية السودان االنتقالي إلى  -
 مٕٛٓٓم المعدل ٕٙٓٓمشروع قانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية لسنة  -
م، وعقد بمعهد الدراسات األفريقية ٜٜ٘ٔومن أىم ما اقيم ويعالج مشاكل اللغات مؤتمر اللغات الثالث السوداني  -

اآلسيوية بجامعة الخرطوم وقد تناول موضوعات في جانب اللغات والثقافة أىمها المسح اللغوي، إستخدام اللغات المحلية في و 
التعليم، اللغة العربية والثقافة في السودان، اللغة في الحساة العامة، السياسات اللغوية في السودان، اللغات األجنبية في 

 السودان.
ج نصت على أن التنوع الثقافي واالجتماعي للشعب السوداني  ٗم المادة ٕ٘ٓٓودان اإلنتقالي لعام دستور جمهورية الس -

 ىو أساس التماسك القومي وال يجوز استقبللو إلحداث الفرقة.
م أقرت حقوق االقليات العرقية الثقافية وممارسة معتقداتهم وإستخدام لغاتهم ٕ٘ٓٓدستور السودان القومي  ٚٗالمادة  -
 تنشئة أطفالهم في إطار الثقافت واألعراف. مع

 .ٛكمال جاه اهلل : مرجع سبق ذكره ، ص   - ٕٗ

 عشاري أحمد محمود: -ٕ٘

 .ٛكمال جاه اهلل : مرجع سبق ذكره، ص   - ٕٙ

 المصادر والمراجع
 (.ابن منظور، محمد بن مكرم بن أبو الفضل جمال الدين : معجم لسان العرب ، دار المعرفة ، بيروت، )ب.ت -ٔ
 ،.ٔأبو الفتح عثمان بن جني: الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، لبنان ج -ٕ
 أحمد شلبي: حضارة اإلسبلم، طبعة دار النهضة. -ٖ
، ٔتوفيق يوسف الواعي: الحضارة اإلسبلمية مقارنة بالحضارة الغربية، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، ط -ٗ

 م.ٜٛٛٔىـ ٛٓٗٔالمنصورة ، 
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حسن مكي: الواقع اثقافي في السودان مدخل تحليلي ورؤى مستقبلية، موسوعة التوثيق الشامل، الشبكة العنكبوتية،  -٘
 م.ٕٙٔٓ – ٕٗٔٓ

 م.ٛٙٔم المادة ٜٛٙٔدستور السودان  -ٙ
 م.ٕ٘ٓٓدستور جمهورية السودان االنتقالي  -ٚ
افة ومعركة الدفاع عن الهوية للخطة االستراتيجية للثقافة عبد الرحمن بسيسو : ورقة بعنوان : الثقافة والهوية أو الثق -ٛ

 م.ٕ٘ٓٓنيسان أبريل  ٙالوطنية ، ورشة عمل خاصة بمناىضة مسودة الخطة ، وزارة الثقافة ، غزة، فلسطين، 
 WWWم ، الشبكة العنكبويتة ٕٛٓٓ – ٜٜٛٔكمال جاه اهلل : التنوع الثقافي في السودان في الفترة من  -ٜ

Islam Africa.net .موقع متخصص في قضايا اإلسبلم في إفريقيا 
، تاريخ النشر األحد ٕٓٔم، اللغة العربية نموذجاً، الزيارات ٕٕٔٓاللغات والهوية والثقافات في افريقيا، اللغة العربية  -ٓٔ

 م.ٕٕٔٓيونيو  ٕٗ
 مالك بن نبي : شروط النهضة، طبعة دار الفكر، دمشق، )ب.ت(. -ٔٔ
 م.ٕٚٓٓفي الدراسات السودانية ، جامعة الخرطوم، كلية اآلداب،  محمد كباشي عبداهلل: محاضرات -ٕٔ
 م.ٕٛٓٓم المعدل ٕٙٓٓمشروع قانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية لسنة  -ٖٔ
 وول ديورانت: نشأة الحضارة ، ترجمة زكي نجيب، طبعة لجنة الترجمة والتأليف، القاىرة، )ب.ت( -ٗٔ
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 ء بانرأش يف مشال أوغُدااإلَكىنىجُا االجتًاعُت دلتالزيت اإلميا

 ٭٭تامر جاد راشد                      ٭محمد جالل
 جامعة القاىرة. -معيد البحوث والدراسات اإلفريقية -بقسم األنثروبولوجيا مدرس  ٭
 جامعة القاىرة. -معيد البحوث والدراسات اإلفريقية -مدرس بقسم األنثروبولوجيا  ٭٭
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ات متبلحقة ُب كافة مناحي العلم بشكل عاـ، كُب اجملاؿ الطيب بشكل ُب ظل ما يشهده العآب من تطور 
خاص، كونو اجملاؿ األساسي اؼبنوط بو دراسة كل ما يتعلق بصحة اإلنساف كمرضو. إال أف ىذا التطور الكبّب ُب كثّب 

م تعد اغبالة من اآلحياف يقف عاجزنا كغّب قادر على مواجهة كتفسّب بعض القضايا اؼبرتبطة بصحة اإلنساف. فل
الصحية كاؼبرضية الٍب يوجد عليها الفرد ذات منظور أحادم كىو اؼبنظور البيولوجي كما كاف ينظر إليها من قبل. بل 

األبعاد؛ منها ما ىو ثقاُب، اجتماعي، اقتصادم أك سياسي كغّبه من األبعاد  كمتعددةأصبحت قضية متشابكة اػبيوط 
 األخرل.

ىذه تلك القضايا عرب منظور أحادم ذات جدكل، بل بات لزامنا أف تتم دراستها  بالتإب، ٓب تعد دراسة مثل
.حيث يبكن من خبلؽبا دراسة Multidisciplinary Approachesباستخداـ زبصصات كمناىج علمية متعددة اؼبداخل

إٔب استخداـ علم كربليل كافة األبعاد كاعبوانب ذات الصلة باؼبشكلة ؿبل الدراسة. لذلك أصبحت ىناؾ حاجة ملحة 
 . االىتماـاألنثركبولوجيا كأحد أىم العلـو البينية لدراسة مثل تلك القضايا ؿبل 

تعد متبلزمة اإليباء بالرأس من القضايا الطبية اعبدلية لدل الكثّب من األطباء كالباحثْب كالٍب ٓب ربسم حٌب كقتنا 
تمكنوا من التوصل لعبلج فعاؿ ؽبا، كقد إزداد األمر تعقيدنا ىذا، فقد اختلفوا ُب تفسّب اؼبسبب اغبقيقي ؽبا، كما ٓب ي

، كتضارب التفسّبات كالتصورات اػباصة بالسكاف حوؿ أسباب ىذه  نتيجة ارتفاع معدالت اإلصابة هبا يومنا بعد يـو
 اؼبتبلزمة كطرؽ انتقاؽبا فبا كاف لو أثارنا سلبية على اؼبصاب كأسرتو. 

من ىذه الورقة البحثية متمثبلن ُب التعرؼ على التفسّبات الغيبية كالتصورات فبا سبق، جاء اؽبدؼ  انطبلقنا
اػباصة بالسكاف احملليْب ُب أكغندا حوؿ مسببات كطرؽ انتقاؿ اؼبتبلزمة، كما ترتب على تلك التصورات من ربديد 

ظبية كغّب الرظبية للحد من نوعية الطرؽ الٍب يلتمسوهنا للعبلج، كاستعراض الدكر الذم تقـو بو منظمات اجملتمع الر 
انتشار اؼبتبلزمة. ىذا باإلضافة إٔب اإلشارة ألىم اآلثار االجتماعية، النفسية، كاالقتصادية الناصبة عنها، كالتحديات 
الصحية كاجملتمعية الٍب تواجو اؼبصابْب ُب اجملتمع، فضبلن عن كضع رؤية مستقبلية للوضع الصحي كاجملتمعي ُب حاؿ 

اع معدالت اإلصابة باؼبتبلزمة كعدـ توافر العبلجات الفعالة، ككضع بعض التوصيات الٍب من شأهنا العمل استمرار ارتف
 على زبفيف حدة التوترات الناصبة عن اؼبتبلزمة كالٍب غالبنا ما تؤثر على اؼبصابْب كأسرىم ُب اؼبقاـ األكؿ.
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اء بالرأس ُب مشاؿ أكغندا، فقد تبنت ىذه الورقة سعينا لتحقيق فهم كتفسّب أكثر كضوحنا كتكامبلن ؼبتبلزمة اإليب
البحثية أحد اؼبداخل متعددة األبعاد كمدخل حبثي لدراسة ىذه الظاىرة؛ كىو مدخل اإليكولوجيا االجتماعية، فهذا 

 النموذج يستخدـ ُب دراسة الظاىرة ؿبل االىتماـ من الناحية اإليكولوجية كاالجتماعية كعبلقتها باغبالة الصحية.

( كىي؛ الفرد، العبلقات الشخصية، اؼبؤسسات، ُيتكوف ىذا النموذج من طبسة مستويات )شكل رقم 
اجملتمع، كالسياسات العامة. من خبلؿ تطبيق ىذا النموذج على متبلزمة اإليباء بالرأس ستخلص ىذه الورقة إٔب ؾبموعة 

 من النقاط األساسية؛ كىي:

 أثره باإلصابة هبا، ككيفية تعاملو معها.تصور الفرد ؼبسببات اؼبتبلزمة كمدل ت -
مدل تأثّب اإلصابة على العبلقات الشخصية القائمة بْب اؼبصاب كأفراد أسرتو، كبينو كبْب صباعة األقراف كاألقارب  -

 كاعبّباف.
ا أك موقف اؼبؤسسات الرظبية كغّب الرظبية من ىذه اؼبتبلزمة كمن اؼبصابْب هبا، من حيث استجابتها الفعالة ؽب -

 ذباىلها لوجودىا.
 مدل تأثّب ىذه اؼبتبلزمة على اجملتمع بوجو عاـ، كاألسرة بوجو خاص. -
 هة ىذه اؼبتبلزمة كالتعامل معها.السياسات الٍب كضعتها الدكلة ؼبواج -

 
 (ٔشكل رقم )

  http://www.elibrary-sbcc.org/aspdat/page.asp?id=1المصدر: 

 أواًل: نبذه عن مجتمع الدراسة  
غربنػا، ° ِٗشػرقنا ك° ّٓتقع صبهورية أكغندا ُب شػرؽ إفريقيػا ُب قلػب ىضػبة البحػّبات، كسبتػد بػْب خطػي طػوؿ 

وبػػدىا مشػػاالن ك  ،كػػم  ََٖجنوبنػػا، كتبعػػد أكغنػػدا عػػن سػػاحل احملػػيط اؽبنػػدم حبػػوإب ° ُ,ّمشػػاالن ك° ْكبػػْب دائػػرٌب عػػرض 
(. ََِٖدكلة جنوب السوداف، كجنوبنا تنزانيا كركاندا، كشرقنا كينيا، كغربنا الكنغو الديبقراطية "زائّب سػابقنا")عبد الغػِب، 

، كتشػغل اؼبسػطحات اؼبائيػة منهػا حػوإب  (Langlands, 2013)كػم مربػع  ُٓٓ,ُِْكتبلػغ مسػاحتها اإلصباليػة حػوإب 
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 Arica South of the) كػػم مػػن اؼبسػػاحة الكليػػة ألكغنػدا  َٕٖ,ُٗٗمسػاحة كػم، أمػػا اليػػابس يشػػغل   ّْٕ,ُْ

Sahara, 2013). 

، جولو، لّبا، أركل، بادر، أبيم، كوتيدك، كارينجا   كيضم الشماؿ األكغندم العديد من اؼبناطق منها؛ كيتجـو
للمقاكمة كاعبيش كابونج، كغّبىا. كلقد مثل مشاؿ أكغندا مسرحنا غبرب أىلية مطولة دارت بْب جيش الرب 

ـ( حٌب ًب كقف إطبلؽ النار، كخبلؿ فَبة الصراع ََِٔ-ُٖٔٗاألكغندم، كاستمر ىذا الصراع قرابة عشركف عامنا )
طفل، كنزح ما يقرب من مليو٘ب شخص من مناطق إقامتهم متجهْب إٔب  َََّاختطف جيش الرب ما يقرب من 

ذلك بعد حدكث ـ ك ُٕٗٗالتهجّب بداية من يناير  كقد بدأت عمليات ،(Buchmann, 2014)ـبيمات اإليواء 
ـ نتيجة ََُِاجملزرة الٍب قاـ هبا جيش الرب ُب اؼبنطقة الشمالية، ككانت عمليات التهجّب تتم ببطء حٌب ؾبيئ عاـ 

ـ لسحق جيش الرب ََِِالشتداد الصراع ُب اؼبنطقة، كبعد إسباـ عملية القبضة اغبديدية الٍب قامت هبا اغبكومة عاـ 
 .(Landis et al., 2014) مليوف مواطن متجهْب ؼبخيمات اللجوء ّ,ُللمقاكمة، نزح ما يقرب من 

لقد كانت حياة النازحْب اؼبقيمْب ُب ـبيمات اإليواء غّب مستقرة كمذبذبة نتيجة لعمليات التعذيب كاػبطف 
ترتب عليها من كفاة العديد من  كاالغتصاب الٍب قامت هبا قوات جيش الرب كاشعاؿ النّباف ُب تلك اؼبخيمات كما

ىذا باإلضافة إٔب أف تلك اؼبخيمات كانت  تعا٘ب من التكدس، عدـ كفاية الغذاء، تدىور  ،(Musisi, 2013) األفراد
البنية التحتية، كعدـ كفاية فرص اغبصوؿ على الرعاية الصحية كقد ترتب على ذلك تدىور اغبالة الصحية بوجو عاـ. 

الصحي لئلقامة ُب ـبيمات اإليواء على اإلصابة دبتبلزمة اإليباء بالرأس، بل ارتفعت أيضنا معدالت كٓب يقتصر التأثّب 
اإلصابة باإليدز نتيجة لعمليات اػبطف كاالغتصاب، كانتشرت األمراض اعبلدية نتيجة للتكدس كاالفتقار إٔب النظافة،  

 .(Buchmann, 2014)الصاغبة لبلستخداـ اآلدمي كما انتشرت أيضنا األمراض اؼبعوية نتيجة لعدـ توافر اؼبياه 

 ثانًيا: نبذة عن تاريخ المتالزمة
، كقد (Idro et al., 2013) تعد متبلزمة اإليباء بالرأس اضطرابنا عصبينا مدمرنا يؤثر على األطفاؿ ُب إفريقيا

االكتئاب اغباد طويل  شخصو البعض من األطباء بأنو شكل من أشكاؿ اضطرابات ما بعد الصدمة، يرافقو حالة من
كقد كثقت ىذه اؼبتبلزمة ُب مشاؿ أكغندا عاـ  .(Landis et al., 2014)األمد، التدىور النفسي، اػبوؼ كالقلق 

، إال أف ىناؾ دراسات أخرل تؤكد على ظهور ىذه اؼبتبلزمة قبل ذلك، حيث ًب (Otim & Odong, 2013) ـََِٕ
. حيث (Landis et al., 2014)منطقة كيتجـو الواقعة ُب مشاؿ أكغندا  ـ ُبُٕٗٗاإلببلغ عن أكؿ حالة إصابة عاـ 

الواقعة بالقرب من منبع النيل ُب أكغندا، كانت ربوم  Mabiraظهرت اغباالت األكٔب لئلصابة بْب سكاف غابات مابّبا 
ات مصابْب بعمى ىذه الغابات الكثّب من الذباب األسود اؼبسبب لعمى النهر، لذلك كاف غالبية سكاف تلك الغاب

 .(Ndeezi, 2013)النهر 

عاـ كخاصة ُب اؼبناطق الٍب  ُٓ: ٓكتنتشر ىذه اؼبتبلزمة بوضوح بْب األطفاؿ الذين يَباكح أعمارىم ما بْب 
 ,Korevaar & visser)٘ من اؼبرضى ىم من الذكور ْٓشهدت الصراع، كقد أفادت منظمة الصحة العاؼبية أف 

قدر عدد األطفاؿ الذين لقي حتفهم جراء اإلصابة  َُِْد من األطفاؿ. ففي عاـ ، كما راح ضحيتو العدي(2013
 .(Kitara et al, 2014)طفل، كتوُب معظمهم غرقنا ُب األهنار أك ُب اغبرائق  ََِباإليباء حوإب 
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، كالموا، بع د ذلك ظهرت اؼبتبلزمة ُب بادئ األمر ُب مناطق بعينها ُب مشاؿ أكغندا كىي منطقة بادر، كيتجـو
. كعقب مركر (who, 2012)ظهرت حاالت جديدة ُب مناطق أخرل مثل منطقة جولو، لّبا، كأكياـ ُب مشاؿ أكغندا 

% من سكاف اؼبناطق اؼبتضررة َٗـ توأب ظهور العديد من اغباالت اؼبصابة باؼبتبلزمة، تلك الفَبة الٍب كاف َََِعاـ 
 ,Pager (Kitara & Ohكبيجر   Achwaأشوا القرب من هنرممن الصراع يقيموف ُب ـبيمات النزكح الٍب تقع ب

، فقد تزامن ظهور ىذه اؼبتبلزمة ُب أكغندا مع اغبركب كالصراعات الداخلية الٍب شهدهتا اؼبنطقة الشمالية كالٍب (2013
ُب ك  .(Landis et al., 2014)ترتب عليها كما سبق كأشرنا نزكح الكثّب من سكاف تلك اؼبنطقة إٔب ـبيمات اإليواء 

كالمو  Baderكبادر  Kitgumـ أكدت كزارة الصحة األكغندية كجود ىذه اؼبتبلزمة ُب مناطق كيتجـو ََِٗعاـ 
Lamwo الواقعة ُب مشاؿ أكغندا (Mwaka et al, 2015). 

كٓب يقتصر ظهورىا ُب أكغندا كحدىا، بل ظهرت حاالت فباثلة ؽبا ُب بعض البلداف اإلفريقية األخرل مثل؛ 
ـ، ٍب تبعتها ُب َُٔٗحيث كثق ظهوره ألكؿ مرة ُب تنزانيا عاـ  .(Mwaka et al, 2015)نيا، جنوب السوداف تنزا

، كلكن ُب تنزانيا ىناؾ رأم أخر يؤكد على أف ظهور (Otim & Odong, 2013) ـَُٗٗجنوب السوداف عاـ 
ككاف يطلق عليو بلغتهم ناكاالقبا ـ، حيث ًب اإلببلغ عن مرض لو نفس األعراض، َُٓٗاؼبتبلزمة يرجع إٔب عاـ 

nakalanga بسبب قصر قامة األشخاص اؼبتضررين كعدـ مقدرهتم على اإلقباب (Ndeezi, 2013) كفقنا ألخر .
طفل ُب  َِّّآالؼ طفل ُب البلداف الثبلث، من بينهم  َُاإلحصائيات قدر عدد اؼبصابْب باؼبتبلزمة حوإب 

 .(Idro et al., 2016)أكغندا 

 ا: األعراض السريرية لممتالزمةثالثً 

تتمثل األعراض الرئيسية للمتبلزمة ُب اىتزاز الرأس كحدكث نوبات التشنج كالصرع، ربديق األعْب، سيبلف 
 ,.Idro et al)اللعاب، كيزداد ظهور ىذه األعراض عند تقدٙب األطعمة الباردة للمصابْب كعندما تشتد بركدة اعبو 

. كما أكد البعض من العلماء أف ىذه األعراض تظهر ُب (Ndeezi, 2013)باح الباكر ، أك عند اؼبشي ُب الص(2016
 ,chang & lewis)حالة تقدٙب األطعمة التقليدية اؼبألوفة، ُب حْب ال تظهر عند تقدٙب أطعمة غّب مألوفة للمصابْب 

2012). 

 رابًعا: أسباب حدوث المتالزمة
 معركؼ حٌب كقتنا ىذا، كلكن ىناؾ بعض االجتهادات من قبل ال يزاؿ السبب اغبقيقي ؽبذه اؼبتبلزمة غّب

ستنادنا ا الطفيل اؼبسبب ؼبرض عمى النهر بعض العلماء بشأف اإلصابة هبا، حيث يعزك البعض اإلصابة باؼبتبلزمة إٔب
ا اؼبرض األخّب على أف غالبية اؼبصابْب بإيباء الرأس ىم بالفعل مصابْب بعمى النهر أك يعيشوف باؼبناطق الٍب ينتشر هب

( ُب َُِٔ) Colebunders et alكلقد أكد على صحة ىذا القوؿ . (Bukuluki et al, 2012)بالقرب من األهنار 
ـ كعدـ ََِٖدراستهم، حيث أشاركا إٔب تزامن االلبفاض اؼبلحوظ ُب عدد حاالت اإلصابة اعبديدة خبلؿ عاـ 

دكلة بعملية تطهّب األهنار كرش اؼببيدات اغبشرية الٍب ـ مع قياـ الَُِّتسجيل حاالت إصابة جديدة ُب عاـ 
، كلكن البعض األخر رفض ىذا االفَباض معللْب ذلك بأف عمى (Ndeezi, 2013)تستهدؼ يرقات الذبابة السوداء 

مؤخرنا النهر ينتشر ُب العديد من اؼبناطق ُب شرؽ كغرب ككسط أفريقيا منذ زمن بعيد، بينما متبلزمة اإليباء ٓب تظهر إال 
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(Feldmeier et al., 2014).  ُب حْب كانت ىناؾ فرضية أخرل ترجع حدكث اؼبتبلزمة للخلل اعبيِب كاالضطرابات
الوراثية، كلكن ىذه الفرضية ثبت عدـ صحتها كذلك ألف غالبية اعبماعات كاألسر الٍب انتشرت اؼبتبلزمة فيما بينهم ال 

 .(Idro et al., 2016)تأخذ بنظاـ زكاج األقارب

من جانب آخر أشارت بعض الدراسات الٍب أجريت ُب مشاؿ أكغندا إٔب االرتباط بْب اإلصابة باإليباء كبْب 
، ككانت حجتهم ُب ذلك أف غالبية اؼبصابْب باإليباء يعانوف من نقص ىذا الفيتامْب، كلكن ىذه B6نقص فيتامْب 

عانوف من نقص ذلك الفيتامْب كلكنهم غّب مصابْب الفرضية أثبت عدـ صحتها كذلك ألف ىناؾ العديد من األفراد ي
( ربطت بْب انتشار كظهور َُِْ) .Landis  et alكىناؾ دراسات أخرل كدراسة  .(Ndeezi, 2013)باإليباء 

ـ كىو العاـ ََِٖاؼبتبلزمة كبْب اشتداد الصراع، حيث سبثلت مربراهتم لذلك ُب البفاض حاالت اإلصابة بعد عاـ 
تفاقية بْب اغبكومة األكغندية كجيش الرب كعاد على إثرىا العديد من النازحْب ؼبنازؽبم، إضافة إٔب الذم كقعت فيو ا

كمن جهة  ظهور نفس اؼبتبلزمة بأعراضها بْب سكاف جنوب السوداف الذين يقيموف ُب اؼبناطق الٍب شهدت الصراع.
ستهبلؾ اؼبفرط للذرة الرفيعة اغبمراء، األظباؾ أخرل افَبض بعض العلماء كالباحثْب أف حدكث اؼبتبلزمة يعزك إٔب اال

كلكن التجارب  Neurotoxicityالنهرية، كالكسافا، على اعتبار أف جذكر الكسافا قد تسبب ظبية األعصاب 
 .(Foltz et al, 2013)كالتحاليل أثبت عدـ صحة ىذه الفرضية 

 لياخامًسا: تصورات أفراد المجتمع ألسباب حدوث المتالزمة وطرق انتقا
لقد ترتب على عدـ معرفة اؼبسبب اغبقيقي للمتبلزمة ظهور العديد من التفسّبات الغيبية ؼبتبلزمة اإليباء بالرأس 
كالٍب تسيطر على عقوؿ السكاف، كمن ىذه التفسّبات؛ أف اؼبتبلزمة نتجت عن تأثّب األركاح الشريرة الٍب ظهرت جراء 

تلك اؼبنطقة، كيعزك البعض اآلخر حدكثها لتأثّب الذباب األسود اؼبسبب القتلى الذين لقي حتفهم أثناء الصراعات ُب 
ؼبرض عمى النهر، ُب حْب أرجع بعض السكاف حدكثها لتأثّب اغبسد، كالبعض األخر يرل أف اؼبتبلزمة حدثت بفعل 

كف عليها ُب الشرب اختبلط مياه األمطار الٍب سقطت على جثث القتلى اؼبتعفنة كسط الغابات دبياه األهنار الٍب يعتمد
(Bukuluki et al, 2012) بينما يوجد قلة من السكاف يعزكف حدكثها لتأثّب اؼبواد الكيميائية كاؼبخلفات السامة ،

للذخائر الٍب استخدمت أثناء فَبة الصراع، كالبعض منهم يرد حدكثها إٔب اؼبواد الغذائية الٍب كانت ككالة اإلغاثة تقـو 
. كبالنظر لغالبية تلك التصورات الراسخة ُب أذىاف أفراد اجملتمع (Bruck, 2012)من الصراع  بتوزيعها على اؼبتضررين

بشأف اؼبتبلزمة قبد أهنا يغلب عليها الطابع الغييب الناتج عن تأثّب الثقافة السائدة ُب اجملتمع كالراسخة ُب عقوؿ 
 حامليها.

ة، قبد أف غالبية ىؤالء األفراد يعتربكف اإليباء بالرأس كفيما يتعلق بتصورات األفراد بشأف طرؽ انتقاؿ اؼبتبلزم
مرضنا معدينا قابل لبلنتقاؿ من شخص آلخر، لذلك يعتقدكف بأف العدكل يبكن أف تنتقل عن طريق مبلمسة اللعاب 

وف الذم يسيل من فم اؼبصاب لذلك يتجنبوف التعامل مع اؼبصابْب كتناكؿ الطعاـ معو ُب نفس اإلناء، ُب حْب ال ىبش
من الدـ، البوؿ، كالرباز اػباص باؼبصاب، كما يعتقدكف أيضنا بأف الركح اؼبسئولة عن حدكث اؼبتبلزمة يبكن أف تقفز من 
الشخص اؼبصاب كتصيبهم وباكلوف االبتعاد عن اؼبكاف الذم يتواجد فيو اؼبصاب أثناء حدكث نوبات التشنج لو، كما 

ائهم غّب اؼبصابْب عن اذباه الريح خشية انتقاؿ اؼبتبلزمة إليهم عن طريق وبرص الكثّب من اآلباء كاألمهات إبعاد أبن
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اؽبواء، ىذا باإلضافة إٔب االعتقاد بأف استيقاظ أم شخص ُب نفس الوقت الذم يستيقظ فيو اؼبصاب سيَبتب عليو 
 .(Buchmann, 2014)انتقاؿ اإلصابة 

 سادًسا: العالجات المتاحة لممتالزمة
لة ؼبتبلزمة اإليباء بالرأس حٌب كقتنا ىذا، كلكن يستخدـ ُب معاعبة األطفاؿ اؼبصابْب ال توجد عبلجات فعا

( كقد شرعوا ُب استخدامها ُب أكغندا بداية من عاـ  ـ َُِِمضادات الصرع )كاربامازيبْب أك فالربكات الصوديـو
(Idro et al, 2016)ى السيطرة على أعراضها كزبفيف ، كىذه العبلجات ال تعاِب اؼبتبلزمة بشكل كامل، بل تعمل عل

 . (Mwaka et al, 2015)حدهتا كخاصة التشنجات كاىتزاز الرأس كلكن على اؼبدل القصّب

من جهة أخرل عبأ البعض من أىإب اؼبصابْب إٔب اتباع بعض الطرؽ التقليدية كالعبلج باألعشاب كاللجوء إٔب 
 يقـو هبا رجاؿ الدين كالزعماء التقليديْب كذلك اللتماس العرافْب كاستخداـ بعض الطقوس التقليدية كالصبلة الٍب

 ,Mwaka et al)العبلج كخاصة بعدما أدركوا بالفعل عدـ جدكل العبلجات اغبديثة ُب شفاء اؼبصابْب باإليباء 

2015). 

 سابًعا: اآلثار المترتبة عمى اإلصابة 
عديد من اآلثار السلبية، كٓب تقتصر ىذه اآلثار لقد ترتب على ظهور كانتشار اإليباء بالرأس ُب مشاؿ أكغندا ال

لتشمل األسرة كالعديد من قطاعات اجملتمع، كفيما يلي استعراضنا ألىم  امتدتعلى مستول اؼبصابْب هبا فحسب، بل 
 :ىذه اآلثار

 ( آثار نفسية وسموكية 1)
بوضوح على اؼبصابْب باإليباء كمن  ترتب على اإلصابة باؼبتبلزمة العديد من اآلثار النفسية كالسلوكية الٍب ظهرت

، باإلضافة إٔب (Musisi, 2013)ىذه اآلثار؛ االكتئاب طويل األمد، البكاء الشديد، الشعور بالقلق، فقداف الشهية 
 ,Bruck)اؼبيل إٔب التوحد، سرعة الغضب، التجوؿ اؼبستمر ؼبسافات بعيدة عن اؼبنزؿ، كالرغبة ُب إشعاؿ اغبرائق 

صابة باألمراض االنتهازية، التعرض للحوادث، أك ة اؼبصاب نتيجة لسوء التغذية، االما ينتهي األمر بوفا. كغالبنا (2012
 .(Dhossche & Kakooza, 2012)إيذاء النفس 

 ( آثار عقمية وجسدية 2) 
من سوء أشارت الدراسات الطبية الٍب أجريت على عينة من األطفاؿ اؼبصابْب باؼبتبلزمة إٔب أف غالبيتهم يعانوف 

التغذية نتيجة فقداف الشهية كاػبوؼ من تناكؿ األطعمة التقليدية اؼبألوفة الٍب يَبتب عليها اشتداد نوبات التشنج، كما 
، اؽبزاؿ، قصر القامة، بطء عملية اؼبشي، اإلعاقة، سلس البوؿ  ، (Bukuluki et al, 2012)يعانوف أيضنا من التقـز

، إٔب جانب تدىور اعبهاز العصيب، موت خبليا الدماغ، تأخر النمو (Spencer et al, 2015)تأخر التطور اعبنسي 
كالفقداف اؼبستمر للوعي عقب حدكث نوبات  ،(Kitara & Oh, 2013)، كالقصور اؼبعرُب (Bruck, 2012)العقلي 
حتفهم  كما أثبتت الدراسات الٍب أجريت مؤخرنا على جثث األطفاؿ الذين لقي  .(Otim & Odong, 2013)التشنج 

 .(Idro et al., 2013)جراء اإلصابة أف ىناؾ ضمور كبّب مع السائل اؼبخي ؽبؤالء األطفاؿ 
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 ( آثار االجتماعية 3)
يعا٘ب غالبية اؼبصابْب باإليباء من الشعور بالوحدة كالعزلة عن اجملتمع احمليط هبم، كىذا الشعور ناجم عن رد فعل 

طفاؿ اؼبصابْب يتجنبوف االختبلط اؼبستمر بالطفل اؼبصاب، كىبصصوف لو اجملتمع كبعض األسر ذباىهم، فبعض أسر األ
ا غّبه، كما يتجنبوف النـو معو ُب نفس الغرفة كيَبكونو ليناـ دبفرده خشية  أدكات اؼبائدة اػباصة بو كال يستخدمها أحدن

ال بأس بو من األطفاؿ انتقاؿ اإلصابة، كٓب يقتصر األمر على ذلك، بل ترتب أيضنا على اإلصابة انسحاب عدد 
اؼبصابْب من اؼبدارس، كىذا االنسحاب ناجم عن رد فعل الزمبلء ُب اؼبدرسة ذباه زميلهم اؼبصاب، إضافة إٔب عدـ 
مقدرة الطفل اؼبصاب على الفهم كاجتياز االمتحانات نتيجة لتعطل كظيفة اإلدراؾ كعدـ القدرة على التكيف مع البيئة 

السقوط الناجم عن نوبات  ترؾ أبنهم اؼبصاب للتحرؾ دبفرده خشيةاؼبدرسية، كخوؼ اآلباء من 
 .(Buchmann, 2014)التشنج،

كعبلكة على ذلك، ىناؾ بعض اآلثار األخرل الٍب ترتبت على اإلصابة باإليباء؛ كتعرض العديد من الفتيات 
 .(Otim & Odong, 2013)اؼبصابات باإليباء إٔب االغتصاب كما ينتج عنو من اغبمل غّب اؼبرغوب فيو 

ىذا كٓب يقتصر تأثّب اإلصابة باؼبتبلزمة على اؼبصاب فحسب، بل عانت أسرة اؼبصاب من العديد من 
اؼبشكبلت االجتماعية، فقد البفض عدد الزكار الذين كانوا يَبددكف على ديارىم من قبل، كما أف الغالبية فبن يَبددكف 

النـو ُب منزؽبم خشية انتقاؿ العدكل. فضبلن عن حالة العزلة الٍب تلتزمها بالفعل يبتنعوف عن تناكؿ الطعاـ، الشراب، أك 
أسرة اؼبصاب عن بقية اعبّباف كاألسر اجملاكرة ؽبا نتيجة كصمة العار كالتمييز الٍب يضفيها اجملتمع على اؼبصابْب كأسرىم، 

اء اؼبطلوب لتلبية احتياجات الطفل ىذا باإلضافة إٔب استنزاؼ جزء ال يستهاف بو من دخل األسرة على تكاليف الغذ
اؼبصاب، كتكاليف الرعاية الصحية كذلك ُب حاؿ ما كانت األسرة تقـو بالَبدد على اؼبرافق الصحية لعبلج أبنهم 

كما ترتب أيضنا على كجود طفل مصاب ُب األسرة تفرغ الوالدين أك إحدانبا لرعاية  .(Buchmann, 2014)اؼبصاب 
الذين يعانوف من متبلزمة اإليباء ال يبكن تركهم دبفردىم حيث هبب مراقبتهم بصفة مستمرة  طفلهم، حيث أف األطفاؿ

خشية حدكث نوبات اؼبتبلزمة كىذا ما جعل األسرة مبلزمة ؽبم كللمنزؿ ُب صبيع األكقات، كأف حدث كلـز األمر 
ء أخر خوفنا من حدكث نوبات لَبكهم للمنزؿ يضطركا ُب ىذه اغبالة إٔب ربط الطفل اؼبصاب ُب شجرة أك أم شي

 .(Feldmeier et al., 2014)التشنج ُب ذلك الوقت 

 ثامًنا: دور منظمات المجتمع الرسمية وغير الرسمية 
ا من األسباب الٍب هتدد ربقيق األىداؼ اإلمبائية األلفية ُب أكغندا، كخاصة ُب مشاؿ  بات اإليباء بالرأس كاحدن

ا م باشرنا لعائبلت كأسر اؼبصابْب هبا، كدبقتضى ذلك اعتمدت حكومة أكغندا أكغندا، كما أصبح يشكل هتديدن
، كزارة (WHO)اسَباتيجية متعددة اعبوانب بالتعاكف مع العديد من اؼبنظمات كالوزارات كمنظمة الصحة العاؼبية 

حثية ، كبعض كاؼبؤسسات الب(CDC)الصحة، صبعية الصليب األضبر األكغندية، مركز السيطرة على األمراض 
(Weegen, 2015) كًب كضع خطة استجابة منظمة للسيطرة على اؼبتبلزمة كاغبد من اآلثار اؼبَبتبة عليو، كًب تنفيذ ،
 اػبطة على مرحلتْب؛



 "أفرَمُا يف وانصحت واجملتًع، ،انثاٍَ "انثمافت ىر احملفرَمُا: آفاق جدَدة"             أادلإمتر اندويل انسُىٌ " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
888 

 

( كتضمنت القياـ بعمليات الفحص كالكشف عن َُِِكىي مرحلة الطوارئ )يناير إٔب ديسمرب   المرحمة األولى: -
األدكية اؼبستخدمة ُب العبلج، ذبهيز مراكز العبلج كتدريب العاملْب ُب ؾباؿ الرعاية  اغباالت، اختبار جدكل كفاعلية

الصحية األكلية على الكشف اؼببكر كاؼبراقبة كالتشخيص كالعبلج كإخضاع ىؤالء العاملْب ربت رقابة اؼبتخصصْب ُب 
وؿ إٔب فهم أعمق ؽبذا االضطراب، اجملاؿ الصحي بصفة مستمرة، ىذا باإلضافة إٔب إجراء العديد من األحباث للوص

كالعمل بقدر اإلمكاف على تعبئة اجملتمع احمللي، كنشر التثقيف الصحي كتقدٙب الدعم النفسي كاالجتماعي لؤلسر 
 .(Deogratius et al., 2015) اؼبتضررة

عاـ دبنطقة  كما قامت اغبكومة األكغندية بدعم من شركاء التنمية بإنشاء عدة مراكز عبلجية ُب اؼبستشفى ال
 ,Otim & Odong)كيتجـو كمستشفى جولو كاتاقبا تسهيبلن لعملية الكشف كاإلمداد بأدكية عبلج الصرع للمصابْب 

ـ بعملية الرش اعبوم  للمبيدات الٍب استهدفت اؼبناطق اؼبوبوءة َُِِ، كما قامت الدكلة ُب أكاخر عاـ (2013
 .(Colebunders et al, 2016)لقضاء على يرقات الذبابة السوداء احمليطة بنهرم أشوا كبيجر خبلؿ مواسم األمطار ل

ـ ككانت أىم التوصيات َُِِكعلى صعيد أخر عقد "اؼبؤسبر العلمي الدكٕب األكؿ حوؿ متبلزمة اإليباء" عاـ 
يباء"، كاؼبخرجات الٍب توصل إليها ىي؛ التأكيد على اإلشارة لئليباء بالرأس باسم "متبلزمة اإليباء" كليس "مرض اإل

ربفيز الباحثْب على إجراء الدراسات كاؼبسوحات لتحديد انتشار اؼبتبلزمة كالتوزيع اعبغراُب ؽبا كالعبء اؼبَبتب على 
اؼبؤسبر إٔب ضركرة القياـ بالدراسات كالبحوث اؼبشَبكة بْب ـبتلف العلـو كالتأكيد على إشراؾ ؾباؿ  دعاانتشارىا، كما 

 .(WHO, 2012)ات األنثركبولوجيا ُب تلك الدراس

كما قاـ اؼبسئولوف ُب منطقة كيتجـو بالتعاكف مع اللجنة الفنية للتصدم لوباء اإليباء بالرأس كبالتنسيق مع كزارة 
الصحة بتقدٙب الدعم العبلجي كالغذائي )اؼبكمبلت الغذائية كالفيتامينات لتحسْب سوء التغذية، كاألطعمة احملصنة غّب 

مصابْب باؼبتبلزمة ُب منطقة كيتجـو كبعض اؼبناطق اؼبتضررة األخرل كذلك بصفة دكرية دبعدؿ احملفزة لنوبات الصرع( لل
ثبلث مرات أسبوعينا، كما قامت بتقدٙب خدمات اؼبشورة كالتوعية بضركرة تناكؿ العبلجات كاالنتظاـ ُب أخذىا مع 

عن توفّب عدد من كسائل النقل )سيارات  التأكيد بأف ذلك قد يستغرؽ كقتنا طويبلن لتحقيق النتائج اؼبرجوة، فضبلن 
 ,Otim & Odong)إسعاؼ كدراجات نارية( لتسهيل عملية تنقل القائمْب بالكشف كالفحص الدكرم للمصابْب 

2013). 

(، كُب ىذه اؼبرحلة ًب الَبكيز على توطيد َُِْإٔب ديسمرب  َُِّمرحلة ما بعد الطوارئ )يناير  المرحمة الثانية: -
حلة األكٔب، حيث ًب استمرار تقدٙب الدعم النفسي كاالجتماعي، تقدٙب العبلج اعبماعي النصف سنوم إقبازات اؼبر 

للمصابْب، القياـ بعملية الرش اعبوم ؼبواجهة الذباب األسود على طوؿ األهنار الرئيسية ُب اؼبناطق اؼبتضررة، دعم برامج 
خدمات إعادة التأىيل، إجراء العديد من البحوث ربسْب سبل العيش كإنشاء مدارس لذكم االحتياجات اػباصة ك 

، كمنظمة الصحة العاؼبية ، (CDC)اؼبشَبكة بْب بعض اؼبؤسسات كاؼبراكز مثل مراكز مراقبة األمراض كالوقاية منها 
جامعة جولو، جامعة ماكّبيرم، كزارة الصحة كمستشفى موالجو ك باتابيكا، كذلك للبحث ُب اؼبسببات اؼبرضية 

 Deogratius)طر، اؼبعتقدات كالتصورات اػباصة بأفراد اجملتمع عن اؼبتبلزمة كاألعراض السريرية ؽبا كمراحلها كعوامل اػب

et al., 2015). 
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 تاسًعا: التحديات التي تواجو المصابين بالمتالزمة 
يات الصحية ُب ضوء استعراض األدبيات السابقة الٍب أجريت بشأف متبلزمة اإليباء بالرأس برز لنا بعض التحد

 كاجملتمعية الٍب تواجو اؼبصابْب باؼبتبلزمة، منها:

 & Otimكسبثلت ىذه التحديات ُب قصور اػبدمات الصحية، حيث أتضح لنا من دراسة ( التحديات الصحية:1)

Odong  (َُِّ كدراسة )Mwaka et al (َُِٓ كأيضنا دراسة ،)Mutamba (َُِٓ)  أف ىناؾ عجز ُب األدكية
بلج، كأف اؼبتاح منها يتم زبزينو بطريقة غّب جيدة، قلة عدد اؼبتطوعْب كالعاملْب ُب ؾباؿ اػبدمات الصحية، البلزمة للع

عدـ توافر الغرؼ اجملهزة لتلقي حاالت اإلصابة حيث أف ىذه الغرؼ تفتقر إٔب التدفئة كتعا٘ب من بركدة الطقس كما 
إٔب جانب بعد اؼبرافق الصحية الٍب يتاح هبا العبلج عن  يَبتب على ذلك من اشتداد نوبات التشنج كاإليباء، ىذا

مناطق اإلقامة فبا هبعلهم يضطركف للسّب ؼبسافات طويلة، إٔب جانب االنتظار لفَبات طويلة ُب اؼبرافق الصحية اؼبتاح 
صابْب هبا العبلج، فضبلن عن عزكؼ البعض من العاملْب ُب اجملاؿ الصحي عن تقدٙب اػبدمات الصحية لؤلطفاؿ اؼب

 نتيجة تصوراهتم عن مسببات كطرؽ انتقاؿ اؼبتبلزمة، فبا انعكس بالسلب على اغبالة الصحية للمرضى.

سبثلت تلك التحديات ُب التصورات الغيبية حوؿ أسباب حدكث اؼبتبلزمة، كما ترتب  ( التحديات المجتمعية:2)
تاح هبا العبلجات، فضبلن عن كصمة العار كالتمييز الٍب عليها من إنباؿ الكثّب من اآلباء اللجوء إٔب اؼبرافق الصحية اؼب

يضفيها أفراد اجملتمع على األطفاؿ اؼبتضررين من اؼبتبلزمة، كتصوراهتم اػباطئة بشأف طرؽ انتقاؿ اؼبتبلزمة كما ترتب 
، ىذا عليها من عزؿ اؼبصابْب كذبنب التعامل معهم فبا انعكس بالسلب على اغبالة النفسية كالصحية للمصابْب

باإلضافة إٔب إنباؿ البعض من الوالدين لطفلهم اؼبصاب نتيجة لنظرهتم لو بأنو عدٙب الفائدة كال يأٌب من كراءه اؼبنفعة، 
حيث ٓب يبإب الكثّب من ىؤالء اآلباء كاألمهات بالتغذية اعبيدة لطفلهم اؼبصاب كٓب يهتموف بشراء اؼببلبس البلزمة لو 

 ترتب على ذلك من تدىور اغبالة النفسية للطفل اؼبصاب.  مثل بقية أخوتو األصحاء كما

 عاشرًا: رؤية مستقبمية 
ُب ضوء استمرار ارتفاع معدالت اإلصابة، كاستمرار كصمة العار كالتمييز اؼبوجهة للمصابْب كعدـ توصل 

 ا، مثل؛العلماء للعبلجات الفعالة للمتبلزمة تتوقع الدراسة حدكث العديد من اآلثار غّب اؼبرغوب فيه

على اؼبستول االقتصادم؛ البفاض عدد األيدم العاملة كالبفاض الدخل، كتدىور القطاع االقتصادم ُب الدكلة  -
نتيجة لعاملْب أساسيْب نبا؛ انقطاع الكثّب من اآلباء كاألمهات عن مزاكلة أعماؽبم الٍب من خبلؽبا وبصلوف على اؼباؿ 

شغاؽبم الدائم برعاية طفلهم اؼبصاب، كخاصة ُب حاؿ ما كانت األسرة البلـز لتلبية احتياجاهتم، كذلك بسبب ان
تتضمن أكثر من طفل مصاب باؼبتبلزمة، أما العامل الثا٘ب فهو يتمثل ُب عدـ قدرة اؼبصابْب على العمل كاإلنتاجية 

 حٌب ُب األنشطة البسيطة مثل صبع اغبشائش الضارة من األراضي الزراعية.

عي؛ ضعف الشبكات كالعبلقات االجتماعية القائمة بْب األفراد كاعبماعات نتيجة الستمرار على اؼبستول االجتما -
كصمة العار كالتمييز اؼبوجهة للمصابْب كأسرىم من قبل أفراد اجملتمع، كنتيجة أيضنا لتجنب أفراد اجملتمع التعامل مع 

 أسباب اإلصابة كطرؽ انتقاؽبا. اؼبصابْب كأسرىم، كاستمرار التصورات الراسخة ُب أذىاف األفراد بشأف
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على اؼبستول الثقاُب؛ البفاض مستول التعليم نتيجة تسرب عدد كبّب من األطفاؿ اؼبصابْب باؼبتبلزمة من اؼبدارس،  -
كتسرب عدد ال بأس بو من األخوة غّب اؼبصابْب ؽبؤالء اؼبصابْب نتيجة النشغاؽبم برعاية إخواهنم اؼبصابْب، أك نتيجة 

 باألعماؿ للحصوؿ على اؼباؿ البلـز كخاصة ُب حاؿ كفاة أحد الوالدين أك كليهما.النشغاؽبم 

 التوصيات 
 ُب ضوء ما سبق توصي الدراسة دبا يلي:

بناء على ما سبق، يبكن أف لبلص إٔب أنو حٌب كقتنا ىذا ٓب يتم االتفاؽ بْب الباحثْب كالعلماء اؼبعنيْب بدراسة  -ُ
ب ؿبددة من شأهنا إحداث ىذه اؼبتبلزمة. بل تعددت اآلراء كالتفسّبات لكل فريق ىذه الظاىرة للوقوؼ على أسبا

 على حدل، فبا يتطلب اؼبزيد من البحث كالدراسة للوصوؿ إٔب نتائج أكثر دقة كأكثر ربديدنا.
ق اؽبدؼ اؼبنشود كضع برامج فعالة لعبلج األطفاؿ اؼبصابْب دبتبلزمة اإليباء كالقياـ باؼبتابعة الدكرية ؽبا حٌب يتحق -ِ

 منها.
توعية مقدمي خدمات الرعاية الصحية بضركرة تقدٙب يد العوف كاؼبساعدة للمصابْب كعدـ النفور من تقدٙب  -ّ

 اػبدمات الصحية ؽبم.
ضركرة تقدٙب الدعم النفسي كاالجتماعي لؤلطفاؿ اؼبصابْب كأسرىم، كالعمل على هتيئة الظركؼ الٍب يبكن أف  -ْ

 األساسية كتطلعات اؼبصابْب كأسرىم. تليب االحتياجات
زيادة عدد العاملْب ُب اجملاؿ الطيب كربفيز أفراد اجملتمع على القياـ بالعمل التطوعي، كالعمل على ربسْب األماكن  -ٓ

 اؼبخصصة الستقباؿ اؼبصابْب.
 إنشاء برامج توعية لتغيّب تصورات األفراد اؼبتعلقة بطرؽ انتقاؿ اؼبتبلزمة. -ٔ
جهود العلماء كالباحثْب ُب ؾباؿ الطب كاألكبئة للوصوؿ إٔب اؼبسبب اغبقيقي للمتبلزمة كالعبلجات  تكثيف -ٕ

 الفعالة لو.
ضركرة االستفادة من العلـو البينية كعلى رأسها األنثركبولوجيا بشقيها النظرم كالتطبيقي، من أجل دراسة تلك  -ٖ

ٍب العمل على إهباد حلوؿ كعبلجات مناسبة على كافة اؼبستويات القضية من كافة جوانبها كعرفة كل ما لو صلة هبا. 
 الثقافية كاالجتماعية كالبيولوجية كغّبىا.
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 األبعاد انصحُت واالجتًاعُت نهفمر يف كايباال: رؤَت أَثروبىنىجُت يُداَُت

 ٭٭٭, تامر جاد راشد٭٭, نانسي خطاب٭٭, إيمان البسطويسي٭محمد جالل

 جامعة القاىرة -معيد البحوث والدراسات اإلفريقية -بقسم األنثروبولوجيامدرس  ٭
 جامعة القاىرة -لبحوث والدراسات اإلفريقيةمعيد ا -بقسم األنثروبولوجياأستاذ  ٭٭
 جامعة القاىرة -معيد البحوث والدراسات اإلفريقية -مدرس بقسم األنثروبولوجيا ٭٭٭
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هػػر ىػػذا حظيػػت مشػػكلة الفقػػر باىتمػػاـ اؼبفكػػرين االجتمػػاعيْب كخاصػػة علمػػاء األنثركبولوجيػػا كاالجتمػػاع، كقػػد ظ
االىتماـ عقب اغبرب العاؼبية الثانية، كخبلؿ تلك الفَبة طرح اؼبفكركف قضيتْب من خبلؽبما يبكن معاعبة الفقػر، األكٔب 
ىػػي؛ أف الفقػػراء ىػػم اؼبسػػئولوف عػػن حالػػة الفقػػر الػػٍب يعيشػػوهنا، كبالتػػإب ال بػػد تغيػػّب أمبػػاطهم السػػلوكية، كدبقتضػػى ىػػذه 

مفهـو الثقافػة الفرعيػة، حيػث اسػتخدـ أكسػكار لػويس مفهػـو ثقافػة الفقػر لئلشػارة إٔب القضية ًب معاعبة الفقر ُب ضوء 
الثقافة اػباصػة بػالفقراء، كمػا أكػد علػى أف ىػؤالء الفقػراء يشػَبكوف ُب أمبػاط فبيػزة مػن القػيم كاؼبعتقػدات كأسػلوب اغبيػاة 

ثانية فهي تتمثل ُب أف الفقراء ىم ضحايا النسػق كالٍب زبتلف عن الثقافة العامة الٍب تسود اجملتمع األكرب، أما القضية ال
)غــامري، االجتمػػاعي األكػػرب، كبالتػػإب يسػػتلـز األمػػر إحػػداث بعػػض التغػػّبات اعبذريػػة ُب ىػػذا النسػػق غبػػل مشػػكلة الفقػػر 

ٜٔٛٓ).  

ة انصػػبت أغلػػب اىتمامػػات البػػاحثْب األنثركبولػػوجيْب كاالجتمػػاعيْب علػػى معرفػػة اؼبشػػكبلت اؼبَبتبػػة أك الناذبػػ كقػػد
عن ظاىرة الفقػر مثػل اؼبشػكبلت االقتصػادية كاالجتماعيػة كالسياسػية كالتعليميػة كالصػحية، ككػذلك تأثّبىػا علػى اجملتمػع 
كؿباكلة إهباد حلوؿ ؽبذه الظاىرة، فالفقر ليس ظاىرة ربارب ُب جيل كاحد كإمبا ىي ظاىرة عميقة اعبذكر ُب كل ؾبتمع 

، فهػو دبثابػة القاسػم اؼبشػَبؾ ُب العديػد مػن اؼبشػكبلت األفػراد ُب أم ؾبتمػعباعتباره مصػدر اؼبشػكبلت الػٍب يعػا٘ب منهػا 
كالظواىر االجتماعية فبا ينجم عنو العديد من اآلثار الٍب ترتبط ارتباطنا كثيقنا بالصػحة كاؼبػرض ُب كافػة اجملتمعػات بصػفة 

 عامة كاجملتمعات اإلفريقية بصفة خاصة.

بلؼ التصور القيمي، الفكرم، التقِب للمجتمع، فأصبح ىناؾ الفقػر كلقد تعددت كاختلفت مفاىيم الفقر باخت
االقتصػػادم الػػذم يتمثػػل ُب عػػدـ مقػػدرة الفػػرد علػػى اغبصػػوؿ علػػى اغبػػد األدٗب مػػن الػػدخل، كالفقػػر االجتمػػاعي الػػذم 

يعػػرؼ  يتمثػػل ُب عػػدـ كجػػود أك كفايػػة اػبػػدمات االجتماعيػػة األساسػػية كاؼبيػػاه، الصػػحة، التعلػػيم، كاؼبسػػكن، كىنػػاؾ مػػا
بالفقر اؼبطلق كالذم يتمثل ُب حالة اغبرماف الشػديد مػن أبسػط مقومػات اغبيػاة االقتصػادية كاالجتماعيػة كالثقافيػة، ىػذا 
إٔب جانب الفقر النسيب كالذم يعرب عن الفارؽ اغبياٌب بْب طبقة الفقراء كطبقػة األغنيػاء حػٌب كأف كانػت دخػوؿ الفقػراء  

إٔب األنػواع األخػرل مػن  كالثركة، باإلضافةم على أساس عدـ العدالة ُب توزيع الدخل كافية إلعاشتهم، كبالتإب فهو قائ
. كُب (ٕٛٓٓ)فضل اهلل، الفقر كفقر االحتياجات، فقر االحتياجات، فقر القدرات، فقر االستبعاد، كالفقر اغبضرم كالريفي

الٍب يصبح دبقتضػاىا الفػرد أك اجملتمػع عػاجزنا  ضوء ىذه الدراسة يبكننا االعتماد على مفهـو الفقر الذم يتمثل ُب اغبالة
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عػػن تػػوفّب اغبػػد األدٗب ؼبسػػتول اؼبعيشػػة كتلبيػػة االحتياجػػات األساسػػية اؼبتمثلػػة ُب الغػػذاء، اؼبػػأكل، اؼبلػػبس كاؼبػػاء الصػػاّب 
 .(Ruolahti et al., 2014)للشرب، كاغبصوؿ على الرعاية الصحية كالتعليم 

ظاىر اؼبتنوعة منهػا عػدـ القػدرة علػى اغبصػوؿ علػى اػبػدمات األساسػية، كيستدؿ على الفقر من خبلؿ بعض اؼب
نقص امتبلؾ األصوؿ، التشرد، الشعور باعبوع كاألٓب كعدـ  ضيق أك عدـ كفاية اؼبسكن، تزايد معدالت اؼبرض كالوفاة،

إٔب جانػػب ارتفػػاع (، ىػػذا ََِِالراحػة، االسػػتبعاد كالػػرفض االجتمػػاعي، الشػعور بػػالعجز كاإلحبػػاط )نارايػػاف كآخػركف، 
مستول األمية، ارتفاع مستول البطالة، البفػاض األجػور، اإلقامػة ُب العشػوائيات، عػدـ اؼبشػاركة ُب النقابػات كاألحػزاب 

 (.َُٖٗ)غامرم،  كمؤسسات اجملتمع اؼبد٘ب ككافة القرارات الٍب تتعلق باجملتمع
ف هبا كالكوارث الطبيعية )فيضانات، سيوؿ، كللفقر أسباب متعددة كمتنوعة منها ما ىي طبيعية ال دخل لئلنسا

جفاؼ( كما يَبتب عليها من العديد من اآلثار الٍب ذبلب الفقر كتدمّب األراضي الزراعية كاؼبراعي كاؼبنازؿ، كمنها ما ىي 
، ناذبػػة عػػػن تػػأثّب اإلنسػػػاف كالضػػغط اؼبتزايػػػد علػػػى اػبػػدمات، انتشػػػار العشػػوائيات، النزاعػػػات اؼبسػػلحة كاغبػػػركب األىليػػػة

كالفجوة بْب مستول الدخل كبْب االحتياجات األساسية، ىجرة العقوؿ كغّبىا مػن األسػباب. كمػا أف الفقػر لػو يَبتػب 
عليو العديد من اآلثار الٍب تظهر بوضوح على الفػرد كاجملتمػع الػذم يعػيش فيػو، كزبتلػف ىػذه اآلثػار كفقنػا ؼبسػتول الفقػر 

ة عن النقص الكمي كالنوعي للغذاء، عدـ توافر اؼباؿ البلـز لطلب الرعاية ذاتو، كىذه اآلثار قد تكوف آثارنا صحية ناصب
الصحية كشراء اؼبستلزمات الطبية، أك عن تدىور البنية التحتية كالظركؼ السكنية ُب اؼبناطق الٍب يقيم هبا ىؤالء الفقراء، 

ٕب العائػد االقتصػادم، كىػذا الػنقص نػاجم كقد تكوف ىذه اآلثار آثارنا اقتصادية كنقص كالبفػاض القػدرة اإلنتاجيػة كبالتػا
عػػػن ضػػػعف القػػػدرة كالكفػػػاءة البدنيػػػة الناصبػػػة عػػػن نقػػػص التغذيػػػة اعبيػػػدة، ىػػػذا باإلضػػػافة إٔب بعػػػض اآلثػػػار االجتماعيػػػة  
كالبفاض مستول اػبدمات التعليمية كالصحية، انتشار اعبهل، التشرد، تدىور القيم كاألخبلؽ، اؽبجرة، البطالة، ارتفاع 

 (.ََِٖ)فضل اهلل،  لة، التسوؿ، االكبراؼ، كغّبىا من اآلثارنسب اإلعا
كمن ىذا اؼبنطلق جاء اؽبدؼ من ىذه الدراسة متمثبلن ُب استعراض أىم أسباب انتشار كاستمرار الفقر ُب 

ف، أكغندا، كالتعرؼ على أىم اآلثار اؼبَبتبة على سيادة الفقر ُب أكغندا كمدل تأثّب ذلك على اغبالة الصحية للسكا
ككضع رؤية مستقبلية للوضع الصحي ُب أكغندا ُب ظل استمرار سيادة الفقر كاآلثار اؼبَبتبة عليو، ىذا إٔب جانب كضع 

 ؾبموعة من التوصيات اؽبامة ذات الصلة بطبيعة اؼبوضوع.
 ٕٓمفردة ) ٓٗكلتحقيق تلك األىداؼ، اجريت ىذه الدراسة ُب كامباال عاصمة أكغندا على عينة قوامها 

كقد اعتمدت الدراسة على ،  (ٕ، ٔ)جدول رقم عاـ  ْٓ: ُٓمقابلة( فبن يَباكح أعمارىم ما بْب  َِ -وذج استبيافمب
اؼبنهج األنثركبولوجي اؼبيدا٘ب، كاؼبدخل البيوثقاُب الذم ال غُب عنو ُب الدراسات كالقضايا اؼبتعلقة بالصحة كاؼبرض، 

ىر البيولوجية كالثقافية، كيسعى إٔب دمج العوامل البيولوجية كاالجتماعية فهذا اؼبدخل يهتم بدينامية التفاعل بْب الظوا
فهو ال ينظر إٔب اإلنساف باعتباره كائننا بيولوجينا فحسب؛ بل كونو كائن  .(Darna, 2006) كالثقافية كالبيئية معنا

لتنوع البيولوجي لئلنساف باعتباره اجتماعي كثقاُب ُب تفاعلو مع البيئة احمليطة بو، كما ينظر أيضنا ىذا اؼبدخل إٔب ا
استجابة كتكيف مع البيئة، كيركز ىذا اؼبدخل اىتمامو على الدكر الذم تلعبو البيئة االجتماعية كالثقافية للفرد ُب عملية 
التكيف. كقد استعاف الباحث باؼبدخل البيوثقاُب ُب ىذه الدراسة نظرنا لشمولية ىذا اؼبدخل فهو ال يعتد فقط بتأثر 

عوامل البيولوجية على حدكث األمراض بل يعُب أيضنأ بتأثّب العوامل السوسيوثقافية اؼبختلفة على اغبالة الصحية ال
كاؼبرضية لؤلفراد، كبالتإب فأف ىذا اؼبدخل سيمكن الباحث من فهم طبيعة التفاعل القائم بْب اإلنساف كالبيئة كما يَبتب 
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ٔب فهم كرصد مقومات التكيف البيولوجي لئلنساف مع الظركؼ البيئية على ذلك من ظهور بعض األمراض، باإلضافة إ
 احمليطة بو، كالٍب ربددىا العوامل الثقافية كاالجتماعية السائدة ُب اجملتمع.

 الخصائص الديموجرافية لعينة المقابلة 

 الديانة النوع 
 Born Again مسيحي مسلم أنثى ذكر 

 ٘ٔ ٓٗ ٘ٗ ٖٓ ٓٚ النسبة المئوية
 
 

 الحالة االجتماعية السن
 أرمل مطلق متزوج أعزب : ما فوقٔٗ ٓٗ:ٕٙ ٕ٘: ٗٔ

 - - ٓٚ ٖٓ ٕٓ ٓٙ ٕٓ النسبة المئوية
 المستوى التعليمي 

 ماجستير جامعي دبلوم ثانوي إعدادي ابتدائي
 ٘ ٖٓ ٖ٘ ٘ٔ ٘ ٓٔ النسبة المئوية

 متوسط الدخل 
 ال يعمل عالي متوسط منخفض 

 ٓٔ ٘ٔ ٓٗ ٖ٘ النسبة المئوية
 االنتماء القبلي 

Baganda Ankoli Lugbara Acholi Tooro 

 ٓٔ ٕٓ ٘ ٓٔ ٘٘ النسبة المئوية
 ( الخصائص الديموجرافية لعينة المقابلةٔجدول رقم )

 الخصائص الديموجرافية لعينة االستبيان 

 الديانة النوع 
 Born Again مسيحي مسلم أنثى ذكر 

 6ٖ٘ ٛٗ 6ٚٙٗ ٓٗ ٓٙ النسبة المئوية
 
 

 الحالة االجتماعية السن
 أرمل مطلق متزوج أعزب : ما فوقٔٗ ٓٗ:ٕٙ ٕ٘: ٗٔ

 - ٔ ٗ٘ ٘ٗ 6ٖٕٔ ٓٗ 6ٖٚٛ النسبة المئوية
 المستوى التعليمي 

 ماجستير جامعي دبلوم ثانوي إعدادي ابتدائي
 - ٓٙ 6ٖٜ 6ٖٕٔ 6ٖٜ - النسبة المئوية

 متوسط الدخل 
 ال يعمل عالي متوسط منخفض 

 6ٚٓٔ 6ٖ٘ 6ٖٜٗ 6ٖٚٗ النسبة المئوية
 االنتماء القبلي 

Baganda Muganda Munyankoli Tooro 

 6ٖٔ ٛ 6ٕٚٗ ٕٖ النسبة المئوية
 Musoga Murundi Alur  
 ٘6ٖ ٛ ٕ6ٚ  

 ( الخصائص الديموجرافية لعينة االستبيانٕجدول رقم )
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  أواًل: نبذه عن مجتمع الدراسة
غربنػا، ° ِٗشػرقنا ك° ّٓأكغندا ُب شػرؽ إفريقيػا ُب قلػب ىضػبة البحػّبات، كسبتػد بػْب خطػي طػوؿ تقع صبهورية 
كػم، كوبػػدىا مشػػاالن   ََٖجنوبنػا، كتبعػػد أكغنػدا عػػن سػاحل احملػػيط اؽبنػدم حبػػوإب ° ُ,ّمشػػاالن ك° ْكبػْب دائػػرٌب عػرض 

(. ََِٖنغػو الديبقراطيػة "زائػّب سابقنا")سػعودم، دكلة جنوب السوداف، كجنوبنػا تنزانيػا كركانػدا، كشػرقنا كينيػا، كغربنػا الك
كتشػغل اؼبسػطحات اؼبائيػة منهػا حػوإب  ،(Langlands, 2013) كػم مربػع  ُٓٓ,ُِْكتبلغ مسػاحتها اإلصباليػة حػوإب 

 Arica South of the)كػػم مػػن اؼبسػػاحة الكليػػة ألكغنػػدا  َٕٖ,ُٗٗكػػم، أمػػا اليػػابس يشػػغل مسػػاحة   ّْٕ,ُْ

Sahara, 2013). 

كتغطي األراضي , (Dimanin, 2012) كم مربع  ُٖٗاال ُب جنوب أكغندا كتبلغ مساحتها حوإب تقع كامب
 ,Byaruhanga & Ssozi)تبلؿ رئيسية  ٕكم من إصبإب مساحتها، كىي تتكوف ُب األصل من   ُّالرطبة مساحة 

 ٖ يكتوريا كتبعد عنها حبوإب ، كما أهنا تقع على مشاؿ حبّبة فمك  ْٓكتبعد كامباال عن خط االستواء حبوإب , (2012
كقد ًب ,  (Dimanin, 2012)، كأطلق عليها ىذا اؼبسمى قبائل الباجندا نسبة لتل إمباال(Matagi, 2002)كم 

(، كمنذ ذلك الوقت ُٗٗٗـ )شرؼ، ُِٔٗاختيارىا عاصمة ألكغندا منذ حصوؿ أكغندا على استقبلؽبا عاـ 
كتضم  . (Matagi, 2002)لتجارم، الصناعي، التعليمي، كالثقاُب ألكغندا أصبحت كامباال اؼبركز اإلدارم، السياسي، ا

%( من إصبإب سكاف أكغندا ٗ,ْ%( من إصبإب سكاف اغبضر ُب الدكلة، كتضم حوإب )َْكامباال )
(Byaruhanga & Ssozi, 2012). 

 ثانًيا: أسباب سيادة الفقر في أوغندا
ا نتيجػة للظػركؼ السياسػية الػٍب شػهدهتا مػن قبػل كالػٍب تركػت آثارىػػا تعػد أكغنػدا مػن الػدكؿ األشػد فقػرنا ُب إفريقيػ

، كلكػن ٓب تكػن (Poverty Status Report, 2014)الواضػحة علػى كافػة اجملػاالت االقتصػادية كاالجتماعيػة كالصػحية 
خػرل الظركؼ السياسية كحدىا ىي اؼبسئولة عن سيادة الفقر، بل أف ىناؾ بعض العوامل األخػرل الػٍب دعمػت ىػي األ

ىػذه السػػيادة، منهػػا؛ ارتفػػاع معػدالت اإلصػػابة دبػػرض اإليػػدز كمػػا ترتػب عليهػػا مػػن كفػػاة عائػل األسػػرة كانفػػاؽ الكثػػّب مػػن 
األمػػواؿ علػػى العبلجػػات البلزمػػة، عػػدـ سبكػػْب النسػػاء مػػن مػػّباث األصػػوؿ اإلنتاجيػػة مثػػل األراضػػي كاؼباشػػية كغّبىػػا مػػن 

األمػػن النػػاجم عػػن  ٘ب مػػن حالػػة الفقػػر كخاصػػة بعػػد كفػػاة الػػزكج، انعػػداـأقػػارهبن كأزكاجهػػن جعلػػت الكثػػّب مػػن النسػػاء تعػػا
جعػػل العديػػد مػػن األسػػر تعػػيش ُب حالػػة الفقػػر، فقػػداف اؼباشػػية الفػػَبات السػػابقة كمػػا ترتػػب عليػػو مػػن  اؼباشػػية ُبغػػارات 

الػٍب تمعػات الريفيػة كخاصػة ُب اجملالتغّبات اؼبناخية كما ترتب عليها من انتشار اعبفػاؼ ُب بعػض اؼبنػاطق كتػدىور الَببػة 
 .(Lwanga & McClean, 2003)تعتمد على زراعة الكفاؼ لتلبية احتياجاهتا 

ىنػاؾ العديػد مػن  ؿكعلى الرغم من اعبهود الػٍب تبػذؽبا الدكلػة للحػد مػن الفقػر كتقلػيص عػدد الفقػراء إال إنػو مػازا
األفػراد الػذين يعيشػوف ربػت خػط الفقػر األفراد الػذين يعيشػوف ربػت خػط الفقػر، فعلػى مسػتول أكغنػدا ككػل يبلػغ عػدد 

 ,Status Report)َُِّ%( مػن إصبػإب عػدد السػكاف كذلػك عػاـ ٕ,ُٗمليػوف نسػمة أم مػا يعػادؿ ) ٕ,ٔحػوإب 

%( مػػن ٔ,ُٕبينمػػا بلػػغ معػػدؿ ىػػؤالء السػػكاف الػػذين يعيشػػوف ربػػت خػػط الفقػػر ُب كامبػػاال كحػػدىا حػػوإب ), (2014
 . (Dimanin, 2012)ـ ََُِإصبإب عدد سكاهنا عاـ 
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كمن ناحية أخرل، قد يعزك استمرار بقاء العديد من الفقراء يعيشػوف ُب حالػة الفقػر إٔب عػدة عوامػل منهػا؛ عػدـ 
 Lawson et)يػاتالكحول تنػاكؿثقافة اإلفراط ُب ، التعليم كنقص اؼبهاراتمستول تد٘ب  ،نتاجيةاإلصوؿ امتبلكهم لؤل

al., 2006) ,ارتفػػػاع معػػػدالت ، اعبهػػل، اؼبتاحػػة ؽبػػػم للػػػتخلص مػػن حالػػػة الفقػػػر فػػػرصال كانعػػػداـكالتمييػػز،  االسػػػتغبلؿ
فرص ، كعدـ مشاركة الفقراء ُب كحيازة األراضيكثرة الضرائب اؼبفركضة على األعماؿ التجارية   ،األمراض بْب أكساطهم

ؼبػاؿ الػبلـز ، كػل ىػذه ُب ىػؤالء الفقػراء مػن قبػل اؼبسػئولْب كعػدـ امػتبلكهم لػرأس ا الثقة لعدـ توافر عنصر ةالتنمية نتيج
 .(Lwanga & McClean, 2003)العوامل ساعدت على بقاء حالة الفقر اؼبنتشرة 

 
 أوغندا في الفقر ألسباب توضيحي رسم(1شكل رقم )

 ثالثًا: اآلثار الناجمة عن الفقر وعالقتيا بالحالة الصحية 

الٍب أجريت بشأف اآلثار الٍب خلفها اإليدز ُب  ُب ضوء الدراسة اؼبيدانية الٍب قاـ هبا الباحث كالدراسات السابقة
أكغندا كالٍب ؽبا مردكدنا صحينا سػلبينا أتضػح لنػا أف ىنػاؾ العديػد مػن اآلثػار الناصبػة عػن الفقػر، كالػٍب أثػرت بوضػوح علػى 

 اغبالة الصحية للسكاف، كمن ىذه اآلثار؛

 األثر األول: انتشار ظاىرة أطفال الشوارع -
 شػػوارع اؼبنػػاطق اغبضػػرية كالتشػػرد ُبتػػرؾ منػػازؽبم وامػػل الػػٍب تػػدفع بػػالكثّب مػػن األطفػػاؿ إٔب يعػػد الفقػػر مػػن أىػػم الع

للحصوؿ على اؼباؿ البلـز لتلبية احتياجاهتم اؼبعيشية، كذلك جبانب بعض العوامل األخرل الٍب ساندت الفقر ُب تدعيم 
 ,Weber)فقػػداف السػػيطرة األبويػػة، كاليػػتم سػػوء اؼبعاملػػة كاإلنبػػاؿ،، العنػػفكأعمػػاؿ اغبػػرب انتشػػار ىػػذه الظػػاىرة مثػػل 

فالكثّب من أطفاؿ األسر الفقّبة كاألطفاؿ األيتاـ الذين تركهم كالديهم دكف رعاية نتيجة إصابتهم باإليدز ُب  . (2013
اؼبنػػػػاطق الريفيػػػػة يعتػػػػربكف شػػػػوارع كامبػػػػاال بػػػػديبلن منطقينػػػػا للحصػػػػوؿ علػػػػى اؼبػػػػاؿ الػػػػبلـز الػػػػذم يبكػػػػنهم مػػػػن العػػػػيش حيػػػػاة 

 .(Jacob et al., 2004)أفضل
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نتيجػة لتػنقلهم  علػى كجػو الدقػة أعػداد أطفػاؿ الشػوارعمن الصػعب قيػاس أما فيما يتعلق بعدد ىؤالء األطفاؿ، ف
األعياد الوطنية كُب  حيث يتزايد عددىم ُب ،دكف غّبىا اؼبواسم من مكاف ألخر، إضافة إٔب أف عددىم يتزايد ُب بعض

ـ قػػدر عػػدد أطفػػاؿ َُِّشػػبكة اإلفريقيػػة غبمايػػة األطفػػاؿ مػػن سػػوء اؼبعاملػػة عػػاـ كلكػػن ُب دراسػػة الموسػػم األمطػػار، 
 ُٔ دبا يعادؿ ظهورـ، ُّٗٗعن عاـ  (%َٕ)طفل أم بزيادة قدرىا  اآلالؼ دبا يقرب منالشوارع ُب أكغندا ككل 

 .(UNICEF, 2015)  كل يـو شوارع كمباالا ُب جديدن  طفبلن 

اعبنسػػي  يتعرضػػن لعمليػػة االعتػػداء مػػن فتيػػات الشػػوارع حػػديات، فػػالكثّبكيواجػػو ىػػؤالء األطفػػاؿ العديػػد مػػن الت
، كىذا ما يعرضهن للحمل الشوارع هن من أطفاؿزمبلئ ، كخاصة من قبلاعبماعي االغتصاب، دبا ُب ذلك كاالغتصاب

لصػػحية مػػن اؼببكػػر كمػػا يَبتػػب عليػػو مػػن أثػػار سػػلبية علػػى صػػحتهن، كغالبنػػا مػػا ٓب تسػػع تلػػك الفتيػػات اللتمػػاس الرعايػػة ا
 ,Weber)اؼبستشفيات نتيجة سوء معاملة أفراد اجملتمع ؽبن كالٍب جعلتهن يعكفن عن التمػاس الرعايػة كاؼبسػاعدة الطبيػة

2013). 

كٓب يقتصػػر االعتػػداء اعبنسػػي علػػى الفتيػػات فحسػػب؛ بػػل امتػػد ليشػػمل أطفػػاؿ الشػػوارع مػػن الػػذكور أيضنػػا، حيػػث 
الفتيػػاف كالصػػبية الصػػغار الػػذين كصػػلوا علػػى أف  َُِْعػػاـ  Human Rights watchأكػػدت الدراسػػة الػػٍب قامػػت هبػػا 

تعرضوا لبلعتداء اعبنسي من قبػل أطفػاؿ الشػوارع األكػرب سػننا، كلكػنهم تػرددكا ُب اغبػديث عػن ذلػك  الشوارع إٔبمؤخرا 
لػك مػا دعػم . كلعػل ذ(HRW, 2014)نتيجة كصمة العار الٍب يضفيها اجملتمع األكغندم على فبارسات اؼبثليػة اعبنسػية 

 انتشار مرض اإليدز بْب تلك الفئة من األطفاؿ. 

كمن ناحية أخرل، دفع التشرد ُب الشوارع كعدـ كجود اؼبأكل بالكثّب من أطفاؿ الشوارع )ذكورنا كإناثنا(  للعمػل 
ء ألفػراد سػوا –ُب ؾباؿ اعبنس التجارم كوسيلة للبقاء علػى قيػد اغبيػاة، حيػث يقػـو أطفػاؿ الشػوارع بعمليػة بيػع اعبػنس 

 .(HRW, 2014)مقابل اغبصوؿ على اؼباؿ أك الغذاء أك اؼبأكل  -من نفس اعبنس أك من اعبنس األخر

ا دبا ُب ا ألطفاؿ الشوارع ىو خطر اإلصابة دبرض من األمراض اؼبنقولة جنسين التهديد األكثر كضوحن كبالتإب فإف 
إٔب توعيػة اؼبنظمات غػّب اغبكوميػة باؼبخاطر، لذلك سعت  ، نتيجة لبلنغماس ُب العبلقات اعبنسية احملفوفةذلك اإليدز

ىػذه  ن، كمػا قامػت الػبعض مػعن فبارسة اعبنس االمتناعأطفاؿ الشوارع دبخاطر اؼبمارسات اعبنسية، كتشجيع  كتثقيف
عبة علػى ىػذا اؼبػرض بػْب أطفػاؿ الشػوارع مهمػة صػ، كلكػن مازالػت عمليػة السػيطرة االواقي الذكرم ؾبانن اؼبنظمات بتوزيع 

 .(Russell et al., 2005) للغاية

كٓب يقتصر األمر على ذلك؛ بل اذبو الكثّب من أطفاؿ الشوارع إٔب إدماف البنزين، الغراء، كاؼبارهبوانا )اغبشػيش(، 
حيػػث هبػػرب كبػػار السػػن مػػن أطفػػاؿ الشػػوارع الصػػبية كالفتيػػاف علػػى شػػراء تلػػك اؼبػػواد كاسػػتخدامها بصػػفة مسػػتمرة كوسػػيلة 

بػػػػاعبوع كاألٓب كالقػػػػدرة علػػػػى النػػػػـو لػػػػيبلن، كغالبنػػػػا مػػػػا يػػػػتم بيعهػػػػا ؽبػػػػم مػػػػن قبػػػػل كبػػػػار السػػػػن مػػػػن أطفػػػػاؿ لفقػػػػد الشػػػػعور 
 .(HRW, 2014)الشوارع

كاالعتقػاؿ كاالحتجػاز الػٍب يقػـو هبػا ضػرب إضافة إٔب عمليات اإليذاء البد٘ب الػٍب يتعرضػوف ؽبػا كالػٍب تتمثػل ُب ال
هم كمصادرة األمواؿ الٍب حصلوا عليها عن طريق التسػوؿ، كٓب تقتصػر رجاؿ الشرطة ذباىهم دكف سابق هتمة موجهة إلي



 "أفرَمُا يف وانصحت واجملتًع، ،انثاٍَ "انثمافت ىر احملفرَمُا: آفاق جدَدة"             أادلإمتر اندويل انسُىٌ " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
888 

 

عمليػػات اإليػػذاء البػػد٘ب علػػى رجػػاؿ الشػػرطة فحسػػب؛ بػػل امتػػدت لتشػػمل أفػػراد اجملتمػػع ذاتػػو كالػػذين ينظػػركف إٔب أطفػػاؿ 
صػػبحوا يوجهػػوف الشػػوارع علػػى أهنػػم لصػػوص كنتيجػػة ؽبػػذه الصػػورة الذىنيػػة الػػٍب كوهنػػا أفػػراد اجملتمػػع عػػن أطفػػاؿ الشػػوارع أ

  .(HRW, 2014)هم كصفع همكركل يهمصق علالببكيقوموف لفظية، الىانات إليهم اإل

كبالتإب يبكننا القوؿ بأف حالة الفقر الٍب سيطرت علػى أكغنػدا ُب الفػَبات السػابقة جبانػب العوامػل األخػرل الػٍب 
نهم ضاالن ُب الشوارع ببل مأكل يفتقر إٔب سبق اإلشارة إليها قد انعكست بالسلب على حياة األطفاؿ فأصبح الكثّب م

أبسػػط حقوقػػو مػػن مأكػػل كملػػبس كرعايػػة صػػحية مناسػػبة، كىػػذا بػػالطبع ترتػػب عليػػو سػػوء حػػالتهم الصػػحية، فػػالكثّب مػػن 
أطفػاؿ الشػوارع ال يتنػاكلوف الغػذاء اؼبتكامػل كغػالبيتهم يتنػاكلوف كجبػة كاحػدة فقػط علػى مػدار اليػـو كبالتػإب فهػم عرضػػة 

مراض سوء التغذية، كما أهنم يفتقركف لعنصر النظافة لعدـ كجود مسكن كقيامهم بػالنـو ُب الشػوارع كبالتػإب لئلصابة بأ
فهم عرضو أيضنا لئلصابة بالكثّب من األمراض اعبلدية، ناىيك عن عمليات االستغبلؿ اعبنسي كالعمل ُب ؾباؿ اعبنس 

 ؼبنقولة جنسينا كالٍب يقع اإليدز على رأسها. التجارم الذم يَبتب عليو اإلصابة بالكثّب من األمراض ا

 
 عليها المترتبة الصحية والنتائج الفقر عن الناجمة لآلثار توضيحي رسم( ٕشكل رقم )
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 األثر الثاني: ظيور العشوائيات الحضرية وتكدس السكان بيا -
ارتفػاع معػدؿ اؽبجػرة مػن ٘( سنوينا، كيعزك ذلػك إٔب ٓشهدت أكغندا درجة عالية من التحضر تتجاكز درجتها )

الريػػف إٔب اغبضػػر، كالنمػػو السػػكا٘ب اؼبرتفػػع لسػػكاف اؼبنػػاطق اغبضػػرية، كامتػػداد حػػدكد اؼبراكػػز اغبضػػرية كالتوسػػع ُب إنشػػاء 
اؼبراكػػػز التجاريػػػة، كىػػػذا التحضػػػر حػػػدث بطريقػػػة عشػػػوائية خلػػػت مػػػن التخطػػػيط كاإلدارة كتػػػوفّب البنيػػػة التحتيػػػة البلزمػػػة 

ىذا ما جعل مبو العشوائيات كاألحياء الفقّبة مؤشر طبيعػي لنتػاج عمليػة التحضػر العشػوائية الستيعاب ذلك التحضر، ك 
مليوف نسمة ككانت نسػبة  ٓـ كاف عدد سكاف اؼبناطق اغبضرية ُب أكغندا حوإب ََِٗكُب عاـ . الٍب شهدهتا أكغندا

امن كراء سبركػػزىم ُب تلػػػك كلعػػل السػػبب الكػػ ،)Rugadya et al., 2008( ٘( مػػنهم يعيشػػوف ُب العشػػوائياتَٔ)
 .اؼبدينةأسعار الوحدات السكنية األخرل ُب شوارع لبفاض أسعار السكن مقارنة باالعشوائيات يعزك إٔب 

كبالتإب فإف الفقر الذم شهدتو الكثّب من اؼبناطق األكغندية كخاصة الشمالية منها ترتب عليو ىجرة الكثّب مػن 
أفضل، كىذا جعل كامبػاال تعػا٘ب مػن االكتظػاظ السػكا٘ب كأصػبح ىنػاؾ نقػص  السكاف إٔب كامباال حبثنا عن فرص عمل

ُب الوحدات السكنية كاؼبتوفر منها أسعاره مرتفعة ال تتناسب مع الدخل الذم وبصل عليو ىؤالء اؼبهاجرين إٔب كامباال، 
 كىذا ما دفع الكثّب منهم لئلقامة ُب العشوائيات اغبضرية اؼبتوافرة ُب كامباال.

الٍب تقع ُب منطقة كيبؤب ُب كامباال أتضح أف سكاف "Kibuli Zone "A اقع مبلحظة الباحث ؼبنطقة كمن ك 
ىػػذه اؼبنطقػػة مػػن أشػػد الفئػػات السػػكانية فقػػرنا كيعتمػػد الكثػػّب مػػنهم علػػى بيػػع األلبػػاف كبعػػض اػبضػػركات كالفاكهػػة الػػٍب 

ات األساسػية، أمػا اؼبسػاكن الػٍب تتكػوف منهػا ىػػذه يقومػوف بزراعتهػا كوسػيلة لكسػب اؼبػاؿ الػبلـز لشػراء كتلبيػػة االحتياجػ
اؼبنطقة فهي تعا٘ب من عدـ التنظيم كاالزدحاـ الشديد بالسكاف كما أف معظم األراضي الٍب أقاموا عليهػا ىػذه اؼبسػاكن 
ليست ملكنا ؽبم كغالبية ىذه اؼبساكن بنيت جدراهنا من الطوب كلكن األسقف مصنوعة مػن الصػاج، كىػؤالء السػكاف 

بنػػا مػػػا يقومػػػوف بَببيػػػة اغبيوانػػات ُب احملػػػيط السػػػكِب الػػػذم يقيمػػوف بػػػو لتػػػوفّب الغػػػذاء الػػبلـز ُب ظػػػل الظػػػركؼ اؼبعيشػػػية غال
الضػػنكة، كىػػذا بػػدكره أدل إٔب االخػػتبلط اؼبسػػتمر لئلنسػػاف كاغبيػػواف، إضػػافة إٔب قيػػاـ ىػػؤالء السػػكاف بتنػػاكؿ منتجػػات 

 ارتفعػػػت معػػػدالت اإلصػػػابة بػػػاألمراض. كتعػػػا٘ب ىػػػذه اؼبنطقػػػة مػػػن اغبيوانػػػات كاأللبػػػاف دكف تعقيمهػػػا كمعاعبتهػػػا كمػػػن ٍب
ذبمعات اؼبياه أثنػاء سػقوط األمطػار فبػا يػؤدم إٔب تكػوف اؼبسػتنقعات، كمػا أف اؼبنطقػة زبلػو مػن تػوافر خػدمات الصػرؼ 

لصنابّب ُب الصحي كتعا٘ب من تكدس القمامة، كيعتمد سكاف ىذه اؼبنطقة على اؼبياه الٍب يقوموف بشرائها كجلبها من ا
جػػراكن مػػن الببلسػػتيك، كنظػػرنا لظػػركؼ اؼبعيشػػة الضػػنكة الػػٍب يعػػا٘ب منهػػا غالبيػػة سػػكاف ىػػذه اؼبنطقػػة العشػػوائية قبػػدىم 
يعتمػػدكف علػػى تلػػك اؼبيػػاه غػػّب اآلمنػػة ُب الشػػرب كطهػػي الطعػػاـ، مػػع العلػػم بػػأف العديػػد مػػن سػػكاف كامبػػاال ُب الوقػػت 

موف اؼبيػاه اؼبعبػأة ُب الشػػرب كطهػي الطعػػاـ نظػرنا لعػدـ صػػبلحية ىػذه اؼبيػػاه يسػػتخد -باسػتثناء فقػػراء العشػوائيات -اغبػإب
 ف دكرات اؼبياه مشَبكة كتفتقر إٔب النظافة كيستخدمها معظم سكاف اؼبنطقة.إلبلستخداـ اآلدمي. إضافة إٔب ذلك ف

ّب مػػن سػػكاف كباغبػػديث عػػن اآلثػػار الصػػحية الناصبػػة عػػن السػػكن ُب العشػػوائيات قبػػدىا عديػػدة كمتنوعػػة، فػػالكث
العشوائيات يعانوف من اإلصابة ببعض األمراض ُب مقدمتها اإليدز كنتيجة لعمل الػبعض مػن الفتيػات كالنسػاء ُب ؾبػاؿ 
اعبنس كاالنتشار الواضح للممارسات اعبنسػية غػّب الشػرعية، كاؼببلريػا نتيجػة لتػوافر الػربؾ كاؼبسػتنقعات الناذبػة مػن تػراكم 

اؼبنطقػػػة كالػػػٍب ذبػػػد هبػػػا الطفيليػػػات كاغبشػػػرات الناقلػػػة للمػػػرض موطننػػػا مناسػػػبنا للنمػػػو  ميػػػاه األمطػػػار كالصػػػرؼ الصػػػحي ُب
كالتكػػػاثر، كمػػػا ترتفػػػع معػػػدالت اإلصػػػابة بػػػاألمراض اعبلديػػػة نتيجػػػة لتكػػػدس عػػػدد األفػػػراد ُب الوحػػػدة السػػػكنية كنتيجػػػة 
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الصدرية كالرئويػة بػْب سػاكِب ىػذه لبلحتكاؾ اؼبباشر باغبيوانات الٍب يتم رعيها ُب الوسط السكِب، كما تنتشر األمراض 
العشوائيات نتيجة العتمادىم على حرؽ األخشاب لئلضاءة كطهي الطعاـ، إٔب جانب انتشار األمراض اؼبعوية كخاصة 
بػػْب األطفػػاؿ نتيجػػة انتشػػار الػػذباب ُب تلػػك اؼبنػػاطق كتػػرؾ األطعمػػة عرضػػة لغػػزك ذلػػك الػػذباب الػػذم وبمػػل الكثػػّب مػػن 

سوء الصرؼ الصحي ُب ىذه اؼبناطق كعدـ صبلحية اؼبياه لبلستخداـ اآلدمي. كما ساىم عدـ األمراض، باإلضافة إٔب 
ُب تفػػاقم  -نتيجػػة عػػدـ تػػوافر اؼبػػاؿ كالبفػػاض األجػػور -اكػػَباث سػػاكِب العشػػوائيات بالسػػعي لطلػػب اػبػػدمات الصػػحية 

قػػواؿ الػػٍب أدٔب هبػػا بعػػض معػػدالت اإلصػػابة بػػاألمراض بػػْب أكسػػاط ىػػؤالء السػػكاف. كقػػد تأكػػد لنػػا ذلػػك مػػن خػػبلؿ األ
 األطباء ُب مستشفى كيبوٕب اإلسبلمية كمستشفى موالجو اعبامعي.

 األثر الثالث: األحجام عن طمب خدمات الرعاية الصحية  -
يعػػد الفقػػر مػػن أىػػم العوامػػل الػػٍب يتوقػػف عليهػػا التمػػاس الرعايػػة الصػػحية، كخاصػػة ُب البلػػداف الناميػػة مثػػل أكغنػػدا 

رتفاع تكلفة اػبدمات الصحية مع البفػاض دخػل الفػرد كارتفػاع مسػتويات الفقػر ُب الدكلػة ككػل، فبػا كالٍب يتزامن فيها ا
يعوؽ استفادة الكثػّب مػن األفػراد مػن تلػك اػبػدمات الصػحية اؼبتاحػة. فػالفقر هبعػل الكثػّب مػن األفػراد غػّب قػادرين علػى 

ؼباليػة لتغطيػة االحتياجػات األساسػية كبالتػإب وبجػم تلبية احتياجاهتم من اػبدمات الصحية نتيجة لعدـ كفاية مػواردىم ا
 ىؤالء األفراد عن طلب تلك اػبدمات لعدـ توافر اؼبوارد اؼبالية البلزمة كمن ٍب ترتفع معدالت اإلصابة باألمراض.

كقد أكدت العديد من الدراسات الٍب أجريت ُب أكغندا بشأف سلوؾ التماس الرعاية الصحية علػى الػدكر الػذم 
الػػٍب أكػػدت علػػى أف عػػدـ تػػوافر اؼبػػاؿ مػػن  (َُِٓ) Musoke الفقػػر ُب اغبػػد مػػن ىػػذا السػػلوؾ، منهػػا دراسػػةيلعبػػو 

األسباب الرئيسية الٍب جعلت الكثّب من األفراد وبجموف عن طلب اػبدمات الصحية كيفضلوف طلب اػبدمات العامة 
ال يقبلػػوف علػػى طلػػب اػبػػدمات الػػٍب تقػػدمها اجملانيػػة فقػػط إذا لػػـز األمػػر كأتيحػػت ؽبػػم الفرصػػة للحصػػوؿ عليهػػا كلكػػنهم 

( علػى ََِّ) Ssengooba اؼبرافق الصػحية اػباصػة كاػبّبيػة نظػرنا الرتفػاع تكلفػة خػدماهتا، كمػا أكػدت أيضنػا دراسػة
أف الفقػػر يعػػد مػػن أىػػم العوامػػل الػػٍب تعػػوؽ الكثػػّب مػػن النسػػاء اغبوامػػل عػػن طلػػب خػػدمات الرعايػػة الصػػحية قبػػل الػػوالدة 

 كبعدىا.

يعػػد الفقػػر كحػػده العامػػل الوحيػػد اؼبسػػئوؿ عػػن اإلحجػػاـ عػػن طلػػب خػػدمات الرعايػػة الصػػحية، بػػل إف ىنػػاؾ كال  
العديد من العوامل االجتماعية، االقتصػادية، الثقافيػة، كالسياسػية اؼبتحكمػة ُب سػلوؾ السػعي لطلػب اػبػدمات الصػحية 

يئيػػة، مػػدل تػػوافر الػػوعي كاؼبعرفػػة بشػػأف اػبػػدمات مثػػل اؼبسػػتول التعليمػػي، اؼبعتقػػدات كاؼبمارسػػات الثقافيػػة، الظػػركؼ الب
الصحية كتوافرىا، تكلفة اػبدمات الصػحية، قضػايا النػوع االجتمػاعي، اغبػركب كالصػراعات، كنظػاـ الرعايػة الصػحية ُب 

كل ىذه العوامل تؤثر بشكل كاضح على سلوؾ السعي لطلب اػبدمات الصحية  ،(Musoke et al., 2015)حد ذاتو
 ؿ تأثّبىا.كال يبكن إغفا

( أف سػػبب اإلحجػػاـ عػػن طلػػب ّكقػػد أكػػدت غالبيػػة مفػػردات العينػػة كفقنػػا للجػػدكؿ اؼببػػْب أدنػػاه )جػػدكؿ رقػػم 
، كقػػد جػػاء ذلػػك بنسػػبة ) %( حيػػث أعػػاؽ عػػدـ تػػوافر اؼبػػاؿ ِ,ٖٖاػبػػدمات الصػػحية تتمثػػل ُب عػػدـ تػػوافر اؼبػػاؿ الػػبلـز

ة أثنػاء فػَبات اغبمػل كبعػد الػوالدة، بينمػا جػاء ُب اؼبرتبػة استفادة الكثّب مػن النسػاء اغبوامػل مػن خػدمات الرعايػة الصػحي
%(، ُب حػْب تسػاكت نسػبة اسػتجابات اؼببحػوثْب حػوؿ عػدـ تػوافر ّٓالثانية "بعد اؼبرافق الصػحية عػن اؼبنػزؿ" بنسػبة )
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اؼبعػػدات الطبيػػة كعػػدـ تػػوافر كسػػائل النقػػل كاؼبواصػػبلت كأحػػد أسػػباب اإلحجػػاـ عػػن طلػػب خػػدمات الرعايػػة الصػػحية، 
%( كىذا يعكس للباحػث مػدل أنبيػة زبطػيط منػاطق تقػدٙب خػدمات الرعايػة الصػحية مػع ّ,ّٓيث جاءت بنسبة )ح

 ضركرة توافر اؼبعدات الطبية هبا فبا يدعم االستفادة اعبيدة من تلك اػبدمات على أكمل كجو.

 النسبة المئوية عدد االستجابات سبب اإلحجام عن طلب الخدمات الصحية
 %6ٚٚٔ ٖ ويةاألدعدم توافر  
 %6ٖٖ٘ ٙ المعدات الطبية عدم توافر 
 %6ٛٔٔ ٕ نقص خبرة العاملين في المجال الصحي 

 %ٖ٘ ٜ بعد المرافق الصحية عن المنزل
 %6ٖٖ٘ ٙ عدم توافر وسائل النقل والمواصبلت

 %6ٕٛٛ ٘ٔ عدم توافر المال البلزم

 الصحية الخدمات طلب عن اإلحجام باسب( أٖجدول رقم )

ضػوء تلػك االسػتجابات يتضػح لنػا أف الفقػر كحػده ال يعػد العامػل الوحيػد اؼبسػئوؿ عػن اإلحجػاـ عػن طلػب كُب 
 خدمات الرعاية الصحية، بل أف ىناؾ ؾبموعة من العوامل األخرل الٍب تلعب دكرىا ُب اغبد من طلب تلك اػبدمات.

 األثر الرابع: انتشار أمراض سوء التغذية -
الفقػػر ىػػو أحػػد األسػػباب الرئيسػػية لػػنقص التغذيػػة ـ علػػى أف َُِّقريرىػػا لعػػاـ أكػػدت منظمػػة اليونيسػػف ُب ت

فالعبلقة بْب الفقر كسوء التغذيػة سبثػل  .(Ruolahti et al., 2014) كسوء التغذية ككفيات األطفاؿ ُب صبيع أكباء العآب
صػوؿ علػى خػدمات الرعايػة حلقة متصلة، فكبلمهما يؤدم إٔب حدكث األخر، فالفقر هبعل األسػرة غػّب قػادرة علػى اغب

الصحية كغّب قادرة علػى تنػاكؿ الغػذاء اؼبتػوازف فبػا يَبتػب علػى ذلػك إصػابة أفرادىػا بػأمراض سػوء التغذيػة، كمػا أف سػوء 
التغذية يَبتب عليو البفاض قدرة اإلنساف على العمل كإصابتو بالعديد مػن األمػراض كبالتػإب يعجػز عػن مواصػلة العمػل 

 تمد منها دخلو البلـز لتلبية احتياجاتو.كيفقد كظيفتو الٍب يس

كلكن ال يبكن أف نعزك حدكث سوء التغذية للفقر فحسب؛ بل ىناؾ ؾبموعة من األسباب اعبوىرية الٍب تلعب 
دكرىػا ُب حػدكث سػوء التغذيػة كالػبعض منهػا ظػاىر كالػبعض األخػر كػامن، فاألسػباب الظػاىرة تتمثػل ُب التغذيػة السػيئة 

، فاؼبرض يَبتب (Ruolahti et al., 2014) اض مثل اإليدز، اغبصبة، الديداف اػبطافية، اإلسهاؿكاإلصابة ببعض األمر 
عليػػػػػػػو فقػػػػػػػداف الشػػػػػػػهية، كالبفػػػػػػػاض االسػػػػػػػتهبلؾ الغػػػػػػػذائي كالبفػػػػػػػاض امتصػػػػػػػاص اؼبػػػػػػػواد الغذائيػػػػػػػة فبػػػػػػػا يػػػػػػػؤدم إٔب سػػػػػػػوء 

كؼ اؼبعيشػة غػّب الصػحية، عػدـ  أما األسباب الكامنة تتمثل ُب انعداـ األمن الغذائي، الظػر .(FANTA, 2010)التغذية
اػبػػػػدمات الصػػػػحية، اغبػػػػركب، الفقػػػػر، كعػػػػدـ تػػػػوافر اؼبعلومػػػػات الكافيػػػػة عػػػػن القيمػػػػة الغذائيػػػػة لػػػػبعض العناصػػػػػر  كفايػػػػة
 .(Ruolahti et al., 2014)الغذائية

فاض ُب أكغندا تعا٘ب العديد من األسر من انعداـ األمن الغذائي كارتفاع معدالت سوء التغذية بسبب الفقر، الب
إنتاجيػػة األرض الزراعيػػة، عػػدـ انتظػػاـ كصػػوؿ الطعػػاـ، عػػدـ كفايػػة االسػػتهبلؾ الغػػذائي، اعبهػػل بالقيمػػة الغذائيػػة لػػبعض 
األنػػػواع مػػػن األطعمػػػة، احملرمػػػات الثقافيػػػة اؼبفركضػػػة علػػػى بعػػػض األطعمػػػة، فعلػػػى الػػػرغم مػػػن أف بعػػػض األسػػػر قػػػادرة علػػػى 

مػن السػعرات اغبراريػة اليوميػة؛ إال أف غالبيػة ىػذه األسػر تعػا٘ب مػن  اغبصوؿ على ما يكفي من الغػذاء لتلبيػة احتياجػاهتم
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فغالبية األغذية الٍب . (MOH & MOA, 2005) سوء التغذية نتيجة عدـ تناكؽبم األطعمة ذات القيمة الغذائية العالية
غبديػد كغّبىػا مػن العناصػػر كاA يػتم تناكؽبػا ُب أكغنػدا تفتقػر إٔب احتوائهػا علػى اؼبغػذيات الدقيقػة الضػركرية مثػػل فيتػامْب 

كالػػٍب تتمثػػل ُب  -الضػػركرية للجسػػم، كقػػد أشػػارت إحػػدل الدراسػػات إٔب أف األعبػػاء الكثػػّبة الػػٍب تقػػع علػػى عػػاتق اؼبػػرأة 
قيامها باألعماؿ اؼبنزلية كأعماؿ الزراعة كالقياـ ببعض األعماؿ التجارية الصغّبة هبعلها تَبؾ أطفاؽبا الصغار ألحػد أفػراد 

ذبعػػل اؼبػػرأة تغفػل عػػن إمػػداد طفلهػػا بالغػذاء اؼبتكامػػل، كمػػا أف الػػوالدة اؼبتكػػررة  -اىم حػػٌب تعػػود مػن عملهػػا األسػرة لّبعػػ
إضػافة إٔب ذلػك قبػد ,  (UNAP, 2011) للمػرأة ربػد مػن قػدرهتا علػى تقػدٙب الرعايػة الصػحيحة لرضػيعها كبقيػة أطفاؽبػا

تغذيػػة أطفػػاؽبن، فالقيمػػة الغذائيػػة مػػن عصػػيدة الػػذرة  الكثػػّب مػػن األمهػػات تعتمػػد علػػى العصػػيدة اؼبصػػنوعة مػػن الػػذرة ُب
ا كال تػػوفر الطاقػػة البلزمػػة الػػٍب وبتػػاج إليهػػا ىػػؤالء األطفػػاؿ، كمػػا أف الغػػذاء الػػذم يتناكلونػػو يفتقػػر لعنصػػر  منخفضػػة جػػدن

الفحوصػات الربكتْب بالشكل الكاُب، ىذا إٔب جانػب عػدـ اىتمػاـ الكثػّب مػن األمهػات بالقيػاـ باؼبتابعػة الدكريػة كإجػراء 
اؼبستمرة على أطفاؽبن كاالعتماد فقط على اػبربات الٍب تنقلها ؽبن النساء كبار السن من اجملتمػع باعتبػارىن ذكم اػبػربة 

 من كجهة نظرىن.

كمػػػػن ناحيػػػػة أخػػػػرل، ال يبكػػػػن إغفػػػػاؿ الػػػػدكر الػػػػذم تقػػػػـو بػػػػو ميػػػػاه الشػػػػرب غػػػػّب النقيػػػػة كغػػػػّب الصػػػػاغبة للشػػػػرب 
( َُِْ) Kikafunda & et alات اؽبامػة ألمػراض سػوء التغذيػة، فقػد أشػارت دارسػة كاالسػتخداـ كالػٍب تعػد مػن اؼبسػبب

الػػٍب أجريػػت ُب غػػرب أكغنػػدا لتقيػػيم العوامػػل اؼبسػػئولة عػػن اسػػتمرار ارتفػػاع مسػػتويات تقػػـز األطفػػاؿ إٔب أف إٕب أف نسػػبة 
صادر غّب آمنة كؿبمية مقارنة %( من األطفاؿ الذين يعانوف من التقـز  تعتمد أسرىم على استخداـ اؼبياه من مٓ,ْٗ)

%( لدل األطفاؿ الذين تستخدـ أسرىم اؼبياه مػن مصػادر آمنػة كؿبميػة، كىػذا مػا جعلهػم يؤكػدكف علػى ٕ,ِْبنسبة )
أف مصػػادر اؼبيػػاه غػػّب احملميػػة تعػػرض األسػػر لئلصػػابة بػػاألمراض الػػٍب سبهػػد غبػػدكث سػػوء التغذيػػة. أم أف ىػػذه اؼبيػػاه غػػّب 

عد كاؼبؤىب لئلصابة باألمراض الٍب تعزز اإلصابة بسوء التغذية. كما توصػلت الدراسػة أيضنػا إٔب اآلمنة تعد العامل اؼبسا
٘( ٖ,ِْ٘( من األشخاص الذين يعانوف من سوء التغذية يتناكلوف اؼبياه دكف غليها مسبقنا، مقارنة بنسبة )ِ,ِٔأف )

مػاد علػى اؼبيػاه مػن اؼبصػادر غػّب اآلمنػة كتنػاكؿ اؼبيػاه كالٍب تفضل غلػي اؼبػاء قبػل تناكلػو أك اسػتخدامو، كبالتػإب فػإف االعت
 دكف سابق غليها يبهد الطريق غبدكث سوء التغذية.

كفيما يتعلق باآلثار الناصبة عن سوء التغذية، قبد أف سوء التغذية يػَبؾ عواقبػو الوخيمػة علػى الفػرد كتظهػر أثارىػا 
غذيػة يصػبح أكثػر عرضػة للمػرض مقارنػة بالطفػل الػذم تلقػى اغبادة  ُب مرحلة البلػوغ، فالطفػل الػذم يعػا٘ب مػن سػوء الت

التغذيػػة السػػليمة، كقػػد أعػػزل الكثػػّب مػػن البػػاحثْب ارتفػػاع معػػدؿ الوفيػػات كزيػػادة انتشػػار التقػػـز كاؽبػػزاؿ، كتػػأخر اؼبهػػارات 
٘( مػن َٔأف )اغبركية كالبفاض اإلدراؾ كاألداء اؼبدرسي إٔب كجود سوء التغذيػة أثنػاء الطفولػة، كمػا أكػد العلمػاء علػى 

سنوات من العمر ُب أكغندا تعزك بطريقة مباشرة أك غّب مباشرة إٔب سوء التغذية، كما  ٓؾبموع كفيات األطفاؿ أقل من 
٘( مػن األطفػاؿ ُب سػػن ِِـ علػى أف )َُِِأكػدت إحػدل الدراسػات الػٍب أجريػػت ُب منطقػة أكيسػو بأكغنػدا عػػاـ 

، ك ) ٘( مػن سػوء التغذيػة ُٗيعانوف من نقص الوزف، كيعا٘ب مػا يقػرب مػن ) ٘( منهمٓاؼبدرسة كانوا يعانوف من التقـز
اغباد. أما فيما يتعلق بالكبار الذين عانوا من سوء التغذية ُب مرحلة الطفولة، قبد أهنم يعانوف من صػعوبة ُب اإلقبػاب، 

وف اعبلد نتيجة الفتقػار كصعوبة ُب أداء العمل كإقباب أطفاؿ غّب أصحاء، إضافة إٔب البفاض كتلة العضبلت، كتغّب ل
 . (Frye, 2013)أجسادىم للعناصر كاؼبغذيات الدقيقة
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كجبانب تلػك اآلثػار اعبسػدية كاؼبعرفيػة الػٍب تػنجم عػن سػوء التغذيػة، قبػد أف سػوء التغذيػة يػَبؾ الكثػّب مػن اآلثػار 
ببلد بطريقة مباشرة من خبلؿ اؼبدمرة على االقتصاد، فقد أكد "البنك الدكٕب" على أف سوء التغذية يؤثر على اقتصاد ال

فقداف األيدم العاملة كاإلنتاجية، كبطريقة غّب مباشػرة مػن خػبلؿ فقػداف القػدرة اؼبعرفيػة، كاػبسػائر الناصبػة عػن تكػاليف 
ـ حػوإب ََِٗكقد بلغ معدؿ اػبسائر ُب قطاع الزراعة عاـ  .(Frye, 2013) الرعاية الصحية للمصابْب بسوء التغذية

 .(UNAP, 2011) نتيجة إلصابة العديد من العاملْب ُب ؾباؿ الزراعة باألنيميا ككفاة البعض منهم مليوف دكالر  ّْ

 
 رسم توضيحي لآلثار الناجمة عن الفقر والنتائج الصحية المترتبة عليها (ٖشكل رقم )

 األثر الخامس: العمل في مجال الجنس -
س مػن أجػل اغبصػوؿ علػى اؼبػاؿ الػبلـز لتغطيػة اؼبتطلبػات لقد دفع الفقر بالعديد من النساء للعمػل ُب ؾبػاؿ اعبػن

األساسية، فالكثّب من العامبلت ُب ؾباؿ اعبنس ُب كامباال كانت تنتمي للطبقات االجتماعية كاالقتصادية اؼبتدنية الٍب 
ألعمػػاؿ ذات يسػػيطر عليهػػا الفقػػر، كقػػد ىػػاجركا إٔب كامبػػاال قػػادمْب مػػن اؼبنػػاطق الريفيػػة كعملػػوا ُب بػػادئ األمػػر بػػبعض ا

العائد اؼبنخفض كالػٍب ال تتطلػب تػوافر مهػارات معينػة لػديهن كالعمػل كخادمػات ُب اؼبنػازؿ، نػادالت ُب اؼبطػاعم، كبيػع 
األغذية، كلكن نتيجة البفاض األجور الٍب كانوا وبصلن عليها مقابل تلك األعماؿ كرغبتهن ُب اغبصوؿ على اؼبزيد من 

لعديد من تلك النساء للعمل ُب ؾباؿ اعبنس األكثر رحبنا. فالعمػل ُب ؾبػاؿ اعبػنس  الدخل كالتطلع غبياة أفضل اذبهت ا
 ,KMCC)كاف اػبيار األفضل للكثّب من النساء مقابل اغبياة ُب القرية كمقابل العمل ُب اؼبهن ذات الدخل اؼبنخفض

وبصػلن علػى حقهػن ُب التعلػيم أك كيعد العمل ُب ؾبػاؿ اعبػنس أكثػر انتشػارنا بػْب الفتيػات الصػغّبات الػبلٌب ٓب  .(2014
الػػبلٌب تسػػربن مػػن التعلػػيم ُب سػػن مبكػػر نتيجػػة الظػػركؼ االقتصػػادية الػػٍب مػػرت هبػػا أسػػرىن، فهػػذه الظػػركؼ دفعػػت هبػػن 

 .(Syson, 2011)للعمل ُب ؾباؿ اعبنس لتوفّب الرعاية ألفراد أسرىن اؼبرضى
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كما يطلقوف عليهن ُب Malaya أك اؼببليا -اعبنس  كقد تبْب لنا من كاقع الدراسة اؼبيدانية أف العامبلت ُب ؾباؿ
معظمهم ينتموف ألسر فقّبة كالبعض منهن من سكاف كامباال كلكن غالبيتهن جاءكا من مناطق خارج كمبػاال  -اجملتمع

كأقاموا هبا حبثنا عن فرص عمل كقد عملػوا ُب بػادئ األمػر بػاؼبهن ذات العائػد اؼبػنخفض كأنتهػى هبػن اؼبطػاؼ بالعمػل ُب 
 ؾباؿ اعبنس ذك العائد الوفّب. 

الٍب أجريت علػى عينػة مػن النسػاء العػامبلت ُب ؾبػاؿ اعبػنس ُب   -( ََُِ)Zalwango  كقد أتضح من دراسة
%( من تلك النساء مارست أنشطة أخػرل جبانػب عملهػا ُب ؾبػاؿ اعبػنس كالعمػل ُب اغبانػات، بيػع ٔٔأف ) -كامباال

ىػا ككانػت تلػك النسػاء سبػارس ذلػك النشػاط هنػارنا بينمػا ُب الليػل سبػارس عملهػا ُب األغذية، بيع اؼببلبس اؼبستعملة، كغّب 
ؾبػػاؿ اعبػػنس التجػػارم، كقػػد أكػػدت الدراسػػة علػػى أف مزاكلػػة النسػػاء ؽبػػذه األنشػػطة معنػػا كػػاف الغػػرض منهػػا زيػػادة الػػدخل 

الرسػـو اؼبدرسػية، كدفػع إهبػار  كالقدرة على تلبية االحتياجات األساسية ؽبن كألطفػاؽبن كأسػرىن مػن شػراء األغذيػة، دفػع
 السكن كشراء اؼببلبس.

كعػػبلكة علػػى مػػا سػػبق، أتضػػح لنػػا أيضنػػا مػػن كاقػػع الدراسػػة اؼبيدانيػػة أف ىنػػاؾ العديػػد مػػن األسػػباب الػػٍب دفعػػت 
بالكثّب من النساء كالفتيات للعمل ُب ؾباؿ اعبنس كقد جاء الفقر علػى رأس ىػذه األسػباب الدافعػة لػذلك كيليػو الرغبػة 

تلبية االحتياجات األساسية ككفاة الزكج كربمل اؼبرأة ؼبسئولية األبناء كحدىا دكف كجود مػن يتػؤب أمػورىم، باإلضػافة ُب 
 (:ْإٔب األسباب الواردة ُب اعبدكؿ التإب )جدكؿ رقم 

 النسبة المئوية عدد االستجابات أسباب امتهان النساء والفتيات للجنس
 %6ٚٓٚ ٖ٘ الفقر

 %6ٖٖٔ ٓٔ التي كانوا يحصلون عليها من مهن أخرىانخفاض األجور 
 %ٕٛ ٕٔ الطبلق والتشرد من المنزل.

 %6ٖٕ٘ ٜٔ وفاة الزوج وتحمل مسئولية األبناء وحدىا.
 %ٕٓ ٘ٔ التعرض للعنف المنزلي.

 %ٖٙ ٕٚ تلبية االحتياجات األساسية من مأكل وملبس ومشرب
 %6ٚٛٔ ٗٔ الحاجة إلى الدعم العاطفي

 %ٕٗ ٛٔ في تحسين مستوى المعيشة.الرغبة 
 أسباب امتهان النساء والفتيات للجنس(ٗجدول رقم )

كقػػد أكػػد الػػبعض علػػى أف صباعػػة األقػػراف تلعػػب دكرىػػا الفعػػاؿ ُب توجػػو الفتػػاة للعمػػل دبجػػاؿ اعبػػنس، كذلػػك مػػن 
رم، فبا يدفعها لػَبؾ عملهػا الػذم خبلؿ إبراز اؼبغريات كالفوائد اؼبادية الٍب ستعود على الفتاة نظّب عملها باعبنس التجا

تتحصػػػل منػػػو علػػػى العائػػػد القليػػػل كاالذبػػػاه للعمػػػل ُب ؾبػػػاؿ اعبػػػنس للحصػػػوؿ علػػػى اؼبػػػاؿ الػػػوفّب الػػػذم ربتػػػاج إليػػػو لتلبيػػػة 
 احتياجاهتا كمتطلباهتا. 

اؿ أف العمل ُب ؾباؿ اعبنس يَبتب عليو الكثّب من اآلثار اؼبرضية كالٍب ال تقتصر فحسػب علػى العػامبلت ُب ؾبػ
اعبنس؛ بل تطوؿ أيضنا الراغبْب ُب تلك اؼبمارسات من الذكور، فالعمل ُب ؾباؿ اعبنس ُب أكغندا بوجػو عػاـ يعػد أحػد 
العوامػػل اؼبسػػئولة عػػن ارتفػػاع معػػدالت اإلصػػابة دبػػرض اإليػػدز، كقػػد أكػػدت العديػػد مػػن الدراسػػات علػػى أف مسػػتويات 

بكثّب من مستوياتو بْب بقية السكاف، كقػد أفػاد أحػد اؼبسػوح الػٍب انتشار ىذا اؼبرض بْب العاملْب ُب ؾباؿ اعبنس أعلى 
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%( مػنهن مصػابات بفػّبكس نقػص اؼبناعػة البشػرية كقػد ّّـ على العػامبلت ُب ؾبػاؿ اعبػنس بػأف )ََِٗأجريت عاـ 
ـ، فالعامبلت ُب ؾباؿ اعبنس عرضة لئلصابة باؼبرض بػل كنقلػو َُُِ%( عاـ ِ,ّٕارتفعت ىذه النسبة لتصل إٔب )

الٍب أجريػت علػى عينػة مػن  -(ََُِ)Matovu  يضنا نتيجة تعدد األفراد الذين تتصل هبم جنسينا. كقد أشارت دراسةأ
%( مػػن عينػػة الدراسػػة أقػػرت بأهنػػا مارسػػت اعبػػنس مػػع عػػدة أفػػراد ٕٔإٔب أف ) -العػػامبلت ُب ؾبػػاؿ اعبػػنس ُب كامبػػاال

%( بأهنا مارست اعبنس مع أكثر مػن ْضية، بينما أقرت )فرد خبلؿ الثبلثْب يومنا اؼبا ْٗ: َُيَباكح عددىم ما بْب 
فػػرد خػػبلؿ تلػػك الفػػَبة. كىػػذا التعػػدد ُب العبلقػػات اعبنسػػية سػػاعد بػػدكره إٔب ارتفػػاع معػػدالت اإلصػػابة باإليػػدز ُب  َٓ

 أكغندا.

ينا كال تقتصػػر العواقػػػب الناصبػػة عػػػن العمػػل ُب ؾبػػػاؿ اعبػػنس علػػػى اإلصػػابة دبػػػرض اإليػػدز كاألمػػػراض اؼبنقولػػة جنسػػػ
فحسػػب، بػػل تتعػػرض الفتيػػات ػبطػػر اغبمػػل اؼببكػػر كأثػػاره السػػيئة نتيجػػة إغفاؽبػػا عػػن تنػػاكؿ حبػػوب منػػع اغبمػػل كنتيجػػة 
لفشلها ُب إقناع العميل باستخداـ الوسائل الوقائية ، فغالبنا ما يػرفض ذلػك كأف كافػق علػى ذلػك تقػل قيمػة اؼببلػغ الػذم 

 ,.Neema et al)مبلت ُب ؾبػاؿ اعبػنس علػى طلػب ذلػك مػن الشػريكتتقاضاه الفتاة لذلك ال تكَبث الكثػّب مػن العػا

إضػػافة إٔب أف الكثػػّب مػػن تلػػك الفتيػػات تتجػػو إٔب القيػػاـ بعمليػػات اإلجهػػاض غػػّب األمػػن كالػػذم يَبتػػب عليػػو  ،(2004
الكثػػػػػّب مػػػػػن اآلثػػػػػار الصػػػػػحية السػػػػػيئة علػػػػػى صػػػػػحتها كذلػػػػػك حػػػػػٌب تػػػػػتمكن مػػػػػن االسػػػػػتمرار ُب العمػػػػػل كعػػػػػدـ االنقطػػػػػاع 

 . (UYDEL, 2013)عنو

كمن ناحية أخرل قبد أف كصمة العار الٍب يضفيها العاملْب ُب القطػاع الصػحي علػى العػامبلت ُب ؾبػاؿ اعبػنس 
تقف بدكرىا كحائبلن يعوؽ سعي تلك العػامبلت لطلػب خػدمات الرعايػة الصػحية مػن اؼبرافػق الصػحية، حيػث يوجهػوف 

اجملتمػع، كىػذا مػا جعػل الكثػّب مػن تلػك العػامبلت يعكفػن عػن  اللـو ؽبن كوبملهن مسئولية نشر فّبكس اإليدز إٔب بقية
كقػد ترتػب علػى ذلػك معانػاة الكثػّب مػنهن  .(NSWP, 2014) طلب الرعاية الصحية لعبلج األمراض الػٍب يعػانْب منهػا

 من مضاعفات اؼبرض كالوفاة ُب هناية اؼبطاؼ.

ؾبػاؿ اعبػنس كعػدـ اعػَباؼ اجملتمػع األكغنػدم كخبلصة القوؿ أنو على الرغم من كجود قوانْب رادعة للعاملْب ُب 
دبثػػل ىػػذه اؼبمارسػػات، كدرايػػة غالبيػػة أفػػراد اجملتمػػع باآلثػػار الصػػحية السػػلبية الناصبػػة عػػن العمػػل ُب ؾبػػاؿ اعبػػنس؛ إال أف 
 فبارسة اعبنس التجارم منتشرة بشكل كاضح ُب اجملتمع، كيعػزك ذلػك ُب اؼبقػاـ األكؿ إٔب الفقػر الػذم ىبػيم علػى العديػد

من األسر كالبفاض نصيب الفرد من الدخل كعدـ تػوافر فػرص العمػل ذات العائػد اجملػدم مقابػل تػوافر الفػرص األخػرل 
ذات العائد اجملدم كالٍب تتمثػل ُب العمػل ُب ؾبػاؿ اعبػنس كتػوافر األمػاكن الػٍب يبكػن مػن خبلؽبػا اغبصػوؿ علػى العمػبلء 

تذخر بالعديد من اؼببلىي الليلية كاغبانات الٍب تعػد مقػرنا  للعػامبلت الراغبْب ُب فبارسة اعبنس، فأكغندا كخاصة كمباال 
ُب ؾبػػاؿ اعبػػنس كؿبطػػة السػػتقباؿ الػػراغبْب ُب القيػػاـ بػػذلك مػػن الػػذكور، كىػػذه اغبانػػات كاؼببلىػػي الليليػػة تنتشػػر بكثػػرة ُب 

 الطريق اؼبؤدم إٔب مطار عنتييب كُب كسط اؼبدينة.

ُب استمرار العمل ُب ؾباؿ اعبنس؛ تساىل القانوف مع الفتيات العامبلت ُب من العوامل األخرل الٍب تلعب دكرنا 
ؾباؿ اعبنس، ففي غالبية اغباالت الٍب يتم هبا القبض على تلك الفتيات يتم اإلفراج عػنهن مقابػل مصػادرة األمػواؿ الػٍب 

كػأف شػيئنا ٓب يكػن، كلػذلك فػإف ربصلوا عليها من العمبلء، كبالتإب تعود ىذه الفتيات إٔب فبارسة نشاطهن من جديػد ك 
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اجملتمع األكغندم حباجة إٔب تفعيل القوانْب الرادعة للحػد مػن عػدد العػاملْب ُب ؾبػاؿ اعبػنس، كمػن ناحيػة أخػرل ضػركرة 
العمػػل علػػى ربسػػْب مسػػتول معيشػػة الفئػػات األشػػد فقػػرنا ُب اجملتمػػع للحػػد مػػن اذبػػاه الكثػػّب مػػن الفتيػػات للعمػػل دبجػػاؿ 

من الفقػر كتلبيػة االحتياجػات، إضػافة إٔب أف يسػعى العػاملْب ُب اجملػاؿ الطػيب إٔب تغيػّب مػوقفهم  اعبنس كوسيلة للهركب
كنظػػرهتم ذبػػاه العػػامبلت ُب ؾبػػاؿ اعبػػنس كتقػػدٙب يػػد العػػوف كاؼبسػػاعدة ؽبػػن كمػػدىن بالنصػػيحة كاعتبػػارىن ضػػحايا للفقػػر 

اؼبرض كوسيلة من خبلؽبا يبكن اغبد مػن كذلك حٌب يقبلن على طلب خدمات الرعاية الصحية دبجرد الشعور بأعراض 
 انتشار األمراض اعبنسية كخاصة اإليدز.

كمن ناحية أخرل، فإف األمر ال يبكن أف يقتصر على سن كتشريع ؾبموعة من القوانْب الٍب من شأهنا اغبد من 
ال بد من اؼبواجهة عن أعداد ىؤالء العاملْب ُب ؾباؿ اعبنس كخاصة من النساء البلٌب يبتهن العمل اعبنسي، بل إنو 

طريق رفع الوعي لدل ىؤالء الناس كذلك من خبلؿ كضع برامج من شأهنا زيادة معرفة الناس جبميع اؼبخاطر الٍب يبكن 
 أف يتعرضوا ؽبا من تلك اؼبمارسات مع الَبكيز على األخطار الصحية. 

عيشة قد لعبا دكرنا ال يبكن إغفاؿ كُب اػبتاـ، أتضح لنا ُب ضوء العرض السابق أف الفقر كالبفاض مستول اؼب
تأثّبه على اغبالة الصحية كذلك ؼبا ترتب عليهما من العديد من العواقب الصحية سواء كانت بطريقة مباشرة أك بطريقة 
غّب مباشرة من خبلؿ العوامل االجتماعية كاالقتصادية األخرل كالعمل ُب ؾباؿ اعبنس كظاىرة أطفاؿ الشوارع كالٍب 

ا العديد من اآلثار الصحية الضارة. كبالتإب يبكن القوؿ بأف العوامل االجتماعية اؼبختلفة لعبت دكرىا ترتب عليه
 الفعاؿ ُب تشكيل طبيعة اغبالة الصحية للسكاف ُب أكغندا.

 ممخص النتائج التي توصمت إلييا الدراسة 
للسكاف، فقد ترتب على الفقر ارتفاع معدالت  من أكثر العوامل االجتماعية اؼبؤثرة على اغبالة الصحية الفقر( يعد ُ)

اإلصابة بأمراض سوء التغذية كالقزاـ كاؽبزاؿ كفقر الدـ نتيجة الفتقار الكثّب من األسر للماؿ البلـز لشراء الغذاء 
حية اؼبتكامل كاؼبتوازف الذم يشتمل على العناصر الضركرية الٍب وبتاج إليها اعبسم فبا أنعكس بالسلب على اغبالة الص

سواء على اؼبدل القريب أك البعيد، حيث ترتب على ذلك البفاض كتلة العضبلت، مشاكل ُب اإلقباب، عدـ القدرة 
على القياـ باألعماؿ، البفاض األدراؾ كاألداء اؼبدرسي كتأخر اؼبهارات اغبركية بالنسبة لؤلطفاؿ كغّبىا من اآلثار 

وؿ الوحيد عن انتشار سوء التغذية ُب اجملتمع؛ بل تظافرت عدة السلبية األخرل. كلكن ٓب يكن الفقر كحدة اؼبسئ
عوامل أخرل مسانبة ىي األخرل ُب ارتفاع معدالت اإلصابة بأمراض سوء التغذية، كمن ىذه العوامل البفاض إنتاجية 

 اع من الطعاـ. األراضي الزراعية كاحملرمات الغذائية اؼبفركضة على بعض األنواع من األطعمة كاعبهل بقيمة بعض األنو 

أيضنا ُب اإلحجاـ عن طلب خدمات الرعاية الصحية كما ترتب على ذلك من ارتفاع معدالت  الفقر( ساىم ِ)
اإلصابة ببعض األمراض كزيادة معدؿ الوفيات الناصبة عنها، فقد أتضح لنا من كاقع استجابات مفردات العينة أف الفقر 

ة عن إحجاـ العديد من األفراد عن طلب خدمات الرعاية الصحية كقد أكد كعدـ توافر اؼباؿ من أىم العوامل اؼبسئول
٘( من مفردات العينة، كما اتضح لنا أيضنا أف ىناؾ بعض احملددات األخرل الٍب تتحكم ُب سلوؾ ِ,ٖٖعلى ذلك )

د اؼبرافق السعي لطلب اػبدمات الصحية جبانب الفقر كالٍب أشارت إليها مفردات العينة، كمن ىذه احملددات: بع
٘(، عدـ توافر اؼبعدات كاألدكات الطبية كعدـ توافر كسائل النقل كاؼبواصبلت ّٓالصحية عن ناطق اإلقامة )
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ُب Musokeكدراسة موسوكيSsengooba٘(، كقد اتفقت نتائج دراستنا ىذه مع نتائج دراسة كبلن من سنجوباّ,ّٓ)
 .ولة عن اإلحجاـ عن طلب خدمات الرعاية الصحيةالتأكيد على أف الفقر من أىم العوامل اؼبتحكمة كاؼبسئ

ُب بركز بعض الظواىر الٍب كانت ؽبا األثر السليب الذم ال يبكن إغفالو على اغبالة الصحية، كمن ىذه  الفقر( ساىمّ)
 الظواىر:

العينة فقد جاء الفقر ُب مقدمة استجابات مفردات  اتجاه الكثير من الفتيات لمعمل في مجال الجنس التجاري, -أ
%(، كقد تلى ذلك الرغبة ُب تلبية االحتياجات األساسية ٕ,َٕبشأف األسباب الدافعة للعمل ُب ؾباؿ اعبنس بنسبة )

%(، كقد ترتب على ّ,ِٓ%(، ككفاة الزكج كربمل اؼبرأة ؼبسئولية األبناء )ّٔمن مأكل كمشرب كملبس كمسكن )
صابة باألمراض اعبنسية كخاصة اإليدز باإلضافة إٔب تعرض امتهاف الكثّب من الفتيات للجنس ارتفاع معدالت اإل

الكثّب من الفتيات غبدكث اغبمل اؼببكر كغّب اؼبرغوب فيو كالذم دفع الغالبية منهم للقياـ بعملية اإلجهاض حٌب ال 
من  ينقطعن عن عملهن كيفقدف مصدر رزقهن نتيجة االنشغاؿ باغبمل. كٓب يقتصر تأثّب الفقر على الدفع بالكثّب

الفتيات للعمل ُب ؾباؿ اعبنس؛ بل أف اغباجة إٔب اؼباؿ منعت الكثّب من الفتيات البلٌب يعملن ُب ؾباؿ اعبنس من 
التفاكض مع العمبلء بشأف استخداـ الوسائل الوقائية خوفنا من إثارة الشكوؾ حوؽبن بشأف إصابتهن دبرض اإليدز كما 

اعبنس معهن، كما ال يفضلن طلب استخداـ الوسائل الوقائية أيضنا يَبتب على ذلك من إحجاـ العمبلء عن فبارسة 
 حٌب ال ينخفض األجر الذم وبصلن عليو من ىؤالء العمبلء. 

، فقد ساىم الفقر ُب تزايد أعداد ىؤالء األطفاؿ اؼبشردين جبانب بعض العوامل انتشار ظاىرة أطفال الشوارع -ب
صراعات الداخلية، كقد كجد ىؤالء األطفاؿ شوارع كمباال بديبلن منطقينا األخرل الٍب شهدهتا أكغندا مثل اغبركب كال

للحصوؿ على اؼباؿ البلـز لتلبية االحتياجات األساسية كللتمكن من البقاء على قيد اغبياة. كقد ترتب على تشرد 
مرض اإليدز نتيجة  الكثّب من األطفاؿ ُب شوارع كامباال تدىور حالتهم الصحية كإصابتهم بالكثّب من األمراض مثل

تعرضهم لبلستغبلؿ اعبنسي كانتشار العبلقات اعبنسية احملفوفة باؼبخاطر فيما بينهم كعمل البعض من فتيات الشوارع 
ُب ؾباؿ اعبنس الرخيص، كما عا٘ب الكثّب منهم من أمراض اعبهاز التنفسي نتيجة إدماهنم للغراء كالبنزين كاؼبارهبوانا 

 استخدامو لفقد الشعور باعبوع كالقدرة على النـو ليبلن، كما أصيب الكثّب منهم إٔب يلجؤكف)اغبشيش( حيث 
باألمراض اعبلدية نتيجة افتقارىم لعنصر النظافة، ىذا إٔب جانب اآلثار النفسية الناصبة عن عمليات اإليذاء البد٘ب 

عليهم كالٍب كانت دبثابة اغباجز الذم حاؿ كاللفظي الٍب يتعرضوف ؽبا من قبل أفراد اجملتمع، ككصمة العار الٍب يضفوهنا 
 دكف حصوؽبم على خدمات الرعاية الصحية فبا دعم ارتفاع معدالت األمراض الٍب يبكن الشفاء منها فيما بينهم.

فقد ترتب على الفقر ُب ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية إٔب اذباه الكثّب من  ظيور العشوائيات الحضرية, -ج
قامة ُب العشوائيات اغبضرية الٍب ينخفض هبا أسعار الوحدات السكنية مقارنة بالوحدات السكنية األخرل األفراد إٔب اإل

اؼبوجودة ُب شوارع اؼبدينة، كىذه العشوائيات شأهنا شأف العشوائيات األخرل تفتقر إٔب العديد من اػبدمات كتعا٘ب من 
ثار الصحية غّب اؼبرغوب فيها، فقد ترتب على اإلقامة ُب التكدس كتدىور البنية التحتية كىذا ترؾ العديد من اآل

العشوائيات انتشار العديد من األمراض مثل الكولّبا كاإلسهاؿ كبعض األمراض اؼبعوية األخرل نتيجة لسوء الصرؼ 
ريا الصحي كعدـ توافر اؼبياه الصاغبة للشرب كتكدس القمامة كانتشار الذباب ُب احمليط السكِب، كما انتشرت اؼببل
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على نطاؽ موسع نتيجة لتوافر الربؾ كاؼبستنقعات الٍب كفرت البيئة اؼبناسبة لنمو كتكاثر نواقل كمسببات اؼبرض، 
حيوانية اؼبنشأ نتيجة لَببية اغبيوانات ُب احمليط السكِب، كانتشار األمراض اعبلدية نتيجة  باإلضافة إٔب انتشار األمراض

ناجم عن عدـ توافر اؼبياه بشكل مستمر كالقياـ بشرائها، إٔب جانب انتشار للتكدس كاالفتقار لعنصر النظافة ال
األمراض الصدرية كالرئوية كخاصة بْب األطفاؿ نتيجة القياـ حبرؽ األخشاب ألغراض الطهي كاإلضاءة كحرؽ بعض 

 النباتات كاألعشاب ذات الرائحة النفاذة لطرد اغبشرات كخاصة اعبراد.

 صحي في كامباالرؤية مستقبمية لموضع ال
معدؿ األفراد الذين يعيشوف ربت خط الفقر كعدـ التوصل غبلوؿ جذرية غبل  كازدياداستمرار الفقر  ظلُب 

تلك اؼبشكلة الٍب يتأثر هبا قطاع عريض من اجملتمع، مع استمرار االرتفاع ُب معدؿ النمو السكا٘ب كالكثافة السكانية، 
لصحي الٍب تشهدىا الدكلة نتيجة الرتفاع معدالت اإلصابة باإليدز الناصبة عن تتوقع الدراسة استمرار حالة التدىور ا

هبذا اجملاؿ، كارتفاع معدالت انتشار أمراض سوء التغذية لعدـ كفاية الغذاء للعمل الكثّب من الفتيات  زيادة إقباؿ
ؿ عليها أف كجدت نتيجة لعدـ توافر اؼبتاحة كعدـ توافر خدمات الرعاية الصحية كقلة اإلقبا الغذائيةكؿبدكدية العناصر 

اؼباؿ، كما تتوقع الدراسة أيضنا زيادة عدد اؼبناطق العشوائية ُب كامباال كما يَبتب عليها من ارتفاع معدالت اإلصابة 
باألمراض اؼبعوية كالصدرية كغّبىا، ىذا إٔب جانب ارتفاع معدؿ أطفاؿ الشوارع كتضخم ىذه اؼبشكلة بشكل هبعل من 

حلوؿ جذرية كخبطى سريعة لتبلُب تلك اآلثار احملتمل حدكثها  ازباذتحكم هبا كالسيطرة عليها، لذا البد من الصعب ال
كذلك من خبلؿ التكاتف كالتعاكف اؼبشَبؾ بْب اعبهات اؼبنوطة بالدكلة كاعبهات اؼبعنية الدكلية بشئوف الفقر  مستقببلن 

ناء اجملتمع احمللى كتعزيز تلك اعبهود للقضاء على الفقر كما تبعو من كاإليدز كالطفولة مع كجود مشاركة فعالة من قبل أب
 العديد من اآلثار الضارة دبختلف قطاعات اجملتمع.

 توصيات الدراسة 
اتضح لنا من كاقع الدراسة أف الفقر ُب أكغندا بوجو عاـ ككامباال بوجو خاص يعد نتاجنا للعديد من العوامل الٍب  -ُ

 هناية اؼبطاؼ إٔب سيادة الفقر ُب العديد من اؼبناطق األكغندية، كبالتإب فأف القضاء على الفقر تكاتفت معنا مؤدية ُب
كاغبد منو كمن اآلثار السلبية الناصبة عنو يستلـز ُب بادئ األمر اغبد أك القضاء على مسبباتو، لذلك يتطلب األمر 

ة دخل األفراد كاألخذ بعْب االعتبار أحواؿ شروبة ضركرة اىتماـ الدكلة بالعمل على ربسْب مستول اؼبعيشة كزياد
السكاف األشد فقرنا ُب اجملتمع حٌب يتمكنوا من تلبية احتياجاهتم اؼبعيشية الضركرية كذلك للحد من اذباه الكثّب من 

تبلفينا  النساء للعمل ُب ؾباؿ اعبنس كاغبد من انتشار أطفاؿ الشوارع كاذباه بعض األسر لئلقامة ُب العشوائيات كذلك
 لآلثار الصحية السلبية الناصبة عن ذلك.

العمل على إشراؾ الفقراء ُب اؼبشركعات التنموية الٍب تقـو هبا الدكلة للحد من حالٍب الفقر اؼبدقع كالتهميش الٍب  -ِ
 يعيشها ىؤالء الفقراء.

يشية ُب تلك اؼبناطق كربسْب حالة ربسْب البنية التحتية ُب اؼبناطق العشوائية كالعمل على النهوض باألحواؿ اؼبع -ّ
 اؼبسكن كذلك للحد من األمراض اؼبنتشرة ُب ىذا الوسط.
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غبل مشكلة أطفاؿ الشوارع  UNICEFكضع برامج فعالة من قبل اؼبؤسسات اؼبعنية بشئوف األطفاؿ مثل اليونيسف  -ْ
ا العمل على النهوض بأحواؽبم بالتعاكف مع اؼبؤسسات الدكلة كإنشاء مؤسسات كدكر رعاية األطفاؿ الٍب من شأهن

منها على النحو األمثل من ناحية، كالعمل على تغيّب نظرة  كاالستفادةاؼبعيشية كاالجتماعية كتنمية قدراهتم كتوظيفها 
 أفراد اجملتمع ؽبؤالء األطفاؿ كالنظر إليهم على أهنم ضحية الظركؼ اؼبريرة الٍب مرت هبا الببلد من ناحية أخرل.

مات الرعاية الصحية اجملانية كالقضاء على مركزية تلك اػبدمات ُب مناطق بعينها دكف غّبىا كذلك توفّب خد -ٓ
 من تلك اػبدمات على نطاؽ كاسع من السكاف كخاصة األشد فقرنا. استفادةلتحقيق أقصى 

سببنا من العمل على خفض معدالت اإلصابة باإليدز، حيث أتضح لنا من كاقع الدراسة أف مرض اإليدز يعد  -ٔ
أسباب الفقر جبانب كونو ناذبنا عنو ُب نفس الوقت، أم أف الفقر كاإليدز يؤدم كبلن منهما إٔب حدكث اآلخر، كبالتإب 
ال بد من تعزيز ثقافة اغبوار اؼبتبادؿ بْب اعبهات اؼبعنية دبكافحة اإليدز كبْب فئة الشباب الٍب يكثر انتشار اؼبمارسات 

بنماذج كاقعية غباالت مصابة  االسَبشادكذلك لتوعيتهم دبخاطر تلك اؼبمارسات مع  اؼبؤدية للمرض ُب أكساطهم
باؼبرض، كمع ؿباكلة البحث عن بدائل أخرل مقبولة من الناحية الثقافية، ىذا إٔب جانب العمل على تغيّب بعض قيود 

كوف سببنا ُب عكوؼ الكثّب من الزكاج كاؼبهر كاحتفاالت الزكاج كمستلزمات الزكاج األخرل كالٍب قد ت كالتزامات
 الشباب عن طلب الزكاج كاذباىهم لتلك اؼبمارسات الٍب ال تتضمن تلك األعباء كالتكلفة االقتصادية.

ضركرة اىتماـ اعبهات اؼبعنية ُب الدكلة بتحقيق األمن الغذائي كخاصة لدل السكاف األشد فقرنا لتبلُب ارتفاع  -ٕ 
ذية مع كضع برامج توعية لؤلمهات بالقيمة الغذائية للعناصر الغذائية اؼبتاحة معدالت اإلصابة بأمراض سوء التغ

 كفوائدىا كذلك للحد من احملرمات الغذائية اؼبفركضة على بعض األنواع من األطعمة ُب فَبات معينة من دكرة اغبياة.

ف ىذه الفرص اؼبقدمة ؽبن العمل على فتح آفاؽ عمل جديدة كخاصة للنساء البلٌب يعولن األطفاؿ على أف تكو  -ٖ
تتمتع بالعائد اؼبناسب الذم يكفل ؽبن كألطفاؽبن عيش حياة كريبة كذلك لتبلُب إقباؿ الكثّب منهن للعمل ُب ؾباؿ 
اعبنس كما يَبتب عليو من ارتفاع معدالت اإلصابة باإليدز، مع ضركرة تفعيل القوانْب اؼبتعلقة بالعمل ُب ؾباؿ اعبنس 

 للعمل ُب ىذا اجملاؿ.  االذباهرادعة للتفكّب ُب  كوسيلة كالتشدد ُب تنفيذىا

من أجل التعامل مع الفقر كما يَبتب عليو من آثار صحية غّب  كاالسَباتيجياتيتوجب على كاضعي السياسات  -ٗ
ؼبناىج على ؾبموعة من ا باحتوائهاالٍب تتميز  Interdisciplinaryعلى اؼبزيد من العلـو البينية  االعتمادمرغوب هبا 

البحثية الٍب يبكنها دراسة الظاىرة دراسة شاملة من صبيع جوانبها. كيعد علم األنثركبولوجيا أحد أىم ىذه العلـو البينية 
 متعددة اؼبداخل كالذم يتميز بنظرتو الشمولية ُب دراسة كربليل القضايا البحثية. 
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ادلعتمد. انصحت وادلرض :دراست فً انعىايم االجتًاعُت، انثمافت و
 انسىداٌ منىذجًا.

 

 مروة محمد تيامي
 جامعة القاىرة -معيد البحوث والدراسات اإلفريقية -بقسم األنثروبولوجيامساعد مدرس 
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 مقدمة 

يعد تشابك العوامل االجتماعية كالثقافية كاإليكولوجية َب دراسة اؼبرض  من األمور الٌب ذبعل من موضوعات 
متعددة األبعاد كثرية الدراسة، كيصعب فهمها دبعزؿ عن السياؽ العاـ عبميع العوامل  الصحة كاؼبرض  ظاىرة معقدة

كال يبكن القوؿ بأحادية الدكر الذل تلعبة البيئة َب اإلصابة باؼبرض ، فكما تعترب البيئة جبميع  اؼبتداخلة َب تكوينها،
إٔب إلقاء الضوء على األمراض َب السوداف  من  عواملها مسببة للداء، فهى أيضا الٌب توفر الدكاء. كهتدؼ ىذه الورقة

 منظور انثركبولوجى َب ضوء العوامل الثقافية كاالجتماعية كاإليكولوجية اؼبسببة ؽبا.

كيعترب موضوع الصحة كاؼبرض من اؼبوضوعات البحثية اؽبامة الٌب نالت اؼبزيد من البحث كاإلىتماـ َب اآلكنة 
ن الدكؿ الٌب تعاٗب من إنتشار األمراض كتدٗب مستويات الصحة كالبنية التحتية. األخّبة ، كتعترب السوداف كاحدة م

حيث تتعدد العوامل اؼبتسببة َب إنتشار األمراض كاألكبئة بدكلة السوداف،  حيث العوامل اإليكولوجية اؼبتعلقة باؼبناخ 
نحية أل عامل منها جانبا أثناء دراسة اؼبرض يبكن ت كالبيئة ، كالعوامل اإلجتماعية كالثقافية اؼبسببة للمرض ، كالٌب ال

لفهم صبيع العوامل احمليطة بو، ككيفية إنتقالة كآلية مواجهة اؼبرض كالتعامل أك التكيف معو، فاؼبرض ظاىرة اجتماعية 
 ثقافية كليس فقط ظاىرة بيولوجية ذات بعد كاحد.

 الدراسة على عدة عوامل موضحة كما يلى: هتقـو ىذ
 الثقافى ودراسة المرض أواًل:  البعد

 ثانياً : مفهوم الصحة والمرض 
 مفهـو الصحة -ُ
 مفهـو  اؼبرض -ِ
 الصحة كاؼبرض من كجهة نظر اجملتمع السوداٗب -ّ

 أمراض سوء التغذية( –مرض إيبوال  -الخصوبة والعقم -اً:  الثقافة وبعض األمراض )الجذامثالث
 اإلستحواذ( –الصرع  -متبلزمة االيماء بالرأس: األمراض النفسية والمعتقد الثقافى )رابعاً 

  المرضالمسئولة عن انتقال عوامل ال :اخامسً 
 العوامل الديبوجرافية )اؽبجرة كانتقاؿ األمراض( -ُ
 مستول الدخل( -العوامل اإلقتصادية )اؼبسكن -ِ
 العوامل الثقافية كإنتقاؿ اؼبرض )الزكاج القراىب كاألمراض( -ّ
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 (اسياسية وتفشى المرض ) جنوب السودان نموذجً ًا: االوضاع السادس

ىذه الدراسة على اؼبنهج البيو ثقاَب حيث دراسة التفاعل بْب العوامل الثقافية كالبيولوجية َب  كقد اعتمدت
انتشار اؼبرض، حيث يهتم ىذا اؼبدخل بدراسة البيئة ليس فقط َب كوهنا بيئة طبيعية فحسب، كإمبا دراستها من حيث 

الجتماعية كالثقافية كالسياسية كاالقتصادية، كدكرىا َب انتشار اؼبرض، حيث يعترب اؼبدخل البيوثقاَب من ابعادىا ا
 اؼبداخل الشامل َب دراسة اؼبرض.

كما تستند ىذه الورقة إٔب النظرية االيكولوجية حيث النظرة إٔب البيئة كوحدة كاحدة، كإٔب السلوؾ اإلنساٗب  
ساس أف البشر أعضاء فاعلوف َب النظاـ اإليكولوجى، مثل النباتات كاغبيواف، حيث تؤثر كسلوؾ متعدد األبعاد، على أ

البيئة على حياة اإلنساف كتأثر َب ربديد األمراض الٌب تصيبو، كتوفّب العبلج ، كربديد حالتة الصحية ، كبالتأب سوؼ 
بيئة َب انتشار اؼبرض كدكر الثقافة كالعوامل تسعى ىذه الورقة لتحديد العبلقة بْب اإلصابة باؼبرض  كالبيئة كأثر ال

 االجتماعية َب ذلك ككل متكامل .

 أواًل: البعد الثقافى ودراسة المرض
يرجع االىتماـ بدراسة العبلقة مابْب الثقافة كالصحة كاؼبرض إٔب ظهور األنثركبولوجيا الطبية، الٌب ركزت على 

ظواىر الثقافية، حيث تركيز الباحثْب على تأثّب الثقافة َب اؼبرض ، كذلك دراسة التفاعل اؼبتبادؿ بْب الظواىر الطبية كال
دراسة اؼبعتقدات الثقافية اؼبرتبطة باؼبرض،كدراسة السلوؾ اإلنساٗب اؼبسبب للمرض، كذلك اإلىتماـ بتفسّبات الشعوب 

ية ، كما تزداد أنبيتة أيضا َب ؾباؿ اؼبختلفة لؤلمراض.كوبظى مفهـو الثقافة بأنبية كبّب ة َب ميداف االنثركبولوجيا الطب
الرعاية الصحية ؼبا يرتبط بو من دكر كبّب َب الوقاية من عدد كبّب من األمراض، فالثقافة كما تلعب دكران َب إصابو 

 اإلنساف باؼبرض أحيانا ، فهى أيضا ؽبا القدرة على الوقاية منو.
اؼبرتبطة بالصحة كاؼبرض يلعب دكرأن كبّبا َب تفسّب اؼبرض كيشّب االنثركبولوجيْب إٔب أف مركب اؼبعتقدات الشعبية 

كمواجهة فشل أك قصور العبلج َب الشفاء،حيث هبد اؼبعتقد مايعلق عليو أسباب الفشل ، فقد تفسر األمراض َب 
 (.ُْٖٗ)مكاكل ،  وضوء كوهنا عقوبو اآلىية،أكنتيجة إيذاء لؤلقارب، أك إبتبلء أك نتيجة تقصّب الفرد َب حق أسبلف

 الصحة والمرض :المفاىيم :اثانيً 
 مفهوم الصحة:  -ٔ

 .(www.wHO.int)ىى حالة اكتماؿ السبلـ بدنيا كعقليان كإجتماعيان الؾبرد إنعداـ اؼبرض أك العجز 

 مفهوم المرض: -ٕ
بالنسق الثقاَب للمجتمع يعترب اؼبرض مفهـو نسىب ىبتلف من ثقافة ألخرل، كيتأثر مفهـو اؼبرض 

(. كيعترب اؼبرض ىو إكبراؼ سواء كاف فيزيقيان أك نفسيان أك اجتماعيان عن األداء الوظيفى السول، فبلبد ُٔٗٗ)مكاكل،
(. كمن خبلؿ ذلك ُٖٖٗمن مراعاة العوامل االجتماعية كالنفسية جبوار العوامل البيولوجية لفهم اؼبرض )مكاكل،

ة موضوع الصحة كاؼبرض بالتطبيق على دكلة السوداف، َب ضوء عبلقتة األمراض كاعبوانب سوؼ تتناكؿ َب ىذه الورق
 الصحية بالثقافة كالعادات اإلجتماعية.
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 مفهوم الصحة والمرض من وجهة نظر المجتمع السودانى: -ٖ
إلجتماعية معظم الثقافات اإلفريقية لديها مفاىيم كثّبة عن الصحة كاؼبرض، من حيث تبلزمها غبالة الفرد ا

كالنفسية ككضع الفرد االقتصادل. ففى أفريقيا عامة قبد أف الصحة لديهم ىى حالة من التناغم كاإلنسجاـ التاـ مع  
كافة القول اؼبؤثرة كاؼبتحكمة َب حياة االنساف ،كالٌب ربقق لو الرفاىية، فالشخص اؼبريض َب افريقيا  ىو من يصاب 

أك العبلقات الفاشلة كاغباجة للماؿ ، أك اؼبصاب بالعقم كاؼبشاكل باعبوع أك الفشل أك اؼبرض كالكسل ، 
العائلية.كىناؾ مفهـو عاـ للصحة َب أفريقيا على أساس أما أف يكوف اعبسم َب حالة صحة أك إعتبلؿ  بأكملة كليس 

ب اإلىتماـ جزء فقط منو، كحيث نتشار الثقافات التقليدية يبدء اؼبعاِب َب تشخيص اؼبريض عن طريق فحصو، كينص
َب ضوء عبلقة اؼبريض بالرب، كبالقول اػبارجية.كىكذا فإف اؼبريض كاؼبعاِب هبهبلف اؼبكونات التشروبية التفصيلية عبسد 

 .(sogolo.G,1986) االنساف فيعزك اؼبرض ألسباب عديدة ليس ؽبا أل منطق من كجهة النظر العلمية اغبديثة
.حيث كاف السبب كعند توجيو السؤاؿ عن مفهـو الصحة عند ا لسودانيْب عامة تظهر لديهم ثقافة اللـو

الرئيسى للوفاة سابقان ىو كرب السن، أك كفيات االطفاؿ حٌب أف فرصة األطفاؿ َب اغبياة كانت أعلى عند إطعامهم من 
كإنتشار  لنب االـ، ككاف يلقى اللـو على األـ الٌب الترضع كليدىا، أما األف فيقع اللـو على تلوث اؽبواء كاؼباء

 .(Sneesby,2009)اغبركب
)قبيلة الدنكا جبنوب السوداف( ىى حالة من الرفاىية الكاملة الٌب تقـو على أسلوب  أف الصحة عند الدنكاكل

اغبياة، كما ينتج عنها احَباـ الفرد، كسبكنة من أف يكوف متصل باهلل سبحانو كتعأب كاألسبلؼ كاجملتمع  كالبيئة.على 
خصوصية مفهـو الصحة عند الدينكا، حيث قبد أف الدنكا تعرؼ مفهـو الصحة أك الشفاء على سبيل اؼبثاؿ قبد 

أساس أنو "السبلـ" حيث وبمل ىذا اؼبصطلح َب طياتة فكرة الكماؿ كالٌب يقدرىا شعوب الدينكا على أساس أهنا 
 حالة من التناغم كالعبلقة اؼبتوازنة بْب الناس كاألؽبو كالطبيعة.

د شعب الدينكا فهو إعتبلؿ الصحة الذل ينتج عنو التفاعل اؼبعقد بْب عوامل بدنية كركحانية أما اؼبرض عن
كاجتماعية كنفسية، حيث أف إسَبداد الصحة أك العافية ىو إسَبداد العبلقة اؼبنقطعة بْب اهلل كاالركاح كالبيئة .كأصل 

مكونات ضركرية لفهم طبيعة الطقوس،كتعترب الشفاء عند الدنكا ىو طقوس تأملية،حيث يعترب الدين كالثقافة ىى 
" حيث يعاقب Nhialac" اإلصابة باؼبرض ىى عقاب على سلوؾ شائن قاـ بو الفرد حيث يعد عصياف مباشر لئللو

ىذا اإللو الشخص اؼبخطىء من خبلؿ إصابتو باؼبرض أك الوفاة أك سوء الطالع، كبالتأب فإف أداء طقوس الشفاء يتم 
نح الفرد كاجملتمع اإلحساس باالماف، كأساس ىذة الطقوس ىو التضحية، حيث تقدٙب اؼباشية  بشكل يومى حيث يب

كأضحية أساسية، كعند ذبح اغبيواف يقفز اؼبريض فوقة كيظل يتأكه حٌب ينتهى اغبيواف من خركج الركح كيرمز ىذا 
نفى اؼباضى،أما إراقة الدـ فهى زبفيف  الطقس إٔب انتقاؿ كل الشركر مع ركح اغبيواف اؼبذبوح ،كذبح اغبيواف يرمز إٔب

من غضب األركاح حٌب التعود إٔب مطاردة اؼبريض، كيتم حرؽ أجزاء من جسد اغبيواف اؼبذبوح لتتحوؿ إٔب رماد كقرباف 
لؤلسبلؼ، كيتم رش اؼباء على اؼبشاركْب َب ىذا الطقس،كوبضر ىذه الطقوس صبيع أفراد االسرة كاجملتمع كىى طقوس 

الذنوب، كالعدكل، كهتدؼ ىذة الطقوس إٔب نسياف اؼباضى كالعيش َب سبلـ كتناغم كىو ىدؼ مفهـو  للتطهّب من
 .(Kalmwaria,2012) الصحة عند الدنكا

يسعى الناس َب السوداف عادة للبحث عن أسباب طبيعية لئلصابة اليومية البسيطة كاإلضطربات البسيطة، 
عتماد عليها لتفسّب اؼبرض حيث يفسر أصل اؼبرض كالصحة بإرجاعو أب كلكن َب حالة الوباء فهناؾ نظريات يتم اال



 "أفرَمُا يف وانصحت واجملتًع، ،انثاٍَ "انثمافت ىر احملفرَمُا: آفاق جدَدة"             أادلإمتر اندويل انسُىٌ " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
888 

 

رطوبة(،  -جفاؼ -بركدة –اؼباء( كؽبم أربع خصائص كىى ) حرارة –النار –اؽبواء –عناصر أربعو كىى) الَباب 
إلستعادة كتعتمد الصحة البشرية على توازف تلك العناصر،حيث يقـو اؼبعاعبوف دبعاعبة اعبسم َب ضوء ىذه العناصر 

التطهّب أك النزيف، إٔب جانب إرتداء القبلئد كالتمائم ،  -القئ –العقاقّب  –التوازف، كىذا يتحقق من خبلؿ الغذاء 
 فلعبلج أمراض اعبهاز التنفسى بالسوداف يقـو اؼبريض بإستنشاؽ الزبد السائل اؼبخلوط بالكموف من فتحات االنف.

داف( اؼبرض إٔب السحر كالقول العليا أك إنتهاكات احملظورات، كيعتقد كترجع قبيلة األزاندل )أحد قبائل السو 
"اللوتوكو" َب كجود قول خفية أظبها "ناجوؾ" ،كذلك قبد اػبوؼ الشديد من السحر"التوركجو" عند قبائل 

بعض،فبا يتبعة "اؼبساكْب" َب جباؿ النوبة الواقعة َب غرب السوداف، كتقـو ىذة القبائل بإلقاء هتم السحر على بعضها ال
من مشاجرات عديدة كإعتداءات حٌب القتل من أجل الثأر،كترل قبيلة "االكؤب" أف اؼبرض يأتى عن طريق األسبلؼ 
حيث ينسى األبناء تقدٙب األضحية. كترتبط الثقافة الصحية السودانية دبجموعة من العادات كالتقاليد الٌب يعد انتهاكها 

رغم من أف الشريعة اإلسبلمية تسود مشاؿ السوداف إال أف العادات كالطقوس مازاؿ ؽبا ىو هتديد باإلصابة باؼبرض، كبال
األثر الكبّب، حيث تؤثر على قواعد الشريعة كسبجد من شعائر أخرل كطقوس غّب إسبلمية، فهناؾ العديد من 

ن كٔب من أكلياء اهلل اإلعتقادات الٌب تدكر حوؿ أف من يبصق على البوؿ يصاب بإحتقاف اغبلق، كمن يطأ مكاف دف
 ويصاب بالديداف، كمن يسخر من االكلياء يصاب باعبنوف، ككلها معتقدة منتشرة َب ؾبتمع يدين أغلب

 .(htmbeliefs/beliefs/com:tripod.Alafasy.)سبلـباإل
ىناؾ بعض اؼبمارسات الثقافية اؼبرتبطة دبواجهة انتشار األكبئة َب بعض اؼبناطق بالسوداف، حيث يقـو الناس 

ط بغلى الذرة َب توقيت شركؽ الشمس ككذلك عند الغركب،على أف يكوف ذلك َب أياـ ظهور القمر كامل. كيرتب
بذلك بعض اؼبمارسات عند قبائل النوير كما ذكر ايفانز بريتشارد، حيث يقـو النوير بفرؾ الرماد على جباىهم على 

" أك عبلمة اهلل ، كما يقوموف بالقاء الرماد َب اؽبواء، مع القياـ بصبلة قصّبة Ngeikowotkشكل صليب تسمى "
 .(Badwi,1993)تسمى صبلة "اعبد" ؼبواجهة األمراض 

أمراض سوء  -يبوالاإلمرض  -أمراض الخصوبة والعقم –اً: الثقافة وبعض األمراض )الجذام لثثا
 التغذية(

 مرض الجذام -ٔ
يعترب اعبذاـ من األمراض اؼبعدية كاؼبزمنة كاليزاؿ إٔب األف سبب العدكل ؾبهوؿ. كينتقل اؼبرض بْب البشر عن 

يق اعبهاز التنفسى. كينتشر اعبذاـ بشدة َب أقبوال، الربازيل، طريق سوائل اعبسم كالرزاز، كيعتقد بأنو ينقل عن طر 
افريقيا الوسطى، كالكنغو، اؽبند، مدغشقر، موزمبيق.كيؤثر اؼبرض على اعبلد كاألعصاب كقد يؤثر على األعضاء 

 .(sogolo,1986) الداخلية، كيوجد اعبذاـ َب السوداف َب منطقة حبر الغزاؿ،كشرؽ السوداف كبعض االماكن األخرل

 الجوانب االجتماعية والثقافية لمرض الجذام  -
ىناؾ العديد من اإلعتقادات اؼبتداكلة حوؿ مرض اعبذاـ بالسوداف، فيعتقد قبيلة اؼبساليت بالسوداف َب أف 
سبب مرض اعبذاـ يرجع إٔب أكل غبم اػبنزير، كبعض أنواع األظباؾ، َب حْب أف اؼبرض موجود بقبائل اؽبوسا اؼبسلمة 

وداف كالٌب التتناكؿ غبـو اػبنازير خضوعا للشريعة االسبلمية، إال أف اؽبوسا تتناكؿ غبم الغزالف، كتقـو بشراءة من بالس
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الصيادين الربيْب فبا يدفعها لئلعتقاد َب أف الصيادين الربيْب يقوموف خبداعهم أحيانا كبيع غبم اػبنزير ؽبم على أساس 
ف شرب لنب اػبنازير يصيب باعبذاـ، كذلك يعتقد أف أكل التماسيح كالضفادع أنو غبم غزالف، كما يعتقد بالسوداف أ

، من العوامل اؼبسببة للجذاـ.كَب قبائل النوبة بعتقد بأف اعبذاـ عقوبة إؽبية، نتيجة kurكالقردة كالثعابْب كالنعاـ كظبك 
 .(Beaton.A,1998) إرتكاب أخطاء تتعلق باإلساءة لؤلقارب

داخل ؾبمع سكُب بعيد عن السوداف على أساس عزؿ اؼبرضى َب أكواخ خاصة هبم كيتعامل مع اؼبرض َب
السكاف، كىى مناطق نائية بعيدة كيتم عبلجهم عن طريق اؼبعاعبْب الركحانيْب، من خبلؿ فبارسات العبلج التقليدل، 

باعبذاـ عن أكل غبم اعبمل حيث يعيش اؼبرضى َب أماكن منعزلة عن الناس، كما أهنم يقبلوف عزؽبم. كيبتنع اؼبصابْب 
أك اؼباعز اعتقاد أهنا تصيبهم بزيادة اؼبرض. كربدث اؽبجرة َب غرب السوداف كمن اغبدكد ىركبا من أماكن استيطاف 
مرض اعبذاـ. كترتبط الكثّبمن الطقوس بعبلج مرض اعبذاـ من حيث طهى بعض أنواع من اعبذكر كتناكؽبا عند قبائل 

ف اؼبرض، كذلك العبلج بالقراف من حيث قراءة سورة اإلخبلص على اؼباء كشرهبا كغسل النوبة فبا يعتقد أنو ىبف
اعبسم هبا، ككذلك تعليق التمائم اؼبدكف عليها أيات قرأنية.كيبلحظ أف الزكجة ال تطلب الطبلؽ من زكجها اؼبصاب 

 .(sogolo,1986) باعبذاـ َب السوداف َب حْب اف الزكج قد يطلق زكجتة بسهولة عند إصابتها باعبذاـ

 أمراض الخصوبة والعقم -ٕ
ترتفع نسبة العقم َب أفريقيا عامة ، إال أف كثرة اإلقباب ربد من ىذة الظاىرة، حيث سبثل نسبة العقم َب أكربا 

" لعاـ ٔ(، ككاف معدؿ اػبصوبة بالسوداف "ََِْ% َب أفريقيا)البناكمدحت،ٔ:ٕ%،  َب حْب تصل من ِ:ّحوأب
،  فبا يوضح  إلبفاض معدؿ ََِٗ" لعاـ ْ، َب الوقت الذل بلغ "َََِ" لكل إمرأة لعاـ ٓ" ،  بينما بلغَُٗٗ

 .(ٕٓٔٓ)منظمة الصحة العالمية،اإلقباب 
كيرجع العقم بالسوداف إٔب انتشار األمراض النسوية كالتكتم عليها لطبيعة الثقافة بالسوداف، إٔب جانب قلة 

عديد من اؼبعتقدات كاؼبمارسات الثقافية الٌب ترتبط بالعقم َب السوداف، ففى جباؿ الوعى كندرة اؼبياة كالنظافة، كىناؾ ال
النوبة ىناؾ تلة صغّبة تشبو العضو الذكرل للرجل، يقـو النساء اؼبصابات بالعقم باإللتفاؼ حوؿ التلة كفبارسة بعض 

أخرل بالسوداف أف تناكؿ العضو الذكرل الشعائر إعتقادان َب قدرة ىذة التلة على معاعبة العقم. كما يعتقد َب أماكن 
غبيوانات نادرة تزيد من فرص اإلقباب، ككلما كاف اغبيواف نادر اغبصوؿ علية كالتمساح مثبل، تكوف فرصة الشفاء 
أكرب.كذلك فإف كضع دمية على شكل صىب ذك عضو ذكرل بارز مصنوع من مادة "اؽبينا" َب اؼباء من ضمن 

 ى الشفاء من العقم كزيادة اػبصوبة.اؼبعتقدات الٌب ؽبا قدرة عل
كلتجنب العركس العقم كعدـ القدرة على اإلقباب ىناؾ بعض اؼبمارسات الٌب سبارس َب حفل معركؼ باسم 

"  حيث يوضع سرير خاص هبذة اؼبناسبة َب كسط غرفة، على أف يكوف ىذا الفراش مغطى دبفارش "jirtigاحتفاؿ 
العركس اؼبقبلة على الزكاج دبمارسة بعض الطقوس، كالدكراف حوؿ السرير إعتقاد َب  ضبراء ـبملية، رمزا للخصوبة، كتقـو

اػبصوبة ، حيث يعتقد أف األركاح الشريرة تسكن رحم اؼبرأة كأعضائها التناسلية كربوؿ دكف إقباهبا،كترتدل العركس 
 .(Malvin &Corol,2001)و مبلبس ضبراء كما وبضر العريس ىذا اؼبرسم كيقـو بوضع حزاـ أضبر حوؿ جبهت

                                                           


 وتنتشز نفس الووارسات فً هصز 
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 مرض إيبوال -ٖ
يعترب مرض ايبوال ىو مرض فّبكسى خطّب كمعدل، كينتشر ىذا اؼبرض َب الكنغو كالسوداف كأكغندا دبعدالت 
مرتفعة، كَب غصوف عشر ساعات من االصابة باؼبرض تبدء األعراض بالظهور من ضبى كغثياف كدكار كإسهاؿ كنزيف 

لجسم ، كخركج الدـ بشكل غزير من األنف كاألذف كالفم كالقضيب، كما تتعرض من اعبلد كاعبدراف الداخلية ل
األعضاء الداخلية لئلنفجار كخاصة الكبد. كينتشر اإليبوال َب السوداف َب مناطق السفانا على الغابات اؼبختلطة ، 

ا ينتقل من خبلؿ أكل حيث ينتقل اؼبرض من خبلؿ اإلتصاؿ اؼبباشر مع الدـ أك االفرازات اػباصة باؼبصابْب، كم
 اغبيوانات اؼبصابة.

 اإلعتقادات الثقافية حول المرض -
" "Eznagaيعتقد أف اإلصابة هبذا اؼبرض تتم عن طريق األركاح الشريرة، حيث تتداكؿ اإلعتقادات بأف الركح 

ات َب اؼبوطن تصيب بو االشخاص غّب الصاغبْب. كيبكن القوؿ بأف ىذا اإلعتقاد َب السوداف يرجع لبعض اؼبعتقد
األصلى للمرض" زائّب" حيث اإلعتقاد َب أف اؼبرض يصيب األشخاص العاملْب َب مناجم الذىب، الذين يتسموف 

الداخلية.كما يعتقد َب  ولتصيب اعبسد كتأكل أعضائ "Eznaga" باغبسد كاغبقد على األثرياء. حيث ترسل الركح
السوداف أف تناكؿ القردة يصيب دبرض أيبوال

(Barry,2008). 

 تلوث الغذاء( -أمراض الغذاء  )نقص الغذء -ٗ

 يكولوجية وأمراض الغذاءالعوامل اإل -
رغم الطبيعة اػبصبة لؤلراضى السودانية كالٌب تسمح أف تكوف السوداف سلة غذاء العآب، إال أننا قبد أرتفاع 

لببلجرا(، كنقص الفيتامينات ، كاغبصة معدالت األمراض بالسوداف كانتشار األمراض اؼبتعلقة بسوء التغذية )كمرض ا
الغذائية للفرد بشكل عاـ.  كمن العوامل اإليكولوجية الٌب تؤثر على الغذاء، أرتفاع درجة اغبرارة مشاؿ السوداف َب 

بة الفصل اعباؼ كقلة اؼبياة اؼبتوفرة للزراعة، كما يَبتب عليها من قلة احملاصيل الزراعية كمايتبعها من ندرة الغذاء كصعو 
توفّبه كسوء التغذية، فبا يسهم َب انتشار مرض األنيميا بالسوداف. كذلك يلعب نقص اؼبياة بالسوداف دكر كبّب َب 

 (.َُِّ)حلمى، تلوث الطعاـ ، لعدـ إمكانية غسل اػبضر َب حالة قلة اؼبياة، كما يتبعها من أمراض

 الثقافة وأمراض التغذية -
ان َب تلوث الغذاء، فعلى سبيل اؼبثاؿ تتناكؿ قبيلة الدنكا اللنب دكف غلى أك تلعب العوامل الثقافية  دكران كبّب 

بسَبة ـبلوطان بدماء اغبيواف، كما تساىم ىذة العادة أيضا َب نقل مرض السل من اغبيواف إٔب االنساف، كما يعترب 
وكيات الثقافية جملتمع السوداف ، مرض اغبمى اؼبالطية اؼبنتشر بصورة كبّبة بالسوداف من أحد األمراض الناذبة عن السل

حيث ينتشر ىذا اؼبرض بْب اؼباشية كاؼباعز كينتقل من اغبيواف لئلنساف عن طريق شرب اللنب غّب اؼببسَب أك غّب اؼبغلى، 
 ( .َُِّكتنتشر ىذة العادة َب السوداف بكثرة فبا هبعل معدالت اإلصابة هبذا اؼبرض مرتفعة )حلمى،

ة َب اإلصابة بأمراض سوء التغذية، حيث تقـو األـ َب السوداف بفطاـ الطفل َب سن كتساىم العوامل الثقافي
مبكر، فبل تواصل رضاعة األطفاؿ لفَبات طويلة، فبا يضطرىا إٔب إدخاؿ أطعمة تعويضية للطفل، كَب ضوء الثقافة 
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، كىى  السودانية يتم اإلعتماد على اإلطعمة النشوية كطعاـ "اعبريؤب " كىو مكوف من األرز اؼبسلوؽ، أك السرغـو
 .(ELbushra,2002) أغذية أقل قيمة من لنب االـ، فبا يؤدل إٔب االصابة بأمراض سوء التغذية لؤلطفاؿ

تنتشر أمراض اغبساسية كالتهاب اغبنجرة بقبائل أبوزليج كأبو دليج بشماؿ السوداف بصورة كبّبة كيرجع ذلك إٔب 
األحشاء اػباصة باغبيوانات دكف طهى ، كالٌب تكوف ؿبملة بالطفيليات اؼبسببة تناكؿ "اؼبراـ" الكبد الُبء كالرئة ك 

" َب بعض قبائل السوداف " Neuropothy ألمراض اغبساسية كأمراض اغبنجرة.  كذلك ينتشر مرض اإلعتبلؿ العصىب
 ز العصىب لئلنسافاعبنوبية كنتيجة لتناكؿ الكسافا حيث ربتول قشور الكسافا على مواد سامة تلحق اػبلل باعبها

 (.َُِّ)حلمى،
كما ينتشر مرض تضخم الغدة الدرقية َب السوداف كخاصة َب األماكن الصحراكية ،كمرض من أمراض الغذاء 
لنقص عنصر اليود، كيرجع نقص اليود لقلة االمطار، باالضافة لطبيعة الغذاء الذل ال وبتول على خضركات كرقية 

 (.ُٕٓٗ)موسى، إلنكلستوما لنقص عنصر اغبديد بالطعاـكبعض الفواكهة، كذلك انتشار مرض ا
كتعاٗب العديد من اؼبناطق من اجملاعات رغم إمتبلكهم اؼباشية، حيث تعترب اؼباشية رمز للمكانة كالثركة، فنادران 
مايقوموف بذحبها، كذلك إنتشار بعض األمراض بالشلك كالٌب تتعلق بتناكؽبم للحـو بعد موت اغبيوانات، حيث 

ضحى الفرد َب قبيلة الشلك دباشيتو من أجل الغذاء، فبا ينتج عنو مرض التسمم "السبلمونيبل"، كعادة تناكؿ كبد الي
الذبيحة كاؼبرارة نيئة، كذلك فإف نقص اؼبطر يتبعة إنتشار اجملاعات كسودء التغذية، حيث ينحسر نطاؽ العطش َب 

الشماؿ الشرقى، كمدريات دارفور، ككردفاف، النيل االزرؽ،  ، كتضم  البجة َبمشاالن  ُٔ-َُالسوداف َب دائرتى عرض 
، البحر االضبر، كيبلغ تعداد ىذة اؼبناطق نصف سكاف السوداف، كحوأب  % من اؼباشية َٕكسبل، اػبرطـو

 (.ُّٖٗبالسوداف)شريف،

 اإلستحواذ( -متبلزمة االيماء بالرأس–اً: المعتقد الثقافى واالمراض النفسية )الصرع رابع
بط العديد من األمراض الٌب يصعب الشفاء منها ، كالغّب كاضحة العوامل اؼبسببة ؽبا باإلعتقادات حوؿ العْب ترت

حيث هبب على اؼبصاب اللجوء إٔب شخص مربكؾ "يتسم بالصبلح كالربكة"  الشريرة كاغبسد،
 .(Badwi,1993)ولعبلج

، حيث يعـز ببعض اآليات إٔب جانب تناكؿ العسل، كتعتمد القبائل اؼبسلمة على الطب النبوم َب معاعبة األمراض 
كبعض االعشاب، بينما يتم اإلعتماد على بعض التعويذات كالَباتيل كالتماًب حوؿ بعض األمراض َب القبائل غّب 

 .(Malvin &Corol,2001) اؼبدينة باإلسبلـ

 متبلزمة االيماء بالرأس -ٔ
 ة بالسوداف، مازاؿ الطب عاجز عن كضع أسباب كاضحة ؽبا،تعترب متبلزمة اإليباء بالرأس ظاىرة مرضية جديد

عاـ، حيث يبدء الطفل َب اإلىتزاز بصورة مفاجئة كشديدة  ُٗكتصيب ىذه الظاىرة اؼبرضية األطفاؿ حٌب سن 
كبشكل تلقائى، يتبعها حالة من التدىور الصحى لعدة ساعات أك أياـ،كما تعرؼ ىذه اؼبتبلزمة أيضا بأسم مرض 

كالتوجد إٔب األف إحصائيات دقيقة حوؿ اؼبرض ، كيصاب األطفاؿ اؼبصابْب دبتبلزمة اإليباء بالرأس حبالة من "زكمىب"، 
 .((Lacey,2003 التخلف العقلى



 "أفرَمُا يف وانصحت واجملتًع، ،انثاٍَ "انثمافت ىر احملفرَمُا: آفاق جدَدة"             أادلإمتر اندويل انسُىٌ " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
878 

 

 اإلعتقادات حول متبلزمة االيماء -
سم يعتقد السودانْب كخاصة اعبنوبيْب بأف ىذة اؼبتبلزمة تصيب األطفاؿ عند تناكؽبم لطعاـ ساخن كيكوف اعب

مصاب بالربكدة ، أك عند تناكؿ طعاـ بارد مع ارتفاع درجة حرارة اعبسم، كما أف ىناؾ إعتقادات أف ىذة اؼبتبلزمة 
تصيب االطفاؿ عند تقدٙب طعاـ غّب مألوؼ أك غّب ؿبلى ؽبم ، حيث شوىد تعرض بعض االطفاؿ ؽبا عند تقدٙب 

جنوب السوداف مصابوف هبذا اؼبرض، كقد سجلت العديد  طعاـ غريب ؽبم ليتناكلوة.كاعبدير بالذكر أف معظم أطفاؿ
من حاالت الوفاة الناذبة عن اؼبرض حيث عند حدكث حاالت اؽبياج يقـو األطفاؿ بتصرفات عشوائية قد تودل 

 . ,.Nyungura  et al)(2010حبياهتم

 مرض الصرع  -ٕ
للقوؿ بإرتفاع نسبة إنتشاره َب  الصعب ربديد نسبة انتشار الصرع بالسوداف، كلكننا نستطيع أف نذىب من

 % من اؼبصابْب بالصرع جنوب السوداف.َٕالسوداف، كيقدر اؼبصابْب بالصرع الذين اليتلقوف عبلج حبوأب 

 اإلعتقادات الثقافية حول الصرع  -
يعتقد َب السوداف أف مرض الصرع ىو نتاج إصابة الطفل َب الرأس أثناء مرحلة اغبمل لدل األـ، أك قبل 

الدة، كما يتم إرجاعو أيضا للسحر كالعْب الشريرة، كاإلصابة باللعنات كاألركاح، حيث تقـو االركاح الشريرة الو 
 .(Kerschbaumsteiner  et al., 2009)  باإلستحواذ على الشخص كتصيبة بالصرع

أف البصق كيتم عبلج الشخص اؼبصاب من خبلؿ التمائم كالتعاكيذ كبعض االعشاب، إٔب جانب اإلعتقاد َب 
من اشخاص مربككْب يشفى اؼبرض، كتستخدـ تركيبة عبلجية تتكوف من اغببة السوداء، كالعسل، كزيت الزيتوف، لعبلج 
الصرع، كذلك قراءة بعض التعزيبات على اؼبياة كالغسل هبا، كاغبجامة، كوبافظ االزاندل كالدنكا كالنوير على قرأة 

 .(Ebabikir&Mohamed,2013) لوقاية من الصرعالتعويذات كالشعائر ذات الطابع الوثُب ل

 وحولالمثارة اإلعتقادات و اإلستحواذ) تمكن األرواح من الجسد(  -ٖ
تصنف الكثّب من اغباالت اؼبرضية بشماؿ السوداف على أساس أهنا تعاٗب من اؼبرض بسبب إستحواذ األركاح 

ما من العمر كنتيجة لئلستحواذ، كَب قرية تسمى كاألشباح عليها، حيث اإلعتقاد بأف اؼبرض يصيب اعبسد َب فَبة 
، تلجأ العديد من النساء إٔب الزار إعتقاد َب  "اغبفريات" تقع على أعأب النيل على بعد عدة كيلو مَبات من اػبرطـو

 إستحواذ األركاح عليها، حيث يعتقد أكثر من ثلثى ىذة القرية من النساء أهنن "فبسوسات".
، كاليتزاكج أفراد كاغبفريات ىى قرية مسل مة يتحدث سكاهنا العربية،كيعيشوف َب مشاؿ صحراء اػبرطـو

"اغبفريات" من خارج القرية، كتعيش اؼبرأة داخل اؼبنزؿ َب عآب منعزؿ عن عآب الرجاؿ ، حيث رباط اؼبنازؿ بأسوار 
ياة السياسية كاالقتصادية، كما تتعرض عالية، كال زبتلط اؼبرأة بالرجل منذ الطفولة ، كللمرأة عاؼبها اػباص البعيد عن اغب

سنوات. كيعتقد أف فبارسات اػبتاف كالفصل اغباد بْب اؼبرأة كالرجل  ٓ:َُصبيع نساء ىذا اجملتمع للختاف َب الفَبة من
َب ىذا اجملتمع، كتصنيف اؼبرأة نفسها على أهنا أقل شأف من الرجل، ىو ماهبعل نساء ىذا اجملتمع يعتقدف َب 

 .(Boddy,1988) كنتيجة للضغوط النفسية الٌب يعانوف منها كالكبتاإلستحواذ  
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 الثقافة وعبلج اإلستحواذ -
يعتقد أف اعبن يبكنهم اخَباؽ أركاح البشر كاجسادىم كاإلستحواذ عليها، كما أف يتم ذلك يبكن اعبن من 

نوع االبيض الطيب الذل اليضر من أنواع، ال ثبلثة واإلستحواذ على صحة كسلوؾ الفرد اؼبريض، كيصنفوف اعبن على أن
إستحوذ عليو، كالنوع األسود الذل هبلب اؼبرض البدٗب كالعقلى، كيبكن التخلص منو من خبلؿ فبارسات عنيفة لطردة، 
كالنوع الثالث كىو اعبن األضبر أك جن الزار، كلونو يباثل الدـ كىو يبحث عن اؼبتعة كالشهوة لدل من يتملكة من البشر 

لوفاة أك اعبنوف. كقد يكوف اإلستحواذ طواؿ اغبياة كاليبكن الشفاء منو، كيتم دؽ الزار إلحضار الركح كال يسبب ا
كيبكن  كتدخل اؼبريضة َب حالة من الغيبيوبة، َب حْب تتجسد الركح كسبلى طلباهتا عليها َب مقابل اػبركج من اعبسد.

 ؿ اعبسد َب أل كقت شاء.التخلص من اإلستحواذ إال أف اعبن يكوف لو القدرة على دخو 
كتصنف بعض الكتابات أف اإلستحواذ ىو نتاج للضغوط الٌب تعانيها اؼبرأة َب ىذا اجملتمع، كىو كسيلة عبذب 
الزكج ليستمع للمرأة للحصوؿ على اإلىتماـ الذل يشعرىا باؼبكانة االجتماعية، حيث ربـر عليها الثقافة ذكر األسباب 

ع اؼبرأة عدـ اإلقباب أك اإلجهاض كنتاج لئلستحواذ، كينسبوف العديد من األمراض الٌب اغبقيقية ؼبعاناهتا، كما ترج
يفشلوف َب عبلجها إٔب اإلستحواذ. كمن اعبدير بالذكر أف طلبات األركاح تكوف متمثلة َب تناكؿ أطعمة معينة، 

ا زكجها اغبنة كالعطر، ذبنب اإلمتناع من النـو على االرض )للمريضة(، اإلستحماـ بصابوف مستورد، أف يشَبل ؽب
االفراط َب العمل، ذبنب اغضاب أـ الزكج ؽبا، ككلها مطالب تكاد تكوف  تنفيس عن الرغبات اؼبكبوتة للمرأة َب ىذا 

 .(Boddy,1988) اجملتمع

 المرضالمسئولة عن انتقال عوامل الاً: خامس

 العوامل الديموجرافية -ٔ
 الهجرة  -

قديبة الٌب عانت منها الكثّب من الدكؿ، كلقد زادت ىذه الظاىرة بشكل ملحوظ َب تعترب اؽبجرة من الظواىر ال
األكنة األخّبة، كتعترب السوداف من اؼبدف الٌب تشهد ىذه الظاىرة بكثرة، فمدينة اػبرطـو دبدهنا الثبلث تشهد نزكح 

رقية  غالبان للعيش حوؿ اؼبدف  العشرات من األسر بشكل مستمر، كقد يَبؾ النازحْب أرضهم ألسباب إيكولوجية أك ع
َب سكن مرزل، اليتوافر فيو أبسط مقومات اغبياة، فالسوداف من أكثر الببلد تعرضان للكوارث الطبيعية كاؽبجرات 
السكانية، بسبب موقعها اعبغراَب اؼبميز كالذل يتميز بنتنوع اؼبناخ كاألعراؽ كالقبائل فبا جعلة عرضة لكثرة التحركات 

اخلية كنتيجة للتغّبات اؼبناخية، أك ألسباب بشرية كاغبركب كالصراعات بْب القبائل كما يتبعها من كاؽبجرات الد
 (.ََُِ% من السكاف بالسوداف على معونات اؼبنظمات الدكلية )فوزل،ُٓحركات نزكح كىجرة، حيث يعتمد 

عات كنقص الطعاـ، تقـو القبائل كتلعب اؽبجرة دكران كبّبا َب نقل األمراض، ففى األماكن الٌب تعاٗب من اجملا
باؽبجرة إٔب أماكن توافر الطعاـ كمايتبعها من  نقل أمراض جديدة لؤلماكن اؼبهاجر إليها ، إٔب جانب اإلصابة ببعض 
األمراض اعبديدة غّب اؼبعتاد عليها من اجملتمع اؼبهاجر إليو. كذلك يلعب العيش َب معسكرات مزدضبة ىركبا من أماكن 

 (.ََِْمدحت ،، كاؼبياة بالسوداف دكرا كبّبا َب إنتشار اؼبرض )البنا نضوب الطعاـ
كذلك ربركات الراعاة ، حيث ىجرة البشارية )على سبيل اؼبثاؿ( من اعبباؿ إٔب ساحل البحر االضبر أك النيل 

اؼ، كاؽبجرة َب موسم اعبفاؼ، كاإلنتقاؿ إٔب الصحارل َب موسم اؼبطر، كىجرة النيليْب صوب الوادل َب موسم اعبف



 "أفرَمُا يف وانصحت واجملتًع، ،انثاٍَ "انثمافت ىر احملفرَمُا: آفاق جدَدة"             أادلإمتر اندويل انسُىٌ " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
878 

 

للمناطق اؼبرتفعة َب موسم اؼبطر،بعيدا عن اؼبستنقعات كالذباب، كخاصة َب منطقة حبر الغزاؿ حيث إنتشار ذبابة 
التسى تسى، فبا ييسر نقل األمراض كخاصة أف القبائل اؼبهاجرة تصحب فبتلكاهتا من اؼباشية كاغبيوانات األليفة معها 

 (. ُّٕٗعبد الرسوؿ،، أثناء تنقبلهتا )رياض
كيرتبط التنقل من مكاف ألخر بالسوداف بسهولة إنتشار األمراض ،فعند إنتقاؿ اؽبواكير من موطنهم األصلى 
للسكن دبنطقة "أمبدة" ، كانو عرضة لئلصابة بأمراض اؼبكاف اعبديد كالسل ، كزيادة حاالت اإلسهاؿ لدل األطفاؿ، 

نطقتهم األصلية، إٔب جانب مانتج عن ىجرهتم ؼبنطقة " أمبدة" من بئلضافة لؤلمراض الٌب وبملها قبيلة اؽبواكرة من م
 (.ََُِضغط على اػبدمات الصحية، فبا أدل إٔب إزدحاـ اؼبستشفيات،كقلة مستول اػبدمات الصحية )فوزل،

 
 العوامل اإلقتصادية -ٕ
 المسكن  -

السبعينات كأكائل  بدأت ظاىرة السكن العشوائى َب السوداف كخاصة حوؿ مدينة اػبرطـو منذ أكاخر
الثمانينيات، كيرجع ذلك لعاملْب رئيسيْب ، حيث تعرض البيئة لظاىرة التصحر كاعبفاؼ كما يتبعها من نقص َب اؼبياة 
كنقص اؼبزركعات كإنتشار اجملاعات، كيرجع العامل الثاٗب ألنتشار اغبركب، فققد أدل نزكح "الفبلتة" إٔب مدينة 

، بئلضافة لنزكح" قبائ ل كردفاف كدارفور" إٔب جعل أكثر من نصف سكاف مدينة أـ درماف من النازحْب سعيان اػبرطـو
 (.ََِِ)سآب، كراء األمن الغذائى أك ىركبان من اغبركب األىلية كالذل أدل بدكرة إٔب ظهور العديد من اؼبشكبلت
الطْب كالسكن على كيتمثل السكن العشوائى بالسوداف َب سكُب أكواخ الكرتوف كالصفيح كالشوالت، كغرؼ 

ؾبارل اؼبياة، كما ينتج عن اؼبساكن العشوائية حوؿ اؼبدف من نقص اػبدمات حيث إنعداـ شبكات الصرؼ الصحى، 
كنقص اؼبياة، كالكهرباء، كضيق الشوارع بْب اؼبنازؿ، فبا هبعلها مظلمة كرطبة، كتعاٗب من طفح مياة الصرؼ الصحى 

من ذبمعات القمامة كبرؾ اؼبياة بيئة مناسبة ؽبا.كقد أدت كل ىذة العناصر  كإنتشار اغبشرات كاغبيوانات الٌب ذبد
ؾبتمعة إٔب إنتشار العديد من األمراض مثل الكزاز، كالسل ، كاؼببلريا، كالبلهارسيا، كدكدة غنيا، بئلضافة لئلصابة 

دالت األمية ككثرة اؼبشكبلت باألمراض النفسية كالعصبية كنتيجة لتدٗب اؼبستول اإلجتماعى كاإلقتصادل كإنتشار مع
اإلجتماعية.كما تواجة مثل ىذة اؼبناطق نقص مياة الشرب كتلوثها، كذلك غياب الوقود، كما يتبعة من اإلعتماد على 
االخشاب كاألشجار القصّبة كاغبطب للطهى كما ينتج عن ذلك من تلوث البيئة، كإنتشار أمراض العيوف، كأمراض 

م كثرة إختبلط األطفاؿ َب مثل ىذة اؼبناطق باغبيوانات إٔب اإلصابة بالعديد من األمراض اعبهاز التنفسى، كذلك تساى
 (.َُِِاؼبشَبكة بْب اإلنساف كاغبيواف كالسل كالدكزنتاريا كالكولّبا كالّبقاف اؼبعدل)أبو العنْب،

 الفقر  -
فى البيئات الفقّبة غالبان ماتزيد ىناؾ عبلقة كثيقة بْب كل من الفقر كاؼبرض، فكل منهم يؤثر كيتأثر باألخر، ف

معدالت اؼبرض، كخاصة مع إرتفاع نسبة األمية كاعبهل كالتمسك بالعادات غّب الصحية، حيث عدـ اإلىتماـ بالنظافة 
كعدـ غسل اليدين قبل تناكؿ الطعاـ، كعدـ تغطية صناديق القمامة،ككلها عوامل تشجع على إنتشار اؼبرض، بئلضافة 

البيئات من إنتشار القوارض، كتعترب الطبقة اإلجتماعية ؿبدد قول إلنتشار اؼبرض، حيث اغبصوؿ على ؼبا تتسم بو ىذه 
الرعاية الصحية، كما يرتبط بالطبقة من توفّب السكن اؼببلئم، كمستول الدخل اعبيد، كالتعليم كالتثقيف الصحى الذل 

القدرة على شراء الغذاء اعبيد، كشراء الدكاء، كالقدرة يساعد َب القضاء على اؼبرض، كما يرتبط بالطبقة أيضان من مدل 
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على دفع تكاليف اؼبرض، حيث يعترب للفقر دكران كبّبان َب تأجيل كتأخّب شراء العبلج ، كاللجوء إٔب الوصفات 
 (.َُِّالشعبية)عبداغبميد،

ا أهنم اليهتموف بإرتداء إف الفقراء كؿبدكدل الدخل خاصة َب اؼبنطقة الزراعية يعيشوف َب بيئات غّب صحية، كم
األحذية أثناء عملهم َب الزراعة كرل األراضى فبا يسهل اإلصابة باعبركح كنقل اؼبرض، كما تلعب اؼبمارسات الثقافية 

، فهناؾ العديد من اؼبوركثات الثقافية الٌب تقف حائبل (Ember,2002) َب تلك اؼبناطق دكران كبّبان َب التعامل مع اؼبرض
كالٌب تؤدل بدكرىا إٔب تفاقم اغبالة اؼبرضية، كما أهنا ذبعل اإلستعانة بالطبيب أمر غّب ضركرل ، حيث دكف العبلج، 

اإلعتماد على الوصفات الشعبية، فبا هبعل األفراد ال يلجأكف إٔب الطبيب إال بعد فشل الوصفات الشعبية. كما أف 
ؼبعاعبْب التقليدين يساعد على إنتشار اؼبرض ، فبليذىبوف ماينتشر َب البيئات الفقّبة من كتماف اؼبرض، كاللجوء إٔب ا

إٔب األطباء إال مع تفاقم اؼبرض ككصولة للمراحل اػبطّبة ، فبا يصعب من العبلج، كيرجع ذلك أيضان للفقر الذل وبوؿ 
 (.َُِّ)عبد اغبميد، دكف اغبصوؿ على األدكية حيث إرتفاع تكاليف العبلج

تعرضان للمرض ، كما يرتفع معدؿ كفيات األطفاؿ بالسوداف كما ىو مبْب باعبدكؿ كيعترب األطفاؿ أكثر الفئات 
حيث ؼبم تتشكل لديهم مناعة كافية ربميهم من األمراض بعد، كما تعترب النساء اغبوامل عرضة أيضان للكثّب من 

 .األمراض لضعف اؼبناعة لديهم
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 طفلٓٓٓٔدون سن الخامسة لكل معدل وفيات األطفال الرضع 

 ٖٕٔٓالبنك الدولى المصدر:  
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 ٖٕٔٓالبنك الدولى المصدر: 

 
كما تعترب اؼبرأة الفقّبة أقل إستخداـ لؤلدكات الطبية ، فَبتفع لديهم معدالت اإلصابة باؼببلريا كما ينتج عنها 

 (.َُّّأحياف كثّبة َب كفاة األـ )عبد اغبميد، من حاالت اإلجهاض التلقائى، كما تتسبب َب
 
 العوامل الثقافية  -ٖ
 زواج االقارب ونقل المرض -

أف شيوع األمراض اؼبعدية بالسوداف قد حاز على إىتماـ الكثّب من الباحثيْب، فبا أغفل األمراض الوراثية إال  رغم
من أىم األمراض الناذبة عن الزكاج  خلية المنجليةمرض ال أف ىذا الينفى شيوع األمراض الوراثية بالسوداف. فيعد

القراىب بالسوداف، كيزيد ىذا اؼبرض عند القبائل الٌب ىاجرت من غرب السوداف كإستقرت حوؿ جنوب النيل 
األزرؽ،كما يلعب زكاج األقارب دكر كبّب َب ظهور بعض األمراض، كمرض الكساح، كأمراض الغدد الصماء، أمراض 

 (.ََِْمدحت، ،السوداف )البناالغدة الدرقية ب

 اً: االوضاع السياسية ومواجهة المرضسادس
تعترب كثرة الصراعات كاإلنقسامات بدكلة السوداف سواء بْب القبائل أك بْب الشماؿ كاعبنوب أحد العوامل الٌب 

زء كبّب من سانبت بشكل كبّب َب إنباؿ بنية الدكلة كإنباؿ قطاع الصحة كإنتشار اؼبرض، حيث زبصص الدكلة ج
ميزانياهتا كنفقات عسكرية َب الوقت الذل يعد قطاع الصحة كالتعليم الصحى من أحوج القطاعات للتنمية، كاليزاؿ 
الوضع بالسوداف يزداد سوء كالسيما دكلة اعبنوب بعد إنفصاؽبا عن الشماؿ، حيث أصبح على دكلة جنوب السوداف 

اجات األساسية، كؿباربة الفقر كاجملاعات كتوفّب الطعاـ كالدكاء، بعد اإلنفصاؿ عبء النهوض بالدكلة، كتأمْب اغب
كخاصة َب ظل النقص اغباد َب اؼبواد الغذائية َب جنوب السوداف األف.كتقدر إصبأب القول العاملة الصحية َب السوداف 
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إلنفاؽ على نسمة، كما يبلغ إصبأب ا َََ,َُآسرة لكل  ٕنسمة، ك َََ,ََُأطباء لكل  ّحبوأب ََِٗلعاـ 
 (.َُُِ)منظمة الصحة العاؼبية، ََِٗمن إصبأب الناتج اغبلى لعاـ  ٓ.ّالصحة بالسوداف

جنوب السوداف أزمة الصراع من أجل البقاء، حيث أكدت ككالة اإلغاثة الدكلية "أككسفاـ" إستحالة  وكتواج
فراد الذين اليبلكوف الطعاـ ؼبا يزيد عن القدرة على اإلستمرار َب مساعدة دكلة جنوب السوداف َب ظل تزايد أعداد األ

، َب ظل كصوؿ  نصف السكاف ؼبدة طويلة األجل" حيث ذكرت أف بعض األسر تعيش على كجبة كاحدة َب اليـو
 .( htt:p//anbamoscow.com )أسعار اؼبواد الغذائية أب أرقاـ مرتفعة  كغّب مسبوقة، فبا جعل الغذاء غّب متاح للجميع 

طعاـ كغياب الصحة، أصبحت أمراض مثل االلتهاب السحائى كالسعاؿ الديكى، أمراض متأصلة. كمع إنعداـ ال
 .(Moszynski,2008) باالضافة لزيادة معدالت األمراض اؼبتوطنة كالبلهارسيا كاؼببلريا

ء كخاصة كَب كالية أعأب النيل يبوت البلجئوف َب احملميات كبيوت اإلغاثة ، نتيجة انتشار األمراض كنقص الغذا
مع ىبوط األمطار الغزيرة الٌب أغرقت اؼبنطقة ، َب ظل غياب شبكات  الصرؼ بالشوارع  بأغلب أماكن السوداف، 
حيث تعترب دكلة جنوب السوداف ىى الدكلة اؼبصنفة على أهنا أكثر دكؿ العآب فقران، إذ تنقصها أبسط أشكاؿ البنية 

% من سكاهنا ربت خط الفقر َٔصحى، كمياة شرب ، كيعيش التحتية، من طرؽ معبدة، ككهرباء كشبكات صرؼ 
( htt:p//anbamoscow.com) َُِطبيب ك َُِ% من السكاف، حيث أف ىناؾ ّٕ، كما تبلغ نسبة األمية هبا 

كيتضح من اعبدكؿ التأب . (htt:p//sudansafari.net)فبرضة كفبرض مرخصْب لعدد سكاف يقدر بتسع مبليْب نسمة 
 نفاؽ على القطاع الصحى:إلبفاض معدؿ اإل

 
 نصيب الفرد من اإلنفاق على الرعاية الصحية بالدوالر

 ٖٕٔٓالبنك الدولى المصدر: 

كاليزاؿ الوضع الصحى َب السوداف حرج للغاية،حيث ارتفاع معدالت الوفاة بسبب قلة العيادات كالعمالة 
لوفيات أثناء الوالدة لتصبح أعلى نسبة َب العآب َب جنوب السوداف، حيث سبوت الطبية،كاألدكية، كما ترتفع نسبة ا

ألف حالة كالدة، حيث يعترب معدؿ كفيات الوالدات باعبنوب أعلى أربع مرات من ََُأـ أثناء الوالدة لكل َِّٓ
داف، حيث وبتاج معدؿ كفيات الوالدات بالشماؿ. كاليوجد أل إمكانية على االطبلؽ لتعديل الوضع جبنوب السو 

الوضع للعديد من السنوات كالعمل الدائب، كأصبح يقع على منظمات الطوارئ باعبنوب الكثّب من األعباء اؼبستحيلة. 
كيعاٗب اعبنوب من نقص حاد َب التنمية كالبنية التحتية حٌب قبل اغبرب كاإلنفصاؿ عن الشماؿ ، كمع اندالع اغبرب 

 .(Moszynsky,2008)األكضاع الصحية كمعدالت انتشار االمراض  أصبح جنوب السوداف أكثر تدنيا َب
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كمن خبلؿ ماسبق يبكننا القوؿ: أف موضوعات الصحة كاؼبرض من اؼبوضوعات اؼبعقدة الٌب اليبكن أف تدرس من 
زاكية كاحدة أك جانب كاحد دبعزؿ عن صبيع جوانبها، إذا ما أردنا أف نستوعبها بشكل صحيح ككامل، فلكى نفهم 

يعة مرض ما البد لنا من إدراؾ صبيع العوامل احمليطة بو من عوامل اجتماعية كثقافية ، باإلضافة للعوامل طب
اإليكولوجية، كذلك فأننا النستطيع أف نقضى على مشكلة صحية بالَبكيز على جوانبها البيولوجية فقط، كإمبا البد لنا 

رتبط هبا من فبارسات كسلوكيات.كلذلك فإف الوضع الصحى َب أف نأخذ َب اغبسباف بعديها اإلجتماعى كالثقاَب، كماي
السوداف مازاؿ ينقصو الكثّب، كعلينا أف نعَبؼ بصعوب األمر، كحبجم اؼبأزؽ الذل على اؼبنظمات كالربامج كاألجهزة 

 الصحية بالدكلة مواجهتو أذا ما أرادت أف تتقدـ.
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: اجملتًع انسىداٍَ يفيستمبم انتًُُت عهً رأش ادلال انثمايف تأثري 
 دراست يُداَُت

 حورية مصطفى****  ***نمحب شعبا **ةمحمد عبد الراضى محمود*   سعد برك
                        

 بقسم األنثروبولوجيا, معيد البحوث والدراسات اإلفريقية, جامعة القاىرة.رس ( مد* 
 ( أستاذ ورئيس قسم األنثروبولوجيا, معيد البحوث والدراسات اإلفريقية, جامعة القاىرة. **                          
 بحوث والدراسات اإلفريقية, جامعة القاىرة.( أستاذ األنثروبولوجيا المساعد, معيد ال***                         
 .( مدرس عمم األنثروبولوجيا, معيد البحوث والدراسات اإلفريقية, جامعة القاىرة****                          
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شكالية الدراسة :أواًل   مقدمة وا 

مػن  الثػا٘بالنصػف  ُبا تػأثّبان ( مػن أكثػر علمػاء األنثركبولوجيػََِِ-َُّٗ) Pierre Bourdieu" يعد "بورديو
، كأنطلػػق بورديػػو مػػن مفهػػـو رأس اإلجتمػػاعىالقػػرف العشػػرين، كذلػػك مػػن خػػبلؿ صػػياغة مشػػركعو النظػػرم لتفسػػّب الواقػػع 

، اإلجتمػػاعىاؼبػاؿ حيػث ٓب يقصػػره علػى الصػبغة اؼباديػػة فقػط. كإمبػا كسػػع مػن مدلولػو ليشػػمل كػل اؼبػوارد اؼبتاحػػة للفاعػل 
اؼبػػاؿ كفقػػان لطبيعػػة اؼبػػوارد اؼبتػػوفرة للفاعػػل، كإذ كبػػن بصػػدد دراسػػة رأس اؼبػػاؿ الثقػػاُب يبكننػػا  كيتحػػدد نػػوع أك شػػكل رأس

تعريفو : بأنو أحد أشػكاؿ رأس اؼبػاؿ " لبورديػو" الػذل يػنجم عػن تػوافر اؼبػوارد الثقافيػة كالقػيم الثقافيػة كأسػاليب اغبيػاة ، 
ديػػو " تسػػعى الدراسػػة إٔب الكشػػف عػػن ىػػذا اؼبفهػػـو كمؤشػػرات اؼبشػػركع النظػػرم " لبور  ُبكنظػػران ألنبيػػة كمكانػػة اؼبفهػػـو 

اغباملػة ؽبػذا الشػكل مػن  ىػياجملتمػع السػودا٘ب، فالنخبػة اؼبثقفػة  ُبقياسو لػدل أعضػاء ىيئػة التػدريس مػن النخبػة اؼبثقفػة 
ضػوء ىػذه  ُباؼبثقفػة اجملتمػع. كمػا يػتم النظػر إٔب النخبػة  ُبرأس اؼباؿ كاؼبسػئولة عػن إعػادة أنتػاج الصػيغ كالرمػوز الثقافيػة 

 الدراسة كفئة اجتماعية فاعلة قادرة على التغيّب كالتعبّب عن قضايا اجملتمع السودا٘ب.

ذلك اجملتمع، كذلك  ُبكفبا الشك فيو أف تنمية اجملتمع بصورة حقيقية ال يبكن أف تتم دبعزؿ عن النخبة اؼبثقفة 
إقباح عملية  ُبتسهم بصورة فعلية  الٍباػبطط كالسياسات  الذم يبكنهم من كضع كاؼبعرُب العلميالرصيد  المتبلكهم

 اجملتمع. ُبالتنمية 

 ُبفبا يَبتب على ذلك ضركرة تناكؿ مفهـو رأس اؼباؿ الثقاُب كاشكالو كمؤشرات قياسو لدل النخبة اؼبثقفة 
نظرية " اؼبمارسة "   عملية التنمية . جاءت الدراسة معتمدة على ُبذلك على دكره  انعكاساجملتمع السودا٘ب كمدل 

عملية التنمية، من خبلؿ أستعرض اؼبفاىيم االساسية للنظرية كىى: "اؽبابتوس"   ُبلدكر النخبة اؼبثقفة  تفسّبمكإطار 
(، رأس اؼباؿ )سوؼ يتم تناكؿ رأس اؼباؿ الثقاُب ( ، اجملاؿ االجتماعيربدد للفاعل مسار الفعل  الٍب) األمباط السلوكية 
يقـو بالفعل من أجل  اجتماعي(. سوؼ يتم النظر إٔب النخبة على أهنا فاعل اعبامعيعلى اجملاؿ  )ستجرل الدراسة

 ربقيق التنمية.
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السوداف، ىل يتم  ُبكَب ضوء ذلك أراد الباحث التعرؼ على طبيعة رأس اؼباؿ الثقاُب لدل النخبة اؼبثقفة 
 نمية اجملتمع السودا٘ب.صناعة مستقبل ت ُبؾباؿ التنمية ؟ كما ىو دكره  ُباستثماره 

 ثانيًا: أىمية الدراسة
تنبع أنبية الدراسة الراىنة من كاقع تأثّب رأس اؼباؿ الثقاُب لدل النخبػة علػى اجملتمػع السػودا٘ب، كبصػفة خاصػة ُب 

 ؾباؿ التنمية ، كيبكن أف نوضح أنبية الدراسة ُب ضوء النقاط التالية :

انيات اؼباديػة كتغفػل العنصػر البشػرل اؼبخطػط ؽبػا كالقػائم علػى سياسػاهتا، ذلػك ػ هتتم دراسات التنمية باؼبوارد كاإلمكُ
  استغبللو ينبغيالعنصر الذل يبثل لدينا دبا يبتلكو من خربات كما يقـو بو من أحباث رأس اؼباؿ الثقاُب ؽبذا اجملتمع الذل 

لدراسة الراىنة لتضيف بعدان جديدان ُب دراسة اجملتمع السودا٘ب لذا جاءت ا ُبكافة ؾباالت التنمية   ُباالمثل  االستغبلؿ
 التنمية، أال كىو رأس اؼباؿ الثقاُب لدل النخبة اؼبثقفة كدكره ُب تنمية اجملتمع السودا٘ب.

ػ تنهض اؼبشركعات التنموية على أساس من التخصصات العلمية العديدة ألعضاء ىيئة التدريس باعبامعة ، لذا فمن ِ
رأس مػاؿ الثقػاُب كمػا يػواجههم مػن مشػكبلت قػد تعرقػل أداء دكرىػم  باعتبػارىمهػارات ىػؤالء اؼبهم دراسة إمكانيات كم

 كمن ٍب تتحقق مشركعات التنمية. 

ػ تستعرض العديد من الدراسات معوقات التنميػة مػن منظػور اقتصػادم حبػت، كتفتقػر إٔب تفسػّب معوقػات التنميػة ُب ّ
 ما تسعى إٔب ربقيقو الدراسة الراىنة.ضوء استثمار رأس اؼباؿ الثقاُب من عدمو، كىذا 

ػ تقدٙب توصيات لواضعي السياسات التنموية سبكنهم من استثمار كتوظيف رأس اؼبػاؿ الثقػاُب لػدل النخبػة اؼبثقفػة ُب ْ
 اؼبشركعات التنموية .

 ثالثا: أىداف الدراسة 
ة اؼبثقفػػة ُب تنميػػة اجملتمػػع يتحػػدد اؽبػػدؼ األساسػػي للدراسػػة ُب الكشػػف عػػن دكر رأس اؼبػػاؿ الثقػػاُب لػػدل النخبػػ

 السودا٘ب كينبثق عن ىذا اؽبدؼ ؾبموعة من األىداؼ كما يلى :

 كَب ضوء ىذا اؽبدؼ يبكن ربقيق ؾبموعة من األىداؼ الفرعية كىى :
 .استثمارهػ مؤشرات رأس اؼباؿ الثقاُب لدل النخبة اؼبثقفة كمدل ُ
 اؿ التنمية ُب السوداف.ػ فهم طبيعة الدكر الذم تلعبو النخبة اؼبثقفة ُب ؾبِ
ػػػ إلقػػاء الضػػوء علػػى اؼبشػػركعات التنمويػػة الػػٍب تشػػارؾ هبػػا النخبػػة اؼبثقفػػة، كمعوقػػات اسػػتثمار رأس اؼبػػاؿ الثقػػاُب لػػدل ّ

 النخبة ُب تنمية اجملتمع السودا٘ب.
 ػ التعرؼ على رؤية النخبة الثقافية ُب ؾباؿ تنمية اجملتمع السودا٘ب.ْ
مبلئمػػة للتعامػػػل مػػػع معوقػػات اسػػػتثمار رأس اؼبػػاؿ الثقػػػاُب لػػػدل النخبػػة ُب تنميػػػة اجملتمػػػع  ةاسػػػَباتيجيالتوصػػل إٔب   -ٓ

 السودا٘ب.
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 ا: تساؤالت الدراسةرابعً 
 مؤشراتو لدل النخبة اؼبثقفة ُب اجملتمع السودا٘ب؟ كماىيكيف يبكن قياس رأس اؼباؿ الثقاُب ؟  -ُ
كىػػل ىػػو مسػػتغل أـ مهمػػل كخاصػػة ُب ؾبػػاالت التنميػػة ُب  كيػػف يػػتم اسػػتثمار رأس اؼبػػاؿ الثقػػاُب لػػدل النخبػػة ؟ -ِ

 اجملتمع السودا٘ب؟
 تنمية اجملتمع السودا٘ب؟ ُبالتحديات الٍب تواجو استثمار رأس اؼباؿ الثقاُب لدل النخبة  ماىي -ّ

 فاىيم الدراسة خامسًا: م

 الثقافيمفيوم رأس المال  -أ
و ؾبموعة من الرموز كاؼبهارات الثقافية كاللغوية كاؼبعا٘ب الٍب رأس اؼباؿ الثقاُب على أن"Bourdieu عرؼ " بورديو

سبثل الثقافة السائدة، كالٍب اختّبت لكوهنا جديرة بإعادة إنتاجها كاستمرارىا كنقلها من خبلؿ العملية الَببوية كيركز ىذا 
اخلية مندؾبة ، تعمل على إعداد اؼبفهـو على أشكاؿ اؼبعرفة الثقافية كالتنافس أك االستعدادات كالٍب تعرب عن رموز د

 (ُّ: ُٓٗٗاألفراد للتفاعػل بإهبابيػة مع مواقف التنافس ، كتفسّبا لعبلقات كاألحداث الثقافية )بورديو،

 كأساسكما أنو يعكس ؾبموعة القيم كالتقاليد الثقافية كالعبلقات االجتماعية الٍب تنتقل من االسرة أب االطفاؿ  
االسرة عرب االجياؿ كينتقل  ُباالنتاج الثقاُب، فراس اؼباؿ الثقاُب ىو نتاج التفاعبلت  إلعادةة لتعليم اآللية االجتماعي

 .(Ochkina, A. V. 2011).عرب عملية التنشئة االجتماعية  كاؼبؤسسات التعليمية 

عن طريق عملية رأس اؼباؿ الثقاُب : بأنو اؼبؤىبلت العلمية كالٍب يتم ربقيقها من خبلؿ االسرة كما يبكن تعريف 
التنشئة االجتماعية كمن خبلؿ اؼبدرسة، فرأس اؼباؿ الثقاُب ىو اآللية الٍب يعرب هبا اإلنساف عن كجوده ىو يعد دبثابة 

كالتفاعل  لبلتصاؿدبثابة كحدات  الٍب تعديتكوف من ؾبموعة من الصيغ كالرموز الثقافية  ألنوكسيلة االتصاؿ كالتفاعل 
 .(Sieger, M., Fritz, E., & Them, C. 2012) اإلجتماعى 

 أشكال رأس المال الثقافي  -
يذىب بورديو إٔب أف رأس اؼباؿ الثقاُب ينقسم أب شكلْب، الشكل األكؿ ىو:" رأس اؼباؿ اؼبوركث "يبتلك الفرد 

عريفو إف شبة اذباىان من خبلؿ كضع عائلتو كعبلقاهتا باجملاالت الثقافية اؼبختلفة. كيبكن ت الثقاُبىذا النوع من راس اؼباؿ 
لدل ىذه العائبلت كبو صياغة سلوؾ أفرادىا، كتشكيل قيمهم على مدار األجياؿ. كيتم ذلك من خبلؿ بعض 
اؼبمارسات مثل مبط التعامل الراقي، كالتأىيل العلمي كاألخبلقي، كتدعيم عادات فردية معينة، كتشكيل مبط حياة 

الطبقية للمجتمع، كوبقق ىذا الشكل أرباحا  االختبلفاتتعميق  ُبك ـبتلفة، كمستول معيشي مغاير، كيسهم كل ذل
أماكن أخرل مثل سوؽ العمل، باإلضافة  ُباحملل األكؿ داخل النظاـ التعليمي، كما أنو وبقق تلك األرباح  ُبمباشرة 

بلؿ منح العائبلت رأس اؼباؿ الثقاُب اؼبوركث من خ اجملاالت. كيتشكلكافة   ُبإٔب أنو وبقق مكاسب التميز للفرد 
تصبح شكبلن من التميز تستفيد  الٍبألبنائها ؾبموعة من امباط اغبياة اؼبتميزة، كشبكة من العبلقات االجتماعية القوية، 

 منو األجياؿ التالية .
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أما الشكل الثا٘ب فهو " رأس اؼباؿ الثقاُب اؼبكتسب" يكتسبو الفرد على أساس اؼبؤىل التعليمي، كعدد سنوات 
على بعض العوامل: مثل الفَبة الزمنية كطبيعة اجملتمع، كالطبقة االجتماعية الٍب ينتمى إليها  اكتسابوسة، كيتوقف الدرا

الفرد، باإلضافة إٔب قدراتو الذاتية كظباتو اعبسدية. كشبة ترابط بْب رأس اؼباؿ الثقاُب اؼبوركث كاؼبكتسب، حيث يبكن 
 (َُُِث من خبلؿ قدراتو الذاتية. )عبد العظيم،للفرد أف يطور رأس اؼباؿ الثقاُب اؼبورك 

  الثقافيمؤشرات قياس رأس المال  -
قياس رأس اؼباؿ الثقاُب اؼبوركث على مقياس راس اؼباؿ الثقاُب كاؼبكوف من اجابات عن  ُبDe Graaf أعتمد 

 الٍبراءة من حيث طبيعة اؼبادة السياسة كالفلسفة كالثقافات األخرل، كعادات القراءة، كنوعية الق ُباىتمامات اآلباء )
العاـ السابق  ُبًب قراءهتا  الٍباؼبنزؿ، كعدد الكتب  ُبيتم قراءهتا)كتب ، دكريات علمية، ؾببلت ( عدد الكتب 

 .((DeGraaf, N. D., De Graaf, P. M., &Kraaykamp, G. 2000  كمدل االىتماـ بالكتب

اس رأس اؼباؿ الثقاُب ، ىبتص األكؿ بتعليم الوالدين، كما قاـ ىالسي كزمبلئو بتصميم ثبلث مقاييس لقي
كيهدؼ إٔب قياس اؼبستول الثقاُب كالتعليمي عند الوالدين، كاؼبقياس الثا٘ب يهدؼ إٔب قياس الظركؼ اؼبادية كيتكوف من 

الثالث ىو طبس متغّبات مستقلة ىي : طبقة األب ، فبتلكاتو، كظيفتو، كضع اؼبنزؿ ، عدد األقارب ، بينما اؼبقياس 
مقياس اؼبناخ العائلي كيهدؼ إٔب قياس التشاهبات بْب إفراد األسرة، كما توضحها اػبلفية التعليمية لؤلبناء كتوصل 
ىالسي كزمبلؤه إٔب تأكيد كجود عبلقة بْب رأس اؼباؿ الثقاُب كالقابلية للتعليم ُب الطبقات االجتماعية اؼبختلفة. )أبو 

 (ُٗٗٗفراج، 

 لرأس المال الثقافي كما يلى :  اإلجرائييمكن صياغة التعريف سبق  وفى ضوء ما
ىو ذلك الرصيد اؼبَباكم من اػبربات كاؼبهارات الثقافية الناصبة عن مستول التعليم ، كسنوات الدراسة ، كاإلنتاج 

ع اقتصػادية العلمي، كالذم يبكن استثماره كربويلو إٔب أشكاؿ أخرل من أشكاؿ رأس اؼباؿ من اجل اغبصوؿ على مناف
 كاجتماعية.

 مفهوم النخبة المثقفة  ب(
إٔب النخبػػة اؼبثقفػػة لػػيس لكوهنػا شػػروبة أعلػػى كأرقػػى مػػن النػاس ألهنػػم يتمتعػػوف بػػالعلم كاؼبعرفػػة أك  Bourdieuينظػر 

ؾبتمػع  الػٍب ينتجهػا التػاريخ االجتمػاعي ُب االجتماعيػةباعتبارىم يعوف ما هبهلو اآلخركف، إمبا لكوهنم فػاعلْب ُب الثقافػة 
 (.َُْ: َُِِما. )ـبناف ، 

 للنخبة المثقفة  اإلجرائيالمفهوم  -
ؾبموعة من األشخاص اؼبتجانسْب، يبتلكوف رصيدان معرفيان، كيتمتعوف بسلطة شرعية زبوؿ ؽبم التفكػّب ُب قضػايا 

مي مَباكم، كيسانبوف اجملتمع، كذلك المتبلكهم كفاءات نظرية كفكرية ُب اؼبعارؼ كالعلـو كالتقنيات ، لديهم رصيد عل
اعبامعػػات  ُبضػػوء الدراسػػة ىػػم أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس  ُبُب تنميػػة اجملتمػػع كمواجهػػة مشػػكبلتو، كاؼبػػراد بالنخبػػة اؼبثقفػػة 

 السودانية.
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 مفهوم التنمية ج( 
اف عرفت منظمة األمم اؼبتحدة التنمية: بأهنا ؾبموعة من الوسائل كالطرؽ الٍب توجو دبقتضاىا توجيو جهود السك

 (.ََُِكالسلطات العمومية هبدؼ ربسْب اؼبستول االقتصادم، كاالجتماعي كالثقاُب للمجتمعات )األمم اؼبتحدة،

اجملتمػػع  ُبربػػدث  الػػٍبإف التنميػػة عمليػػة ديناميكيػػة تتكػػوف مػػن ؾبموعػػة مَبابطػػة مػػن التغػػّبات البنائيػػة كالوظيفيػػة 
اخلػػو ، كذلػػك هبػػدؼ رفػػع مسػػتول معيشػػة األفػػراد داخػػل ىػػذا توجيػػو حجػػم كنوعيػػة اؼبػػوارد اؼبتاحػػة د ُبنتيجػػة التػػدخل 

الطبيعيػػة  كاؼبػػوارداجملتمػػع، فالتنميػػة عمليػػة تتحقػػق مػػن خػػبلؿ تػػدخل اجملتمػػع عػػن طريػػق االسػػتخداـ االمثػػل لئلمكانػػات 
كالبشػػرية اؼبتاحػػة كاؼبيسػػرة هبػػدؼ ربقيػػق اقصػػى قػػدر فبكػػن مػػن اؼبنفعػػة، بأقػػل التكػػاليف ، كفػػق خطػػط ؿبػػددة سػػلفا مػػن 

 (ُٔ، ََِٖانب مؤسسات اجملتمع. )طبيس، ج

كال تؤدل أب ربسػْب  االجتماعيكتغفل البعد  االقتصادمكيرل "الباحث " أف مباذج التنمية اؼبرتكزة حوؿ البعد 
 أحواؿ أفراد اجملتمع اؼبعيشية فإهنا تعد مباذج غّب ناجحة، فغاية التنمية ربقيق التغيّب لؤلفضل كربسْب نوعية اغبياة ألفراد

اجملتمع،  ُباجملتمع . فعملية التنمية عملية شاملة لديها ثبلث جوانب اساسية ال يبكن إغفاؽبا عند التحدث عن التنمية 
 كىى :

تتػأثر بػالواقع السياسػي للدكلػة كتػؤثر فيػو. فالتنميػة  فهػيإف عمليػة التنميػة ذات ابعػاد سياسػية ، الجوانب السياسـية : -
السياسية كإهناء حالػة التبعيػة بأشػكاؽبا كافػة كتصػفية مواقػع رأس اؼبػاؿ االجنػيب داخػل تتطلب توفر حد ادٗب من الشركط 

 البلد.

جانبهػػػا االقتصػػػادم تصػػػحيح االختبلفػػػات اؽبيكليػػػة لبلقتصػػػاد  ُبتتضػػػمن عمليػػػة التنميػػػة :  االقتصـــاديةالجوانـــب  -
 الدكلة. ُباالستخداـ االمثل للموارد االقتصادية  الوطِب

الَبكيبػة  ُبفالتنمية االقتصػادية للقػول االنتاجيػة ال يبكػن حػدكثها دكف أف تواكبهػا تغػّبات :  يةاالجتماعالجوانب  -
تػػػػدعم حالػػػػة عػػػػدـ اؼبسػػػػاكاة  الػػػػٍباالقتصػػػػادية كاالجتماعيػػػػة القائمػػػػة كالقضػػػػاء علػػػػى اؼبؤسسػػػػات كالَبكيبػػػػة االجتماعيػػػػة 

تعيػػق عمليػػة التنميػػة. )عػػوض،  الػػٍبكطػػرؽ التفكػػّب اال بتغيػػّب القػػيم كالعػػادات كالتقاليػػد  ال ربػػدثاالجتماعيػػة، فالتنميػػة 
َُِّ) 



 "أفرَمُا يف وانصحت واجملتًع، ،انثاٍَ "انثمافت ىر احملفرَمُا: آفاق جدَدة"             أادلإمتر اندويل انسُىٌ " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
868 

 

 :التإب التوضيحييبكن توضيح عملية التنمية من خبلؿ الشكل  ما سبقكَب ضوء        

 
 (ُشكل توضيحي رقم )

 للتنمية اإلجرائيوفى ضوء ما تقدم يمكن تحديد التعريف 
اجملتمػػع اقتصػػاديا كاجتماعيػػا كثقافيػػا، كذلػػك مػػن التنميػػة عمليػػة تغػػّب حضػػارم ملمػػوس يسػػتهدؼ االرتقػػاء بػػأفراد 

 خبلؿ مشركعات تنموية ملموسة على ارض الواقع ُب ـبتلف ؾباالت التنمية.

 سادسًا: اإلجراءات المنيجية لمدراسة 
تعتمد الدراسة الراىنة على مػنهج رؤل العػآب، كالػذم يقػـو علػى دراسػة ؾبموعػة األفكػار الػٍب يعتنقهػا أحػد أفػراد 

ذاهتا كليس من  اآلخرين كعن العآب الذم يعيش فيو فبا يعِب ربديد ىذه األفكار داخل الثقافة عن ذاتو ىو كعن اجملتمع
 خارجها .
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 عينة الدراسة  -
 نوع العينة( 1)

من النخبػة اؼبثقفػة ُب اجملتمػع السػودا٘ب كالػٍب تشػتمل علػى أعضػاء  ()سوؼ يتم تطبيق الدراسة على عينة عمديو
  جبامعة اػبرطـو ُب ـبتلف التخصصات العلمية كاألدبية. ىيئة التدريس

 أدوات جمع البيانات( 2)
 تعتمد الدراسة على أدكات كمية كاستمارة االستبياف ، كأدكات كيفية كدليل اؼبقابلة .

 نتائج الدراسة ( 3)
 سوؼ يتم رصد نتائج الدراسة على ثبلث ؿباكر أساسية كىى : 

 رأس اؼباؿ الثقاُب اؼبوركث كاؼبكتسب لدل النخبة اؼبثقفة . مؤشرات قياس المحور األول :
 تأثّب رأس اؼباؿ الثقاُب على التنمية ُب اجملتمع السودا٘ب. : الثانيالمحور 

 رؤية مستقبلية للتنمية ُب اجملتمع السودا٘ب . المحور الثالث :

 المحور األول : مؤشرات قياس رأس المال الثقافي لدى النخبة المثقفة 
توصلت الدراسة إٔب توافر رأس اؼباؿ الثقاُب بشقية اؼبكتسب كاؼبوركث لدل النخبة اؼبثقفة، كًب ذلك من خبلؿ   

 قياس مؤشرات رأس اؼباؿ الثقاُب اؼبوركث. الٍب سبثلت ُب 

 الـ.أمستول تعلم األب ك  -أ
 مدل أنبية التعليم ُب األسرة كاإلقباؿ عليو. -ب
 بْب أفراد األسرة. طبيعة العبلقات االجتماعية -جػ
 عادات القراءة بالنسبة للنخبة. -دػ
 اؼبنزؿ كنوعية الكتب اؼبوجودة هبا . ُبامتبلؾ مكتبة  -ق

 : ُبككذلك مؤشرات قياس رأس اؼباؿ اؼبكتسب. الٍب سبثلت  
 الدرجة العلمية . -ُ
 عدد األحباث العلمية اؼبنشورة كغّبىا. -ِ
 لغة مطالعة األحباث -ّ
 بلت الٍب يتم النشر هبا. نوعية اجمل -ْ
 اؼبؤسبرات كاحملافل العلمية. ُباؼبشاركة  -ٓ
 اؼبشركعات التنموية. ُباالستفادة من األحباث العلمية  -ٔ

                                                           
  العينة العمدية : ىى تلك العينة اؼبقصودة كتعد دبثابة مبط من أمباط اختيار العينة كتنهض َب اساسها على مدل توافر شركط اختيار )

 العينة.
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 تأثير رأس المال الثقافي عمى التنمية في السودان  المحور الثاني:
تنمية كخدمة اجملتمع  ُبخبلؿ دكره وباكؿ الباحث ىنا رصد استثمار رأس اؼباؿ الثقاُب لدل النخبة اؼبثقفة من 

ؾباالت  ُبرأس اؼباؿ الثقاُب ، كذلك من خبلؿ تصنيف ذلك االستثمار  الستثماراحمليط بو، كسوؼ يتم عرض مباذج 
 -التنمية الصحية كالتنمية االجتماعية كالتنمية العمرانية كالتنمية الزراعية كفقان ؼبا يلى :

 مجال الرعاية الصحية في -
بصحة االنساف يعد  كاالىتماـػبدمات الصحية كالقوافل الطبية من أىم ؾباالت خدمة كتنمية اجملتمع، تقدٙب ا

كىى إحدل ؾباالت  –دبثابة أحد أذرع التنمية، كلذلك يسهم أعضاء ىيئة التدريس بكلية الطب جامعة اػبرطـو 
إعداد األحباث  ُبفبثبلن  ثقاُبن رأس ماؿ . من خبلؿ ما يبتلكوف مالصحياعبانب  ُببصورة كبّبة  -الدراسة اغبالية

لدل اؼبواطنْب مثل عمل ندكات توعية حوؿ مرض  الصحيرفع الوعى  ُباألمراض اؼببكرة. كاؼبشاركة  الكتشاؼ
اجملتمع  ُباألماكن اؼبنعزلة كالواليات اؼبهمة  ُبضافة إٔب تقدٙب خدمات القوافل الطبية إكالسكرل .  كاإليدزاأليبوال، 
يعاٗب منها سكاف  الٍبهتدؼ لرصد األمراض  كالٍبتستمر ألثُب عشر يوما  الٍب، مثاؿ ذلك القوافل ()السودا٘ب

ذلك اإلشراؼ على  ُب. كما يدخل الثدميرتفع هبا معدؿ اإلصابة بسرطاف  الٍبالواليات خاصة الوالية الشمالية 
 إعداد كزبريج القاببلت الريفيات.

من خبلؿ ما يشغلونو من كظائف إدارية ترتبط  الصحياجملاؿ  ُبس بكلية الطب كيظهر تأثّب أعضاء ىيئة التدري
دبجاؿ الصحة كمثاؿ ذلك. يشغل مدير مشركع رعاية اغبوامل اؼبصابوف دبرض السكرل ، كمدير مشركع الصحة 

ؾباؿ التنمية الصحية  ُبة اإلقبابية بوزارة الصحة االربادية ، مدير إدارة التغذية القومية، فبا يعكس فعالية النخبة اؼبثقف
 بالسوداف.

 مجال السياسية  في -
عن كجود أدكار ال يبكن إنكارىا للنخبة اؼبثقفة من أعضاء ىيئة التدريس باجملتمع اؼبدركس  اغبإبكشف البحث 

ية اجملاؿ السياسي. بعض ىذه األدكار يتصل بنظاـ اغبكم على مستول الدكلة ككل كبعضها ما يتعلق بأمور التوع ُب
السياسية على مستول األفراد من السودانيْب من ذلك مثبلن مشاركة أعضاء ىيئة التدريس " بكلية الدراسات 

 .() َُِٓالرئاسة لعاـ  انتخاباتتدريب اؼبراقبْب على  ُب" جامعة اػبرطـو  كاالقتصادية االجتماعية

األحزاب السياسية. كلعل اكثر مشاركات السوداف كقانوف تأسيس  ُب االنتخاباتكضع قانوف  ُبككذا اؼبشاركة 
تتصل بالتوعية  الٍبالنخبة اؼبثقفة من اعضاء ىيئة التدريس بكلية الدراسات االجتماعية كاالقتصادية جبامعة اػبرطـو 

اجملتمعية حوؿ قضايا اجملتمع السودا٘ب . من ذلك مثبلن عمل كرش كندكات سياسية تناقش قضايا السودانيْب ، كاؼبشاركة 
سلسلة مؤسبرات بعنواف " من أجل السوداف" ككانت تناقش عدة قضايا منها تطوير اؼبرأة الريفية ، ؿبو األمية ، أما  ُب

السوداف، كالذل  ُبمشركع السبلـ  ُبفلقد جاءت اؼبشاركة  الدكٕبعن اؼبشاركات من قبل النخبة اؼبثقفة على اؼبستول 
السبلـ " نيافاشا" حيث  اتفاقية ُب التفاكضياعبهد  ُبداف ككذلك اؼبشاركة السو  ُب الفيدرإبأنتهى بتطبيق ذبربة اغبكم 

                                                           
كتعمل على أعداد خطط التوعية كبرامج الوقاية الصحية. ( مقابلة الباحث مع رئيسة قسم طب اجملتمع بكلية الطب جامعة ،  اػبرطـو
 عبنة اؼبتابعة (. ََُِ االنتخابات( يشغل كظيفة عضو بالشبكة القومية ؼبراقبة ( 
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اجملتمع  ُبالعاـ  الرأم، كلعل ىذا يرصد مدل تأثّب النخبة اؼبثقفة على  الشعيبككسب التأييد  لبلتفاقيةالَبكيج 
إنشاء اعبامعات اغبكومية  ُبإٔب اؼبسانبة  امتدتالسودا٘ب. أما على الصعيد األكاديبي قبد مشاركة النخبة اؼبثقفة 

 ُبالواليات اؼبختلفة، ككذلك اؼبشاركة  ُباإلقليمية  من خبلؿ كضع السياسات اؼبطلوبة إلنشاء اعبامعات اعبديدة 
 بالسوداف، كالعمل على إدارة اعبامعات اإلقليمية.  العإبمشركع تطوير التعليم 

 مجال التنمية الزراعية  في -
ازاؿ يبثل قواـ االقتصاد السودا٘ب، كال شك أف الزراعة ؾباؿ وبتاج إٔب مزيد من األحباث النشاط الزراعي كاف كم

ىذا اجملاؿ كقد الحظ " الباحث" أف دكر النخبة فعاؿ بدرجة كبّبة،  ُبكىذا يكشف عن كجود دكر فعاؿ للنخبة 
 الٍبصيب النباتات، كالوسائل ت الٍباألمراض  الكتشاؼعمل أحباث  ُب الثقاُبكذلك من خبلؿ استثمار رأس اؼباؿ 

 الزراعي اإلنتاجمؤسبرات دكلية حوؿ تطوير  ُبللغبلت كالبذكر، ككذلك اؼبشاركة  الوراثييبكن من خبلؽبا التحسْب 
 -ؾباؿ التنمية الزراعية : ُبالسوداف. كفيما يلى حصر ؼبشاركة أعضاء ىيئة التدريس بأحباثهم  ُبكالعمل على تنميتو 

 ث المتعلقة بالهندسة الوراثية  مخرجات األبحا -
 استنباط ؿباصيل زراعية حديثة. -ُ
استنباط أصناؼ للمناطق اعبافة مبكرة النضج كمقاكمة للجفاؼ كمستقرة اإلنتاج من الدخن كالذرة كالفوؿ  -ِ

 السودا٘ب كالسمسم كاللوبيا
 ذرة الرفيعة، القمح ال -التحسْب الوراثي : إجازة أصناؼ تتميز باإلنتاجية العالية كمنها : -ّ

 -مخرجات األبحاث المتعلقة بأمراض التربة والنبات معاً: -
 القطن" إنتاجيةتقلل من  الٍبعبلج مرض ذبعد أكراؽ القطن، كىو من أخطر االمراض الفّبكسية  -ُ
كنبا  منطقتْب  ُبتصيب الطماطم، كالعمل على مكافحتها، كًب تطبيق ىذا اؼبشركع  الٍبحصر أمراض الَببة  -ِ

السقام كصلت  ُب%، بينما ِٓكريرم، كسقام كسط اؼبزارعْب ، كأدل ذلك أب زيادة انتاجية الطماطم أب نسبة 
َْ.% 
انتاج السمسم كالذم يعد  اهنيارأب  فبا يؤدمالزيت من السمسم،  بامتصاصتقـو  كالٍبمكافحة غبشرة السمسم  -ّ

 فداف حٌب األف.ََِاؼبكافحة فيما يقرب من  من احملاصيل التجارية الناجحة، كًب تطبيق اسلوب
أنتج ظباد بكتّبيا تثبيت النيَبكجْب لزيادة كربسْب إنتاج احملاصيل البقولية كاستخدـ ُب مناطق ـبتلفة من الببلد  -ْ

 (.% مع االستغناء عن استخداـ األظبدة النيَبكجينية الصناعية )اليورياَٖك  َْبنسبة زيادة ُب اإلنتاج تراكحت بْب 

 المشروعات التنمية الزراعية  فيمخرجات المشاركة  -
 .السوداف ُباؼبياه كاالحتياجات اؼبائية للمحاصيل اؼبختلفة ربت ظركؼ البيئة اؼبختلفة  استخداـرفع كفاءة  -ُ
رعة الوالية الشمالية ، ككذلك القياـ بدراسة اعبدكل الفنية لعدد من اؼبشركعات مثل مز  ُبتصميم مزرعة دكاجن  -ِ

 جامعة اػبرطـو ، كغّبىا.
إنضاج شبار اؼبوز "موز مشبات باستخداـ اؼبخازف اؼبربدة معا لتحكم ُب ظركؼ التخزين كحاليان ىي الطريقة اؼبتبعة  -ّ

 .ُب إنضاج اؼبوز ُب السوداف
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 .للتنمية الزراعيةكاليات السوداف اؼبختلفة بتمويل من اؽبيئة العربية  ُبدراسة مقَبحات كتطوير االنتاج الزراعي  -ْ
 إدخاؿ أسلوب اؼبكافحة اؼبتكاملة لآلفات على القطن كؿباصيل اػبضر فبا كاف لو مردكد اقتصادم كبيئي. -ٓ
 ربديد الظركؼ اؼبثلى لتخزين العديد من اػبضر كالفاكهة السودانية. -ٔ
 تأسيس بنك مركزم للبذكر ُب كاد مد٘ب. -ٕ

 التنمية العمرانية والهندسية -
السوداف حديث العهد بالتنمية العمرانية كإنشاء السدكد، كلكن عينة الدراسة من النخبة اؼبثقفة كخباصة مازاؿ 

اؼبشركعات التنموية القومية، كاف اختلفت طبيعة  ُب)كلية اؽبندسة كالعمارة كمعهد البناء كالطرؽ(سانبت بصورة فعالة 
السوداف.  ُبؿ التنمية العمرانية كؾباؿ السدكد كتوليد الكهرباء ؾبا ُبهناية اؼبطاؼ حققت طفرة كبّبه  ُباألدكار كلكن 

 الفنية.  االستشاريةكإعداد اؼبشركع كعضوية اللجاف  تصميم ُباؼبشاركة  ما بْبتباينت األدكار  حيث

كل ل الثقاُبا لطبيعة استثمار راس اؼباؿ كفقن  فلقد كانت ىناؾ إسهامات فردية لعينة الدراسة من النخبة اؼبثقفة،
 -: كاآلٌبؾباؿ التنمية العمرانية   ُبالنخبة  إسهاماتمفرده من العينة، كفيما يلى عرض ألىم 

 المراحل األولية للمشروعات :مرحلة التخطيط والتصميم  فيالمشاركة ( ٔ
 اؼبراحل األكلية للمشركعات اؽبندسية كالعمرانية ُبيربز دكر أعضاء ىيئة التدريس من النخبة اؼبثقفة       

بالنخبة منذ  االستعانةهبم لوضع ـبطط عاـ للمشركع أك الرسم اؽبندسي، كىذا يعكس  االستعانةاؼبختلفة ، حيث يتم 
، الطبليبتصميم ـبطط عاـ ؼبشركع اإلسكاف  -: ُببداية اؼبشركع فنجد على سبيل اؼبثاؿ مشاركة عينة الدراسة 

، كهرباء، صرؼ صحى،  كبارم التحتية )طرؽ ،  أـ دكرماف. كضع اؼبقَبحات للبُب ُبتصميم خزانات مياه 
توليد الطاقة  ُبىواتف،...إْب( لتنمية اؼبنطقة الشرقية عبنوب كيردفاف. التخطيط ؼبشركع استخداـ الطاقة الشمسية 

 .السودا٘باجملتمع  ُبالكهربائية، كضع السياسات العامة للتخطيط 

 للمشروعات: مرحلة التنفيذ واالستشاريةعضوية اللجان الفنية  فيالمشاركة ( ٕ
تربز مدل  الٍبتلك اؼبشركعات  ُباؼبشركعات العمرانية كاؽبندسية من أىم األدكار  ُبتعد عضوية اللجاف الفنية 

بأعضاء ىيئة التدريس من النخبة اؼبثقفة، حيث تقـو اللجاف الفنية دبتابعة اؼبشركع كتنفيذه كتذليل العقبات  االستعانة
كثّب من اؼبشركعات   ُبكالفنية  االستشاريةعضوية اللجاف  ُببيل اؼبثاؿ مشاركة عينة الدراسة أمامو. فنجد على س

عطربة كالستيت، تقدٙب استشارات فنية لعدد كبّب من مشاريع البنية التحتية من   أعإبالقومية كمشركع سد مركم، 
 كمشاريع رم. كطرؽ كسدكد، كبارم

 تحديات التنمية في المجتمع السوداني 
تعا٘ب منها ؾبتمعات  الٍبتعكس  ربديات التنمية من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس تعكس ربديات التنمية 

العآب الثالث كالدكؿ النامية من حيث عدـ االستقرار السياسي كاالقتصادم كعدـ كجود خطة كاسَباتيجية كاضحة 
كفيما يلي  كما أكردهتا مفردات العينة بصفة عامة.اؼبعآب للبحث العلمي، كفيما يلى عرضان مفصبلن ؽبذه التحديات  

 عرضان تفصيليان للتحديات التنموية كفقان لكل ؾباؿ كما يلى:
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 تواجو مجال التنمية االجتماعية والسياسية التي: التحديات والً أ
الثالث، حيث  ؾبتمعات العآب ُبتنشدىا اؼبشركعات التنموية كخاصة  الٍبتعد التنمية االجتماعية دبثابة الغاية 

رفع مستول كقدرات أبناء اجملتمع كزيادة الوعى االجتماعي كالسياسي بقضايا ؾبتمعهم، كيواجو ؾباؿ التنمية 
 -االجتماعية العديد من التحديات كمنها:

 افتقار العديد من اؼبشركعات التنموية للبعد االجتماعي. -ُ
 لسودا٘ب تناكؿ قضاياىم السياسية حبرية.عدـ كجود ديبقراطية حقيقة يستطيع ابناء اجملتمع ا -ِ
كخاصة فيما يتعلق بالقضايا  آراؤىماجملتمع، كعدـ تبِب  ُباغفاؿ القائمْب على السلطة السياسية لدكر العلـو االجتماعية  -ّ

 السياسية.
 هتتم بدراسة مشاكل اجملتمع . الٍباالعتبار نتائج االحباث العلمية  ُبعدـ األخذ  -ْ
 العلـو االجتماعية على الرغم من كجود ميزانية للعلـو الطبيعية. ُبميزانية للمشركعات التنموية  عدـ كجود  -ٓ

 ()تواجو مجال التنمية العمرانية  التيثانياً: التحديات 
التنمية العمرانية، كاالستعانة خبرباء من أعضاء ىيئة التدريس،  ُبعلى الرغم من كجود طفرة كاضحة اؼبعآب 

 -تواجو التنمية العمرانية، كيبكن رصدىا من كجهة نظر عينة الدراسة كفقا ؼبا يلى : الٍبالتحديات  كىناؾ بعض
 تتعلق بالتنمية العمرانية. الٍباؼبشركعات القومية  ُبال يوجد ترتيب لؤلكلويات   -ُ
(. اقتصار  -ِ  اؼبشركعات على الواليات اؼبركزية )كوالية اػبرطـو
 ديث للمشركعات القومية.عدـ كجود متابعة كرب -ّ
 الفنية. النواحي ُباالستعانة باػبرباء يتم بعد ربديد اؼبشركعات كاالستعانة فقط يتم  -ْ
 ؾباالت التنمية العمرانية كالبنية التحتية. ُبعدـ كجود دراسات جدكل قوية حوؿ اؼبشركعات التنموية  -ٓ
 ة .سبويل اؼبشركعات القومي ُبحدكد االمكانيات اؼبادية  -ٔ

ضعف الوعى القومي حوؿ طبيعة تطوير البنية التحتية للمشركعات القومية كالسدكد ، اؼبرافق العامة ، الطرؽ  -ٕ
 كالكبارم.

 ()تواجو التنمية الصحية  التيثالثاً: التحديات 
 -كفقا ؼبا يلى:السوداف العديد من التحديات، رصدىا أعضاء ىيئة التدريس من النخبة اؼبثقفة  ُب الصحييواجو القطاع 

 السوداف. ُبقلة الكوادر الصحية ، حيث ىجرة العقوؿ الطبية أب العديد من الدكؿ العربية، كذلك لضعف كتد٘ب اؼبرتبات  -ُ
 عدـ توفر اإلمكانيات اؼبادية أدل إٔب عدـ ربديث اؼبستشفيات اعبامعية. -ِ
كاعضاء ىيئة التدريس بكلية الطب من حيث ازباذ القرار كجود فجوة بْب القائمْب على الشئوف الصحية )كزارة الصحة(  -ّ

 كاؼبشاركة بو.
 كوسيلة لتحسْب الوضع اؼبادم.  -اؼبستشفيات االستثمارية –اذباه العديد من الكوادر الطبية إٔب القطاع اػباص  -ْ
 اجملتمع السودا٘ب. ُب الصحيعدـ كجود خطط تنموية كاضحة للنهوض باجملاؿ  -ٓ
 موازنة الدكلة.  أصبإب% فقط من ّتصل أب  كالٍب الصحيعلى القطاع  لؤلنفاؽموازنة الدكلة  ُباؼبادية  قلة اؼبخصصات -ٔ

                                                           
 ؼبدف السكنيةالكهرباء(، انشاء السدكد، زبطيط اؼبساكن كاؼببا٘ب كانشاء ا -( التنمية العمرانية: تشتمل مشركعات البنية التحتية )اؼبياه 
 اجملتمع السودا٘ب )كلية الطب، اؼبستشفيات التعليمية، األمراض كاألدكية كما  ُب الصحي( التنمية الصحية: تشمل كل ما يتعلق بالقطاع

 أب غّب ذلك(
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 تواجهو التنمية الزراعية : التيرابعاً: التحديات 
، كالركيزة االساسية للتنمية، فمن اؼبقوالت اؼبأثورة الفقرماجملتمع السودا٘ب دبثابة العمود  ُبيعد النشاط الزراعي 

سلة غذاء العآب، كلكن على الرغم من ذلك يعا٘ب اجملاؿ الزراعي من تدىور ًب رصده  ىيىذا الصدد أف السوداف  ُب
 -من قبل أعضاء ىيئة التدريس من النخبة اؼبثقفة كىى كما يلى:

 كم.تواجو القطاع الزراعي، كالزحف الصحرا الٍبالنخبة اؼبثقفة فيما يتعلق بالتحديات  برأمعدـ االخذ  -ُ
 اعدادىا حوؿ تطوير مشركع اعبزيرة . الٍبالقطاع الزراعي  ُباالعتبار توصيات اػبرباء اؼبتخصصْب  ُبعدـ األخذ  -ِ
 ظل إغفاؿ النشاط الزراعي كإنبالو ". ُبدكما أب النشاط الصناعي كصياغة سياسات تدعم ذلك،  السعي -ّ
 ؾباؿ اؽبندسة الوراثية كمكافحة األمراض . ُبعلمية كخاصة عدـ كجود أمكانيات مادية كافية لتنفيذ االحباث ال -ْ
 عدـ كجود خطة اسَباتيجية قومية كاضحة اؼبعآب للنهوض بالقطاع الزراعي. -ٓ

 السودان  فيلتنمية رأس المال الثقافي ا رؤية مستقبمية حولالمحور الثالث: 
ضوء استعراض استثمار  رأس اؼباؿ الثقاُب لدل  من اؼبؤكد أف استقراء الواقع وبدد لنا بعض مبلمح اؼبستقبل. ُب

النخبة اؼبثقفة كمدل انعكاس ذلك على التنمية بكافة ؾباالهتا ُب اجملتمع السودا٘ب ، قبد أف مستقبل التنمية ُب السوداف 
سوؼ يصيح أفضل، كبصفة خاصة بعد التأكد من كجود عبلقة طردية بْب االستثمار ُب رأس اؼباؿ الثقاُب كبْب 

االت التنمية اؼبختلفة ، فاستثمار رأس اؼباؿ الثقاُب يعُب كضع اػبطط كالدراسات التنموية اؼبستقبلية كفق دراسات ؾب
علمية كطبقا آلراء اؼبتخصصْب ُب كل ؾباؿ على حده ، كإشراؾ النخبة اؼبثقفة ُب عملية أزباذ القرار. األمر الذل 

ف قادرة ُب اؼبستقبل القريب على استغبلؿ مواردىا االستغبلؿ ىبفض من الوقت كاعبهد كالتكاليف، كتكوف السودا
 األمثل

يرل " الباحث " حُب نتمكن من استثمار رأس اؼباؿ الثقاُب بصورة جيدة فبلبد من التغلب على التحديات الٍب 
 ة كىى:من التوصيات الٍب أكصت هبا الدراستواجو التنمية ُب اجملتمع السودا٘ب ، كيبكن ذلك من خبلؿ ؾبموعة 

بالنسبة للتحديات السياسية فبلبد من كجود ديبقراطية حقيقية، كضركرة التوزيع العادؿ للسلطة كالثركة ، كربقيق العدالة  -ُ
 االجتماعية بْب األفراد.

ة ر واقع كضرك تضافر اعبهود احمللية كاغبكومية ألف تنمية اجملتمع ال تدار باؼبراكز كالوزارات كإمبا البد من النزكؿ إٔب أرض ال -ِ
 عملية التنمية. ُب أبناء اجملتمعإشراؾ 

 ؾباالت التخطيط كرسم السياسات العامة للدكلة. ُبضركرة االستعانة باػبربات األكاديبية كبصفة خاصة  -ّ
اؼبادية للجامعات من أجل دعم  اإلمكانياتكاضحة اؼبعآب للبحث العلمي، كضركرة توفّب  اسَباتيجيةضركرة كجود  -ْ

 وث العلمية هبا.البح
رأس اؼباؿ البشرم من خبلؿ تطوير التعليم، كذلك ألف رأس اؼباؿ البشرل أعلى أنواع رأس اؼباؿ قيمة،  ُبضركرة التنمية  -ٓ

رأس اؼباؿ البشرم كالياباف كسويسرا. فالسوداف دكلة غنية  استثمارعلى  اعتمدت الٍبذبارب التنمية الناجحة  ُبكيظهر ذلك 
%، ّ%، التعليم ْؾباؿ الصحة  ُبا ٓب تستطع خلق إنساف يستثمر ىذه اؼبوارد  )فعندما قبد أف ميزانية الدكلة باؼبوارد كلكنه

 تقسيم اؼبوازنة العامة  للدكلة. ُب% ( فبا يؤكد ضركرة إعادة النظر ّٕكاالجهزة االمنية
 خلق برامج تنموية تراعي البعد االجتماعي . -ٔ
 يتم افتتاحها. الٍبيس بكم اعبامعات االىتماـ جبودة التعليم كل -ٕ
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، االجتماعية( كيكوف لديها برامج زمنية  العمرانيةكافة القطاعات )الصحية، الزراعية،   ُبأف تكوف الربامج التنموية  -ٖ
 لتنفيذىا، كاف تراعي كافة كاليات السوداف ، كعدـ االقتصار على الواليات اؼبركزية فقط .

عات القومية كاالىتماـ بدراسات اعبدكل ، كترتيب اكلويات اؼبشركعات التنموية كفقا كجود خطة متابعة للمشرك  -ٗ
 الحتياجات اجملتمع السودا٘ب .
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 مراجع قائمة ال

 العربية أواًل: الكتب
 الريف، في المتعلمين لبطالة ميدانية دراسة:  العمل قوة وبطالة التعليم نظم( ٜٜٜٔ. )الوىاب عبد أشرف أبو فراج، (ٔ

 .حلوان جامعة اآلداب، كلية االجتماع، قسم ،(منشورة غير) ماجستير رسالة

 .الرياض العربي، العمل لمكتب العام المدير تقرير ، والتحدي لؤلمن التنمية( ٕٔٓٓ)  المتحدة األمم (ٕ

رة: دار ( أسئلة علم االجتماع حول الثقافة والسلطة والعنف الرمزي، ترجمة إبراىيم فتحي ، القاىٜٜ٘ٔبورديو، بيير. ) (ٖ
 العالم الثالث.

 دار:  االسـكندرية ، انسـانية وتجـارب نظريـة رؤى:  التنميـة اجتمـاع علـم(ٕٛٓٓ. )عبدالرازق على جلبى،.  ىاني خميس، (ٗ
 . والنشر للطباعة الرواد

( الجســد والطبقــة ورأس المــال الثقــافي: دراســة فــي سوســيولوجيا بييــر بورديــو، مجلــة ٕٔٔٓعبــدالعظيم، حســنى إبــراىيم.) (٘
 .ٚٚ: ٘ٙ، ص ص٘ٔالمجلة العربية لعلم االجتماع، ع –ضافات إ

 مشـروع علـى تطبيقيـة دراسـة:  القـومي االقتصـاد علـى وأثرىـا السـودان فـي التنميـة مشـاريع( ٖٕٔٓ) محمـد. ياسـر عوض، (6
 جامعــة ، والسياســية االداريــة والعلــوم االقتصــاد كليــة ، ماجســتير رســالة ،(ٕٔٔٓ -ٕٔٓٓ) بالســودان الزراعــي ســندس
 .العالمية أفريقيا

 – مريـاح قاصـدي جامعـة ماجسـتير، رسـالة التغييـر، فـي الجزائريـة المثقفـة النخبة دور غياب أزمة( ٕٕٔٓ. )طارق مخنان، (ٚ
 . االجتماعية العلوم قسم ، واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية ورقلة
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4) De Graaf, N. D., De Graaf, P. M., & Kraaykamp, G. (2000). Parental cultural  capital and 

educational attainment in the Netherlands: A refinement of the cultural capital 

perspective. Sociology of education, 92-111. 
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 انسهى االجتًاعٍوتىطني انرحم ودورِ يف حتمُك انتًُُت 

 يف حساو  انبمارة يف انسىداٌ   
 يوسف خميس أبو رفاس

 جامعة إفريقيا العالمية -مدير مركز البحوث والدراسات اإلفريقية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تمهيد
ُب الشريط اغبدكدم بْب السوداف كجنوب السوداف بأهنم رحل، سواء ُب السوداف أك ُب جنوب  يتصف السكاف

ا عن اؼباء كالعشب ألبقارىم. كقد ًب السوداف. كتتميز حياهتم بالبداكة، فبا هبعلهم ُب ترحاؿ مستمر طواؿ العاـ حبثن 
يئة كيزيد من االحتكاؾ مع بعضهم البعض كمع تسميتهم بالبقارة نسبة ألهنم رعاة أبقار. ىذا الَبحاؿ يوثر على الب

اجملموعات األخرل من اؼبزارعْب، كيقلل من مسانبتهم الفاعلة ُب تنمية االقتصاد، كاالستفادة القصول من عائد 
 إنتاجهم. تسعى ىذه الدراسة إٔب إبراز أثر استقرار ىؤالء الرحل ُب ربقيق التنمية كالسلم االجتماعي ُب ىذه اؼبناطق.

طلق ىذه الدراسة من فرضية أف توطْب الرحل يؤدم إٔب زبفيض حدة التوتر بْب السكاف كمن ٌٍب إٔب ربقيق كتن
السلم كإمكانية تقدٙب اػبدمات التعليمية كالصحية  ُب ىذه اؼبنطقة كربقيق التنمية االقتصادية كاالجتماعية. كتتكوف 

 ىذه الدراسة من احملاكر التالية:
 مفهـو البداكة -
 هـو استقرار الرحل.مف -
 خصائص السكاف ُب مناطق البقارة. -
 استقرار الرحل كربقيق التنمية كالسبلـ االجتماعي. -

 

 أواًل: البدو والبداوة
 تطورت اجملتمعات البشرية إٔب مراحل ـبتلفة من االجتماع اإلنسا٘ب، حيث مرت بست مراحل، سبثلت ُب:

 مرحلة البحث اؼبؤقت عن القوت. -ُ
 ة الصيد كالقنصمرحل -ِ
 مرحلة الرعي -ّ
 مرحلة الزراعة -ْ
 مرحلة التجارة -ٓ
 ( ُٕ-َٕ: ص ُٖٗٗمرحلة الصناعة. )غريب،  -ٔ

 كلذلك كانت البداكة اؼبرحلة الثالثة من مراحل تطور اجملتمعات البشرية، فهي مرحلة مبكرة نسبيا.
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عيشوف حياة الَبحاؿ كعدـ االستقرار ُب مكاف تعرؼ اؼبوسوعة العربية العاؼبية البدك بأهنم ؾبموعة من البشر ي
بعْب، كيعيشوف حياهتم التقليدية حبثا عن اؼباء كاؼبرعي  كيعيشوف ُب خياـ مؤقتة، مصنوعة من جلود كشعر حيواناهتم 
كمن اغبشائش، كيعتمدكف ُب غذائهم ُب الغالب على منتجات األلباف كغبـو حيواناهتم، كيقايضوف اللحـو كمنتجات 

اف مع سكاف القرل اجملاكرة للحصوؿ على اؼبنتجات الزراعية كاألكا٘ب كالبضائع اؼبصنعة األخرل. )القبل، األلب
 (ْٓ:صَََِ

تعترب البداكة ظاىرة من ظواىر اغبياة ُب كثّب من اجملتمعات العربية، كيبكن تعريف البداكة بأهنا مبط اغبياة القائم 
حوؿ مراكز مؤقتة يتوقف مدل االستقرار فيها على كمية اؼبوارد اؼبعيشية على التنقل الدائم لئلنساف ُب طلب الرزؽ 

اؼبتاحة من ناحية، كعلى كفاية الوسائل اؼبستعملة ُب استغبلؽبا من ناحية أخرل، كعلى مدل األمن االجتماعي 
 كالطبيعي الذم يبكن أف يتوافر من جهة ثالثة.

ات فتعَبض طريق التنمية كسبيل الوحدة الوطنية. فالبداكة قد كقد سبثل البداكة مشكلة اجتماعية ُب بعض اجملتمع
ا ٓب تسهم دبواردىا ُب خطط النهوض االقتصادم كاالجتماعي، كما أهنا قد تعترب عقبة ُب تعد عقبة ُب سبيل التنمية إذن 

القائم على القبيلة الٍب سبيل الوحدة الوطنية بسبب انعزاؿ البدك عن تيار اغبياة ُب اجملتمع، كنتيجة لبنائها االجتماعي 
تقيم العبلقات االجتماعية على أساس من القرابة، فيكوف الوالء للوحدة القرابية كالقبيلة أىم من الوالء للوطن، كلذلك 

 (ٗٗ: ص ُٖٗٗعبأت الدكؿ إٔب تنفيذ بعض مشركعات التوطْب كأسلوب لعبلج مشكلة البداكة. )طلعت، 

 كيتصف اجملتمع البدكم بعدة خصائص:
 بسبب صعوبة اؼبواصبلت كاالتصاالت . االنعزاؿ -ُ
 صغر حجم اجملتمع. -ِ
 اؼبعاش الرعوم -ّ
 الركابط األكلية -ْ
 السلطة التقليدية -ٓ
 القيم البدكية -ٔ
 االرتباط باغبيواف كحركتو -ٕ
 (.ٕٓ: ص ََِٗالنظرة احملدكدة للعآب أك اؼبعدكمة. ) زايد،  -ٖ

كنبلحظ أنو يقـو على كلمة بدأ، الٍب تتصل دبعِب األكؿ كأحيانا دبعِب األصل،  كيتصل مفهـو البداكة باألكلية،
كاألكؿ أك األصل متعلق إٔب حد كبّب دبعا٘ب مثل الطبيعة كالفطرة، غّب كل ىذه اؼبصطلحات كاؼبفاىيم كاؼبعا٘ب تدؿ على 

 .               ( ِِ: ص ُٖٗٗنسبيات غّب ؿبددة سباما )قيصر الزين، 

ا تتمثل الَبكيبة االجتماعية كالثقافية للمجتمع التقليدم البدكم على الريبة كالشك ُب نوايا اآلخرين  كعادة م
 (ُ)كالعصبية العشائرية كثقافة العنف
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 مفيوم توطين الرحلثانًيا: 
 كيقصد بالتوطْب، أك استقرار الرحل، ؾبموعة العمليات الٍب تتيح للجماعة البدكية االستقرار ُب نطاؽ مكا٘ب
معْب، سواء ُب مناطقها العادية، أك ضمن مناطق أخرل جديدة مبلئمة، كُب إطار من ظركفها كنظمها كاحتياجاهتا 
األساسية كرغباهتا كأمباط سلوكها، كخبلؿ فَبة زمنية ؿبددة ُب إحداث تغيّب مقصود كمتدرج، سواء ُب أمباط اغبياة 

لوؾ كالعبلقات البدكية السائدة، كعلى ضوء خطة ؿبلية كقومية االجتماعية كاالقتصادية السائدة، أك ُب أمباط الس
 ـ (                ُٖٗٗ)مصطفي،  مدركسة.

كقد أصبح مشركع توطْب البدك ضركرة، يهدؼ إٔب ربقيق التطور االقتصادم كاالجتماعي للبدك، كلذلك قامت 
ناؾ اىتماـ خاص دبشركع التوطْب ُب السعودية الدكؿ بدراسات علمية انتهت بتنفيذ مشاريع ذبريبية لتوطْب البدك. كى

كمصر كالسوداف، كلذلك أخرجتو الدكؿ من دائرة الركتْب كأنشأت ىيئات خاصة إلدارتو كشكل ؽبا ؾبالس إدارة، 
 (ْْ  -ّْ: ص ُٕٓٗيشرؼ على كل أعماؿ اؼبشاريع. )عبد الرحيم، 

 ىذا االستيطاف الريفي، منها: كُب كل ىذه التجارب كانت ىناؾ الكثّب من العقبات الٍب تعَبض
 التصاؽ البدكم بأرضو ككراىيتو ؼبغادرهتا. -ُ
 افظة البدكم على عبلقاتو االجتماعية كجّبانو كميلو إٔب استمرار ىذه العبلقات بصورهتا القديبة كعدـ تغيّبىا.ؿب -ِ
كحية خاصة، كشعوره أف من اعتياد البدكم على حياة معينة مرتبطة دبسكنو كبيئة كعادات كعبلقات مادية كر  -ّ

 الصعب عليو قبوؿ ظركؼ غّبىا.
خوؼ البدكم من الغربة أم من الوجود ُب كسط جديد ال يعرؼ كيف ينسجم معو كلذلك ال هبرؤ البدكم على  -ْ

 أف يذىب إٔب ؾبتمع جديد عليو.
جهد، بعكس األرض اعبديدة اطمئناف البدكم إٔب األرض الٍب يرعى فيها، كمعرفتو بطبيعتها كما ربتاج إليو من  -ٓ

 الٍب ربتاج إٔب ؾبهودات كثّبة قبل أف تصل إٔب اإلنتاج.
ارتباط البدكم عاطفيا بأجداده فهو يعتقد أف البيئة الٍب يعمل فيها كيعيش إمبا ىي نتيجة عمل أجداده كجهدىم  -ٔ

ئة جديدة ليس لو هبا أم عبلقات كأف من العار عليو أف يَبؾ تراث أجداده الذم فيو كثّب من ركحهم كتعبهم إٔب بي
 (ْٖ: ص ُٕٓٗعاطفية موركثة. )عبد الرحيم، 

كالبدك ُب اجملتمع العريب جزء ال يتجزأ منو، كىذا اعبزء هبب أال يبقى كما مهمبل، بل هبب أف يكوف لو دكر 
ر بكل ما تعنيو من فعاؿ ُب بناء اجملتمع كتطويره، ؽبذا يتوجب أف يكوف ىناؾ عمل جاد لنقل البدك إٔب حياة اغبض

تقدٙب كتطور، على أف اػبطوة األساس ُب ذلك ىي تعليمهم تعليما يقـو على أسس موضوعية سليمة، تأخذ ُب نظر 
 االعتبار حياة البدك ُب مظاىرىا اؼبختلفة، كي وبقق التعليم ىدفو كيصل إٔب غايتو.

إٔب اإلبقاء على حياة البداكة كإهباد طرؽ كىناؾ رأياف متعارضاف فيما ىبص توطْب الرحل: فالرأم األكؿ يتجو 
 ككسائل لتطويرىم، تتوافق كخصائص حياة البداكة، كالرأم الثا٘ب يدعو إٔب توطْب البدك.

الذين ينادكف باإلبقاء على اغبياة البدكية: يذىب مؤيدك اإلبقاء على اغبياة البدكية إٔب أف البداكة استجابة 
كتقلب درجات اغبرارة، كيركف أف البداكة الرعوية ىي الطريقة الوحيدة الستغبلؿ مثل حتمية للبيئة الطبيعية من اعبفاؼ 
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% من الدخل القومي ، كأهنم ٖتلك البيئة الطبيعية، كيضربوف مثبل بالسوداف حيث أف البدك يسانبوف دبا ال يقل عن 
يكوف دخل األسرة البدكية الرعوية ُب % من صبلة اللحـو اؼبستهلكة ؿبليا كالٍب تصدر، كردبا ٖٓينتجوف ما ال يقل عن 

اعبزائر أعلي من دخل األسرة اؼبستقرة الٍب تعيش ُب البيئة نفسها، كيضاؼ إٔب ىذا أف البدك، منذ قدٙب الزماف ، كإٔب 
 (ْٓيومنا ىذا يفضلوف ىذه اغبياة كال يرضوف عنها بديبل. )القبل: ص

يركف أف البداكة حياة جافة غليظة، لذا ال تتناسب مع حياة أما الذين يناشدكف بسرعة اػببلص من البداكة فإهنم 
القرف اغبادم كالعشرين كأهنا ال سبكن البدك من االستفادة من التعليم كاػبدمات الصحية كالثقافية ككثّبا ما يريب البدك 

 (ْٔ، صاؼباشية للفخر كال يبيعوهنا إال للضركرة كؽبذا تتكاثر اغبيوانات فتسبب تدىور اؼبراعي. )القبل

تشجع الدكؿ البدك على حياة مستقرة يدفعها إٔب ذلك عوامل متعددة يرتبط بعضها بأنبية تقدٙب اػبدمات 
التعليمية كاالجتماعية كبعضها يرتبط بفكرة استغبلؿ اؼبوارد الطبيعية كالبشرية استغبلال امثل ُب حْب يعود بعض آخر 

ل الٍب اتبعتها بعض الدكؿ للوصوؿ إٔب استقرار البدك. ُب السوداف إٔب عوامل سياسية كىذه أمثلة على الطرؽ كالوسائ
ـ، كأدم بدكره إٔب استقرار أشباه البدك ُب ُِٓٗفهناؾ مبوذج ناجح لتوطْب البدك ُب مشركع اعبزيرة الذم أشيء عاـ 

ركع كقد تأٌب إٔب اؼبشركع منطقة اعبزيرة. ككاف ىؤالء الزراع اؼبستقركف يبلكوف أعدادا كبّبة من اؼباشية ترعي خارج اؼبش
 بعد االنتهاء من صبع القطن حٌب تقتات على فضبلت احملصوؿ .

كالبدك لديهم الكثّب من  القيم اغبميدة، فهم شديدك االعتزاز بكرامتهم كيعتمدكف على أنفسهم إٔب درجة بالغة 
بيلة كبالضيوؼ كالغرباء كقد تؤدم كيعيشوف حياهتم ملتزمْب بالصفات األخبلقية كبقيم الشجاعة كالكـر كالوالء للق

 إىانة الكرامة أحيانا إٔب صراعات دموية بْب القبائل.

 :كتنقسم البداكة إٔب ثبلثة أقساـ رئيسية
 .كىي ذلك النمط من اغبياة الرعوية الٍب تنتقل فيها األسرة بكاملها مع القطيع البداوة الكاملة:
 .يو جزء من األسرة مع القطيع ُب أكقات موظبية ؿبددةكىي ذلك النمط الذم ينتقل ف البداوة الجزئية:

كىنا عادة ما تتم عملية الرعي من قاعدة ثابتة ىي القرية إٔب مواقع ؿبددة للرعي ٍب رجوعان مرة أخرل  : النقلة
 (ََِٓللقرية،)إبراىيم، 

 

 حزام البقارةثالثًا: 
يبتد من زء الشمإب كمتاخم للصحراء الكربل، كىو ينقسم البدك ُب السوداف إٔب ؾبموعتْب، اجملوعة األكٕب ُب اعب

أقصى غرب دارفور إٔب البحر األضبر، كىم رعاة ابل كضاف كأغناـ، كيبثل ىذه اجملموعة اؼبيدكب كالزغاكة ُب دارفور 
 كاغبمر كالكبابيش ُب كردفاف كاؽبدندكة كاألمرأر كالشكرية ُب شرؽ السوداف. 

فهم البقارة ُب اؼبناطق الفاصلة بْب السوداف كجنوب السوداف، كىؤالء ىم ؿبور  أما اجملموعة الثانية من البداكة
دراستنا ىذه. كسبثل ىذه اجملموعة قبائل التعايشة كالسبلمات كاؽببانية كبِب ىلبة كالرزيقات كاؼبسّبية كاغبوازمة كأكالد 

 كاملة.سليم ككنانة، باإلضافة إٔب قبائل الفوال٘ب. يعترب بداكة البقارة بداكة  
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يبتد حزاـ البقارة من اغبدكد السودانية مع صبهورية إفريقيا الوسطي إٔب كالية النيل األبيض، كتتاخم حدكد 
دكلة جنوب السوداف، كىي تشمل كاليات جنوب دارفور، شرؽ دارفور، غرب  كردفاف، جنوب كردفاف، النيل 

ائل العربية الٍب استوطنت ىذه اؼبنطقة كهتتم برعي األبيض، )انظر اػبريطة اؼبلحقة( كالبقارة ىي ؾبموعة من القب
 .األبقار ُب ىذه اؼبنطقة  ُب رحلة اذباىها مشاال جنوبا

 كىناؾ عدد من األحزمة البيئة لرحبلت البقارة، تتمثل ُب: 
 ككجود اآلبار اعبوفية ُب فَبة اػبريف. –كمشكلة اؼبياه  –توجد مزارعْب –منطقة القيزاف -
 منطقة حشائش كأشجار. –مياه الرىود لفَبة مؤقتة  –منطقة الرقاب  -
 االستقرار ىنا ؼبدة ستة أشهر. –االستقرار لعدة أشهر، حشائش طويلة ككثيفة  –اؼبصايف  –منطقة حبر العرب  -
 (              ٕٕ، ص ُُٖٗمنطقة جنوب حبر العرب ُب ديار الدينكا )عبد الغفار ك حرير،  -

أياـ السنة يقضيها الرعاة ُب اؼبصايف اعبنوبية ُب منطقة حبر العرب كالسوباط، كىػي كمن ىذا نستنتج أف معظم 
 اآلف جزء من دكلة جنوب السوداف، األمر الذم يعمق مشكلة ىؤالء الرعاة.

نا الغنية ُب جنوب اؼبنطقة كفقّبة ُب مشاؽبا، حيث هتطل أمطار غزيرة ُب اكيتميز اؼبناخ ُب ىذه اؼبنطقة بالساف
 طقة البقارة كخفيفة ُب مشاؽبا ، األمر الذم وبدد حركة قطعاف اؼباشية حبثا عن اؼباء كالعشب .جنوب من

كيعترب ىذا اغبزاـ من أىم مصادر الدخل القومي لبلقتصاد السودا٘ب،  كيعتمد على اإلنتاج التقليدم الذم ال 
غبـو األبقار. كبالرغم من ىذا الغُب،  يكلف اغبكومات أم تكاليف، إذ يساىم ىذا القطاع دبعظم إنتاج السوداف من

 إال أف الثركة اغبيوانية ُب ىذه اؼبنطقة تتصف بالسلبيات التالية الٍب تؤثر على اإلنتاج، مثل:
عػػػدـ كجػػػود بنيػػػة ربتيػػػة ُب ىػػػذه اؼبنطقػػػة، فبػػػا يػػػؤثر سػػػلبا علػػػى تسػػػويق اؼبنتجػػػات كاغبصػػػوؿ علػػػى مػػػدخبلت اإلنتػػػاج  -ُ

 اغبيوا٘ب.
 الثركة من الناحية االجتماعية، فبا اضعف اؼبردكد االقتصادم.يهتم السكاف هبذه  -ِ
 التدىور البيئي كالزحف الصحراكم الذم يؤدم إٔب نقص حجم اؼبراعي الطبيعية. -ّ
 األساليب البدائية الٍب تستخدـ ُب استثمار الثركة اغبيوانية. -ْ
 التوسع ُب الرقعة الزراعية على حساب اؼبراعي الطبيعية. -ٓ
 راب اؼبناخ كتذبذب ىطوؿ األمطار.اضط -ٔ
انتشار أمراض اغبيواف، الٍب عادة ما تكوف ُب شكل أكبئػة فتاكػة كعػدـ كجػود الرعايػة الصػحية البيطريػة.)ابورفاس ك  -ٕ

 (.ّٓ-ِٓ، صَُِْعبد القادر، 

قة شهدت كال كنتيجة للتنافس على اؼبوارد بْب الرعاة مع بعضهم البعض، كبْب الرعاة كاؼبزارعْب فاف ىذه اؼبنط
زالت تشهد اؼبزيد من الصراعات كاغبركب الٍب تؤثر سلبا على تربية اغبيواف كعلى الزراعة، فبا يزيد من زبلف ىذه 

 اؼبنطقة. كىناؾ عدد من األسباب الٍب تؤدم إٔب ىذه الصراعات، مثل:
 اؼبراحيل كاؼبسارات كاؼبراعي -ُ
 التوسع الزراعي -ِ
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 اغياب ىيبة الدكلة كخدماهت -ّ
 غياب التنمية -ْ
 ـ ( ُٖٗٗالقصور اإلدارم كالتنفيذم. )صاّب ،  -ٓ

                

كما أف ظهور التعدين العشوائي بصورة كاسعة ُب مناطق الرعي أسهم ُب ذبريف الَببة كتلوث البيئة احمليطة 
كما أف العديد من الرعاة ببعض مناطق الرعي، كُب نفس الوقت زادت حدة الصراعات بْب الرعاة )جبل عامر مثبل(،  

 قد تركوا رعي اؼباشية، كصاركا يعملوف ُب تعدين الذىب كاألنشطة اؼبصاحبة لذلك.
 

ككنتيجة للصراع التقليدم الذم عادة ما ينشأ حوؿ مصادر اؼبياه كالكؤل داخل اجملموعات الرعوية، أك ما بينها 
التجربة، كخبلؿ فَبات تارىبية طويلة، نوعان من األعراؼ كبْب اجملموعات الفبلحية الٍب ربَبؼ الزراعة، فقد أفرزت 

كالتقاليد غّب اؼبكتوبة ػ لكنها اكتسبت قوة القوانْب كالدساتّب ػ ُب ربديد اؼبصاّب اؼبشَبكة ما بْب تلك اجملموعات، سواءن 
مل عبلقات ُب ربديد مسارات الرعي أك تنظيم عمليات تقدير األضرار كربقيق التسويات، كبشكل عاـ تنظيم ؾب

 .اؼبساكنة ُب اجملتمعات الريفية

كلعوامل كثّبة، فقد أختلت تلك العبلقات نتيجة لتدخبلت الدكلة ُب عهدىا االستعمارم كالوطِب من جانب، 
ككذلك من خبلؿ التدخبلت التنموية )اؼبشاريع الزراعية الكربل( الٍب غالبان ما كانت ال تعّب اىتماما للقطاع الرعوم من 

خر، فبا أثر سلبان على التوازف اؼبعهود تارىبيان ُب الواقع الريفي التقليدم. كالحقان كخاصة ُب حالٍب دارفور جانب آ
 ككردفاف، فقد اندلعت حركب طاحنة ُب ىذه اؼبنطقة. 

 توطين البقارةرابًعا: 
 عادة ما يتخذ االستيطاف الريفي أشكاال كثّبة منها:

مالك األرض لنفسو كعائلتو سكنا ُب كسط زراعتو بعيدا عن القرل  كىو أف يتخذ االستيطان المنعزل: -ٔ
كالتجمعات السكانية مثلما كاف اإلقطاعيوف ُب العصور الوسطي يفعلوف ُب كسط إقطاعياهتم حيث يقيموف حصونا 

يستوطنوف مكانا يتخذكهنا سكنا كـبزنا للمئونة كالعتاد اغبريب كثكنة للحرس كمقرا غبكم اإلقطاعية، كمثل الرىباف الذين 
 نائيا كيعيشوف فيو معيشة ريفية منعزلة.

كىو أف يتجمع الفبلحوف تلقائيا جبوار حقوؽبم حيث يتخذكف مكانا كسطا يبنوف فيو منازؽبم  االستيطان القروي: -ٕ
 كيعيشوف معيشة اجتماعية تقـو على القرابة كعبلقة الدـ.

ْب إٔب تبادؿ منتجاهتم، فإهنم يتقابلوف ُب يـو ؿبدد من كىو أنو يسبب حاجة الفبلح االستيطان التجاري: -ٖ
األسبوع أك الشهر ُب مكاف كسط بْب القرل حيث تلتقي  الطرؽ، فببيع كل منهم ما زاد عن حاجتو كيشَبم ما 
ينقصو كىو ما يسمي بالسوؽ، كُب آخر اليـو يرجع الفبلحوف إٔب قراىم، كقد ذبذب حركة البيع كالشراء بعض الذين 

طيعوف االستفادة منها فيقيموف جبوار السوؽ كيكونوف ؾبتمعات ريفية، يرتبط أفراده برابطة اؼبصلحة الشخصية، ٍب يست
 ما يلبث ىذا اجملتمع أف يستكمل بقية الركابط.  

كُب رأيي أف يتم توطْب ىؤالء الرعاة عرب مرحلتْب. فاؼبرحلة األكٕب يكوف التوطْب فيها التوطْب اؼبنعزؿ، حبيث 
دد لكل شخص ارض معينة، يزرعها كيرعي فيها أبقاره، دبعِب استيطاف مؤقت. كلكن اؼبشكلة الٍب يبكن اف تواجهنا وب
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ُب ىذه اغبالة ىي تقدٙب اػبدمات التعليمية كالصحية ؽبذه اؼبنازؿ اؼبتفرقة، كعلى العمـو ىو أسهل فبا كاف يقدـ ُب 
 ساكن اؼبتفرقة لتصبح قرم.السابق. أما اؼبرحلة الثانية فيتم دمج عدد من اؼب

كهتدؼ اؼبرحلة األكٕب ُب مشركع التوطْب إٔب تغيّب األفراد من الناحية النفسية كإعطاء البدك فرصة كافية  
للتدريب على ـبتلف األعماؿ الزراعية كاؼبيكانيكية. أما مدم ىذه اؼبرحلة فهو يعتمد على ذبارب أبناء البادية كإف  

سنوات منذ تاريخ البدء ُب تشغيل اؼبشركع كأف ىذه  ٖإٔب  ٕف ىذه اؼبرحلة قد سبتد من كانت الدراسات تدؿ على أ
اؼبدة قد تكوف كافية ػبلق طبقة عمالية زراعية قادرة كمدربة كمستقرة نفسيا كذىنيا حبيث يكوف ُب االستطاعة ربويل 

 عملية اإلنتاج إليها .

 التالية:  كتأٌب اغباجة إٔب توطْب قبائل البقارة لبلعتبارات
عقب انفصاؿ جنوب السوداف فقد البقارة جزءا كبّبا من مساراهتم الطبيعية، كالٍب أصبحت جزءا من الدكلة  -ُ

اعبديدة ُب اعبنوب، فبا قلل من مساحات الرعي اؼبهمة ؽبم ُب فَبة الصيف، عندما تكوف اؼبراعي الشمالية جافة 
 كينعدـ فيها اؼباء.

فقرىا، كزيادة قطعاف اؼباشية ُب ىذه اؼبساحة الضيقة كالفقّبة، يؤدل ذلك إٔب الرعي مع ضيق اؼبراعي مشاال ك  -ِ
 اعبائر، فبا يؤثر  سلبا على البيئة كزيادة الزحف الصحراكم.

يؤدل زيادة اؼبساحات اؼبزركعة إٔب زيادة االحتكاؾ بْب الرعاة مع بعضهم البعض، كبْب الرعاة كالزراع، األمر  -ّ
 على األكضاع األمنية ُب ىذه اؼبنطقة، ككذلك يوثر على النسيج االجتماعي.الذم يوثر سلبا 

اغباجة إٔب سبكْب ىؤالء الرحل من اغبصوؿ على نصيبهم من التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، عن  -ْ
 طريق حصوؽبم علي اؼبزيد من اػبدمات التعليمية كالصحية كالبنية التحتية.

دة مسانبة الرحل ُب التنمية االقتصادية عن طريق ربسْب كزيادة إنتاجهم من الثركة اغبيوانية اغباجة إٔب زيا -ٓ
 كالزراعية.

عادة ما ال يستفيد الرعاة، خاصة رعاة األبقار، من عائدات منتجاهتم من اؼباشية، مقارنة باؼبزارعْب منتجي الفوؿ  -ٔ
% من  ْٖكؿ التإب أف منتجي األبقار وبصلوف فقط على السودا٘ب كالسمسم كالصمغ العريب كالضأف. كيوضح اعبد

 قيمة صادرات منتجاهتم، فبا يؤكد اغباجة إٔب إتباع عبلقات إنتاج جديدة.

  
 حصة المنتج من  صادرات سلع زراعية مختارة والماشية

 .َُألمم اؼبتحدة للبيئة، ص ركم بنكي، اقتصاديات اإلنتاج اغبيوا٘ب كالرعوم ُب السوداف، مركز اكديسا، برنامج ا لمصدر:ا
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 الحاجة إلى تحديث المجتمع الرعوي وربطو بمحيطو الداخلي واإلقليمي والدولي.  -
ككما اشرنا سابقا فاف ىؤالء البدك مرتبطوف بأرضهم كمراعيهم، األمر الذم هبعل من الصعب انتزاعهم من ىذه 

ُب  االسَباتيجيةؿبكمة لنجاح عملية التوطْب. كتتمثل ىذه  ةاسَباتيجياغبياة إٔب حياة جديدة، كبالتإب ال بد من كضع 
 :اآلٌب

توعية أفراد اجملتمع بالدكر اغبيوم للطاقات البشرية ُب إحداث التنمية كاستمرارىا، كذلك من خبلؿ تفهمهم  -أ
 للعناصر األساسية لعملية التنمية. 

مة ؼبشاركتهم الفعالة ُب توجيو اؼبوارد اؼبادية اؼبتاحة تزكيدىم باؼبعرفة كاؼبعلومات كاؼبهارات كاالذباىات البلز  -ب
 للمجتمع لبلستفادة منها ُب ربسْب نوعية اغبياة كتعظيم دكر الطاقات البشرية ُب إحداث التنمية كاستمرارىا.

ارات البلزمة هتيئة البيئة البلزمة لتحسْب نوعية اغبياة كتطوير سلوكيات األفراد كتزكيدىم باؼبعرفة كاؼبعلومات كاؼبه -ج
 لتحسْب البيئة كاغبفاظ عليها.

إتاحة الفرصة ألفراد اجملتمع كالسيما اؼبتعطلْب من الشباب ذكورا كإناثا لتوظيف طاقاهتم ُب تنفيذ األنشطة  -د
 (       َِّ: ص ََِٗاجملتمعية بالقرل اػبدمية منها. )زايد ، 

 ة ؽبذه القرل على النحو التإب:كُب ضوء ذلك ربدد األىداؼ التفصيلية للخطة التنموي   
 توعية أفراد اجملتمع بأنبية االستفادة القصول من اؼبوارد كاإلمكانات اؼبتوفرة. -أ

 ربسْب نوعية اػبدمات الٍب تقدمها الدكلة دبا يساعد على ربسْب نوعية اغبياة لكل أفراد اجملتمع. -ب
د أكلوياهتا، كاؼبسانبة الفعالة  ُب توجيو اؼبوارد اؼبتاحة لو إتاحة الفرصة للمجتمع للتعبّب اغبر عن حاجاتو كربدي -ج

عن طريق اؼبشركع أك الٍب يبكن اغبصوؿ عليها من مصادر أخرل كذلك إلشباع حاجتو طبقا ألكلوياتو على أساس 
 اؼبفاضلة بينها ُب إطار التكلفة كالعائد لكل منها.

نهج أساسي لتنمية اجملتمع كاغبد من االعتماد على اؼبصادر تشجيع اجملتمع على فبارسة مفهـو العوف الذاٌب كم -د
 اػبارجية.

 من األىداؼ اؼبنشود الوصوؿ إليها أيضا ربقيق استمرارية عمليات كأنشطة التنمية االجتماعية كاالقتصادية. -ق

 كلنجاح عملية التوطْب ال بد من إتباع اػبطوات التالية:
كس من األبقار، أك الذين يعملوف باألجرة من الرعاة كسبليكهم قطعة أرض ُب اختيار اؼبعدمْب، الذين ال يبلكوف ر  -

الوطن اعبديد كعدد من األبقار احملسنة، كاشَباط ىجرة البدكم مع عائلتو حٌب تكوف العبلقات األسرية عامل دعم 
 كاستقرار للبيئة االجتماعية اعبديدة.

الذم يألفو البدكم، مع مراعاة التحسينات الٍب يتطلبها التطور  بناء بيوت القرية اعبديدة حبيث تكوف على الطراز -
 اغبضارم، كهتيئة اؼبزاج العاـ للرعاة فبا يساعد  على االستقرار.

تكوين عبلقات جديدة بْب الريف اعبديد عن طريق اإلنتاج كتنويعو كتعديل النظاـ الذم ألفوه ُب أسلوب اإلنتاج  -
  ربقيق ىذه الفائدة .بنظاـ أفضل كأكثر فائدة كأسرع ُب

تسهيل كسائل اؼبواصبلت كالنقل حبيث ال يشعر اجملتمع الريفي اعبديد بالعزلة أك البعد عن اجملتمعات القديبة كذلك  -
 مراعاة للعبلقات العاطفية الٍب تربط اؼبهاجر دبوطنو القدٙب.
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كأف يذىب بعض أساتذة كلية الطب كغّبىم تبادؿ الزيارات كاللقاءات بْب اجملتمع الريفي كاجملتمعات اغبضارية،   -
 إٔب الريف كاإلقامة فيو فَبة يعاعبوف الريفيْب كيساعدكهنم على حل مشكبلهتم.

غرس الثقة ُب نفوسهم كبو اغبكومة كاؼبوظفْب عموما حٌب ال يعترب الفبلحوف إف األداة اغبكومية ؾبرد كسيلة  -
خاؿ نظاـ اغبكم احمللي ُب اجملتمع الريفي، كالقياـ دبشركعات الستغبلؿ الفبلح كهنب شبار تعبو، كيتم ذلك بإد
 كخدمات حضرية يلمسوف فائدهتا اؼبادية السريعة ؽبم.

ثيلهم ُب اجملالس الشعبية على صبيع اؼبستويات حٌب يشعركا دبساكاتو بالفرد الذم يسكن اؼبدينة كأف صوتو يصل سب -
 .إٔب آذاف اؼبسئولْب كيلقي التقدير كاالستجابة

رفع مستوم معيشة اجملتمع اعبديد بتوعية الرعاة دبصادر جديدة للكسب غّب الرعي التقليدم، مثل رعي اغبيوانات  -
 احملسنة كالزراعة كالصناعات اليدكية.

كيتم تدريب البدك على ـبتلف الطرؽ اغبديثة اؼبتعلقة بتغذية األبقار بالصورة اغبديثة كرعايتها. كىناؾ أطباء 
صائيوف ُب تغذية اغبيوانات كتربيتها، كىم يعملوف ُب اغبقوؿ كاغبظائر كُب نفس الوقت يقوموف بتدريب بيطريوف كأخ

 البدك كإرشادىم إٔب أحسن الطرؽ العملية ُب تربية اغبيواف.

ككذلك ىناؾ حاجة إٔب مركز التدريب كىو يضم كرشة حديثة مزكدة بأحدث اآلالت، كيتم ُب ىذا اؼبركز 
البدك على صيانة اآلالت الزراعية كإصبلحها كقيادهتا، خاصة كأف البدكم يتمتع بذكاء حاد كلديو  تدريب العماؿ من

 إقباؿ كبّب على األعماؿ اؼبيكانيكية بالذات كانو يستوعب أدؽ التفاصيل بسرعة غريبة .

رتبطػة باالسػتقرار ىناؾ عدد من اؼبشكبلت الٍب قد تواجو عملية توطْب البقػارة، كُب إطػار اؼبشػكبلت التنمويػة اؼب
 ُب اجملتمع اعبديد، ككيف يتم التغلب عليها، كتتمثل ىذه اؼبشكبلت ُب:

صور التكيف مع اجملتمع اعبديد، كاختبلؼ ىذه التكيف بػاختبلؼ متغػّبات معينػة مثػل نػوع اؽبجػرة كاؽبػدؼ منهػا  -ُ
 كحجم األسرة.

 الدكر الذم تلعبو ىذه العبلقات ُب التجمعات اعبديدة.طبيعة عبلقات القرابة بْب اؼبستوطنْب ُب اجملتمع اعبديد ك  -ِ
 طبيعة اؼبشكبلت الٍب تواجو اؼبستوطنْب اعبدد، الذين أتوا طواعية أك كرىا. -ّ
 القيمية ُب اجملتمعات الٍب جاؤكا منها. االنساؽصور التعاكف كالصراع ُب اجملتمع اعبديد كدكر  -ْ
 ُب اجملتمع اعبديد.مدل تغّب العبلقات كاالذباىات كالقيم  -ٓ
 (ََِٗما ىي صور اؼبشاركة ُب اجملتمع اعبديد.)زايد:  -ٔ

 الدراسة نتائج
 زبلص ىذه الورقة لعدد من النتائج:

يساىم توطْب الرحػل مػن البقػارة إٔب زيػادة مسػانبتهم الفاعلػة ُب الػدخل القػومي، كذلػك مػن خػبلؿ زيػادة إنتػاجهم  -ُ
الزراعي، عندما يستخدموف التقانة اغبديثة ُب اإلنتاج الزراعي كاغبيوا٘ب، كمن خبلؿ من اللحـو كاأللباف، جبانب اإلنتاج 

 االستخداـ األمثل للموارد ُب مناطق البقارة، كما أف ىذا التوطْب يؤدم إٔب انتفاعهم بصادرات منتجاهتم من األبقار.
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يمية، األمر الذم يبكن من ربقيق التنميػة استقرار الرحل ُب مناطق ؿبددة يساعد ُب تقدٙب اػبدمات الصحية كالتعل -ِ
البشػػرية مػػن خػػبلؿ التعلػػيم كالصػػحة كزيػػادة الػػدخل، كيسػػهل إدخػػاؿ التقنيػػات اغبديثػػة، كمػػا أف ذلػػك يزيػػد مػػن تواصػػل 

 ؾبتمعات البقارة مع اجملتمعات األخرل، داخل  كخارج السوداف. 
 تقل االحتكاكات بْب الرعاة كاؼبزارعْب، كبْب الرعاة استقرار الرحل ُب مناطق ؿبددة يقلل من حياة التنقل، كمن ٍب -ّ

مع بعضهم البعض، األمر الذم وبقق األمن كالسبلـ االجتماعي، كبالتإب يساىم ُب بناء السبلـ ُب اؼبنطقػة يسػاعد ُب 
 كرتق النسيج االجتماعي.

ائر، كمػػن خػػبلؿ اسػػتبداؿ ىػػذه اسػػتقرار الرحػػل يػػودم إٔب احملافظػػة علػػى البيئػػة، مػػن خػػبلؿ كقػػف عمليػػات الرعػػي اعبػػ -ْ
 األعداد الكبّبة من األبقار غّب احملسنة، بأخرل قليلة كؿبسنة.

 

كأكثر ما ىبشى عليػو مػن عمليػات التػوطْب ىػذه ىػو انػدثار الكثػّب مػن القػيم البدكيػة اؼبوجبػة، كلػذلك ال بػد مػن 
 لقرية.العمل على احملافظة على ىذه القيم مع التحوؿ من حياة البداكة إٔب حياة ا

 

 الدراسة توصيات
 توصي الورقة باالٌب

يعترب كجود اؼبياه الكافية كاؼبنتظمػة طػواؿ العػاـ أىػم العوامػل الػٍب تسػاعد علػى قبػاح مشػاريع التػوطْب، كلػذلك علػى  -ُ
الدكلػػة أف تبػػذؿ اؼبزيػػد مػػن اعبهػػد لتػػوفّب اؼبيػػاه عػػن طريػػق حفػػر آبػػار )الػػدكانكي(، كمػػن خػػبلؿ اغبفػػائر الػػٍب ربفػػظ ميػػاه 

 األمطار.
 كضع الربامج الٍب هتدؼ إٔب احملافظة على القيم البدكية ُب اجملتمع اعبديد. -ِ
العمل على بناء شبكة من الطرؽ الٍب تربط ىذه القرل مع بعضها البعض، كتربطها مع اؼبناطق األخرل من أجل  -ّ

 اؼبنتجة. تسهيل كصوؿ السلع اؼبنتجة، كمن أجل توسيع رقعة السوؽ الٍب تسوؽ فيها السلع
 العمل على توفّب خدمات الكهرباء بصفة دائمة ُب ىذه القرل. -ْ
العمػػل علػػى تكثيػػف الػػربامج الػػٍب تزيػػد مػػن كعػػي القػػركيْب اعبػػدد باغبيػػاة اعبديػػدة، مػػن خػػبلؿ بػػث بػػرامج اإلرشػػاد  -ٓ

 قارة العربية(.الزراعي كتربية اغبيواف، كيستحسن إنشاء إذاعة ؿبلية زباطبهم بلغة يفهمها السكاف )ؽبجة الب
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 قائمة المراجع 
ابورفاس، يوسف خميس وعبد القادر، محمد، التعاون العربي اإلفريقي في مجال التنمية الزراعية واألمن الغائي،  (ٔ

 .ٕٗٔٓإصدارات المصرف العربي للتنمية االقتصادية  في إفريقيا، 

رؤى حول النزاعات القبلية في السودان ،  التجاني، مصطفي محمد صالح ، مسببات الصراع القبلي في السودان، في (ٕ
 م ٜٜٛٔتحرير د. آدم الزين والطيب إبراىيم ، معهد الدراسات اإلفريقية واآلسيوية ، 

الزين، قيصر موسي، التغير في المجتمع وأثره على الصراع القبلي في السودان، بإشارة خاصة لدارفور، في رؤى حول  (ٖ
 م                 ٜٜٛٔر د. آدم الزين والطيب إبراىيم ، معهد الدراسات اإلفريقية واآلسيوية ، النزاعات القبلية في السودان ، تحري

 .ٕٓٓٓالقبل، فخر الدين ، تعليم السكان غير ثابتي اإلقامة، منشورات االيسسكو،  (ٗ

 .ٜٕٓٓزايد،  أحمد، علم االجتماع الريفي وتطبيقاتو في الريف المصري، جامعة القاىرة،  (٘

اىيم وحمد بن محمد العبادي، مدخل إلى عام االجتماع، وزارة المعارف، المملكة العربية السعودية، طلعت، إبر  (ٙ
ٜٜٔٛ. 

 . ٜ٘ٚٔعبد الرحيم، عبد المجيد ، علم االجتماع الريفي، مكتبة االنجلو المصرية،  (ٚ

اىاتها مركز الدراسات عبد الغفار محمد أحمد وحرير شريف عبد اهلل ، المجتمع الريفي السوداني، عنصر حركتو واتج (ٛ
 .                 ٜٔٛٔوالبحوث اإلنمائية، كلية الدراسات االقتصادية واالجتماعية، جامعة الخرطوم، 

 .ٔٚ-ٓٚ، ص ٜٜٛٔغريب، محمد سعيد، علم االجتماع الريفي والحضري، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  (ٜ
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 اجلًاعاث اإلثُُت يف ئفرَمُا بىكى حراو منىذجاً 
 

 عبد الحميد سرحان عبده محمود
 سوانأجامعة -كمية اآلداب -باحث ماجستير في التاريخ الحديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منذ العقد األخّب من القرف العشرين شهدت القارة االفريقية  العديد من األزمات كاالضطرابات ، علي عكس 

أف اهنيار النظاـ الثنائي القطبية سيؤدم إٕب تقليل النزاعات اؼبسلحة كاألزمات ، كعلي كلو فقد ما ظن البعض من 
 شهدت القارة االفريقية تغّبات جسريو من النزاعات الدكلية إٕب النزاعات الداخلية اؼبسلحة.

يد الداخلي بدكافع فنيجريا تعد من الدكؿ الٍب شهدت ظاىرات اندالع العديد من النزاعات اؼبسلحة علي الصع
ـبتلفة منها اثنية كدينية كاقتصادية علي الرغم من االذباه العاـ للدكلة لبلنتخابات الديبوقراطية كازباذ النظاـ الفيدرإب  
كشكل عاـ ، فسنتعرض ُب ىذا البحث صباعة بوكو حراـ كالٍب تعد من ضمن اغبركات اإلسبلمية الٍب برزت ُب 

، كقد ازبذت اعبماعة ُب شكلها الطابع اؼبسلح ُب سبيل ربقيق أىدافها ُب الببلد ، فبا أدم نيجّبيا ُب القرف العشرين 
 لدخوؿ الببلد ُب مستنقع العنف اؼبسلح.

كما نتناكؿ ُب البحث نشأة حركة بوكو حراـ كتأسيسها ، كأحداث العنف الٍب قامت هبا اغبركة ُب نيجّبيا  
منهجها ، كما نتحدث عن كاقع تأثّب اعبماعة علي اجملتمع النيجرم ، كما كنتائجها ، كما نستعرض مبادئ اعبماعة ك 

 ىو موقف القوم الداخلية من صباعة بوكو حراـ.
 مقدمة

كبسبب حجمها الكبّب فإهنا ربوم  ِكم  ِٕٕ,ِّٗتقع نيجّبيا ُب كسط غرب افريقيا ، كتبلغ مساحتها قرابة 
يتها الطبيعية أك االقتصادية أك البشرية ، كىي تعد من أكرب الدكؿ علي الكثّب من اػبصاص اؼبتنوعة ، سواء ُب جغراف

، كلغة الببلد  َُِِمليوف نسمة كذلك حسب تقديرات عاـ  ٔ,ُٔٔاإلفريقية سكانان ، حيث يبلغ عدد سكنها 
، اباؼبائة من سكاف نيجّبي ٓنسبة  ؽبجة ؿبلية ، كيشكل اؼبسلموف ََُالرظبية ىي اإلقبليزية ، كهبا أكثر من 

، كالدكلة ال تعتمد باؼبائة َُ )*(باؼبائة كيتمركزكف ُب اعبنوب ، كيشكل أصحاب اؼبعتقدات االثنية ْكاؼبسيحيوف قرابة 
 ُّْٕب دستورىا أم دين رظبي للببلد ، كتعد القبيلة ىي العنصر األىم ُب اجملتمع النيجرم ، فهي تضم أكثر من 

، كسبثل كل ؾبموعة قبلية كاثنية ُب نيجّبيا ََْإٕب أكثر من ذلك إٕب  ؾبموعة قبلية كيذىب البعض اآلخر ُب مصادره
فوال٘ب ُب الشماؿ كاليوركبا ُب اعبنوب الغريب ، كااليبو ُب اعبنوب  -من قبائل اؽبوسا كالفوال٘ب اك ما يعرؼ باؽبوسا 

 (ُ)الشرقي من ابرز اجملموعات القبلية ُب الببلد.

                                                           
نوا النظاـ السياسي كىي تشّب إٕب أصل الشعوب الذين ٓب يتب  Ethnoاالثنية من الناحية اللغوية فهي مشتقة من الكلمة اليونانية  )*(

 كاالجتماعي لدكلة مدنية ، كاالثنيوف عند اليونانيوف ىم أفراد مبعدكف عن ثقافتهم ، كمن الناحية االصطبلحية فقد ظهر اؼبصطلح متأخران 
تعمل عند فاشي دك البوج مؤلف كتاب التصنيفات االجتماعية ، كيعترب جورج مونتوندكف ىو أكؿ من اس ُُٖٔٗب اؼبعجم العلمي عاـ 

مصطلح االثنية الذم يعتربىا ذبمعا طبيعيا يتضمن كل اػبصائص اإلنسانية كميز بينها كبْب القومية ، كهبمع أمساؿ علي العديد من 
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 ا وافع النزاع المسمح في نيجيريد -1
تعددت دكافع زيادة ظاىرة اندالع النزاعات اؼبسلحة ُب دكؿ افريقيا ، كمن بينها نيجّبيا ، حيث تواجو نيجّبيا 
ظاىرة اندالع النزاعات اؼبسلحة الداخلية ، كخاصةن بْب اغبكومة كاعبماعات اؼبتمردة ُب نيجّبيا ، كمن األسباب 

افريقيا ، تلك اغبدكد الٍب رظبها اؼبستعمر بْب دكؿ افريقيا دكف مراعاة اػبارجية الٍب أدت إٕب النزاعات اؼبسلحة ُب دكؿ 
، تضاءلت أنبية القارة كقد اؼبعسكرين الشرقي كالغريب آنذاؾ عبغرافيتها ، علي أية حاؿ فبعد انتهاء اغبرب الباردة بْب

دعهما الستمرار السلطة ،  أصبح من الصعب علي األنظمة اغباكمة توفّب الغطاء الشرعي الذم كاف وبمي كجودىا كي
كل ىذا يعِب أف ىناؾ العديد من األسباب كراء تزايد النزاع اؼبسلح ُب افريقيا كمن بينها نيجريا ، كىناؾ أسباب داخلية 

،  حصوؿ علي السلطة كالثركة كالنفوذأنفسهم أف اللجوء إٕب النزاع اؼبسلح ىي الوسيلة الوحيدة لل األفارقةتعود إٕب اقتناع 
ىناؾ أسباب اقتصادية ، فتجار السبلح كالباحثوف علي اؼبوارد اؼبعدنية النفيسة يدعموف استمرار النزاعات  كما أف

اؼبسلحة كاغبركب األىلية ، كىناؾ أسباب داخلية مهمو كمؤثرة ُب ىذا األمر أنبها تفاقم مشكلة االندماج الوطِب ، 
ألقاليم النيجّبية الكربل إٕب أكثر من مرة حٍب كصل عددىا إٕب كقد اذبهت اغبكومات اؼبتعاقبة ُب نيجّبيا إٕب تقسيم ا

كالية فيدرالية باإلضافة إٕب العاصمة أبوجا ، كبدالن من أف يؤدم التقسيم الفيدرإب إٕب االندماج الوطِب فقد أدم  ّٔ
كثقافية كاقتصادية  كدينيةإٕب اغبفاظ علي االنقسامات التقليدية كترؾ الببلد مقسمة لوحدات صغّبة ـبتلفة اثنية 

اثِب إٕب صراع  –، كمظاىر األزمة ُب نيجّبيا مازالت مستمرة كاألخطر أهنا بدأت تتحوؿ من صراع إقليمي كغّبىا
 (ُ)ديِب.

 نشأة الحركة وتأسيسيا  -2
بوكو حراـ ىي كلمة ىوساكية ، كٓب يكن يعرفها سوم أىل اؽبوسا ، كىي مزيج من لغٍب اؽبوسا كالعربية ، ككاف  

اؽبوساكيوف يعنوف بكلمة بوكو نظاـ التعليم الغريب ، كبإضافة كلمة  حراـ يصبح اؼبعِب نظاـ التعليم الغريب حراـ ، كلكن 
ُب تفسّبىا دبحتواىا الدالٕب فيمكن أف تكوف الَبصبة الصحيحة ؽبا ىي اتباع النظاـ الَببوم علي السياؽ الغريب 

 (ِ)حراـ.
ع إٕب موقف اعبماعة من أساليب اغبياة الغربية ، كالٍب تعدىا العامل الرئيسي كيشّب ىذا االسم ُب معناه األكس

،  ََُِِب دخوؿ الببلد ُب احملن كالفساد كالرشوة كاحملسوبية ، كقد أسس ىذه اعبماعة النيجّبم ؿبمد يوسف عاـ 
صبعية الشباب الصومالية كقد كاف ؿبمد يوسف ُب التسعينيات عضوان ُب صباعة منظمة الشباب اإلسبلمي ، علي غرار 

بقيادة مبلـ لوالن الذم زبلي عن القيادة ؼبواصلة تعليمو ، فخلفو يوسف الذم غّب منهج اعبماعة إٕب اعبهاد كظباىا 
صباعة السنة للدعوة كاعبهاد ، كىي نفسها ما يعرفها العآب باسم بوكو حراـ ، كقد ازبذ من الطبلب الذين تركوا 
                                                                                                                                                                      

 الثنياتاػبصائص الٍب سبيز االثنية كىي اللغة كالقيم كاإلقليم كالعادات كالوعي بانتساب أعضاء االثنية إٕب نفس اجملموعة ، كلكنو يعترب أف ا
كونغو ُب العديد من الدكؿ ىي ابتكار استعمارم.ظبية بلعيد ، النزاعات االثنية ُب افريقيا كتأثّبىا علي مسار الديبوقراطية فيها صبهورية ال

 .   ُْ، ص ََُِقسنطينة ، –الديبوقراطية مبوذجان ، رسالة ماجستّب غّب منشور ، كلية اغبقوؽ جامعة منتورم 
كم ، مشكلة االندماج الوطِب ُب نيجّبيا: بوكو حراـ أمبوذجان ، مركز جيل البحث العلمي ، جيل الدراسات مهند عبدالواحد الندا ((ُ

 .ُّ،  َّ، ص َُِٓ، يناير  ُالسياسية كالعبلقات الدكلية ، ع 
 .ّٔ،  ّٓمهند عبدالواحد النداكم ، اؼبرجع السابق ، ص ((ُ
 . ُّ، ص َُِِ،  ُِمبادئها ك أعماؽبا ُب نيجّبيا ، قراءات إفريقية ، السعودية ، ع (أضبد مرتضي ، صباعة )يوكو حراـ( : نشأهتا ك  (ِ
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عمادان غبركتو ، كقد أنشأ قاعدة ؽبم ُب قرية كاناما بوالية يوبو مشاؿ شرؽ الببلد علي اغبدكد دراستهم من أجل اعبهاد 
 (ُ)مع النيجر.

كىناؾ من يطلق عليها اسم اليوسفية نسبة إٕب مؤسسها ؿبمد يوسف ، أك صباعة التكفّب كاؽبجرة حبسباف أهنم 
نيجّبيا نعت ىذه اغبركة ضل بعض علماء اؼبسلمْب ُب يعتزلوف اجملتمع الفاسد كيقوموف باؽبجرة بعيدان عنو ، كيف

، علي أية حاؿ فإف اؼبعلومات اؼبتوافرة تشّب إٕب تأثر ىذه اعبماعة بنموذج طالباف أفغانستاف ، فقد تبنت رؤية باػبوارج
ليم يؤدم ُب ضيقة لئلسبلـ ، حيث أهنا كفرت التعليم الغريب كاعتربتو اكبرافان عن صحيح الدين اإلسبلمي ، كىذا التع

النهاية إٕب إضعاؼ اجملتمع اإلسبلمي ، كقد استطاعت اعبماعة ُب سنوات نشأهتا األكٕب أف ربشد العديد من األتباع 
ُب كاليات بوتشي كيويب كبورنو ، فقد زبلي بعض أصحاب اؼبهن الرفيعة عن أعماؽبم كباعوا فبتلكاهتم اػباصة كترؾ 

نضماـ للجماعة ، كاؼبسانبة ُب اعبهاد ُب سبيل اهلل لتخليص اإلسبلـ من الطبلب مدارسهم كجامعاهتم من أجل اال
 النفوذ الغريب.

فجماعة بوكو حراـ تعتمد ُب بناء رؤيتها الفكرية علي ثبلثة ركائز أساسية ، أكؽبا ربرٙب التعامل مع مؤسسات 
 األراضي كالضرائب زبالف شرع اهلل ، الدكلة ألهنا فاسدة ككافرة ، فالنظاـ اؼبصرُب يقـو علي أساس الربا ، كقوانْب

كالركيزة الثانية فهي تتمثل ُب ربرٙب التعليم الغريب ألنو ـبالف لتعاليم اإلسبلـ ، كمثاؿ علي ذلك االختبلط بْب األكالد 
عات كالبنات ُب اؼبؤسسات التعليمية ، كأما الركيزة الثالثة فهي تتمثل ُب اؽبركب من كل الرذائل اؼبوجودة ُب اجملتم

 الكافرة كاؽبجرة إٕب مناطق بعيدة عن اؼبدف.   
علي أية حاؿ فإف شخصية الشيخ ؿبمد يوسف كانت منعطفان مهمان ُب تطور فكر صباعة بوكو حراـ كسعيها 
لتأسيس الدكلة اإلسبلمية ، كيتضح ذلك من خبلؿ خطاباتو الٍب عمد فيها إٕب ؿباكلة رسم مبلمح الدكلة اإلسبلمية ُب 

، علي أساس قطع الركابط مع مؤسسات الدكلة كقد قاـ الشيخ ؿبمد يوسف بفك ارتباطو رظبيان بوالية يويب نيجّبيا 
كأصدر ؾبلس شورم اعبماعة بيانان وبـر فيو علي األعضاء دعم اغبكومة كذلك ألف مؤسساهتا زبالف الشريعة  ََِٔ

 اإلسبلمية.
خدـ الشيخ يوسف براعتو ُب إلقاء اػبطابات ، كقاـ ككذلك بناء نظاـ إعبلمي مستقل كخاص باعبماعة ، كاست

بتوزيع تسجيبلتو الصوتية علي أتباعو ، كقد أسس مسجد بن تيمية ليكوف منطلقان لنشر دعوتو ، كما اذبو إٕب تأسيس 
ؾبموعة من اؼبؤسسات مثل ؾبلس الشورم ، كؾبالس النقابات كىيئة اغبسبة كاأللوية العسكرية ، ككاف الشيخ يقـو 

لفصل ُب اؼبنازعات بْب أتباعو ، كقاـ بتعيْب أمّب لكل كالية من كاليات نيجّبيا الشمالية ككذلك ُب بعض دكؿ با
 اعبوار مثل تشاد كىم يدينوف بالوالء كالطاعة لو.

كىناؾ ؾبموعة من العوامل أدت إٕب مبو صباعة بوكو حراـ داخل اجملتمع النيجرم ، كىي ترجع إٕب الواقع 
جتماعي كاالقتصادم الذم يشهده اجملتمع النيجرم منذ استقبلؿ الببلد ، كأكؿ ىذه العوامل اؼبوركث السياسي كاال

االستعمارم الذم أرىق الببلد ، حيث أف ىذه السياسة االستعمارية القصرية كاؼبشوىة أدت إٕب بناء نيجّبيا علي 
الذم اعَبؼ بوجود ثبلثة  ُْٔٗؿ دستور أسس مصطنعة ، كما أنو ًب تكريس االنقساـ االثِب ُب نيجريا من خبل

أقاليم كربم ىي اؽبوسا الفوال٘ب ُب مشاؿ نيجّبيا كاإليبو ُب اؼبنطقة الشرقية كاليوركبا ُب اؼبنطقة الغربية ، كاػبطورة ىنا ىي 
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إٕب إعاقة االعَباؼ هبذه األقاليم فبا أدم إٕب تكوين أقليات عرقية ُب تلك اؼبناطق ، كىذا االنقساـ العرقي قد أدم 
 تطوير اؽبوية الوطنية اغبديثة ، حٍب أف الناس ما ذالوا يعتربكف أنفسهم ىوسا أك يوركبا أك ايبوا.

كما أف التخلف االقتصادم ُب الشماؿ النيجّبم أدم إٕب ربالف االرستقراطية اإلسبلمية مع السلطات 
ية ُب األقاليم الشمالية ، كمع ىذا التخلف كتراجع االستعمارية إٕب تأخر دخوؿ التعليم اغبديث كتغّب البنية االجتماع

اؼبهارات اغبديثة كل ىذا قد أدم إٕب مبو صباعة بوكو حراـ ، كمن ناحية اإلشكاؿ الديِب كالسياسي ُب الببلد ، فإف 
ت اػبطاب الديِب اإلسبلمي كاؼبسيحي بعد االستقبلؿ ىو أحد أدكات التنافس علي السلطة ، كاؼببلحظ أف ثلث كاليا

أقرت الشريعة اإلسبلمية ُب العقد اؼباضي كعليو فإف مطالب بوكو حراـ بتوسيع نطاؽ تطبيق الشريعة  ّٔنيجّبيا اؿ 
 اإلسبلمية ما ىو إال احتجاج ضد منظومة سائدة كبالتإب فهي تعكس كاقعان اثنيان منقسمان.

ـ  ، فنجد أف نيجّبيا شهدت حركة كمن ناحية اػبطاب السلفي اؼبعاصر كتأثّبه علي اعبماعات مثل بوكو حرا
دينية ُب السبعينيات كىي صباعة إزالة البدعة كإقامة السنة ، كىذه اعبماعات دخلت ُب صداـ فكرم مع الطرؽ 
الصوفية كالٍب تعترب من أبرز مكونات النسيج الديِب النيجّبم ، ككاف ؽبذا األمر تأثّبه البالغ علي خطاب بعض 

بلمية الراىنة ُب نيجّبيا ، كىو ما يسفر عبوء البعض بإطبلؽ اسم أىل السنة كاعبماعة علي اغبركات االحتجاجية اإلس
 صباعة بوكو حراـ.

ككاف للفساد اؼبنتشر ُب نيجّبيا ابتداء من اؼبوظف الصغّب إٕب الكبّب ُب الدكلة تأثّبه علي اجملتمع النيجّبم ، فبا 
اإلحباط ، كتشّب تقارير تدفقات األمواؿ الغّب مشركعة ُب أفريقيا أف أدم إٕب مزيد من معاناة النيجّبم مرارة الفقر ك 

 . ََِٖ -َُٕٗمليار دكالر خبلؿ الفَبة من  ٓ،ٖٗقيمة األمواؿ اؼبنهوبة ُب نيجّبيا بلغت كبو 
أما اؼبؤثرات اػبارجية فأيضان ؽبا دكرىا فوجود مباذج إسبلمية سياسية معادية للغرب كؼبؤسسات الدكلة اؼبدنية 

غبديثة كاؼبطالبة بتأسيس دكلة اإلمارة اإلسبلمية كفقان لرؤية إسبلمية معينة مثل طالباف كالشباب اجملاىدين ، قد أؽبم ا
الكثّبين من شباب نيجّبيا الذين البرطوا ُب حركات العصياف اؼبد٘ب ، كما أف تدىور البنية التحتية كغياب اػبدمات 

ع ُب نيجّبيا ، فقد أظهرت ىجمات بوكو حراـ ُب السنوات األخّبة مدم العامة كاف لو تأثّبه أيضان علي األكضا 
ىشاشة البنية التحتية النيجّبية ، حيث أف االستجابة بطيئة كاؼبرافق الصحية تنقصها اإلمكانيات البلزمة ، كىذا التد٘ب 

 (ُ)أدم إٕب انتشار األمراض مثل الكولّبا كالتيفود.
ه اغبركة شبيهة حبركة طالباف ألهنا مؤلفة من طلبة زبلوا عن الدراسة ، فقد علي أية حاؿ فإف البعض يرم أف ىذ

تبلقت أفكار اغبركة مع أفكار طالباف كأيديولوجيتها من حيث كسيلة اؽبجـو علي كل ما ىو غريب أك مسيحي كبوسيلة 
اعبماعة رغم عدـ اتصاؽبا  االنفجارات أك اؽبجمات االنتحارية الٍب تعرؼ باالستشهادية ، ككذلك يشّب البعض إٕب أف

اؼبباشر بتنظيم القاعدة إال أهنا اعتربت نفسها فرعان ؽبا لوحدة اؽبدؼ كالوسيلة بينهما ، كما ذكر أف بوكو حراـ ترسل 
أتباعها للتدريب علي استخداـ األسلحة ُب صحراء مإب كغّبىا من خبلؿ مدربْب ينتموف إٕب تنظيم القاعدة ُب 

عبماعة سبثل امتداد طبيعي لبعض اغبركات اإلسبلمية الراديكالية الٍب سادت اجملتمع النيجّبم ُب اؼبغرب اإلسبلمي ، فا
أربعينيات القرف اؼباضي كالٍب كانت هتدؼ إٕب إقامة دكلة اػببلفة اإلسبلمية ُب نيجّبيا ، كرادع ؼبقاكمة االستعمارية 

ركة ارتبط باغبرب األىلية ُب تسعينات القرف اؼباضي ببعده االقتصادم كالديِب ، لكن ىناؾ البعض يرم أف ظهور اغب
كليس قبل ذلك ، كاغبركة تشكل مصدر قلقل غبكاـ نيجّبيا كأصحاب اؼبصاّب االقتصادية فيها ، باإلضافة إٕب الدكؿ 
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ة ككذلك الغربية كالٍب تتطلع إٕب النفط كمصاغبها اؼبختلفة ُب نيجّبيا ، كيزيد من قلق ارتباط اعبماعة بتنظيم القاعد
التحالف مع حركة اإلصبلح بدلتا النيجر ، األمر الذم يؤدم إٕب تنظيم أكرب علي دلتا هنر النيجر كالذم يهدد  

  (ُ)اؼبصاّب الغربية كخاصةن النفط.

 منيج الدعوة في حركة بوكو حرام  -3
، كأكؿ ىذه األمور ىي  فهناؾ منهج للجماعة كىو لَبسيخ اؼببادئ الٍب تريد صباعة بوكو حراـ ربقيقها كاقعيان 

تشكيل الدكلة فكل دكلة تتطلب إمامان لقيادهتا ، فكاف ؿبمد يوسف ىو إماـ اغبركة كنائبو العاـ ىو أبو بكر شيكو 
كأمْب عاـ اغبركة ىو ؿبمد نور ، كلكل كالية أمّب ربتو مندكبوف ، كما أف للحركة ؾبلس شورم ينظر ُب أمورىا ، 

فاغبركة هتتم بَببية أعضاء اعبماعة تربية ركحية كبدنية ، فكانت مساجدىم مسكنان ، كمراكز  كثانيهما اؼبنهج الَببوم ،
لقياـ الليل كقراءة القرآف كصياـ النهار، كأما الَببية البدنية فإهنم يربوف أنفسهم علي الرمي كبعض األنشطة القوية 

لتمرينات ، كىناؾ عناصر تقـو اغبركة بتدريبهم للجسم ، كؽبم جولة علي األقداـ كل صباح ، كيدعوىم الزعيم إٕب ا
عسكريان ُب الفياُب ، كثالثهما اؼبنهج التعليمي ، فمنهج اغبركة يعتمد علي الدركس كاحملاضرات ، كقراءة الكتب ُب 
اؼبساجد ، كؽبم ُب كالية بورنو أربعة ؾبالس كبّبة ىم مركز بن تيمية ككاف بن يوسف يلقي فيو الدركس يـو السبت 

األحد كحارة دككي كقد ازبذ فيها ؾبلسان لتفسّب القرآف كل صبعة كىو أكرب ؾبالسو ، كمسجد فزاف كاف يلقي فيو ك 
بعض الدركس كمسجد مفو٘ب يلقي فيو احملاضرات العامة مرة أك مرتْب ُب الشهر ، ككاف تركيز اغبركة علي الكتب الٍب 

تفسّب القرآف كصحيح البخارم كرياض الصاغبْب ، كما أف ربض علي اعبهاد ، كالكتب اؼبدرسية لديهم تشمل علي 
للحركة مدارس خاصة لتحفيظ القرآف للصغار كخاصة اؼبدرسة اؼبلحقة دبسجد بن تيمية ، كرابعهما اؼبصادر العلمية 

زعيم اؼبعتمدة لدم حركة بوكو حراـ ، فإهنم يعتمدكف علي فتاكم العلماء السابقْب ُب كل ما يقولونو من رأم ككاف ال
يذكر ُب الدركس مصادره كمراجعو فكاف يذكر مثبلن كتاب الشيخ بكر أيب زيد اؼبدارس العاؼبية األجنبية ، كمن اؼبصادر 
الٍب تعتمد عليها حركة بوكو حراـ فتاكم اللجنة الدائمة ، كؾبموع الفتاكم لشيخ اإلسبلـ بن تيمية ، ككتب بن القيم ، 

 (ِ)كفتاكم بعض الشيوخ كالعلماء اؼبعاصرين أمثاؿ األلبا٘ب كبن باز كبن عثيمْب. كتفسّب القرآف الكرٙب البن كثّب ،
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بداية الصداـ اؼبسلح ترجع إٕب انبعاث صباعة من أتباع ؿبمد يوسف لبلشتباؾ مع رجاؿ البوليس ُب عاـ 

عزلْب عن الناس ُب قرية كنم كُب بلدة غيدـ ، كقد بدأت األحداث حْب اعتزؿ بعضهم زاىدين عن الدنيا من ََِّ
بالقرب من صبهورية النيجر ، كقد اشتبو ُب تصرفاهتم ، كأبلغت عنهم الشرطة كلكن ربققت الشرطة دكف جدكم ، ٍب 
أبلغ عنهم للمرة الثانية بسبب ما يقوموف بو من أعماؿ مشبوىة ، كقد ىجم عليهم البوليس تاركان كراءه قتلي كجرحي 

ٍب خرجت ؾبموعة برئاسة الشيخ بابى  بغضبة عارفة استهدفت رجاؿ الشرطة للثأر منهم ، كقد كصلوا دماترك منهم ، 
 عاصمة يويب ، كقتلوا رجاؿ الشرطة الذين قابلوىم ُب الطريق حٍب كصوؽبم للعاصمة.

                                                           
زكريا سليماف بيومي ، اغبركات كاعبمعيات كاعبماعات كاؼبراكز كاؼبؤسسات الٍب كاف ؽبا تأثّب علي األمة اإلسبلمية ُب القرنْب التاسع  ((ُ

 .ُٗ،  ُٖعشر كالعشرين ، مركز الدراسات اؼبعرفية ، ص 
 .ِِ،  ُِتضي ، اؼبرجع السابق ، ص أضبد مر  ((ِ
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العربية  كؾبموعة كنم متشددكف حٍب أهنم يكفركف ؿبمد يوسف نفسو ، ككاف حينها ؿبمد يوسف ُب اؼبملكة
السعودية للعبلج ُب مستشفيات اؼبملكة ، كقد ىددتو اغبكومة النيجّبية فظل ُب اؼبملكة العربية السعودية ثبلثة أشهر 
، علي أية حاؿ فمن بورنو معقل دعوتو أخذ ؿبمد يوسف ُب ربريض الشباب علي اعبهاد ضد ظلم اغبكاـ ، كربذير 

عرؼ باغبداثة ، كقد بايعو الكثّبين من الشباب النيجّبم من كاليات  الناس من التعليم علي مبط بوكو كضد كل ما
الشماؿ الشرقية اػبمس كىي غوميب كأدماكا ك بورنو كيويب كبوشي ، كما انتشرت دعوة اغبركة أيضان ُب كاليات الشماؿ 

 الغريب كىي كانو ك جيغاكا ككتيسنا كصكتو ككيب.

حراـ كاغبكومة النيجّبية ، فقد أصدرت اغبكومة الفيدرالية ُب  اشتد الصداـ اؼبسلح بْب بوكو ََِٗكُب عاـ 
قراران باستعماؿ القلنسوة الواقية للرأس ، كقد أمر حاكم كالية بورنو رجاؿ الشرطة بتنفيذ قرار القلنسوة  ََِٗبداية عاـ 

شتباكات العنيفة بينهم كبْب الواقية ُب أطراؼ كاليتو ، ككاف أتباع ؿبمد يوسف ىبرجوف دكف القلنسوة الواقية فوقعت اال
رجاؿ الشرطة ، كُب إحدل االشتباكات بينهما أسفرت عن جرح شبانية عشر رجبلن من عناصر حركة بوكو حراـ ، كٓب 
تقبلهم اؼبستشفيات ، فبا أدم لوفاة أربعة منهم ، كقد غضب ؿبمد يوسف ؽبذا األمر ، كألقي خطابو اؼبشهور الذم 

إٕب رجاؿ اغبكومة الفيدرالية " ، كالذم ىدد فيو الدكلة كحدد ؽبا أربعْب يومان للبدء ُب إصبلح  أظباه " الرسالة اؼبفتوحة
العبلقة بينها كبْب حركتو ، كإال سيبدأ عملية اعبهاد كعلي مدم كاسع ال يوقفو إال اهلل ، كمضت األربعْب يومان دكف 

م من قياداهتم لبلنطبلؽ ، ككانت خطبهم كربركاهتم تنم ربريك ساكنان ، ككاف أعضاء اعبماعة ُب انتظار صدكر فتوم ؽب
عن االستعداد للمواجهة ، كلذلك ربركت الشرطة  ُب كالية بوشي كىاصبت ذبمع للحركة ُب مسجد ؽبم ، كعندىا 

اقتحم بعض عناصر اعبماعة مقر الشرطة  ََِٗيوليو  ِٔتأزمت العبلقات بْب اغبكومة ك اعبماعة ، كُب يـو 
ظن تنشن كبعض اؼببا٘ب اغبكومية ُب كالية بوشي كٓب تستسلم الشرطة كحدثت بينهما اشتباكات مسلحة الرئيسي بدك 

عنيفة، كُب اليـو التإب انتقلت اؼبواجهات إٕب دماترك عاصمة كالية يويب كُب نصف النهار انتقلت االشتباكات بقوة ُب 
انت اؼبركز العاـ للحركة ككبار الدعاة فيها ، كقد كالية بورنو كأصبحت أرض اؼبعركة ُب عاصمتها ميدغرم ، فقد ك

استمرت اؼبواجهات ؼبدة طبسة أياـ ، فكاف الصراع ك االشتباؾ عنيف ُب كربم كاليات مشاؿ نيجّبيا مثل ميدغرم 
كبوشي ككانو كبورنو ، كقد حوصر الذين ثاركا ُب قرية كدؿ بكانو كقتل أكثر من سبعمائة شخص من رجاؿ اغبركة 

كمن الشعب أيضان ، كبعد اندالع القتاؿ اضطر أكثر من ثبلثة آالؼ كنصف من سكاف اؼبنطقة النزكح عن  كالشرطة
 مساكنهم.

علي أية فقد اقتحمت الشرطة مسجد بن تيمية الذم كاف يلقي فيو الشيخ ؿبمد يوسف ؿباضراتو كدركسو 
و حراـ ، كانتهت اجملزرة بعد إلقاء القبض كفجرتو بالقذائف ، فبا أدم إٕب مقتل أكثر من مائة شخص من عناصر بوك

علي ؿبمد يوسف ، كقامت الشرطة بقتلو ، كبعد انتهاء االشتباكات اؼبسلحة حفرت الدكلة مقربة صباعية كدفنت 
اعبثث ُب ميدغرم ، كبعد مقتل ؿبمد يوسف ربدث الناطق الرظبي عن حركة بوكو حراـ ، كأشار إٕب أف مقتلو لن يغّب 

يؤثر فيهم سلبان ، بل علي العكس ىذا األمر قد شجعهم علي تنفيذ مشاريعهم ، كقد أعلن اؼبدعو ثا٘ب ؾبراىم ، كلن 
عمر كالذم كصف نفسو آنذاؾ بأنو الزعيم بالنيابة إغباؽ اعبماعة نفسها بتنظيم القاعدة ، كأف اعبماعة تنوم شن 

ظهر نائب ؿبمد يوسف اؼبعركؼ باسم  ََُِو سلسلة من التفجّبات ُب جنوب كمشاؿ نيجّبيا ، كُب هناية شهر يوني
علي اإلنَبنت مقنعان رأسو ، كمدججان بالسبلح كظهوره ىذا ينفي إشاعة مقتلو ضمن ؾبموعة القتلى ، )*(أبو بكر شيكو

كأكد أنو علي الرغم من مركر عاـ كامل علي اؽبجـو عليهم إال أهنم مازالوا ملتزموف دببادئ اغبركة ، كأعلن أف اغبركة 
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لي كشك شن ىجمات عنيفة علي الغرب الكافر كمن يتبعهم من أنظمة فاسدة ُب نيجّبيا ، كقد أصبح أبو بكر ع
شيكو ىو زعيم اغبركة ، كيلقبو أعضاء اغبركة باإلماـ ، كاستمر أعضاء اغبركة ُب األعماؿ خفية ربت قيادتو كمساعدة 

ىدفْب أكؽبما ربرير أعضاء اغبركة الذين ألقي القبض  نواب آخرين ، كقد عملت اغبركة خبلؿ ىذه الفَبة علي ربقيق
عليهم ، كثانيهما الدفاع عن النفس ، كىنا يذكر شيكو أف اعبماعة تقاتل ثبلثة أنواع من الناس اؼبسيحيوف كالشرطة ك 

تستهدؼ الوشاة باغبركة ، كفيما يتعلق جبمهور الناس ال يبسوهنم بسوء ، كقد توالت األحداث بتفجّبات كإطبلؽ نار 
ُب اضطرابات   ََُِالشرطة ىنا كىناؾ ، ككاف ؼبيدغرم نصيب كبّب منها ككذلك كاليٍب بوشي كيويب كبذلك مر عاـ 

 (ُ)كبّبة كخصوصان ُب ىذه الواليات الثبلثة.

، ففي ىذا العاـ ًب قصف مقر األمم اؼبتحدة ُب أبوجا ،  َُُِكقد اشتدت ىجمات بوكو حراـ ُب عاـ 
، كقد ًب إلقاء القبض علي (ِ)اللـو علي بوكو حراـ عن األزمة األمنية اؼبتصاعدة ُب نيجّبيا أمران ركتينيان كأصبح أمر إلقاء 

ستة من اؼبشتبو بانتمائهم للجماعة اإلسبلمية بوكو حراـ ، كذلك بعد اكتشاؼ مصنع لصنع القنابل قرب أبوجا ، كقد 
 (ّ)شخصان. ِّقتل ُب ىذا التفجّب 
باألحداث اؼبختلفة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية ، فقد خرج معظم سكاف  مليء َُُِفكاف عاـ 

نيجّبيا النتخابات أبريل كأصبح جونثاف ىو رئيس اعبمهورية ، ىذا األمر الذم أدم إٕب إحداث خنقان مؤؼبان للكثّب من 
الية جوس ، حيث قامت ؾبزرة  الشعب اؼبسلم كخصوصان ُب الشماؿ ، كقد تزامن ىذا األمر مع التطهّب العرقي ُب ك 

كبّبة لقي فيها اؼبسلموف ألوانان من انتهاؾ األعراض كالقتل الوحشي عدة مرات ،من أعظمها ما كاف ُب شهر مايو ُب 
أياـ العيد فبا أثار حفيظة اؼبسلمْب كمن ضمنهم صباعة أىل السنة للدعوة كاعبهاد ، فتوسعوا ُب الغارات كالتفجّبات 

شخصان حتفهم ،  َٓٓلقي أكثر من  َُُِىجومان ُب عاـ  ُُٓذكرت بعض التقارير أنو خبلؿ ضد اؼبسيحيْب ، ك 
ىذا باإلضافة إٕب اؼبصابْب باعبركح ، كقد قامت صباعة بوكو حراـ ُب نفس العاـ باستهداؼ رئيس الشرطة النيجّبية 

رئيس الشرطة من التفجّب ، كما أف  اغباج حافظ رنغم قبل عزلو ، ككاف التفجّب ُب مركز الشرطة بأبوجا ، كقد قبي
من شهر ديسمرب ُب كالية نيجر  ِٓاغبرؾ قامت هبجـو علي كنيسة كاثوليكية ُب يـو عيد اؼبيبلد للمسيحيْب يـو 

اؼبعركفة دبادلبل ، كقد أدم ىذا التفجّب إٕب مقتل أربعْب شخص كأخرين بإصابات ، كاهتم اثنْب من أعضاء اعبماعة ُب 
  َُِِيناير  ِفرباير ، كُب شهر  ُّٕب صكتو كبشّب مادلبل كقد ألقي القبض علي األخّب ُب التفجّب كىم كب

أصدرت اغبركة ربذيران للمسيحيْب اؼبوجودين ُب مشاؿ نيجّبيا بإخبلء الشماؿ خبلؿ ثبلثة أياـ كإال فالويل ؽبم ، كبعد 
يناير  ٔة أشخاص مع زكجة أسقف الكنيسة ، كُب ثبلثة أياـ ىجم عناصر اغبركة علي كنيسة ُب كالية غوميب كقتلوا ست

رجبلن آخرين أثناء تأديتهم للطقوس  ُِرجبلن مصرعهم ُب دبحافظة مويب ُب كالية أدماكا كُب اليـو نفسو قتل  ُِلقي 
                                                           

أبو بكر شيكوىو زعيم حركة بوكو حراـ بعد ؿبمد يوسف ، كلد ُب صبهورية النيجر بقرية شيكو ، كالٍب يعيش سكاهنا علي الزراعة )*( 
، كهبيد لغة الكانورم كتربية اؼبواشي ُب مشاؿ شرؽ كالية يوب ، درس الشريعة كعلـو األدياف ، كعمل كمَبجم لشركة متخصصة ُب التوحيد 

، أمن إفريقيا علي احملك ، التنظيمات اعبهادية ُب القارة حركة بوكو حراـ  َّٖٓ، عدد  دكالعربية. التجديكالفوال٘ب ىذا فضبلن عن اؽبوسا 
 . ٕ، ص َُِٓفرباير  ُِالنجّبية ، 

ُ)) 
 .ُٕ،  ُْاؼبرجع السابق ، ص أحود هزتضي ,

 .ُٓ، ص َُِِديسمرب  ٓبوكو حراـ سلفية كىابية حولت نيجّبيا إٕب ضباـ دـ مسيحي ،   ، َُٔٔالبينة اعبديدة ، عدد ((ِ
(3)The Independent , Boko Haram bomb factory discovered , Issue 7771 ,7, September , 
2011 , p.34. 
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 ُٖٔيناير استهدؼ سبع تفجّبات مراكز للشرطة ُب مدينة كانوا كقد لقي  َُِب كنيسة ُب يوال عاصمة أدماكا ، كُب 
يناير فيما أذاتو يب يب  ِٔصان مصرعهم كىو أكرب عدد قتلي لتفجّبات اغبركة منذ نشأهتا ، كظهر اإلماـ شيكو ُب شخ

فرباير استهدفت كالية كدكنا بثبلث ىجمات كٓب تسفر عن  ٕسي مقران بأف صباعتو ىم الذين شنوا تلك الغارات ، كُب 
 (ُ)قتلي كلكن كاف ىناؾ مصابْب كثّبين.

ركة بوكو حراـ بالعديد من عمليات االختطاؼ ، كاف منها اختطاؼ بريطا٘ب كإيطإب ُب كالية كقد قامت ح
سكوتو مشاؿ غرب نيجّبيا ، كقد ًب إعدامهم بعد ؿباكلة فاشلة إلنقاذىم من قبل قوات األمن النيجّبم ، كقد ًب 

واجهات كمات كىو ُب اعتقاؿ عضو اعبماعة كمدبر حادث االختطاؼ ككاف قد أصيب بطلق نارم خبلؿ اؼب
 (ِ)اغببس.

 حرام عمي تعميم الطفل النيجيري تأثير بوكو -5
ألف طفل من منازؽبم ُب مشاؿ شرؽ نيجّبيا ،  ََُٖب فرار كبو  َُِٓكقد تسببت حرمة بوكو حراـ ُب عاـ 

طفاؿ البلجئْب ، فقد قالت اليونيسيف إف عدد األ َُِٓأبريل ُّحبسب ما ذكرتو منظمة األمم اؼبتحدة للطفولة ُب 
قد تضاعف خبلؿ العاـ اؼباضي بسبب فرارىم إٕب النيجر كتشاد كالكامّبكف كُب داخل نيجّبيا ، كأفاد اؼبدير اإلقليمي 
لليونيسيف لشئوف غرب ككسط إفريقيا مانويل فونتْب أف العشرات من الفتياف كالفتيات اؼبفقودين ُب نيجّبيا اختطفوا 

ت اؼبسلحة أك جرم استخدامهم كدركع بشرية أك يضطركف للفرار من العنف ، كقد كجرم ذبنيدىم من قبل اعبماعا
فتاة من مدارسهم ُب مدينة تشيبوؾ ُب مشاؿ  ِٕٔصدر تقرير اؼبنظمة بعد عاـ علي خطف صباعة بوكو حراـ لنحو 

مآس عدة تتكرر علي  شرقي الببلد األمر إٕب إدانة عاؼبية ؽبذا األمر ، كقاؿ فونتْب إف تلك االختطافات كاحدة من
نطاؽ كاسع ُب أكباء نيجّبيا كاؼبنطقة ، كذكرت اليونيسيف أف صباعة بوكو حراـ تستخدـ األطفاؿ كمقاتلْب كطباخْب 

  (ّ)كتغتصب النساء كالفتيات كذبربىن علي الزكاج كتستعبدىن جنسيان.

ا كالدكؿ اجملاكرة مليوف طفل كقد أجربت أعماؿ العنف كاؽبجمات ضد السكاف اؼبدنيْب ُب مشاؿ شرؽ نيجّبي
على اػبركج من اؼبدرسة ، كقد كجو ىذا الصراع ضربة قوية للعملية التعليمية ُب اؼبنطقة ، كقد ذكر بياف لليونيسف أف 

مدرسة مازالت مغلقة بسبب أحدث العنف ُب نيجّبيا ، كما ًب هنب اؼبئات من اؼبدارس كسرقتها ُب  َََِأكثر من 
كتشاد كالنيجر ، كما ذكرت اليونيسف أيضان أف عدد األطفاؿ اؼبتخلفْب عن التعليم بسبب ىذه  نيجّبيا كالكامّبكف

مليوف طفل ُب سن اؼبدارس االبتدائية ُب ىذه البلداف األربعة ، كبسبب ىذا العنف ظل كثّب  ُُالنزاعات كصل إٕب 
ب من التعليم ، كُب نيجّبيا قتل ما يقرب من األطفاؿ خارج الفصوؿ الدراسية ألكثر من عاـ فبا يعرضهم ػبطر التسر 

                                                           
 .ُٗ، ُٕرتضي، اؼبرجع السابق، صأضبد م ((ُ

(2) The Independent, Islamist sect blamed for kidnappings, Issue 7935, 16, March, 2012, 
p.32. 
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ألف طفل ُب العملية التعليمية  َُٕمدرس منذ نشأة اغبركة ، كما ربدثت اليونيسف عن دعمها ألكثر من  ََٔمن 
 (ُ)ُب اؼبناطق األكثر أمنان.

رىابية عن الفظائع الٍب ارتكبتها صباعة بوكو حراـ اإل ُ/ِّ-كقد أعرب ؾبلس حقوؽ اإلنساف ُب القرار دإ
كآثارىا على حقوؽ اإلنساف كالطفل ُب الدكؿ اؼبتأثرة ، ككاف ىناؾ قلق عميق فيما يتعلق بتجنيد كاستخداـ األطفاؿ 
كغّبه من االنتهاكات الصارخة الٍب ترتكبها صباعة بوكو حراـ ، كقد ًب إدراج صباعة بوكو حراـ ضمن أطراؼ النزاع الٍب 

 (ِ)مات على اؼبدارس كاؼبستشفيات.تقتل كتشوه األطفاؿ كتشارؾ ُب اؽبج

 وي الداخمية من حركة بوكو حرام موقف الق -6
تربأت اؼبنظمات اإلسبلمية الكربل من حركة بوكو حراـ ، ؼبا تقـو بو من ىجمات ، كقاؿ األمْب العاـ للمجلس 

ثلوف اإلسبلـ ، كبعيدين عن األعلى للشئوف اإلسبلمية ُب نيجّبيا عبداللطيف إدهببيت أف أعضاء حركة بوكو حراـ ال يب
اؼبسلمْب اغبقيقيْب ، كقد شجب مؤسبر اؼبنظمات اإلسبلمية الذم هبمع ربت مظلتو صبيع اؼبنظمات اإلسبلمية ُب 
نيجّبيا فبارسات اغبركة ، كقد نددت صبعية نصر اإلسبلـ النيجّبية هبا كبشدة ، كأشارت إٕب أف أعماؽبا ٓب تكن بدافع 

ـ ، كإصرار اغبركة علي االبتعاد عن اجملتمع النيجّبم كاالنزكاء ُب الغابات كاف عامبلن قلل من نية صادقة لنشر اإلسبل
  (ّ)جدكم دعوهتا ُب نيجّبيا.

كقد بْب العلماء أف األمر وبتاج إٕب اتباع اغبكمة كاؼبوعظة اغبسنة ، كليس العنف كلغة السبلح ، كيركف أف ىذه 
موقفهم ٓب يتغّب عن موقف العلماء كلكنهم ال يشعركف ذباه القوات األمنية  اغبوادث فتنة هبب أف تؤد ، كالعامة

 (ْ)النيجّبية بأسي ؼبا يصيبها ، كيركف أنو قصاص ؼبا يبلقيو الشعب علي أيديهم.

 التي قامت بيا حركة بوكو حرام نتائج العنف المسمح والمواجيات -7
تعطل مصاّب العامة بسبب فرض حظر التجواؿ ُب بعض أدم الصداـ اؼبسلح بْب الشرطة كحركة بوكو حراـ إٕب 

اؼبدف فتوقفت البنوؾ كاألسواؽ عن العمل ، كذبمدت اجملالس كاؼبعاىد العلمية كأغلقت اؼبدارس ، كدخل النيجّبيوف 
ة كخباصة ُب الشماؿ ُب معاناة كبّبة جدان كأكضاع متأزمة ، كما أدم ىذا األمر إٕب ظهور أصوات تنادم بتقسيم الدكل
 (ٓ)إٕب دكلتْب ُب اعبنوب كالشماؿ ، كما انتشر الفساد بأضرابو ُب اغبياة االجتماعية كاألخبلقية كاالقتصادية كالسياسية.

                                                           
 ، نقبلن عن:َُِٓ، ديسمرب  ِِل من التعليم ، مركز أنباء األمم اؼبتحدة ، اليونيسف ، بوكو حراـ ربـر مليوف طف ((ُ

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=25267#.Vz2QBDUrLDc 
 عنية باألطفاؿ كالنزاع اؼبسلح،اؼبالتقرير السنوم للممثلة اػباصة لؤلمْب العاـ األمم اؼبتحدة ، اعبمعية العامة ، ؾبلس حقوؽ اإلنساف ،  ((ِ

 .ٔ، ص َُِٓديسمرب  ِٖالدكرة اغبادية كالثبلثوف ، 
التنصّب ، ك تشويو اإلسبلـ ك اػببلفات البينية هتدد مسلمي مسؤكلياهتم! رضا عبدالودكد ، أزمة بوكو حراـ تضع مسلمي العآب أماـ  ((ّ

 .ٖٓ، ص ََِٗ،  ِٓٔلندف ، ع  –نيجّبيا ، البياف 
 .ِْد مرتضي اؼبرجع السابق ، صأضب ((ْ

 .ُٗأضبد مرتضي ، اؼبرجع السابق ، ص( (5
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فكاف لتمرد حركة بوكو حراـ عواقب كبّبة جدان ، من أبرزىا اػبسائر الكبّبة ُب األركاح ، كسبزيق األسر ، كالنزكح 
للممتلكات ،  كطرد االستثمارات الداخلية كاػبارجية ، كتشوية صورة الببلد  الداخلي للسكاف ، كالتدمّب اؼبتعمد

  (ُ)خارجيان.
تعطل اغبياة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية للسكاف ُب منطقة مشاؿ علي أية حاؿ فإف أنشطة بوكو حراـ 

شرؽ نيجّبيا ككذلك اؼبناطق اجملاكرة غبوض حبّبة تشاد كُب مشاؿ الكامّبكف كُب تشاد كأقصي شرؽ نيجّبيا ، كما تقـو 
الشديد ، كىو ما يعترب خرؽ بو اعبماعة من أنشطة إرىابية تعرض السبلـ كاألمن كاالستقرار ُب اؼبنطقة بأسرىا للخطر 

للقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب دبا ُب ذلك  ما يستهدؼ منها اؼبدنيْب كفتيات اؼبدارس كالنساء كاألقليات الدينية كالعرقية ، 
كاؼبؤسسات التعليمية ككسائل النقل كاؼبواصبلت كاألسواؽ ، فضبلن عن ذبنيد األطفاؿ كالعنف اعبنسي ، كتدمّب 

كاػباصة ، كاعبنيد اإلجبارم لئلناث ، كاستخداـ األطفاؿ كاإلناث ُب التفجّبات االنتحارية ، فبا اؼبمتلكات العامة 
يعوؽ بشكل جذرم التمتع الكامل حبقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسية ُب اؼبناطق الٍب تيرتكب فيها ىذه 

 (ِ)االعتداءات.

 تمويل حركة بوكو حرام  -8
تنوعة مثل خطف التبلميذ ، كالقياـ باجملازر ضد األىإب العزؿ ، كحصوؿ قياـ بوكو حراـ بعمليات كبّبة  كم

جزء شديد الفقر من نيجّبيا ، خصوصان كقد ربولت أسلحتها من أسلحة رخيصة نسبيان ُب  اغبركة على اؼباؿ كىي ُب
لعديد من عمليات نشأهتا إٔب مركبات قتالية ك بنادؽ ألمره يسَبعي االنتباه ، علي أية حاؿ فقد قامت اغبركة با

سجْب ُب  ُٔمبليْب دكالر كاإلفراج عن  ّاالختطاؼ كأنصبح من أىم مصادرىا ، فقد حصلت بوكو حراـ علي 
تبادؿ ألسرة فرنسية من سبعة أفراد اختطفتها ُب مشاؿ الكامّبكف ، كيشتبو ُب اغبركة أهنا قامت بالعشرات من عمليات 

لفدية مولت حركة بوكو حراـ عملياهتا اؼبسلحة من خبلؿ سرقة البنوؾ ،  اػبطف مقابل الفدية ، كإٕب جانب أمواؿ ا
كىي تتلقي أمواالن لقاء اغبماية من حكاـ كاليات نيجّبيا الشمالية ، فاعبماعة منذ  ََِْكما أف اعبماعة منذ عاـ 

عتقد أف اغبركة كىي تعترب اغباكم الفعلي ؼبساحات كاسعة من نيجّبيا ، كما ي َُِّاغبْب حٍب منتصف عاـ ذلك 
تلقت سبويبلن من منظمات إرىابية إسبلمية إقليمية ، كما أف ىناؾ اعتقاد بتلقي اغبركة أمواالن من صباعات مدنية 

 (ّ)أجنبية.
كىناؾ رأم بأف تنظيم القاعدة ىو اؼبموؿ األساسي غبركة بوكو حراـ ، كىنا من يعتقد أف بعض رجاؿ الدكلة 

يثّبكف اغبركة ضد اغبكومة كيبولوف كل نشاطاهتا ، كما أف ىناؾ رأم آخر يفيد بأف ىناؾ النيجّبية ؽبم دخل ُب األمر ك 

                                                           
 .ُالتجديد ، اؼبرجع السابق ، ص ((ُ
اإلنساف  األمم اؼبتحدة ، اعبمعية العامة ، ؾبلس حقوؽ اإلنساف ، الفظائع الٍب ارتكبتها صباعة بوكو حراـ اإلرىابية كآثارىا على حقوؽ( (ِ

 .ّ، ص َُِٓمايو  ُِرة االستثنائية الثالثة كالعشركف ، ُب الدكؿ اؼبتأثرة ، الدك 

 ، نقبلن عن:َُِْمايو  ُْصباعة بوكو حراـ ، (التقرير ، مصادر سبويل (ّ

http://altagreer.ws/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%84 
%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-
%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%9F/ 
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بعض األثرياء قد تكونت العبلقة الوثيقة بينهم منذ انتماء ؿبمد يوسف إٕب صباعة أىل السنة كاعبماعة ُب التسعينيات 
 (ُ)كأف ىؤالء الرجاؿ ىم من يبولوف اغبركة.

 خاتمة
حاؽبا كحاؿ العديد من الدكؿ االفريقية ، كىي مشكلة عدـ االندماج الوطِب ، فبا كاف لو  نيجّبيا الزالت تواجو

أثره سلبيان علي األكضاع االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية للببلد ، كبوكو حراـ من اغبركات اؼبسلحة الٍب عملت علي 
سسات اغبكومية ، كإعداـ كل من يثبت صلتو استخداـ العنف من خبلؿ التفجّبات الٍب تقـو هبا ضد العديد من اؼبؤ 

باغبكومة ، ىذا باإلضافة إٕب استخداـ أسلوب خطف األطفاؿ كزجهم ُب الصراعات ىذا األمر الذم يعد منافيان 
 لئلنسانية كلقيم كتعاليم الدين اإلسبلمي.

ماعة األكثر عنفان كمع أف ظاىرة العنف اؼبسلح ليست جبديدة علي نيجّبيا ، فإف صباعة بوكو حراـ ىي اعب
كتدمّبان ُب نيجّبيا ، كتظل ىذه اعبماعة ىي األكثر غموضان ُب سبب كجودىا ، كسبرد ىذه اعبماعة ىو األكثر تأثّبان 
علي بنية نيجّبيا ، فهذه اعبماعة زبوض حربان كبّبة ضد الدكلة النيجّبية ، فضبلن عن أف اعبماعة ترفض اغبلوؿ الٍب 

اعبماعة تتبِب فكران ضيقان لئلسبلـ كتعاليمو ، كما أهنا ترفض االعَباؼ بالدكلة اؼبدنية القائمة تتبناىا الدكلة ، كىذه 
 بالفعل ُب نيجّبيا.

كقد أصبح خطر ىذه اعبماعة ليس علي نيجّبيا فقط كلكن امتد ليشمل إقليم غرب إفريقيا ككل ، حيث تعا٘ب 
ىو كجود صباعات راديكالية أخرم تؤمن بإقامة الدكلة  ىذه اؼبنطقة من الضعف األمِب ، كما يزيد األمر خطورة

 اإلسبلمية عن طريق العنف اؼبسلح ، كما أف للجماعة تأثّب خطّب علي اؼبرأة كالطفل كتعليمو ُب نيجّبيا .
كرغم جهود الدكلة النيجّبية كمؤسساهتا األمنية كرجاؿ الدين ، إال أف األزمة مازالت مستمرة ، كعليو فبلبد من 

قـو اغبكومة النيجّبية بالقضاء علي حركة بوكو حراـ من خبلؿ تفاعل الدكلة مع صبيع األطراؼ اإلسبلمية ُب أف ت
الببلد كغّب اإلسبلمية حٍب يتحقق للدكلة االندماج الوطِب ، كتتخذ الدكلة خطوات كاضحة للقضاء علي الرشوة 

قتصادية كاالجتماعية للببلد ، كاستخداـ لغة اغبوار ُب كاحملسوبية كالفساد اؼبنتشر ُب الببلد ، كربسْب األكضاع اال
مواجهة أم أفكار متطرفة ، كأف يكوف لرجاؿ الدين اؼبعتدلْب دكر ىاـ كبارز كفعاؿ ُب نيجّبيا من أجل ابراز اإلسبلـ 

 اغبقيقي ، كرفع الشبهات عما حصل من تشويو من قبل اعبماعات اؼبتطرفة.

                                                           
 .ِّأضبد مرتضي اؼبرجع السابق ، ص ((ُ
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 المصادر والمراجع

  أوال الوثائق

األمم المتحدة ، الجمعية العامة ، مجلس حقوق اإلنسان ، الفظائع التي ارتكبتها جماعة بوكو حرام اإلرىابية وآثارىا على  (ٔ
 . ٕ٘ٔٓمايو  ٕٔحقوق اإلنسان في الدول المتأثرة ، الدورة االستثنائية الثالثة والعشرون ، 

تقرير السنوي للممثلة الخاصة لؤلمين العام المعنية باألطفال األمم المتحدة ، الجمعية العامة ، مجلس حقوق اإلنسان ، ال (ٕ
 . ٕ٘ٔٓديسمبر  ٕٛوالنزاع المسلح ،  الدورة الحادية والثبلثون ، 

 ثانيا الرسائل العممية 

تير النزاعات االثنية في افريقيا وتأثيرىا علي مسار الديموقراطية فيها جمهورية الكونغو الديموقراطية نموذجًا ، رسالة ماجس (ُ
 . ٕٓٔٓقسنطينة ، –غير منشور ، كلية الحقوق جامعة منتوري 

 ثالثا الدوريات 

 األجنبية ( 1)

1) The Independent , Boko Haram bomb factory discovered , Issue 7771 ,7, September , 

2011 . 

2) The Independent , Islamist sect blamed for kidnappings , Issue 7935 , 16 , March , 

2012. 

 العربية  (2)

،  ٕٔ( أحمد مرتضي ، جماعة )يوكو حرام( : نشأتها و مبادئها و أعمالها في نيجيريا ، قراءات إفريقية ، السعودية ، ع ٔ
ٕٕٓٔ . 

، بوكو حرام رافد جديد يعزز مد اإلسبلمو فوبيا ، مركز اإلمارات للبحوث والدراسات  ٖٗ( آفاق المستقبل ، عدد ٕ
 .  ٕٗٔٓتراتيجية ،  االس

 .ٕ٘ٔٓأبريل  ٗٔألف طفل ،  ٓٓٛ،  نيجيريا بوكو حرام مسئولة عن لجوء  ٙ٘ٚٔ( البناء ، العدد ٖ
 . ٕٕٔٓديسمبر  ٘،  بوكو حرام سلفية وىابية حولت نيجيريا إلي حمام دم مسيحي،  ٓٙٙٔ( البينة الجديدة ، عدد ٗ
 ، نقبلً عن:ٕٗٔٓ مايو ٗٔالتقرير ، مصادر تمويل جماعة بوكو حرام ، ( ٘

http://altagreer.com/%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%84-

%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%9F/ 

 . ٜٗٔ، ص ٕ٘ٔٓ،  ٛ٘، ع٘ٔ( حمدي عبدالرحمن ، العنف وىشاشة الدولة: بوكو حرام نموذجا ، الديمقراطية ، مجٙ
رضا عبدالودود ، أزمة بوكو حرام تضع مسلمي العالم أمام مسؤولياتهم ! التنصير ، و تشويو اإلسبلم و الخبلفات البينية تهدد ( ٚ

 .ٜٕٓٓ،  ٕ٘ٙلندن ، ع  –مسلمي نيجيريا ، البيان 
( زكريا سليمان بيومي ، الحركات والجمعيات والجماعات والمراكز والمؤسسات التي كان لها تأثير علي األمة اإلسبلمية في ٛ

 القرنين التاسع عشر والعشرين ، مركز الدراسات المعرفية 
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فبراير  ٕٔي القارة حركة بوكو حرام النجيرية ، ، أمن إفريقيا علي المحك ، التنظيمات الجهادية ف ٖٓٛ٘التجديد ، عدد ( ٜ
ٕٓٔ٘ . 

 ، نقبلً عن:ٕ٘ٔٓ ، ديسمبر ٕٕمركز أنباء األمم المتحدة ، اليونيسف ، بوكو حرام تحرم مليون طفل من التعليم ، ( ٓٔ

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=25267#.Vz2QBDUrLDc 

مهند عبدالواحد النداوي ، مشكلة االندماج الوطني في نيجيريا : بوكو حرام أنموذجاً ، مركز جيل البحث العلمي ، جيل ( ٔٔ
 . ٕ٘ٔٓ، يناير  ٔالدراسات السياسية والعبلقات الدولية ، ع 
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 بدول مشال أفرَمُا والع االجتار بانبشر يف ظم انتغرياث انسُاسُت
 أسماء منصور أبو الحسن

 جامعة القاىرة -ماجستير اقتصاد وعموم سياسية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقدمة

أصبح العآب ذك حلقة متصلة كنتيجة حتمية للتقدـ العلمي كالعوؼبة. فلم تعد اغبواجز اغبدكدية ىي الواقي الذم 
ع الدكٕب يعزز جهوده غبماية اإلنساف من األضرار كاؼبخاطر وبمي الدكؿ من األخطار اػبارجية، األمر الذم جعل اجملتم

الٍب تواجهو نتيجة االنفتاح كالتقدـ العلمي، كمن أىم القضايا الٍب سعي اجملتمع الدكٕب للحد من انتشارىا ىي ظاىرة 
 صادية أك نفسية.االذبار بالبشر ؼبا ؽبا من أثار سلبية هتدد العآب أصبعو سواء كانت تلك األضرار اجتماعية أك اقت

فقد استهدفت ىذه الظاىرة الفئات األكثر فقران كاألكثر ضعفان ، كبالنظر إٕب دكؿ مشاؿ أفريقيا، سنجد أف ىناؾ 
العديد من األسباب اعبذرية الٍب ساعدت علي انتشار كتفاقم حجم تلك الظاىرة باؼبنطقة. فتعترب دكؿ مشاؿ أفريقيا من 

األمر الذم يستلـز تعزيز اعبهود لعبلج كمفاداة تنامي تلك الظاىرة، كالوقوؼ  بالبشر،الدكؿ اؼبصدرة لظاىرة االذبار 
علي األسباب الٍب أدت إٕب تفاقمها خاصة بعد التغّبات السياسية الٍب مرت باؼبنطقة كالٍب دفعت  العديد من الرجاؿ 

قعهم فريسة ُب أيد الشبكات اإلجرامية كمافيا فبا أك  كالنساء باؽبركب من دكؽبم حبثان عن حياة أمنو خالية من الصراعات،
 االذبار بالبشر. 

 وال: ماىية جريمة االتجار بالبشرأ

 تعريف جريمة االتجار بالبشر (ٔ)
تعد جريبة االذبار بالبشر من أبرز السلوكيات اإلجرامية الٍب تنتهك حقوؽ اإلنساف كتسبب لو اإليذاء اعبسدم 

كلة ُب العآب إال كعانت من ىذه اعبريبة ، خاصة بعد انتشار العوؼبة كربويل ، فبل توجد دكالنفسي علي حد سواء
كإلغاء اغبدكد اعبغرافية بالدكؿ. فويضعت العديد من االتفاقيات ،  الظواىر احمللية أك اإلقليمية إٔب ظواىر عاؼبية

ظران ػبطورهتا ، خاصة أهنا سبس كاؼبعاىدات الدكلية تعريف لتلك اعبريبة للعمل علي مكافحتها كاغبد من انتشارىا ن
الٍب كرمها اهلل سبحانو كتعإب ُب سائر األدياف السماكية ، فيقوؿ اهلل تعإب اإلنساف ، الذم يعترب أظبي اؼبخلوقات 

"كلقد كرمنا بِب آدـ كضبلناىم ُب الرب كالبحر كرزقناىم من الطيبات كفضلناىم علي كثّب فبن خلقنا تفضيبل". )سورة 
 (. َٕآليةاإلسراء ا

تعد ظاىرة االذبار بالبشر ثالث أكرب ذبارة غّب مشركعة ُب العآب بعد هتريب السبلح  كاالذبار ُب اؼبخدرات ف
حيث ربقق أنشطتو أرباحنا طائلة تقدر باؼبليارات، كأحد أشكاؿ اعبريبة اؼبنظمة عابرة اغبدكد الٍب اتسع نطاقها بشكل 

من خبلؽبا نقل مبليْب من البشر عرب اغبدكد الدكلية سنوينا ليتم االذبار هبم.  ملحوظ خبلؿ اغبقبة األخّبة ، حيث يتم
( ،مع الرغبة ُب تكوين ثورات طائلة ُب كقت قصّب انتشرت ظاىرة االذبار بالبشر علي األخص ََِْ ىا٘ب،) السيد 
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األمر إلجرامية اؼبنظمة الدكلية، الشبكات اذباه النساء كاألطفاؿ باعتبارىم من الفئات األكثر ضعفان باجملتمع من قبل 
 الذم أثار اىتماـ اجملتمع الدكٕب غبماية اإلنساف كضماف حقوقو.

بالبشر أشارت إليو اؼبادة  لئلذباربالبشر، إال أف ىناؾ تعريفان كاسعان  لئلذبارفبالرغم من عدـ كجود تعريف ؿبدد 
خباصة النساء كاألطفاؿ" )كاؼبعركؼ باسم بركتوكوؿ األمم الثالثة من بركتوكوؿ "منع كقمع كمعاقبة االذبار باألشخاص، ك 

، حيث نصت اؼبادة الٍب أبرمتو منظمة األمم اؼبتحدة ُب الّبمو بإيطاليا  َََِاؼبتحدة ؼبكافحة االذبار بالبشر( لعاـ 
ك استبلـ األشخاص كافة العمليات الٍب تتضمن ذبنيد أك نقل أك ربويل أك إيواء أ»على أنو يقصد بتعبّب االذبار بالبشر 

عن طريق التهديد أك استخداـ القوة أك أم نوع من أنواع اإلكراه أك االختطاؼ أك التحايل أك اػبداع أك إساءة 
استخداـ القوة أك استغبلؿ موقف ضعف أك إعطاء أك تلقى مبالغ مالية أك مزايا لنيل موافقة شخص لو سيطرة على 

مالة أك اػبدمات القسرية أك فبارسات مشاهبة للعبودية أك العمل باإلكراه شخص آخر هبدؼ االستغبلؿ النساء أك الع
(UNODC, 2000).«أك نقل األعضاء

تعريف يتبٌْب بوضوح أٌف ىناؾ ثبلثة عناصر رئيسية داخلة ُب كبالنظر إٕب ىذا ال 
 كنبا:  (َََِعملية االذبار بالبشر ) األمم اؼبتحدة،

 نقلهم أك ترحيلهم أك إيواؤىم أك استقباؽبم". كىو يشمل "ذبنيد أشخاص أك الفعل: -
: الٍب يينٌفذ هبا االذبار بالبشر، كىي تتضمن "التهديد بالقوة أك استعماؽبا أك غّب ذلك من أشكاؿ القسر أك الوسيلة -

االختطاؼ أك االحتياؿ أك اػبداع أك إساءة استعماؿ السلطة أك استغبلؿ حالة الضعف" أك أم شكل من أشكاؿ 
 .ؤالء األشخاصهأك بإعطاء أك تلقي مزايا لنيل موافقة شخص لو سيطرة على ر ،القس

أك ُب من فعل االذبار: كىو يشمل دعارة اآلخرين، أك السخرة، أك االسَبقاؽ، أك العبودية كنزع األعضاء،  الغرض -
 .أم شكل من أشكاؿ االستغبلؿ اعبنسي

 بالبشر لئلتجارشكال السائدة األ( ٕ)
من صور االذبار بالبشر الٍب سادت ُب اجملتمع خاصة أف جريبة االذبار بالبشر تعد من الظواىر  ىناؾ الكثّب

 ، كالعمل بالسخرة.إلنسانية ذباه اآلخر، كاالسَبقاؽ، كاالستعبادالقديبة، فمارس اإلنساف قديبان العديد من اعبرائم ا

( ُب اجملتمعات َُِِفها اإلنساف )زىراء ثامرفتعترب العبودية كالرؽ ىي أكؿ صورة من صور االستغبلؿ الٍب عر 
القديبة، إٕب أف عاد االستعباد ُب العصر اغبديث بصور ـبتلفة ككجد بشكل مستحدث، كالعمل بالسخرة كاالستغبلؿ 

 فتم استغبلؿ النساء ُب إنتاج اؼبواد اإلباحية ، كاالسَبقاؽ اؼبنزٕب( َُِِاعبنسي كذبارة األعضاء البشرية.)طبلؿ ارفيفاف
ربت مسمى خادمات كاستغبلؿ األطفاؿ ُب التسوؿ القسرم كاعبواز اإلجبارم بينما يستغل الرجاؿ ُب األعماؿ الشاقة 

َبيا ، حيث ييستعبد اؼبواطنوف يالقسرية بدكف مقابل ربت مسميات ـبتلفة منها اػبدمة الوطنية كما ىو متبع ُب ار 
 اؼبسمىأك كما ُب الصوماؿ عندما زبتطف اعبماعات اؼبسلحة  كييستغلوا لسنوات بدكف مقابل كىي خدمة إجبارية ،
 بالشباب اؼبراىقْب كذبربىم للعمل ربت أيديهم عنوة.

كإٕب جانب تلك الصور، انتشر ذبنيد األطفاؿ كأحد أشكاؿ االذبار بالبشر، فعيرؼ بالتجنيد غّب القانو٘ب 
اف يستغل ىؤالء األطفاؿ بواسطة القوة كاالحتياؿ كاستغبلؿ األطفاؿ ُب العمل خاصة ُب مناطق النزاعات، حبيث ك

الستخدامهم كمقاتلْب ، ُب حْب أجرب بعض األطفاؿ للقياـ بأعماؿ كحشية ضد عائبلهتم ككطنهم األـ، أضيف إٕب 



 "أفرَمُا يف وانصحت واجملتًع، ،انثاٍَ "انثمافت ىر احملفرَمُا: آفاق جدَدة"             أادلإمتر اندويل انسُىٌ " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
888 

 

)حامد سيد  ذلك تعرضهم للقتل أك اإلصابة جبركح ، أما من بقي علي قيد اغبياة أكثرىم يصابوف بصدمات نفسية.
أقر فريق األمم اؼبتحدة العامل اؼبعُب بأشكاؿ الرؽ اؼبعاصرة بأف الزكاج باإلكراه ىو شكل من أشكاؿ الرؽ كما   (َُِّ

خاصة أف الزكاج باإلكراه  (ََِٕ لؤلمم اؼبتحدةاؼبعاصر كاالذبار باألشخاص كاالستغبلؿ اعبنسي، )اعبمعية العامة 
داـ القوة أك التهديد باستخداـ القوة أك االحتياؿ أك وبدث نتيجة إجبار الشخص علي فبارسو نشاطات جنسية باستخ

ُب اؼبائة( يليو عمل  ٕٗاإلكراه. كلكن تيعترب أكثر أشكاؿ االذبار بالبشر اؼبعركفة شيوعا ىي االستغبلؿ اعبنسي ) 
 (ََِٗ، خدرات كاعبريبة)مكتب األمم اؼبتحدة اؼبعُب باؼب ُب اؼبائة(.  ُٖالسيخرة )

 تجار بالبشر والجرائم المشابيةال ثانيا: الفرق بين ا
ىناؾ العديد من اعبرائم عرب الوطنية الٍب تشاهبت إٕب حد كبّب مع جريبة االذبار بالبشر كمثلوا صبيعهم ربدم  

لذا هبب التفريق بينها سواء اؽبجرة  النتائج السلبية الٍب سبس األفراد كالدكؿ سويان كبّب أماـ دكؿ العآب كتشاهبوا صبيعا ُب 
 رعية ، أك الرؽ كاالستعباد.غّب ش

، كقد  (َُُِ)خالد مصطفي فاؽبجرة غّب الشرعية تعِب انتقاؿ الفرد من بلد إٕب بلد آخر بطريق غّب قانو٘ب
تكوف اؽبجرة بصفة فردية أك صباعية، كىي ال تدخل ُب نطاؽ اعبريبة اؼبنظمة الذم تتصف بو جريبة االذبار بالبشر، إال 

اجرين كتتداخل اؽبجرة غّب الشرعية مع االذبار بالبشر ُب أهنا تنتهي إٕب نفس النتيجة، كىي ُب استغبلؿ األشخاص اؼبه
فكبل من جريبة اؽبجرة غّب شرعية أك هتريب اؼبهاجرين تشاهبوا مع ( َُُِؿبمد علي  استغبلؿ األفراد اؼبهاجرين.)

 يكن ذلك الفرد من رعاياىا ، ىربان من بعض جريبة االذبار بالبشر ُب الدخوؿ غّب اؼبشركع لؤلفراد إٔب دكلة آخرم ٓب
الظركؼ الداخلية الٍب يعا٘ب منها الفرد ُب بلده اؼبقيم هبا ، هبدؼ اغبصوؿ علي منافع مالية باىظة كربقيق الربح 
كالكسب اؼبادم السريع. كما تشاهبا ُب أف كبل من الشخص اؼبتاجر بو كالشخص اؼبهاجر بطريقة غّب شرعية يعتربكا 

 ؽباتْب اعبريبتْب. ضحايا

كلكنهما اختلفا ُب كىوف هتريب اؼبهاجرين يرجع إٕب اؼبوافقة الذاتية للفرد اؼبهاجر كيكوف ىذا الفعل بكامل  
بل يتم ال يتطلب موافقة الضحايا ، أما ُب االذبار بالبشر ، كما يصبح حران بعد ربقيق رغبتو ُب عبور اغبدكد إرادتو

كيصبح  كيقـو بالعمل قسريان تنعدـ فيو اإلرادة بل يوجد حرية القبوؿ أك الرفض للفرد بل استغبلؽبم كذبنيدىم عنوة ، ف
للحدكد الوطنية، فبل تكتمل أركاهنا إال  عابرةبأهنا هتريب اؼبهاجرين ، باإلضافة إٕب أف سبيزت جريبة الفرد ُب حالة سخرة

ار بالبشر قد وبتمل حدكثها ُب حالٍب أف ربدث خارج بدخوؿ الفرد بلد آخر أجنيب بطريقة غّب شرعية ، أما جريبة االذب
كما حدكد الدكلة اؼبقيم هبا الفرد كيبكن أيضا أف ترتكب داخل القطر نفسو إذا توافر فيها الفعل كالوسيلة كالغرض.  

، أما ُب ىبتلفوا أيضان ُب مصدر الربح، ففي هتريب اؼبهاجرين يقـو الشخص اؼبهاجر بدفع العائد اؼبإب إٕب مرتكيب اعب ـر
أخرم من  الذم يعود علي مرتكيب اعبـر يأٌب من استغبلؿ الضحايا ُب البغاء أك بأم طريقةاالذبار بالبشر فمصدر الربح 

كىنا زبتلف فكرة االستغبلؿ بْب اعبريبتْب ففي هتريب اؼبهاجرين ينتهي استغبلؿ مرتكيب اعبـر  طرؽ االستغبلؿ كالتجنيد.
ريبو ، أما بالنسبة لبلذبار بالبشر فتظل العبلقة االستغبللية بْب الطرفْب قائمة حٌب اؼبوت للمهاجر عندما ينفذ خدمة هت

. لذا وبق لنا القوؿ بأف االذبار باألشخاص ىو جريبة ضد البشر ، أمبا  ريب اؼبهاجرين تهأك العتق من قبل مرتكيب اعبـر
 (َُِٓ ا.) األمم اؼبتحدة،تهىو جريبة ضد الدكؿ كانتهاؾ لسياد
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اما بالنسبة للسخرة فقد تشاهبت مع جريبة االذبار بالبشر ُب انتفاء فرصة االختيار للضحية ُب تأدية العمل 
كاػبدمات عنوة نتيجة استخداـ التهديد كاإلجبار. بينما اختلفت عن جريبة االذبار بالبشر ُب غياب عنصر نقل شخص 

 من مكاف إٔب آخر لغرض االستغبلؿ التجارم. 

رؽ كاالستعباد ، فهما أشكاؿ تندرج ربت جريبة االذبار بالبشر شكبل كموضوعا ، حيث تقـو كبالنسبة لل
، كمافيا االذبار بالبشر بسلب اغبريات الشخصية لؤلفراد كاستغبلؿ أك الشبكات اإلجراميةعصابات اإلجراـ اؼبنظمة 

جسادىم استغبلال سيئا سواء داخل ضعف كاحتياج البشر ُب تكوين ثورات مالية غّب مشركعة ، عن طريق استغبلؿ أ
من االتفاقية التكميلية إللغاء الرؽ  ُالوطن أك عرب اغبدكد كصوالن إٕب حد القهر كاالسَبقاؽ. كقد عيرؼ الرؽ ُب اؼبادة 

ارس عليو سيطرة من خبلؿ معاملتو   فبتلك". كقد اعترب القانوف النموذجي  كشيءعلي أنة " كضع أك حالة شخص سبي
ار باألشخاص الذم أعده األمم اؼبتحدة اؼبعِب باؼبخدرات كاعبريبة اؼبمارسات الشبيهة بالرؽ كمشلت إسار ؼبكافحة االذب

الدين كالقناعة كأشكاؿ الزكاج باػبضوع كاستغبلؿ األطفاؿ كاؼبراىقْب. )مرجع سابق( كىي اؼبمارسات الٍب تندرج أيضا 
وف النموذجي ؼبكافحة االذبار باألشخاص " بأنو شركط العمل أك ربت جريبة االذبار بالشر.  كعيرؼ االستعباد ُب القان

االلتزاـ بالعمل أك بأداء خدمات، أك كلتا ىاتْب اغبالتْب ، اللتْب ال يستطيع اؼبعِب اػببلص منهما أك ال يستطيع 
ر بالبشر. كلكنهما تغّبيهما". )مرجع سابق( لذا يعترب الرؽ كاالستعباد من ضمن األشكاؿ الٍب تندرج ربت جريبة االذبا

اختلفا ُب األسباب الٍب تؤدم إٕب ذلك الفعل ، حيث كاف الرؽ شائعان عند الشعوب القديبة، بسبب كثرة الغزكات 
كاغبركب ، كبالتإب اسَبقاؽ األسرم نتيجة ىذه الغزكات كاغبركب، أما ُب العصر اغبإب فسبب االذبار بالبشر تلك 

ر باألشخاص ؿبل التجارة بالبشر، كدخوؿ عصابات اإلجراـ اؼبنظم لتمارس ىذه الظركؼ االقتصادية السيئة الٍب سب
التجارة مستفيدة من ذكباف اغبدكد السياسية للدكؿ عرب الوطنية. كىذا ليس معناه أف ظاىرة الرؽ اختفت ُب العصر 

آلف تتخذ أشكاالن آخرم اغبديث، فإذا كانت العبودية ُب اؼباضي تتم بشكل صريح عن طريق البيع كالشراء، فإهنا ا
كلكنها ُب النهاية جريبة رباكؿ منظمات حقوؽ اإلنساف مواجهتها، كاغبد من آثارىا من خبلؿ تشريعات تلتـز هبا صبيع 

  (ََِٓحصة عبد اهلل الدكؿ.)

 ثالثا: األسباب الجذرية التي تشكل األساس لظاىرة االتجار بالبشر:
لسياسية كالثقافية الدكر األكرب ُب انتشار ظاىرة االذبار بالبشر تلعب الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كا

ىربان من رغبة الفرد ُب اغبصوؿ علي حياة أفضل الظركؼ االقتصادية السيئة ك باجملتمعات. فتستغل العصابات اؼبنظمة 
اءات مادية ؿبفزة. الفقر كتفشي البطالة كتد٘ب مستوم التعليم ، من خبلؿ إعطاء كعود كاذبة حبياة أفضل كتقدٙب إغر 

كمع تنامي التكنولوجيا ككصوؿ اإلنَبنت ُب كافة أرجاء اؼبنازؿ بدكؿ العآب ، سهل ذلك من انتشار االذبار بالبشر عن 
كإجبارىم علي فبارسة البغاء. لذا يرجع أسباب  استغبلؿ النساء كاألطفاؿ عرب شبكة االنَبنت لبلستغبلؿ اعبنسيطريق 

  لبشر إٕب عدة أسباب منها:تنامي ظاىرة االذبار با

 الفقر والبطالة( ٔ)
الفقر ىو العامل األساسي النتشار تلك الظاىرة ألف اػبيارات اؼبتاحة للعائبلت الفقّبة قليلة، أك منعدمة، 
كلصعوبة تأمْب دخل أفضل كنتيجة للوعود الٍب يقطعها ذبار البشر للضحايا من معيشة أفضل كفرص عمل جيدة ُب 

فنجد أٌف ُب السوداف ( ََِْيتم اإليقاع هبم بعد ذلك كإقناعهم كمن ٍب التبلعب هبم.) عباطة ضبعاف  دكؿ أجنبية ،
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س السكاف دكف خط  ٓ.ْٔ ُب اؼبائة من السكاف، يعيشوف دكف خط الفقر الوطِب. أما ُب مصر ، فيعيش أكثر من طبي
كف خط الفقر الوطِب أكرب ُب اؼبناطق الريفية منها الفقر الوطِب. كتشّب البيانات إٔب أٌف نسبة السكاف الذين يعيشوف د

ُب اؼبائة من سكاف األرياؼ دكف خط الفقر الوطِب، ُب حْب يبلغ معدؿ  ٔ.ُٕٓب اؼبناطق اغبضرية، ففي السوداف يقع 
واطنْب (  كما أدم ارتفاع معٌدؿ البطالة إٕب الدفع باؼبَُِّ)األمم اؼبتحدة،  ُب اؼبائة ُب مصر. َّالفقر ُب األرياؼ 

للعمل ُب اػبارج، فبا يزيد من احتماؿ كقوعهم ضحية لعصابات االذبار بالبشر، فضحايا الفقر اؼبدقع ىم عادة فريسة 
 ( ََِٕالسيد ىاٗب  )سهلة للجريبة اؼبنظمة.

 األوضاع السياسية( ٕ)
رضة ػبطر االذبار أكثر عُب جعل الفرد عامل مساعد ىاـ كالصراعات السياسية بالدكؿ ك يلعب النزاع اؼبسلح

اغبركب األىلية كعدـ االستقرار األمِب الداخلي كيستغلوىم ُب بالبشر، حيث يستهدؼ ذبار البشر األسر اؼبشردة نتيجة 
كذبنيد األطفاؿ ُب اؼبيليشيات اؼبسلحة، كاعبماعات  ُب ظركؼ شبيهة بالعبودية كاالستغبلؿأعماؿ السخرة كالبغاء 

 ارية.اؼبتمردة كشن اؽبجمات االنتح

فعدـ االستقرار السياسي جعل دكؿ مشاؿ أفريقيا من أكثر الدكؿ اؼبصدرة لضحايا االذبار. خاصة أف عانت 
العديد من دكؿ مشاؿ أفريقيا خبلؿ السنوات اؼباضية من االضطرابات كزعزعة األمن الداخلي فبا دفع اؼبواطنْب إٕب اؽبرب 

قداهنم لؤلماف كاالستقرار، فبا أكقعوىم فريسة ُب أيد ذبار البشر كاستغبلؽبم من اغبياة الغّب مستقرة كالغّب مطمئنة نتيجة ف
  .ُب أعماؿ بأخبس األشباف

 العولمة( ٖ)
سانبت العوؼبة ُب انتشار الظاىرة اإلجرامية نتيجة فتح اغبدكد الوطنية كسهولة اغبركة بْب الدكؿ ، كما سىهلت 

بات اؼبنظمة كاؼبافيا ُب العمل حبرية أكثر كالتواصل مع األفراد التكنولوجيا كتقدـ كسائل االتصاالت علي العصا
 ظاىرة االذبار بالبشر.  كاستغبلؽبم بشكل مباشر فبا أدم إٕب تفاقم

، كمتجاكزة ُب تعامبلهتا األعراؼ كاؼببادئ كالقوانْب امان كالسلع كاػبدمات بدكف قيودفأصبحت اعبريبة ؿبررة سب
اندماج العوؼبة مع الثورة ُب عآب االتصاالت كاؼبعلومات فقد ازدىرت ذبارة اؼبخدرات بْب الٍب تنظم سلوؾ البشرية. كمع 

مناطق اإلنتاج كمناطق االستهبلؾ، كما ظبحت بانتشار ذبارة الرقيق كنقل النساء كاألطفاؿ بْب الدكؿ اؼبختلفة 
 (ُٗٗٗ سيد ياسْبال )الستغبلؽبم ُب الدعارة كالعمل القسرم كذبارة األعضاء البشرية كغّبىا.

 العوامل االجتماعية( ٗ)
تعترب الظركؼ الٍب ربيط بالشخص ىو العامل اؼبهم الذم يتحكم ُب االذبار بالبشر، فمثبل عندما ييضعف نظاـ 
التكافل االجتماعي كانتشار حاالت االنفصاؿ كالتفكك األسرم ، يؤثر ذلك سلبان علي اؼبرأة نتيجة غياب الدخوؿ 

استخدامهم ُب فبارسة اعبنس كالبغاء لديهم ، فبا يدفع العصابات اإلجرامية باستغبلؿ تلك الفرصة ك ككثرة اؼبتطلبات 
تشرد األطفاؿ كعدـ كجود من يقـو برعايتهم، األمر كإجبارىم على الطاعة. كما ساىم التفكك األسرم ُب  مقابل اؼباؿ

لقاة علي عاتقهم كرغبتهم ُب اغبصوؿ علي اؼباؿ لسد الذم جعل األطفاؿ فريسة ُب يد ذبار البشر نتيجة اؼبسئولية اؼب
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احتياجات عائلتهم، كما ساىم الفقر ُب دفع العائبلت بالتخلص من فتيات أسرىم كإجبارىم علي الزكاج أك العمل ُب 
 تلعب الضغوط االجتماعية دكر كبّب ُب سلوؾ الفرد داخل اجملتمع.البغاء، لذا 

القانونية علي مهنة البغاء كما ىو اغباؿ ُب ىولندا علي مبو جريبة  كما ساعد إضفاء بعض البلداف الصفة
االذبار بالبشر خاصة ُب ؾباؿ االستغبلؿ اعبنسي، كمنح عصابات االذبار غطاءن رظبيان كمكنهم من التبلعب كاإلفبلت 

 (َُِّمن قبضة القانوف، كأدم إٕب عدـ إمكانية ضبط اعبريبة كمرتكبيها.) ظباح ؿبسن 

 ي طلب العمالةتنام( ٘)
من أىم األسباب الٍب تقف كراء انتشار ظاىرة االذبار ُب البشر الطلب اؼبتزايد علي العمالة الٍب يتم استغبلؽبا ، 
كتصرفات أصحاب األعماؿ صوب ىذه العمالة الٍب تتسم بقدر كبّب من ألئلنسانية، كزيادة طلب اؼبستهلك، فهو 

 بّب ُب التطور اػبطّب الذم تشهده ظاىرة االذبار بالبشر.) سامي ؿبمودبدكف شك أحد العوامل الٍب تيسهم بشكل ك

قانونية جعل األفراد يتعرضوف إٕب منظمة كالغّب  ( فوفرة العرض كازدياد الطلب علي العمالة اؼبنزلية ، كالعمالة الغّبََُِ
ف الطلب اؼبتزايد للعمالة اؼبستغلة ُب العبودية القسرية كاألذل اعبسدم كالنفسي من قبل أرباب األعماؿ كاؼبنازؿ. كما أ

الشاقة من قبل  سوؽ االذبار بالبشر ساعد ُب جعل األفراد بيئة خصبة لئليقاع هبم كاستغبلؽبم كاستعبادىم باألعماؿ
 ذبار البشر. 

 :السياحة الجنسية /تنامي صناعة الجنس ( ٙ)
، تستهلها التكنولوجيات اعات عاؼبية االنتشارباألطفاؿ صنأصبحت السياحة اعبنسية كاؼبواد اإلباحية اؼبتعلقة 

اغبديثة كاإلنَبنت الٍب يوسع اػبيارات اؼبتوفرة للمستهلكْب كتسمح دبداكالت فورية كيصعب الكشف عنها تقريبان.) عبد 
 (.ََُِاهلل بن ضبد السعداف 

 غيرات السياسية دول شمال أفريقياا: واقع االتجار بالبشر في ظل الترابعً 
كتضم  عارضة كدكؿ مصدرة كدكؿ عبور) ترانزيت( لضحايا االذبار بالبشر ، كتعترب دكؿ مشاؿ أفريقيا ىناؾ دكؿ

( دكؿ اؼبصدر كالعبور كاالستيطاف لضحايا المغربية مصر وليبيا وتونس والجزائر و السودان والمملكة ست دكؿ )
ض اؼبشاكل السياسية كالنزاعات الداخلية. االذبار بالبشر ؼبا تعانيو حكومات تلك الدكؿ من الفقر كالبطالة كبع

كسنتعرؼ اآلف علي حجم الظاىرة كمدم انتشارىا ُب دكؿ مشاؿ أفريقيا ، من خبلؿ حصر اإلحصائيات الٍب ًب تداكؽبا 
، أف عدد األشخاص الذين ىبضعوف ََُِٓب التقارير الدكلية. فقدرت منظمة العمل الدكلية ُب تقريرىا الشامل لسنة 

كأكضح ( ََُِمؤسسة اؼبستقبل )نسمة. َََ,َِّسرم ُب منطقة الشرؽ األكسط كمشاؿ إفريقيا بللعمل الق
أف ثلث الضحايا اؼبكتشفْب ُب أفريقيا كالشرؽ األكسط من  َُِِالتقرير العاؼبي عن االذبار باألشخاص لعاـ 

ألغراض جنسية. كبلغت نسبة  ُب اؼبائة منهم ييستغل ّٔاألطفاؿ. ككاف نصف الضحايا تقريبا ييستغل ُب السخرة ك
 ُْضحايا االذبار بالبشر اؼبستغلْب ألغراض آخرم ، دبا ُب ذلك استغبلؽبم كجنود أطفاؿ كألغراض شعائرية كغّبىا، 

عانت دكؿ مشاؿ أفريقيا من انتشار  ( َُِِ)مكتب األمم اؼبتحدة اؼبعِب باؼبخدرات كاعبريبة، ُب اؼبائة ُب اؼبنطقة.
دفع اؼبواطنْب إٔب اؽبركب شر خاصة بعد اندالع الثورات العربية ُب اؼبنطقة كذيوع االنفبلت األمِب فبا ظاىرة االذبار بالب

حبثا عن حياة أمنة خارج حدكد الببلد، كالذم جعلهم عرضو للوقوع ُب عصابات كشبكات االذبار بالبشر ، فبا تسبب 
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ظيم داعش إٕب حد كبّب ُب انتشار معدؿ اعبريبة ُب اؼبنطقة ازدياد انتشار معدؿ اعبريبة باؼبنطقة، كما ساىم صعود تن ُب
خاصة بعد ارتكاب العديد من اؼبمارسات الغّب إنسانية كسرقة األعضاء البشرية كاالذبار هبا للحصوؿ علي التمويل 

 البلـز للعمليات اإلرىابية الٍب يقوموف هبا.

، الدكؿ إٔب َُِٓللعاـ ”االذبار بالبشر“ية حوؿ كقد صينف مؤخران التقرير السنوم لوزارة اػبارجية األمريك
، ُب حْب المغربكمشلت ” االذبار ُب البشر“جهودا ُب ؿباربة  ثبلث أصناؼ، تضمن الصنف األكؿ أفضل الدكؿ

، أما مصر والسودانال تتوافق مع اؼبعايّب الدنيا لقانوف القضاء على الظاىرة كمشلت  تضمن الصنف الثا٘ب الدكؿ الٍب
الجزائر ، كمشلت ”االذبار ُب البشر“ لثالث فتشمل أسوأ الدكؿ، الٍب ال تبذؿ أية جهود للقضاء علىالصنف ا

فكبل من دكؿ مشاؿ أفريقيا تضمنوا أشكاؿ ـبتلفة لظاىرة االذبار بالبشر بعد التغّبات  (َُِٓ)جديد بريس، .وليبيا
 كأزداد هتريب كاالذبار بالبشر داخل األراضي الليبيةكثّبان   ياليبالسياسية كاندالع الثورات العربية باؼبنطقة، فساء الوضع ُب 

نتيجة االنفراط ُب استخداـ العنف كالصراع الدائر بْب اجملموعات اؼبسلحة كاؼبيليشيات. فأصبح اؼبهاجرين الذين يسعوف 
ية اغبدكد كتفعيل إجراءات هبم نتيجة لغياب األمن كعدـ قياـ اغبكومة بدكرىا ُب ضبا لئلذبارإٕب اؽبجرة من ليبيا عرضة 

فأصبحت ليبيا بلد مقصد كمعرب للرجاؿ كالنساء القادمْب من أفريقيا  .ؼبرتكيب جرائم االذبار بالبشرالتحقيق كاحملاكمة 
)جنوب الصحراء( كآسيا ، حيث يتعرضوف للعمل القسرم كالبغاء القسرم ، كخضعت أيضا النساء ُب جنوب ليبيا 

 كما ًب استغبلؿ ك ذبنيد األطفاؿ كمرتزقة ُب اغبرب من قبل قوات النظاـ السابقعبنس.  لشبكات الدعارة كذبارة ا
للقذاُب ، كقامت اجملموعات اؼبسلحة  ببيع اؼبهاجرين احملتجزين باألقساـ كمراكز اغبجز ؼبمارسة العمل القسرم  اؼبوالية

 .مصادرة اؽبوية كاالستيبلء علي كثائق السفركالبغاء بعد 

كىو األمر الذم تسبب لسودان، شخصان يصلوف يوميان ؼبنطقة شرؽ ا ِٓم اؼبتحدة عدد اؽباربْب بػكقدرت األم
العصابات ُب هتريب اؼبواطنْب مقابل مبالغ مالية، كُب الطريق منهم من  ُب تنامي عمليات االذبار باؼبنطقة، حيث تنشط

كإطبلؽ سراحو بعد أف يدفع ذككه  ، أك أخذه كرىينةيصل ساؼبان، كمنهم من يتم استغبللو كالرقيق من خبلؿ بيع أعضائو
جثة ُب الشريط  َٖشف أنو خبلؿ عاـ كاحد ًب العثور على أكثر من ككي  .ألف دكالر َّالفدية كالٍب تصل إٔب 

الذم يبتد بْب إريَبيا كالسوداف كمصر كالٍب تعود ألشخاص ًب هتريبهم من اعبوار اإلفريقي أك اختطفتهم أيدم  اغبدكدم
) العربية ، .لعثور على عربات تعمل كعيادات متحركة لتجارة األعضاءا عصابات من معسكرات البلجئْب، كما ًبال

عن ارتفاع معدؿ  َُِِ( ككشفت عبنة التشريع كالعدؿ بالربؼباف السودا٘ب ُب مارس/آذار من العاـ اؼباضي َُِّ
 (َُِٓ) اعبزيرة نت ، .جرائم االذبار بالبشر ُب السوداف

بالنسبة ؼبصر ، فقد ذكر التقرير األكؿ الذم أعده الربنامج العاؼبي ؼبكافحة االذبار ُب األفراد حوؿ االذبار ُب أما 
تعد دكلة مصدر كمعرب  مصرأف (  GPAT) Global Program Against Trafficking in Human Beings األفراد

ستغبلؿ اعبنسي ، حيث أشار إٕب أف مصر احتلت كمصب ، كأف معظم اغباالت الٍب ًب رصدىا ىي للنساء بغرض اال
مرتبة شديدة االلبفاض كدكلة مصدر اؼبتاجر هبم ) اؼبتجهْب باألساس إٕب سلوفينيا( ، كمرتبة متوسطة كدكلة معرب 
للقادمْب من دكؿ رابطة الكومنولث اؼبستقلة كدكؿ جنوب كشرقي أكركبا ) اؼبتجهْب إٕب إسرائيل( ، كمرتبة منخفضة  

( كما انتشرت السياحة ََِٕالسيد ىاٗب مصب للقادمْب من دكؿ رابطة الكومنولث اؼبستقلة كركمانيا.)كدكلة 
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، طموه، ؼبناطق ُب قرل اعبيزة "اغبوامديةاعبنسية ُب مصر خبلؿ الفَبة األخّبة بدرجة كبّبة، خاصة ُب بعض ا
قادمْب من اػبليج كيتدخل كسيط ُب عملية ، حيث يتم تزكيج الفتيات القاصرات زكاج عرُب مؤقت من رجاؿ ْب"البدرش

( كما طالت أنشطة االذبار بالبشر ََِٗالزكاج يسمى "ظبسار" مقابل مبلغ مادم يتم االتفاؽ عليو.)عفاؼ مرعي 
 دبصر اؼبهاجرين العابرين للببلد من إريَبيا كإثيوبيا كالسوداف، ككاف اجملِب عليهم رجاالن كنساءن كأطفاالن كالرضع اؼبرافقْب
الفارين من الصراع كنتيجة الظركؼ الٍب سادىا القنوط ُب تلك الدكؿ كاألقاليم. كييؤخىذ ىؤالء اؼبهاجركف رىائن مقابل 
فدية ُب سيناء بالقرب من اغبدكد اإلسرائيلية ُب ظل ظركؼ من العنف اؼبفرط.)مفوض األمم اؼبتحدة السامي لشؤكف 

 (َُِّ،  البلجئْب

، أف مصر من الدكؿ الٍب تعاٗب من ظاىرة تسوؿ  َُِٓجية األمريكية ُب يوليو كجاء ُب تقرير كزارة اػبار 
األطفاؿ ، حيث قدر التقرير عدد األطفاؿ الذين يتم استغبلؽبم بنحو مائٍب ألف إٕب مليوف طفل من أطفاؿ الشوارع ُب 

ير ، كحددت اإلحصاءات الرظبية مصر ُب أعماؿ التسوؿ كالدعارة. إال أف كزارة العدؿ اؼبصرية استنكرت ما كرد بالتقر 
ألف طفل ُب كافة  ُٔالصادرة عن اؼبركز القومي للبحوث االجتماعية ك اعبنائية عدد أطفاؿ الشوارع دبصر بنحو  

( كعلي الرغم من غياب األرقاـ كاؼبؤشرات اإلحصائية اؼبتعلقة جبريبة االذبار  اؽبيئة العامة لبلستعبلمات احملافظات.)
التقرير السنوم لوزارة اػبارجية األمريكية فصنف  .إال أف ذلك ال يعِب انعداـ ارتكاب تلك اعبرائم هبا بالبشر بتونس ،

الٍب ال تتوافق مع اؼبعايّب الدنيا لقانوف القضاء على تونس من دول الفئة الثانية،  َُِٓللعاـ ”االذبار بالبشر“حوؿ 
 .بالبشر لئلذباركمقصد تونس بلد منشأ كعبور . فتعتبر ظاىرة االذبار بالبشر

 باعتبارىا اؼبناطق ترتكز ظاىرة االذبار بالبشر دبعظم الواليات التونسية خصوصا ُب مناطق الشماؿ الغريب
 كبّب من التونسيات ُب شبكات الدعارة الدكلية ك كما تتورط عدد اؼبصدرة للنساء العامبلت باؼبنازؿ كبالقطاع الزراعي،

فبارسة اعبنس  لبناف ك يتم إجبارىن على زا فنية يعملن ُب مبلىي ليلية بدكؿ اػبليج كفي خاصة اؼبتحصبلت منهن على
 ىاجر كريمي) .فبارسة البغاء السرم كاؼبتورطْب فيو“ ملف قضائي تضمن هتم َٖيبحث ُب  مع الزبائن، كمازاؿ القضاء

ضحاياىا  باؼبائة منهم ُنسبة  َُِٓحالة استغبلؿ جنسي سنة  ََٓ كمؤخران رصدت كزارة الداخلية بتونس (َُِْ
 ،) بسمة معبلكم .باؼبائة منهم من الذكور ٔ.ِٓكسطاء ُب ىذا النوع من االستغبلؿ نسبة  َُٓمن األطفاؿ، ك

َُِٔ) 

بلد عبور كبلد مقصد لآلالؼ من الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ من بلداف أفريقيا جنوب الصحراء  الجزائرتعترب 
فريسةن لعصابات االذبار بالبشر، كيتعرضوا إٔب أكركبا أك إٔب الشرؽ األكسط، فبا ييوقعهم الكربل كالراغبْب ُب الوصوؿ 

للعمل القسرم كاالستغبلؿ على الصعيد احمللي ُب العمل اؼبنزٕب كاعبنسي.) مكتب األمم اؼبتحدة اؼبعِب باؼبخدرات 
كجود حاالت نساء باعبزائر ىبضعن  َُِٓكزارة اػبارجية األمريكية السنوم لعاـ  كما سجل تقرير  (َُِٔ كاعبريبة،

البناء، مقدرا عدد األفارقة الذين  لبلستغبلؿ اعبنسي التجارم لقاء تسديد الديوف، فيما يستغل الرجاؿ ُب ؾباالت قصرا
الببلد  جنوب ألفا شخصا، كما أشاد التقرير بوجود شبكات إجرامية ُب ُٓبصورة غّب شرعية، ب  اعبزائر يتواجدكف ُب

ر إٔب أف كأشار التقري .تقود اؽبجرة غّب الشرعية من خبلؿ تنظيم كسائل النقل كالوثائق اؼبزكرة كالوعود بفرص العمل



 "أفرَمُا يف وانصحت واجملتًع، ،انثاٍَ "انثمافت ىر احملفرَمُا: آفاق جدَدة"             أادلإمتر اندويل انسُىٌ " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
888 

 

السلطات اعبزائرية ٓب ربقق أم تقدـ ُب جهود الوقاية من هتريب البشر، كأبقت للعاـ اػبامس على التوإب ضمن القائمة 
 ( َُِٔ)نسيمة عجاج.السوداء ُب ؾباؿ االذبار بالبشر

، أف اؼبغرب دكلة األمريكية ، الذم أصدرتو كزارة اػبارجيةَُِِبالبشر لسنة  لئلذباركشف التقرير السنوم 
الذين يتعرضوف إٔب العمل القسرم كاالذبار باعبنس، كأكد أف عددا متزايدا  مصدرة كبلد عبور للرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ

آسيا يدخلوف إٔب اؼبغرب طوعا، كلكن بصورة غّب قانونية  جنوب الصحراء كمن جنوب األطفاؿ من دكؿ إفريقية من
االذبار اعبنسي من  لعمل كخادمات ُب البيوت، إٔب جانبهبرب النساء منهن على فبارسة الدعارة كا دبساعدة مهربْب،

ذبنيد عدد من الفتيات اللواٌب ال تزيد أعمارىن عن ست أك  قبل األجانب ُب اؼبدف الكربل باؼبغرب. كأكضح أنو يتم
ربة األطفاؿ اؼبغا اؼبناطق القركية للعمل كخادمات باؼبنازؿ ُب اؼبدف. كأضاؼ التقرير أف عددا من سبع سنوات من

 (َُِٔ)ؿبمد كرٙب .كالصناعات اؼبيكانيكية يعملوف قسرا ُب بعض اغبرؼ كالبناء كاحملبلت التجارية

 خامسا: الجيود الوطنية بدول شمال أفريقيا لمناىضة ظاىرة االتجار بالبشر:

يع قوانْب ، لذا ينبغي علي اعبهات اؼبعنية بالدكؿ تشر أصبحت ظاىرة االذبار بالبشر هتدد أمن كاستقرار الدكؿ 
رادعة للتصدم عبريبة االذبار بالبشر كاغبد من انتشارىا، فتباينت مواقف كاىتمامات دكؿ مشاؿ أفريقيا حملاربة ىذه 

، فبعض الدكؿ كانت حريصة علي تشريع قوانْب كطنية ؼبكافحة تلك الظاىرة ، كالبعض اآلخر أكتفي بالتوقيع الظاىرة 
سيتضح ذلك بالتفصيل من خبلؿ تبِب اعبهود الٍب بذلتها دكؿ مشاؿ أفريقيا كالتصديق علي االتفاقيات الدكلية. ك 

 ؼبناىضة تلك الظاىرة.

 مصر( ٔ)
،"يعاقب بالسجن ؼبدة ال تقل عن سنتْب  ۱۰۰۲عاـ  ۲۱ٔاؼبستمدة من قانوف الطفل رقم  ُُٗنصت اؼبادة 
يستغل األطفاؿ بواسطة اؼبواد  ألف جنيو مصرم ، كبل من ۰ٓآالؼ جنيو كال تزيد عن  ۲۰كغرامة ال تقل عن 

، أصدر رئيس الوزراء قرارا  ۱۰۰۲كُب يوليو ( ََُِ)ؾبلس البحوث كالتعاكف الدكٕب ، اإلباحية على شبكة اإلنَبنت".
، بدأت عبنة ۱۰۰۲بتشكيل عبنة التنسيق الوطنية ؼبكافحة االذبار بالبشر ضمن كزارة الشؤكف اػبارجية، كُب سبتمرب 

ؼبنع كمكافحة االذبار باألشخاص ُب صياغة قانوف شامل ؼبكافحة االذبار بالبشر ، إٕب أف ًب سبرير ىذا التنسيق الوطنية 
 . ۱۰۲۰القانوف ُب عاـ 

كل من ارتكب جريبة االذبار بالبشر بالسجن اؼبشدد ك بغرامة ال   ََُِلسنة  ْٔيعاقب القانوف اؼبصرم رقم ف
عليو من نفع أيهما أكرب ف جنية أك بغرامة مساكية لقيمة ما عاد تقل عن طبسْب ألف جنيو ك ال ذباكز مائٍب أل

. كما يعاقب باغببس مدة ال تقل عن ستة أشهر ك بغرامة ال تقل عن عشرة آالؼ جنيو ك ال ذباكز عشرين (ٓ)مادة
أك ىاتْب العقوبتْب، كل من علم بارتكاب أم من اعبرائم اؼبنصوص عليها ُب ىذا القانوف  بإحدلألف جنيو أك 

بالشركع فيها ك ٓب يبلغ السلطات اؼبختصة بذلك، فإذا كاف اعبا٘ب موظفان عامان ككقعت اعبريبة إخبلالن بواجبات كظيفتو  
 (ََُِ، كزارة اػبارجية (.)ُِكاف اغبد األقصى للحبس طبس سنوات )مادة 
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. َُِّـ حٌب يناير َُُِ كما تبنت مصر اػبطة الوطنية ؼبكافحة االذبار بالبشر كالٍب تغطي الفَبة من يناير
كقامت اػبطة ُب األساس علي مبادئ: اؼبنع ، اغبماية، اؼببلحقة اعبنائية )اؼبعاقبة(، اؼبشاركة، كىدفت اػبطة إٕب مكافحة 
كمنع االذبار بالشر ، ضباية اجملتمع، ضباية كمساعدة ضحايا االذبار بالبشر، ضماف توقيع العقاب الصاـر كاؼببلئم علي 

ة االذبار بالبشر، تعزيز كتسهيل التعاكف كالتنسيق علي اؼبستويْب الوطِب كاإلقليمي كالدكٕب من أجل الوصوؿ مرتكيب جريب
 (ََُِ ،)صبهورية مصر العربيةإٕب تلك األىداؼ. 

 الجزائر(ٕ)
 ، أضاؼ األفعاؿ الٍب تدخل ُبَُ-َٗباؼبقارنة بالقانوف  ُٔٔٗيونيو  ٖقبد أف القانوف اعبزائرم الصادر ُب 

( كفقا َُِّ كزكنة صفاء  ) نطاؽ جريبة االذبار بالبشر، فبا يؤكد على فطنة اؼبشرع ك رغبتو ُب اغبد من ىذه اعبريبة.
للقانوف اعبزائرم تَباكح عقوبة من يثبت علية اقَباؼ ىذا اعبـر بالسجن من ثبلث سنوات إٔب عشرين عامنا، أما الغرامة 

 ( َُِّليو٘ب دينار جزائرم. )مسعوداف علي،اؼبالية  فتبدأ من ثبلشبائة ألف كحٌب م

 السودان( ٖ)
على من ييشغل مكاف دعارة بعقوبة تصل إٔب السجن طبس  ُُٗٗيعاقب القانوف اعبنائي السودا٘ب لعاـ 

عقوبة تصل إٔب سنة، أك غرامة، أك كليهما على جريبة العمل  ُّٔ، كتضع اؼبادة  ُٓٓسنوات كاعبلد اؼبادة 
( فاستمر غياب كجود قوانْب رادعة لفَبة طويلة بالسوداف ذباه ظاىرة االذبار بالبشر ، َُِّ، تحدةاألمم اؼب)القسرم.

األمر الذم تسبب ُب استمرارية مزاكلة ذبار االذبار بالبشر ُب أنشطتهم حيث كانت العقوبات ال تتجاكز الغرامة اؼبالية ، 
، بأف يعاقب بالسجن  َُِْالذم شرعو السوداف ُب عاـ  فنص القانوف .َُِْإال أف ًب مؤخران صدكر قانوف ُب عاـ 

فَبة ال تقل عن ثبلث سنوات كحٌب عشرين عامنا كل من يثبت إدانتو ُب جريبة االذبار بالبشر، كقد تصل العقوبة 
ر لئلعداـ ُب حاؿ كفاة الضحية. كىو ما أدل إٔب تقدـ  ُب تصنيف الواليات اؼبتحدة للسوداف ُب ؾباؿ االذبار بالبش

السوداف  من اؼبستول الثالث )عدـ التعاكف كعدـ التشريع كعدـ االىتماـ( إٔب اؼبستول الثا٘ب بعد إصدار ذلك القانوف.)
 (َُِْ، تريبوف

 تونس( ٗ) 
بركتوكوؿ منع كقمع علي الرغم من أف كقعت تونس علي اتفاقية مكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب اغبدكد الوطنية ، ك 

 ِ.ُٓ، بعد أف أدخلت تعديبلت علي اؼبادة  َََِديسمرب   ُُّب بشر كخباصة النساء كاألطفاؿ كمعاقبة االذبار بال
الٍب تتناكؿ مسألة تسوية النزاعات بشأف تفسّب االتفاقية كانطباقها ،  إال أهٌنا ٓب تتخذ خطوات كبو سن قانوف ؼبكافحة 

شريع. كما زالت تونس تعتمد على التشريعات االذبار بالبشر سول عقد مناقشة علنية لبحث اغباجة إٔب ىذا الت
من القانوف  ِِّاؼبوجودة ُب قوانينها اعبزائية الوطنية إلجراء اؼببلحقة القانونية عبرائم االذبار بالبشر. كربظر اؼبادة 

اعبزائي التونسي استغبلؿ دعارة اآلخرين بغض النظر عن الرضا أك سن الشخص دبا ُب ذلك اؼبساعدة على دعارة 
 (َُِّ)األمم اؼبتحدة. خرين أك ضبايتها أك اإلعانة عليها.اآل
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 ليبيا( ٘)
ُب شأف مكافحة االذبار بالبشر ، بأف يعاقب كل من ارتكب  َُِّ( من مشركع قانوف سنة ٓنصت اؼبادة )

مساكية لقيمة جريبة االذبار بالبشر بالسجن كبغرامة ال تقل عن عشرة ألف دينار كال ذباكز طبسْب ألف دينار أك بغرامة 
( بأف يعاقب كل من ارتكب جريبة االذبار بالبشر بالسجن مدة ال ٔما عاد عليو من نفع أيهما أكرب. كنصت اؼبادة )

 (َُِّ)كزارة العدؿ، تقل عن سبع سنوات كالغرامة الٍب ال تقل عن طبسْب ألف دينار كال ذباكز مائٍب ألف دينار. 

 المغرب( ٙ)
الدعارة ، كما ْٗٗ-ْٕٗوف اعبزائي للمغرب عمالة األطفاؿ اعبربية، كربظر اؼبواد من القان ْٕٔربظر اؼبادة 

( َُِّيركز القانوف اعبزائي اؼبغريب على عمالة األطفاؿ كالدعارة كاالذبار بالبشر كاستغبلؿ األطفاؿ.)األمم اؼبتحدة، 
فأثّب ع أك قانوف هبـر ذبارة االذبار بالبشر، تعترب اؼبغرب من الدكؿ التسع علي مستوم العآب ، الٍب ال سبتلك تشريكلكن 

العديد من اؼبناقشات كاؼبداكالت حوؿ تشريع قانوف ؼبكافحة االذبار بالبشر كلكنها ٓب تأخذ موضع اعبدية ُب التطبيق 
 كالتنفيذ.

 مةالخاتــــ
مت تلك الظاىرة بشكل  تعد ظاىرة االذبار بالبشر من اعبرائم اػبطّبة الٍب سبس الفرد كحريتو كحقوقو ، فقد تنا

كبّب ُب العصر اغبديث نظران للظركؼ السياسية الٍب سبر دبعظم الدكؿ علي األخص دكؿ مشاؿ أفريقيا ، باإلضافة إٕب 
العائد اؼبإب الضخم الٍب ربققو تلك التجارة، لذا تضافرت اعبهود من أجل إهباد حلوؿ للوقاية من انتشار تلك الظاىرة 

ء من خبلؿ اعتماد تشريعات كطنية رادعة أك من خبلؿ التصديق علي االتفاقيات الدكلية الٍب كاغبد من أخطارىا سوا
 باألشخاص . االذبارظاىرة  تقف كراء ظاىرة االذبار بالبشر، كذبرِّـ

كلكن سنبلحظ أف التشريعات الوطنية الٍب ازبذهتا كبل من دكؿ مشاؿ أفريقيا ٓب تعد كافية ، األمر الذم يستلـز 
معاعبة جريبة االذبار بالبشر عبلجان جذريان، كازباذ اؼبزيد من اإلصبلحات القانونية سياسات شاملة هتدؼ إٔب رساء إٕب إ

ؼبوائمة االتفاقيات كالربكتوكوالت الدكلية، باإلضافة إٕب تعزيز مبادئ حقوؽ اإلنساف كسيادة القانوف بالدكؿ ،كمساعدة 
كتفعيل  ضية االذبار بالبشر ُب اػبطط االجتماعية االقتصادية بالدكؿ،تعميم قكضباية األشخاص ضحايا االذبار ، 

التعاكف بْب ـبتلف األجهزة القضائية كاألمنية الوطنية، صبع كنشر البيانات كاإلحصائيات بشكل منتظم عن حاالت 
الوقاية للحد من  تاسَباتيجيااالذبار بالبشر ؼبساعدهتم كتقدٙب العوف ؽبم  كللوقوؼ علي حجم تلك الظاىرة كإتباع 

 انتشارىا.
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 قائمة المراجع 

 المراجع العربية
األمم المتحدة، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار بالبشر وبخاصة النساء واألطفال، المكّمل التفاقية األمم المتحدة  (ٔ

 الفقرة )أ(. 3 المادة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ،

مؤتمر األمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ،األمانة العامة لؤلمم المتحدة ، األمم المتحدة،  (ٕ
 .ٗ-ٖ،ص ص ٕ٘ٔٓ

 آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية األمم المتحدة، االتجار بالنساء واألطفال في المنطقة العربية:منظور إقليمي، اللجنة (ٖ
 .ٚ، ص ٖٕٔٓ،نيويورك،  )اإلسكوا(

لؤلمم المتحدة، تقرير المقررة الخاصة المعنية بجوانب حقوق اإلنسان لضحايا االتجار باألشخاص معية العامة الج (ٗ
والمعنون " مجلس حقوق  ٕٙٓٓمارس  ٘ٔالمؤرخ  ٕٔ٘  /ٓٙتنفيذ قرار الجمعية العامة -السيما النساء واألطفال

 .ٕٔ، صٕٚٓٓاإلنسان" ، األمانة العامة لؤلمم المتحدة ، 

رية مصر العربية ، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع االتجار بالبشر، الخطة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر جمهو  (٘
 .ٔ، صٕٓٔٓم، القاىرة ، ديسمبر ٖٕٔٓم حتي يناير ٕٔٔٓخبلل الفترة من يناير 

البشر، اللجنة الوطنية التنسيقية جمهورية مصر العربية، دليل إرشادى لحماية العمالة المصرية بالخارج من االتجار ب (ٙ
 . ٜ-ٛ، ص صٕٕٔٓلمكافحة ومنع االتجار بالبشر، ديسمبر 

خبلصة وافية، مكتب  -مكتب األمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ، التقرير العالمي عن االتجار باألشخاص (ٚ
 .ٔ، صٜٕٓٓاألمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، فبراير 

 بشأن مكافحة االتجار بالبشر. ٕٓٔٓلسنة  ٗٙة، القانون رقم وزارة الخارجي (ٖ

ٗ) http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/TraffickinginPersons/low/Pages/na2el

aa2282010.aspx 
 . ٖ، صٖٕٔٓالعدل ، مشروع قانون في شأن مكافحة االتجار بالبشر ، وزارة العدل، وزارة  (ٓٔ

http://www.aladel.gov.ly/home/uploads/sections/412_1111.pdf 
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 بكتـــــــــــــ
 .ٕٙ٘، صٕٖٓ، رقم ٜٔٛٔقانون العقوبات، القسم العام، أحمد فتحي سرور، الوسيط في  (ٔ

عليها، برنامج تعزيز الحكم  القضاء و لمكافحتها المصرية والجهود ... باألشخاص االتجار السيد ىانى فتحي ، جريمة (ٕ
وطنية، مشروع تحديث النيابات العامة، أعمال عن الندوة اإلقليمية حول الجريمة المنظمة عبر ال –في الدول العربية 

 .ٚٚص، ٕٚٓٓمارس  ٜٕ-ٕٛالقاىرة ،

 .ٖٓ، صٜٜٜٔالسيد ياسين، العولمة والطريق الثالث ، ميريت للنشر والمعلومات، القاىرة،  (ٖ

انونية ، ، المركز القومي لئلصدارات القالبشر كجريمة منظمة عابرة للحدود، االتجار في حامد سيد محمد حامد (ٗ
 .ٕٗ، ص ٖٕٔٓالقاىرة،. الطبعة األول، 

حصة عبد اهلل بن سليمان، دور مجلس التعاون الخليجي في مكافحة االتجار بالبشر ) دراسة قانونية سياسية(، رسالة  (٘
 .ٗٙ-ٖٙ، ص ص  ٖٕٔٓدكتوراه غير منشورة، جامعة القاىرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، القاىرة، 

البشر ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ، الطبعة خالد مصطفي فهمي ، النظام القانوني لمكافحة جرائم االتجار ب (ٙ
 .ٗٗٔ، ص ٕٔٔٓ ، األولي

 ٕٔ، ص . ٕٕٔٓاألردن، الطبعة األول ،  زىراء ثامر سلمان ، المتاجرة باألشخاص، دار وائل لمنشر، (ٚ

رة، وصمة عار في جبين البشرية، مركز األرض لحقوق اإلنسان، القاى .بشرأسامة بدر، االتجار بال & سامي محمود (ٛ
 .ٕٓ، صٜٕٓٓ

سماح محسن صبري، االتجار في البشر: دراسة في االتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية مع إشارة إلي الحالة  (ٜ
 .ٖٚ، صٖٕٔٓالمصرية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاىرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، القاىرة، 

 .ٜ، ص  ٕٕٔٓبالبشر، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األول ، طبلل أرفيفان الشرفات ، جرائم االتجار  (ٓٔ

عباطة ضبعان التوايهة ، دراسة تقويمية إجراءات مكافحة جرائم االتجار بالبشر والتصدي لهذه الظاىرة، مركز البحوث  (ٔٔ
 . ٖٔ، صٕٗٓٓاإلمارات العربية المتحدة،’ وزارة الداخلية والدراسات الشرطية،

بن حمد السعدان وآخرون، جهود المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة االتجار بالبشر، جامعة األمير عبد اهلل  (ٕٔ
 .ٖ، صٕٓٔٓنايف للعلوم األمنية، الرياض، 

، ص ٜٕٓٓمصر، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، -عفاف مرعي ، تقرير الظل الثاني التفاقية سيداو (ٖٔ
ٜٔ. 

بسكرة، كلية -يمة اإلتجار بالبشر وفقا للوثائق الدولية، رسالة ماجستير منشورة،  جامعة محمد خضيركزونة صفاء، جر  (ٗٔ
 .ٓ٘ص ، ٖٕٔٓالحقوق والعلوم السياسية،

محمد علي العريان، عمليات االتجار بالبشر وآليات مكافحتها، دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية، الطبعة األولي ،  (٘ٔ
 .ٖٛ-ٖٚ، ص ص  ٕٔٔٓ
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 .ٜٓ، صٕ، طٕٜٜٔد نجيب حسني، المساىمة الجنائية في األنظمة العربية، دار النهضة العربية، القاىرة، محمو  (ٙٔ

دليل التدريب للمحررين  -مجلس البحوث والتعاون الدولي "أيريكس"،  التقارير الصحفية حول االتجار بالبشر (ٚٔ
 .ٗ، صٕٓٔٓوالصحفيين في مصر،آيريكس بالتعاون مع مركز خدمات التنمية  أبريل 

كلية   -بسكرة–، تجريم االتجار باالشخاص في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر مسعودان علي (ٛٔ
 .ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓالحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق، 

 .ٖٕٔٓمارس ٙمفوض األمم المتحدة السامي لشؤون البلجئين، بيان صحفي   (ٜٔ

ي حول "تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة اإلتجار بالبشر في مؤسسة المستقبل ، المؤتمر اإلقليم (ٕٓ
  .ٙ، صٕٓٔٓسبتمبر ، عمان  ٖٓ-ٜٕالمنطقة العربية، مؤسسة المستقبل،  

 مواقع الكترونية
 . ٕ٘ٔٓ، ٕٙٔٓ-٘-ٛالجزيرة نت، السودان.. تنامي ظاىرة االتجار بالبشر ، شوىد  (ٔ

http://www.aljazeera.net 

 . 6ٕٕٓٔٗٙٔٓ /ٕ/ٖٓ فيالسودان تريبون، البرلمان يقر عقوبة اإلعدام لجريمة اإلتجار، ، شوىد  (ٕ
http://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%

D9%85%D8%A7%D9%86 

 ٖٕٔٓ، ٕٙٔٓمايو  ٛالعربية، ظاىرة االتجار باألعضاء تتنامى بشكل مخيف في القرن اإلفريقي، شوىد  (ٖ
. http://www.alarabiya.net/articles/2013/01/28/263011.html  

 ر، الهيئة العامة لبلستعبلمات، وزارة العدل ترد علي الخارجية االمريكية بشأن اإِلْتَجار بِالَبَشِر ِفي ِمصْ  (ٗ
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=116765 

بسمة معبلوي، غالبية ضحاياه من النساء واألطفال: مشروع قانون جديد لمنع اإلتجار بالبشر في تونس،  افريكان  (٘
 . ٕٙٔٓ، أبريل  ٕٙٔٓ-٘-ٔٔمانجر،شوىد 

http://africanmanager.com  

، ٕٙٔٓ-٘-ٛشوىد ”، االتجار في البشر“ى دول شمال إفريقيا في مكافحة جديد بريس، تقرير: المغرب يتقدم عل (ٙ
ٕٓٔ٘. 

http://www.jadidpresse.com 

-ٔٔمحمد كريم بوخصاص، تقرير لوزارة الخارجية األمريكية: المغرب يتقدم في محاربة االتجار بالبشر، مغرس،شوىد  (7
  .ٕٙٔٓو، يونيٕٙٔٓ-٘

http://www.maghress.com/attajdid/75867 



 "أفرَمُا يف وانصحت واجملتًع، ،انثاٍَ "انثمافت ىر احملفرَمُا: آفاق جدَدة"             أادلإمتر اندويل انسُىٌ " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
887 

 

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تمكين القضاة الجزائريين لمكافحة االتجار بالبشر وتهريب  (8
 . ٕٙٔٓ، ٕٙٔٓ-٘-ٔٔالمهاجرين، شوىد 

 https://www.unodc.org/middleeastandnorthafrica/ar/web-stories/empowering-

algerian-magistrates-to-fight-human-trafficking-and-smuggling-of-

migrants.html  

نسيمة عجاج، الخارجية األمريكية تتهم الجزائر بالتقصير في مكافحة االتجار بالبشر ومعاقبة المجرمين، جزائرس،  (ٜ
 . ٕٙٔٓ، يونيوٕٙٔٓ-٘-ٔٔشوىد 

http://www.djazairess.com/alfadjr/153364  

-ٔٔىاجر كريمي، منظمات إجرامية لبلتجار بالبشر تنشط في تونس وعائداتها تعد بالمليارات، المصدر تونس، شوىد  (ٓٔ
 . ٕٗٔٓ، مارس ٕٙٔٓ-٘

http://ar.webmanagercenter.com  

 

 مراجع أجنبية
1) United Nations, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 

United Nations office on Drugs and Crimes (UNODC),2000. 

2)  https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-

trafficking.html 

 

 

 

 

 

  



 "أفرَمُا يف وانصحت واجملتًع، ،انثاٍَ "انثمافت ىر احملفرَمُا: آفاق جدَدة"             أادلإمتر اندويل انسُىٌ " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
886 

 

انتعهُى وانتًُُت ادلستدايت يف يصر؛ دراست أَثروبىنىجُت نُظاو 
 ضًاٌ اجلىدة واالعتًاد جبايعت اإلسكُدرَت

 سموى السيد عبد القادر
 كندريةجامعة االس-كمية اآلداب-تنفيذي لوحدة ضمان الجودة المدير الو مدرس بقسم األنثروبولوجيا 
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 ومبررات اختياره أىمية الموضوع -أوال
التعليم حق أساسي من حقوؽ اإلنساف، كما أنو حق سبكيِب ييعٌزز ربقيق سائر اغبقوؽ األخرل االجتماعية 
كالثقافية كاالقتصادية كاؼبدنية كالسياسية، كىو األساس الذم تقـو عليو التنمية اؼبستدامة، كما أنو يسهم ُب أبعادىا 

يعزز السبلـ كاألمن، كيلعب التعليم دكران مهمان ُب تكوين اؽبويات الشخصية االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية ك 
كاعبماعية، كتعزيز رأس اؼباؿ االجتماعي كالتبلحم االجتماعي، كتشكيل اؼبواطنة اؼبسؤكلة على أساس مبادئ احَباـ 

يزاؿ التعليم ُب أجزاء كثّبة من  ال(. ِ: َُِّ.)منشورات منظمة اليونيسكو، اغبياة كالكرامة اإلنسانية كالتنوع الثقاُب
العآب يتشكل ُب الغالب على اؼبستول القومي، كما يؤكد على تقاليد كل بلد، كظركفو على حدة، مع إيبلء اىتماـ 
ا للبعد الدكٕب. كقد بدأ ىذا االذباه ُب التغّب بسبب ما سبارسو العوؼبة كالتدكيل من تأثّب ُب نظاـ  اعبامعة،  ضئيل جدن

أف العوؼبة تتبدل عن طريق األقلمة، بوصفها العملية الٍب مهدت السبيل لتوحيد أنظمة  Mhlanga, Ephraimكيقوؿ 
ضماف اعبودة، كاإلدارة اعبديدة ؼبؤسسات التعليم العإب، كتسويق اؼبعرفة كتسليعها، كتغيّب أشكاؿ العبلقات بْب 

ًدر للدخل كعقد شراكات بْب اغبكومة، كاعبامعة، كزيادة الَبكيز على الكفاءة، كاالقتصاد 
ي
ُب التكاليف، كاػبطاب اؼب
 .Mhlanga, Ephraim)اعبامعات كالقطاع اػباص؛ كزيادة حراؾ اؼبوظفْب، فضبلن عن اغبراؾ الطبليب

كالتعليم قضية أساسية ُب التنمية االقتصادية كاالجتماعية ألم دكلة، كتركز معظم السياسات  . (2012:1079-1086
امية على ربسْب فرص اغبصوؿ على التعليم، كتركز معظم الدراسات التقييمية لقطاع التعليم على فرص ُب البلداف الن

كتشّب األدلة اغبديثة إٔب أف جودة التعليم ترتبط ارتباطنا قوينا دبستول الدخل اغبصوؿ على التعليم كال سيما االبتدائي، 
التعليم مطلب رئيس لتحقيق التنمية  (.(Boccanfuso, D. Larouche A. & Trandafir M. 2015االقتصادم. 

اؼبستدامة؛ إذ ريكِّز عليو ُب جدكؿ أعماؿ القرف اغبادم كالعشرين، كىناؾ ارتباط مباشر بْب مستول التعليم ُب بلد ما، 
( ِْ: ََِٖكمدل التطور االجتماعي كاالقتصادم ؽبذا البلد. )نوزاد عبد الرضبن اؽبيٍب كحسن ابراىيم اؼبهندم، 

كلقد شهدت اؼبؤسسات التعليمية، ال سيما ُب اؼبنطقة العربية، تطورات مهمة مثل: االرتفاع ُب عدد اعبامعات، 
كالطبلب اؼبلتحقْب، كاستثمار القطاع اػباص ُب التعليم العإب، فضبلن عن ظهور أنواع جديدة من التعليم مثل: التعليم 

َباف ىذا برفع مستول جودة التعليم، كاستدامتو عن طريق كضع اؼبفتوح، كالتعليم عن بعد، كأصبح من الضركرم اق
معايّب أساسية زبتص بنوعية التدريس، كالبيئة التعليمية كمواردىا، كما أف االختبلؼ ُب مؤىبلت التعليم كطريقة إيصالو 

. كما أصبحت بات كاضحنا كييشكل حواجز تعليمية، كـباكؼ رئيسة ُب تطبيق نظم اعبودة ُب مؤسسات التعليم العإب
اؼبؤسسات التعليمية تدرؾ أنبية تطوير إجراءات االعتماد كأساليب ضماف اعبودة، كتنفيذىا إلعداد خرهبْب دبستويات 
عالية من الكفاءة اؼبعرفية كاؼبهارية، كاػبضوع لئلشراؼ الدكٕب للتعليم، كاالعَباؼ باؼبؤىبلت كالدرجات العلمية، كيعد 
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على اؼبؤسسات األكاديبية ربدينا كبّبنا لتحقيق اعبودة كاالعتماد ُب التعليم، األمر الذم أدل تأثّب قول السوؽ العاؼبية 
دبجملو إٔب زيادة الوعي دبفاىيم ضماف اعبودة كاالعتماد، كأضحى كضع آليات ؼبراقبة اعبودة كضماهنا، كمتابعة 

مليات التقييم الداخلٌي كاػبارجٌي لتحقيق ـبرجات عملية التعلم كالتعليم أساسنا ُب العمل التعليمي يرتكز على ع
(. كليست أحواؿ َُِِالتحسْب اؼبستمر.)منشورات اؼبؤسبر السنوم الرابع للمنظمة العربية لضماف اعبودة ُب التعليم، 

_أشد كطأة  _إف ٓب تكن ُب مصر التعليم كربدياتو ُب مصر بعيدة عن تلك اؼبوجودة ُب الوطن العريب كالعآب النامي
عوامل عدة؛ اجتماعية، كاقتصادية، كثقافية، كيضع ىذا العديد من التحديات أماـ تطبيق خطط تنموية ُب ؾباؿ  بسبب

 كالبحث العلمي ُب  مصر ما يأٌب:التعليم، كمن أىم ربديات التنمية ُب ؾباؿ التعليم 
 ازدياد الطلب على االلتحاؽ بالتعليم العإب؛ بسبب زيادة السكاف . -
 % سنويا(.ُجودة التعليم، كضعف ميزانية البحث العلمي )أقل من القصور ُب  -
 القصور ُب االلتحاؽ بالتعليم العإب ُب بعض اؼبناطق كال سيما اغبدكدية. -
ضعف الصلة بْب البحث العلمي كبرامج التنمية كالتطوير. ) كبو اسَباتيجية كطنية للتنمية اؼبستدامة، ب.ت(. إف  -

عليمية ىو البفاض اعبودة، بشكل يضعف ربقق اؽبدؼ األساسي للتنمية البشرية، كالسيما ما أىم ربد ُب الساحة الت
ىبتص بتحسْب نوعية حياة الناس كإثراء قدرات اجملتمعات، فتخصيص موارد غّب كافية للتعليم يعمل بالتأكيد على 

يم، كظركؼ العمل كاؼبناىج كالطرؽ تقليل جودهتا. كلكن ىناؾ عناصر أخرل تؤثر ُب جودة التعليم مثل سياسات التعل
مفهـو اعبودة ُب التعليم  . لذا أصبح((Knowledge dissemination in Arab countries, 2003: 52 التعليمية.

العإب مسألة ذات أنبية متزايدة بالنسبة للمؤسسات، فضبلن عن أنبيتها بالنسبة للسياسة العامة كاؼبناقشات الدائرة حوؿ 
استخدـ نظاـ ضماف اعبودة من أجل التحسْب الشامل للمؤسسات كإدارهتا. فكلما زاد الطلب على التعليم. كقد 

التعليم العإب، تزايدت اؼبطالبات بضركرة  خضوعو للمساءلة، كاؼبوثوقية، كالقيمة مقابل اؼباؿ،  كتضطلع ىيئات ضماف 
التعليمية دبستول جيد، من أجل اغبفاظ على  اعبودة دبسؤكلية ذباه اؼبؤسسات، كاعبمهور للتأكد من أداء اػبدمات

ألىم من ذلك، أف نظم ضماف اعبودة تستعرض آليات توفر ا الثقة ُب النظاـ التعليمي على اؼبستويْب القومي كالدكٕب.
. كهبيء تطبيق نظم اعبودة ((Anca Prisacariu, 2015 توصيات قيمة لكيفية قياـ اؼبؤسسات بتعزيز أحكامها.

ؾباؿ التعليم عامة كالتعليم العإب خاصة بوصفو كسيلة ؼبواجهة ربديات التنمية البشرية اؼبستدامة ُب قطاع  كاالعتماد ُب
التعليم، كمتطلباهتا، كالسيما ربقيق جودة خدمة التعليم العإب؛ إذ يبد اجملتمع بآالؼ اػبرهبْب كما يستقبل أعدادنا 

زيادة فباثلة ُب اإلمكانات كاؼبوارد كالتسهيبلت اؼبادية اؼبتاحة لتلك ضخمة من اؼبقبولْب سنوينا من دكف أف يوازم ذلك 
اؼبؤسسات اؼبستقبلة ؽبم كاؼبنوطة بأداء خدمة تعليمية، ييفَبض أهنا جيدة، كما أهنا منوطة بإنتاج حبث علمي عإب 

كتلبية احتياجاتو، فضبل اعبودة، فضبلن عن خدمة قضايا اجملتمع اػبارجي من اؼبستفيدين بالداخل كاػبارج كمشكبلتو 
عن تنميتو أيضنا. إف جامعة اإلسكندرية بكلياهتا كمعاىدىا بوصفها كاحدة من مؤسسات التعليم العإب تستقبل آالؼ 
اػبرهبْب سنوينا كما تعمل على تزكيد اجملتمع كسوؽ العمل سنوينا بآالؼ اػبرهبْب اؼبؤىلْب ػبوض ـبتلف ؾباالت العمل 

فة، لكن الواقع يشّب إٔب كجود فجوة بْب مستول اؼبهارات كاؼبعارؼ الٍب يكتسبها اػبرهبوف من كفق زبصصاهتم اؼبختل
ناحية،  كاحتياجات سوؽ العمل كمتطلباتو الٍب تتغّب باستمرار كبتسارع مذىل ال يتواكب مع اؼبعدؿ الذم يسّب بو 

بعض برامج كليات اعبامعة صممت هبدؼ تلبية التطور ُب تصميم الربامج العلمية األكاديبية من ناحية أخرل. كما أف 
احتياج ؾبتمعي ػبريج مثقف من دكف أف تؤىلو لسوؽ عمل ما مثل إعداد خريج مثقف كاع لديو القدرة على النقد 
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كالتحليل للواقع كقضاياه، كربط اجملتمع بالعآب اػبارجي مثل: ـبتلف زبصصات برامج اللغات بكلية اآلداب من ىنا 
لتطوير التعليم كتبِب معايّب أكاديبية قياسية تستلـز إمداد اػبرهبْب بعدد من اؼبهارات اؼبعرفية كالذىنية ظهرت اغباجة 

كالتطبيقية كاؼبهارات العامة أيضنا كما ظهرت اغباجة إٔب ضركرة إهباد معايّب تضمن جودة أداء اؼبؤسسة كتطوره  سواء 
هرت اغباجة إٔب اؼبتابعة كالتقييم كالتأكد من ربقق تلك اؼبعايّب أكانت جامعة أـ كانت كلية أـ كانت معهدنا، كما ظ

كواحدة من أقدـ -عن طريق منح شهادات االعتماد كتراخيصو، كىنا تكمن أنبية دراسة ذبربة جامعة االسكندرية 
عي ُب تطبيق نظم ضماف اعبودة كاالعتماد بوصفهما ضمن أىم كسائل تطوير منظومة التعليم اعبام -جامعات مصر

 كأحدثها، كتبياف مدل كجود إشكالية ُب التطبيق، كاستشراؼ مستقبل تلك النظم على اؼبديْب القريب كالبعيد.

 مفاىيم األساسيةال -ثانًيا
اعبامعة ىي مؤسسة للتعليم العإب كاألحباث، كىي تعطي شهادات أك الجامعة, والتعليم, والتنمية المستدامة: -7

كتوفر دراسة من اؼبستول الرابع)بوصفها استكماؿ للدراسة الثانوية(. ككلمة جامعة مشتقة إجازات أكاديبية ػبرهبيها. 
أىم تعريفات التنمية اؼبستدامة كأكسعها  من كلمة اعبمع، كاالجتماع، كما كلمة جامع؛ ففيها هبتمع الناس للعلم.

العشرين؛ بأهنا "التنمية الٍب تليب احتياجات  انتشارنا ذلك الوارد ُب تقرير "بركنتبلند" ُب أكاسط الثمانينيات من القرف
اعبيل اغباضر من دكف التضحية أك اإلضرار بقدرة األجياؿ القادمة على تلبية احتياجاهتا".) خدهبة منصور أبو زقية، 

ستدامة، بكل من اجملتمع، كالبيئة، كاالقتصاد الرشيد، كاألمن، كتسعى للنهوض هبا (ٓ، ّ: َُِِ
ي
من  تيعُب التنمية اؼب

ستدامة، 
ي
دكف اإلخبلؿ بتوازناهتا، كصيانة حقوؽ األجياؿ القادمة ُب اؼبوارد الطبيعية، كيعد التعليم ألف باء التنمية اؼب

ا من أىم كسائل تعديل كل من القيم، كاؼبواقف، كاؼبهارات، كالسلوكيات، كأمباط اغبياة دبا يكفل  بوصفو كاحدن
ستدامة بواسطة التعليم، عدة من اإلجراءات التنظيمية، كزبطيطنا طويل األجل، انسجامها. كيستلـز التخطيط للتنمية اؼب

 كالسيما أف تطبيق أىداؼ التنمية يأٌب عن طريق أربع عمليات رئيسة ىي:
 اغبصوؿ على اؼبعرفة ذات الصلة. -  ربديد الغايات كاألىداؼ على كبو جيد. - 
 ارة التكيفية.اؼبتابعة كاإلد -    إهباد حوار ؾبتمعي فاعل. - 

تعليم يبيكِّن الدارسْب من اكتساب ما »كأشارت اليونسكو إٔب أف التعليم من أجل التنمية اؼبستدامة ييعربِّ عن:  
يلـز من مهارات، كقيم، كمعارؼ، كتقنيات، كيدعم التعليم مدل اغبياة، كيضمن تفتُّح كل شخص تفتحنا متوازننا، كييًعد 

م، كييشجِّع على إبداء الرأم، كيبيكِّنهم من التمتع بكل حقوقهم، كالقياـ بكل مواطنْب يتحمَّلوف مسؤكلياهت
ـ، فضبلن عن  َُِّكمن الرسائل الرئيسة الٍب يطلقها تقرير التنمية البشرية لعاـ (. َُِٓؾبلة اؼبعرفة، «.)كاجباهتم

مية البشرية، إذ إف السياسات الداعمة التقارير السابقة، أف النمو االقتصادم كحده ال وبقق تقٌدمنا تلقائينا ُب التن
للفقراء، كاالستثمارات ُب إمكانات األفراد بواسطة الَبكيز على التعليم كالتغذية كالصحة كالتشغيل، ىي الٍب تتيح 

كال يقاس التقٌدـ اغبقيقي ُب التنمية (. َُِّاغبصوؿ على العمل البلئق كربقيق التقٌدـ الثابت.) تقرير التنمية البشرية،
البشرية فقط بتوسيع خيارات األفراد، كقدراهتم على ربصيل التعليم، ككضعهم الصحي اعبيد، كالعيش ُب مستول 
مقبوؿ، كالشعور باألماف؛ إمبا يقاس بتدعيم اإلقبازات كتوفّب الظركؼ الداعمة الستمرار التنمية البشرية، كتبقى حصيلة 

( لذا ُ: َُِْ)تقرير التنمية البشرية تقٌوض اإلقبازات، كتقييمها. التقٌدـ ناقصة من غّب تقصي اؼبخاطر الٍب يبكن أف
فمن الضركرم كضع معايّب كأسس يرتكز عليها تقدٙب خدمة التعليم اعبيد، كمعايّب أخرل لضماف ربققها، كمتابعة ذلك 
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غّبات العصر، بواسطة جهة عليا مستقلة، تضمن كتتأكد من استمرارية تقدٙب خدمة تعليمية جيدة، كمتطورة كفق مت
كتليب احتياجات سوؽ العمل اؼبستقبلي، كتؤىل طبلب اليـو من أجل اؼبستقبل، من ٍب تعمل على تقليل الفجوة 
القائمة بْب ما يتعلمو الدارسوف كما وبتاجو سوؽ العمل من معارؼ كمهارات كاذباىات. مع التأكيد على ضركرة دعم 

ية، كفضبلن عن هتيئة اجملتمع اعبامعي بنشر ثقافة اعبودة، لكي سبكن من اؼبؤسسات، عن طريق هتيئة بيئة العمل اؼبوات
 اإلسهاـ ُب منظومة التعليم اعبيد اؼبنشودة. 

أحد العناصر األساسية الٍب تسهم ُب االرتقاء بالعملية التدريسية هبدؼ الوصوؿ إٔب  عضو ىيئة التدريس: -2
افس الشديد بْب مؤسسات التعليم العإب ُب عصر العوؼبة، الذم التميز كربقيق جودة اؼبخرجات، كالسيما ُب ظل التن

يشهد ثورة معرفية كتكنولوجية ىائلة، كتنوعنا ُب أساليب التدريس اغبديثة باستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت. 
دريس بواسطة ئة كل الظركؼ لتحسْب جودة أداء عضو ىيئة التهتيلذلك أصبح لزامنا على مؤسسات التعليم العإب 

عماد أبو الرب عمليات التقوٙب كالتحسْب اؼبستمر، من ٍب  ينعكس  إهبابنا على جودة اؼبؤسسة التعليمية كـبرجاهتا.)
( كأعضاء ىيئة التدريس ضلع مهم ُب منظومة اعبودة كمعيار رئيس من معايّبىا، كىم َٕ: ََِٖكعيسى قدادة، 

ٍب يتوقف قباح أنظمة ضماف اعبودة، كاالعتماد األكاديبي بشكل ال  الفاعلوف األساسيوف كاؼبنفذكف ألنشطتها من
 اهبابية لديهم إزاء تلك النظم. اذباىاتيبكن ذباىلو على مدل كجود 

مفهـو عرفو اؼبعجم الوسيط لغوينا بأنو مشتق من كلمة أجاد؛ أم أتى باعبىيِّد من قوؿ أك عمل،  Quality  الجودة:-3
ا،  ا، كعرفو اؼبعهد األمريكي القومي كأجاد الشيء صّبه جيدن كاعبيد نقيض الردمء، كجاد الشي جوَّده دبعُب صار جيدن

للمعايّب بأنو صبلة السمات كاػبصائص للمنتج، أك اػبدمة الٍب ذبعلو قادرنا على الوفاء باحتياجات معينة. )معجم 
رد مفهـو اعبودة على أهنا درجة . كوبدد قاموس أكسفو (ُْ: َُُِمصطلحات  ضماف اعبودة ُب التعليم العإب، 

أف اعبودة ىي ما يرضي حاجات اؼبستهلك اغبالية كاؼبستقبلية، كيعرؼ فيصل   Deming كيرل ديبنجالتميز كاألفضلية، 
ؿبجوب اعبودة التعليمية بأهنا ربقيق ؾبموعة من االتصاالت بالطبلب هبدؼ إكساهبم اؼبعارؼ كاؼبهارات كاالذباىات 

بأهنا عملية اسَباتيجية إدارية ترتكز  Hixon & Lovelaceلبية توقعات األفراد اؼبستفيدة، بينما يعرفها الٍب سبكنهم من ت
على ؾبموعة من القيم كتستمد طاقة حركتها من اؼبعلومات الٍب تتمكن ُب إطارىا من توظيف مواىب العاملْب 

عبد  عي لتحقيق التحسن اؼبستمر للمنظمة.)كاستثمار قدراهتم الفكرية ُب ـبتلف مستويات التعليم على كبو إبدا
اعبودة أحد الفركع اؼبهمة بعلم اإلدارة اغبديثة، كيرجع تارىبها إٔب ما بعد . (ُٗ: ََِٗالعظيم السعيد مصطفى، 

اغبرب العاؼبية الثانية إذ طبقت الياباف أسس اعبودة على الصناعة فأحدثت طفرة ىائلة تلتها الواليات اؼبتحدة ُب 
يات من القرف العشرين ٍب دخلت أسس اعبودة ُب كل األنشطة كاؼبهن ُب صبيع أكباء العآب كمنها التعليم كقد اػبمسين

ظهرت حركة ضماف اعبودة كرد فعل إهبايب ؼبا أبداه األكاديبيوف كاؼبسئولوف كاجملتمع من قلق حوؿ جودة التعليم العإب، 
 كضماف (َُِٓ شعباف، الدين عمادؽ العمل كنقص التمويل. )ُب ظل التنافس الدكٕب كاالحتياجات اؼبتغّبة لسو 

عملية إهباد آليات كإجراءات تطبق للتأكد من أف اعبودة اؼبرغوبة ستتحقق ُب اؼبنتجات  Quality Assuranceاعبودة :
ألكاديبية كاػبدمات ُب كل األكقات، بغض النظر عن كيفية ربديد معايّبىا، كما إهنا كسيلة للتأكد من أف اؼبعايّب ا

اؼبستمدة من رسالة اؼبؤسسة اؼبعنية قد عيرِّفت كربققت، دبا يتوافق مع اؼبعايّب اؼبناظرة ؽبا سواء أكاف ؿبلينا أـ كاف عاؼبينا، 
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كأف مستول جودة التعليم كالتعلم كاألحباث كاؼبشاركة اجملتمعية مبلئم كيستوُب توقعات اؼبستفيدين النهائيْب من خدمات 
 (ُٔ:  َُُِم مصطلحات  ضماف اعبودة ُب التعليم العإب،اؼبؤسسة.) معج

 ترتكز تلك العملية على مبادئ أساسية، منها؛ مبادئ عملية ضمان جودة التعليم واالعتماد:

 االىتماـ بالطالب كاغبرص على مقابلة احتياجاتو، كتوقعاتو، كربقيق مستويات عالية من رضائو. -
 يط االسَباتيجي، كاؼبوضوعية، كالشفافية، كالعدالةالقيادة اؼبوجهة بالفكر، كالتخط -
 دارة الديبقراطية اؼبعتمدة على اؼبشاركة من كل األطراؼ ذات اؼبصلحة، كاالستقبللية ُب إدارة األنشطةاأل -
 االبتكار؛ بغرض التغيّب اؽبادؼ كالتحسْب كالتطوير اؼبستمر -
 من اػبربات اؼبَباكمة، كتقبل كل ما ىو جديدالتعلم اؼبستمر، كاالنفتاح على العآب، كاإلفادة  -
 االرتقاء باػبدمات الفنية كالتشغيلية ُب اؼبؤسسة كالٍب تقـو بإنتاج اػبدمات التعليمية كالبحثية كاجملتمعية -
يل االىتماـ بالتغذية اؼبرتدة كصبع اؼبعلومات كتوثيقها لئلفادة منها ُب ربسْب ـبرجات النظاـ اؼبؤسسي كتطويرىا. )دل -

 (ٗ، ٖ: ََِٗاؽبيئة القومية لضماف جودة التعليم كاالعتماد، 

ىو صبيع األنشطة الٍب ينبغي أف تقـو هبا اؼبؤسسة أك اؽبيئة  Academic Accreditationاألكاديمي االعتماد -4
ربقق  لتحقيق اؽبدؼ الذم أنشئت من أجلو عن طريق االلتزاـ دبعايّب كإجراءات تؤدم للوصوؿ إٔب ـبرجات كخدمات

.( كما يقصد بو تلك َِ:  ََِٗمتطلبات األداء دبا يعزز ثقة اؼبعنيْب باؼبؤسسة.) عبد العظيم السعيد مصطفى 
العملية اؼبنهجية الٍب سبيكن اؼبؤسسات التعليمية من اغبصوؿ على صفة متميزة، كىوية معَبؼ هبا ؿبلينا كدكلينا كالٍب 

سياسات كإجراءات فعالة لتحسْب اعبودة ُب عملياهتا كأنشطتها تعكس بوضوح قباحها ُب تطبيق اسَباتيجيات ك 
كـبرجاهتا دبا يقابل أك يفوؽ توقعات اؼبستفيدين النهائيْب كوبقق مستويات عالية من رضائهم. )دليل اؽبيئة القومية 

 ( كىناؾ نوعاف من االعتماد نبا؛   ُٖ، ٖ، ٕ:   ََِٗلضماف جودة التعليم كاالعتماد، 

كيقصد بو اعتماد مؤسسة كفق معايّب ؿبددة حوؿ كفاية مكونات اؼبؤسسة التعليمية. كهبرم  المؤسسي االعتماد -ا
 ىذا عادة بواسطة ىيئة االعتماد، كيبنح االعتماد لفَبة ؿبددة من الزمن.

إقليمية يقصد بو اعتماد برنامج أكاديبي معْب من قبل منظمة، أك ىيئة، أك ككالة؛ دكلية أك  االعتماد البرامجي -ب
أك ؿبلية، كعادة لفَبة زمنية ؿبددة؛ بعد التحقق من جودة ىذا الربنامج كمدل مطابقتو لعدد من اؼبعايّب احملددة. 
كيشمل الربنامج األكاديبي ؾبموعة متكاملة كمنظمة من اؼبقررات الدراسية كاؼبكونات األكاديبية الٍب تؤدم إٔب اغبصوؿ 

از صبيع مراحل الربنامج بنجاح.) معجم مصطلحات  ضماف اعبودة ُب التعليم على درجة أكاديبية معينة عند اجتي
 (ٖ: َُُِالعإب،

يتضح فبا تقدـ أف فلسفة االعتماد تقـو إما على أساس كلي)مؤسسة كلها(كإما على أساس جزئي)برنامج أك 
رئيسْب نبا: القدرة اؼبؤسسية، أكثر داخل مؤسسة( جدير بالذكر أيضنا أف معايّب االعتماد اؼبؤسسي تتكوف من ؿبورين 

كالفاعلية التعليمية، كيندرج أسفل كل ؿبور عدة من اؼبعايّب، إيباننا بأف ربقيق مواكبة احتياجات سوؽ العمل اؼبتغّبة 
كاؼبتجددة يرتبط بتهيئة كل من اعبانب اؼبؤسسي مثل معايّب: التخطيط االسَباتيجي، كاؽبيكل التنظيمي، كالقيادة 
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ؼبصداقية كاألخبلقيات، كاعبهاز االدارم، كاؼبوارد، كاؼبشاركة اجملتمعية كتنمية البيئة، فضبلن عن هتيئة اعبانب كاغبوكمة، كا
التعليمي مثل معايّب: الطبلب كاػبرهبوف، كالربامج التعليمية كاؼبعايّب األكاديبية،  التعليم كالتعلم، أعضاء ىيئة التدريس، 

خرل، الدراسات العليا،  نظاـ إدارة اعبودة كالتطوير اؼبستمر. ككذلك األمر فإف البحث العلمي كاألنشطة العلمية األ
معايّب اعتماد الربامج األكاديبي تندرج أسفل ؿبورين رئيسْب نبا: إدارة الربنامج، كالفاعلية التعليمية للربنامج، كالنوعاف  

دارم كالتنظيمي كالقيادم كما يرتكزاف على معايّب كبلنبا من اؼبعايّب اؼبؤسسية أك الرباؾبية يرتكزاف على اعبانب اإل
اؼبوارد كالطبلب  كالتعليم كاسَباتيجياتو كتسعى ضمن معايّبىا كمؤشراهتا كعناصرىا كخصائصها لقياس مدل رضاء كل 

اننا بأف األطراؼ اؼبعنية سعينا للعمل على زيادة مستويات الرضاء، أم أهنا باؼبعُب التسويقي تركز على رضاء العمبلء إيب
   زيادة مستول الرضا يشّب إٔب استمرار اؼبؤسسة كاكتساهبا مكانة متميزة بْب نظّباهتا.  

 األىداف -ثالثًا
يسعى البحث إٔب ربقيق ىدؼ رئيس ىو تقييم ذبربة جامعة اإلسكندرية ُب تطبيق أنظمة اعبودة كاالعتماد، 

 كينبثق منو عدة من األىداؼ الفرعية ىي كاآلٌب:
 رؼ على ذبارب بعض كليات جامعة االسكندرية ُب تطبيق نظاـ اعبودة كاالعتماد.التع -ُ
 التعرؼ على اؼبعوقات، كرصد التحديات. -ِ
 استشراؼ مستقبل نظم ضماف اعبودة كاالعتماد األكاديبي -ّ

 التساؤالت -رابًعا
 انطلق البحث من تساؤالت عدة منها:

 التعليم العإب عمومنا ككليات جامعة اإلسكندرية خصوصنا؟اذا اعبودة كما مدل االحتياج ؽبا ُب ؼب -ُ
 ما أسباب تطبيق أنظمة اعبودة كاالعتماد جبامعة االسكندرية، كمعوقاتو؟ -ِ
 إٔب أم مدل يرتبط التطبيق الفاعل ألنظمة اعبودة بتخصصات أكاديبية معينة؟ -ّ
 تعليم العإب بالتنمية اؼبستدامة؟              إٔب أم مدل يرتبط تطبيق أنظمة اعبودة كاالعتماد ُب خدمة ال -ْ
 ما مستقبل تطبيق أنظمة اعبودة كاالعتماد جبامعة االسكندرية؟ -ٓ

 اإلطار النظري والمنيجية  -خامًسا
تعد نظرية رؤل العآب، كالنظرية اؼبعرفية أىم اؼبوجهات النظرية للبحث كتعرب رؤية العآب عن نسق القيم 

قدات الٍب تؤمن هبا صباعة معينة، كقد لعب ىذا اؼبفهـو دكرنا مهمنا ُب دراسة اجملتمعات الشعبية، كاالذباىات كاؼبعت
(. كيبلحظ أف التأكيد على أنبية رؤية العآب ُٔٓٗكالقركية، كما ارتبط ارتباطنا خاصنا بأعماؿ "ركبرت ردفيلد" )

ىاصنا باىتمامات األنثركبولوجيا اؼبعرفية الٍب أفلحت ُب كالعوامل األيديولوجية ُب التأثّب ُب االستجابة للتغّب كاف إر 
اؼبعرفية، كأنساؽ العواطف كاالذباىات، كأنساؽ الفعل، كارتبط  االنساؽالتمييز بْب اعبوانب اؼبختلفة لرؤية العآب مثل: 

بحث بشكل (. كاعتمد الُِّ: ََِٗالتأكيد على رؤية العآب بنظرية النسبية الثقافية.)شارلوت سيمور ظبيث، 
نظرم على اؼبنهجْب الوصفي كالتحليلي، كما ارتكزت نتائجو أيضنا على دراسة ميدانية ُب كليات كمعاىد جامعة 
اإلسكندرية، كتدعيمنا لعمق الدراسة طبقت الباحثة طريقة دراسة اغبالة؛ إذ اختّب عدد اثنتاف كعشركف حالة لدراستهم 
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للكليات اؼبعتمدة، كأربع حاالت بوصفها فبثلة للكليات كاؼبعاىد الٍب  بشكل مركز، بواقع تسع حاالت بوصفها فبثلة
بعد أف حصلت على إرجاء ُب كقت سابق، كتسع حاالت بوصفها  َُِٔتقدمت لبلعتماد للمرة الثانية ُب عاـ 

عت اؼبعلومات بواسطة طرؽ عدة مثل: اؼبقابلة الشخصي ة كاؼبتعمقة، فبثلْب للكليات الٍب ٓب تتقدـ بطلب لبلعتماد. كصبي
كاؼببلحظة باؼبشاركة، كصيممت أداة حبث تدمج بْب دليل العمل اؼبيدا٘ب كاالستبانة اشتملت على شبانية كثبلثْب 
موضوعنا كسؤاالن منها أسئلة ذات فئات استجابة ؿبددة فضبلن عن أسئلة كموضوعات أخرل مفتوحة غّب ؿبددة 

أنثركبولوجية، ككيزعت أداة البحث على صبيع -يعرؼ بالطريقة السسيو اإلجابة، يػيتىعمق فيها عن طريق اؼبقاببلت فيما
( اثنتْب كعشرين حالة، ٍب أيجريت اؼبقاببلت اؼبتعمقة مع تلك اغباالت، فضبلن عن عدة من ِِاغباالت البالغ عددىا )

انت اؼببلحظة اؼبقاببلت اؼبتعمقة مع بعض القيادات الستيضاح بعض اعبوانب كالتأكد من بعض البيانات. كما ك
باؼبشاركة أداة ىامة عبمع اؼبعلومات، بوصف الباحثة عضو ىيئة تدريس كما تشغل كظيفة تنفيذية ُب ؾباؿ اعبودة 
جبامعة اإلسكندرية فبا أتاح الفرصة ؼبعايشة الوضع الراىن، كالتواصل مع عدد كبّب من القيادات كأعضاء ىيئة التدريس 

فة العديد من اؼبشكبلت كاؼبعوقات اؼبتصلة بنظم اعبودة كاالعتماد األكاديبي دبختلف  ُب ىذا اجملاؿ كتبادؿ النقاش كمعر 
 كليات اعبامعة كمعاىدىا.

 اإلطار الزمنى إلجراء البحث والدراسة الميدانية -سادًسا
انقسمت لثبلث  َُِٔحٌب النصف األكؿ من عاـ  َُِِاستغرؽ البحث الفَبة اؼبمتدة من أكاخر عاـ 

لة التمهيدية، كمرحلة القراءة اؼبنظمة كاؼبتخصصة، ٍب مرحلة الدراسة االستطبلعية كاؼبيدانية، كأخّبنا مرحلة مراحل؛ اؼبرح
 التحليل كاستخبلص النتائج.   

 المجال المكانّي: تعريف مجتمع البحث, وموقفو من االعتماد  -سابًعا
كأقدـ جامعة تارىبينا؛ تتكوف من عشرين  مصر بعد جامعة القاىرة،  ُبجامعة اإلسكندرية ثا٘ب جامعة حديثة 

ـ، كأحدثها كلية الدراسات السياسية ُّٖٗكلية، كثبلثة معاىد حبثية عليا أقدمها كلية اآلداب الٍب أنشئت عاـ 
ـ. تغطى كليات اعبامعة، كمعاىدىا عدة من التخصصات؛ فيضم قطاع الصحة  َُِْكاالقتصادية الٍب أنشئت عاـ 

الصيدلة، كالطب، كطب األسناف، كمعهد البحوث الطبية، كاؼبعهد العإب للصحة العامة، كليات مثل: التمريض، ك 
، كمعهد الدراسات العليا كالبحوث، كيضم قطاعا اؽبندسة، كالزراعة كالغذاء   كيضم قطاع العلـو كليات مثل: العلـو

العلـو االجتماعية فيضم كليات مثل كليات مثل: اؽبندسة، الزراعة، كالزراعة سابا باشا، كالطب البيطرم، أما قطاع 
اآلداب، كالتجارة، كالَببية، كالَببية الرياضية بنات، كالَببية الرياضية بنْب، كاغبقوؽ كالَببية النوعية، كرياض األطفاؿ، 

 ُكالفنوف اعبميلة، كالسياحة كالفنادؽ، كالدراسات السياسية كاالقتصادية.

                                                           
ُ http://au.alexu.edu.eg/Arabic/About%20Us/Pages/University-Ranking.aspx  للمزيد من

 َُِٔ/ ْ/ْلرابط التإب  بتاريخ اؼبعلومات يبكن الرجوع إٔب ا
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 مادموقف كليات ومعاىد الجامعة من االعت -

كميات ومعاىد تم إرجاء  كميات معتمدة
اعتمادىا وتقدمت مرة أخرى 

 لالستكمال

كميات ومعاىد تم إرجاء 
اعتمادىا ولم تتقدم مرة أخرى 

 لالستكمال

كميات ومعاىد تقدمت 
 بطمب زيارة االعتماد

كميات لم تتقدم 
بطمب زيارة 
 االعتماد

, م2011التمريض عام 
, م2012الطب عام و 
عام  اضية بناتالتربية ريو 

رياضية الالتربية , و م2013
 العموم, و 2013عام  بنين
اليندسة , و م2014عام 
الزراعة عام , و م2014عام 

طب األسنان , و م2015
 م2015عام 

 
 
, والصيدلة, الطب البيطرى

معيد الدراسات العميا و 
, والمعيد العالي والبحوث

عام  لمصحة العامة 
 م2016
 

 
 

 سابا باشا –الزراعة 

 
 

, التربية النوعية
والسياحة والفنادق, 
 ومعيد البحوث الطبية

 م2016عام 
 

 
 

 التجارة
 اآلداب
 الحقوق
 التربية

 الفنون الجميمة
 رياض األطفال
الدراسات 
اإلقتصادية 

 والعموم السياسية

 خصائص الحاالت المدروسة  -
كاختّبت اغباالت بوصفها فبثلة  تركزت الدراسة اؼبيدانية ُب عدد من كليات جامعة اإلسكندرية كمعاىدىا

عبامعة اإلسكندرية، كبناءن على أربعة معايّب ىي: االنتماء ؽبيئة التدريس جبامعة اإلسكندرية، دبختلف كلياهتا اؼبعتمدة 
كغّب اؼبعتمدة، فضبل عن عدد من القيادات. توزعت اغباالت كاآلٌب: سبع حاالت يشغلوف كظيفة مدرس، كست 

أستاذ مساعد، فضبلن عن تسع حاالت يشغلوف كظيفة أستاذ. كما ضمت اغباالت تسع  حاالت يشغلوف كظيفة
حاالت بوصفها فبثلة للكليات اؼبعتمدة، كأربع حاالت بوصفها فبثلة للكليات الٍب أيرجئ اعتمادىا كتقدمت مرة أخرل 

 لبلستكماؿ، كتسع حاالت بوصفها فبثلة لكليات ٓب تتقدـ بطلب االعتماد.

حالة. كما تباينت فئاهتم العمرية   ُٔحاالت، كاإلناث:  ٔات النوعية للحاالت مابْب الذكور تباينت الفئ
 ٗ( سنة فأكثر، َٓحاالت ) ٖ( سنة َٓ: ُْحاالت ) ْ( سنة َْ: ُّ( سنة حالة كاحدة )َّ: ُِكاآلٌب:)

درجة اؼبشاركة متفاكتة فيما  حاالت. شارؾ صبيعهم ُب أداء مهاـ نظاـ اعبودة الداخلي باؼبؤسسة اؼبنتسبْب ؽبا ككانت
 بينهم؛  فبعضهم شارؾ بقوة، كبعضهم اآلخر ُب أضيق نطاؽ؛ ٓب يتجاكز إعداد توصيف مقرر يقـو بتدريسو

 نظام ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي: تجربة جامعة اإلسكندرية  -ثامًنا
ودة ىنا مدل توافر اذباىات إهبابية لدل ثقافة جودة خدمة التعليم العإب بْب القبوؿ كالرفض: يقصد بثقافة اعب-

منتسيب ؾبتمع البحث بكل فئاهتم كبو نظم ضماف اعبودة كاالعتماد كفبارساهتما دبا يدفع ُب اذباه دعم كجودىا 
كاستمرار تعزيزىا، كُب ضوء الدراسة اؼبيدانية يوجد تباين بْب اغباالت فيما ىبتص بتوافر ثقافة اعبودة فبعضهم شارؾ ُب 

رات التدريبية،  ككرش العمل اؼبنفذة بواسطة اعبامعة، كاؼبؤسسات التابعة ؽبا؛ بوصفهم متدربْب، أك مدربْب، أك  الدك 
كليهما معنا، فالغالبية العظمى شاركت كلكن بدرجات غّب متكافئة؛ ضعيفة، كمتوسطة، كقوية، كاف اكتساب ثقافة 
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ن آلية إدارية جديدة لتطوير خدمة التعليم العإب، كإما بدافع اعبودة  إما بدافع اؼبعرفة العامة فقط، ككشف النقاب ع
اؼبعرفة من أجل التطبيق الصحيح، إذ استهواىم فكر اعبودة كفبارساهتا،  كىؤالء ُب الغالب حريصوف على التدريب 

لك الكثّب من كاقتفاء أثر أماكن التدريب التخصصية اؼبعتمدة من اؽبيئة القومية لضماف جودة التعليم، كيبذلوف ُب ذ
للعمل بوصفهم مراجعْب معتمدين؛ ينقلوف معارفهم، -فيما بعد-الوقت كاؼباؿ كاعبهد، كىؤالء ُب الغالب من تأىلوا 

كخرباهتم، كذبارهبم لزمبلئهم من أعضاء ىيئة التدريس، داخل كخارج جامعتهم كييسهموف ُب دعمهم فنينا من أجل دعم 
االعتماد. فضبلن عن بعضهم فبن تولوا مهاـ تنفيذية ُب ؾباؿ اعبودة من دكف أف تطبيق نظم اعبودة، كالوصوؿ هبم إٔب 

يكونوا مؤىلْب ؽبا دبا يكفي. باإلضافة إٔب عدد غّب قليل من اؼبعارضْب لفكر اعبودة كفبارساهتا كيعزفوف عن اؼبشاركة ُب 
ة من اؼبوضوعات كاجملاالت اؽبامة الٍب أم من أنشطتها سواء داخل كلياهتم أك خارجها.  كتشتمل ثقافة اعبودة على عد

كما شاركوا ُب إكساهبا لآلخرين داخل اعبامعة كخارجها مثل: التخطيط االسَباتيجي، ككيفية إعداد   اؼببحوثْباكتسبها 
امج اػبطة البحثية، كمعايّب اعبودة ُب العملية التعليمية، كاؼبعايّب األكاديبية كخرائط اؼبنهج، ككيفية إعداد كثائق الرب 

)توصيف الربامج كاؼبقررات كتقاريرىم، كمصفوفاهتم( اسَباتيجيات التعليم كالتعلم، مقدمة ُب إدارة اعبودة الشاملة ُب 
مؤسسات التعليم العإب، اعبودة كتطبيقاهتا، اؼبراجعة الداخلية، الدراسة الذاتية، ك...إْب. اعبدير بالذكر أف بالرغم من 

عبودة إال أهنا ٓب تنتشر بالقدر الذم يبِب اذباىات إهبابية سبامنا حياؽبا، كيدفع ُب اذباه تطوير اعبهود اؼببذكلة لنشر ثقافة ا
 خدمة التعليم العإب كيبكن ذباكزنا القوؿ بانتشار مفاىيم اعبودة بشكل نظرم كليس ثقافة اعبودة.

 أف عدة من األسباب أدت إٔبأكد غالبية اؼببحوثْب على  نظم ضمان الجودة واالعتماد األسباب، واألىداف: -
 االذباه كبو تطبيق نظم ضماف اعبودة كاالعتماد دبؤسسات اعبامعة، كتلك األسباب ىي غاية ُب األنبية كمنها:

 ضعف كل من القدرة اؼبؤسسية، كالتعليمية ُب عدد كبّب من كليات اعبامعة -
هاراهتم اؼبكتسبة مع متطلبات سوؽ العمل؛ البفاض مستول جودة اػبرهبْب اغباليْب، كعدـ تبلـؤ معارفهم، كم -

 بالداخل كاػبارج.
إف أكضاع التعليم اعبامعي اغبالية ُب بعض مؤسسات اعبامعة، كما وبدث من تغّبات مستمرة خارج اعبامعة ال  -

 تدعم ربقق التنمية اؼبستدامة ُب قطاع التعليم. 

هو معاعبة األكضاع الراىنة الغّب مواتية، كاؼبستهدؼ من تطبيق تلك النظم _من كجهة النظر الشخصية_ ف
إعداد طالب اليـو كتأىيلو علمينا كمهارينا ال لسوؽ العمل اغبإب، كإمبا  أمكالعمل من أجل دعم فكر مستقبلة التعليم، 

لسوؽ عمل مستقبلي، كىذا يستلـز استشراؼ مستقبل سوؽ العمل اؼبتغّب كاؼبتجدد باستمرار، كتأىيل الطالب كفق 
اتو، كمن ٍب ربقيق مستويات رضاء عالية لو بوصفو مستهلكنا للخدمة التعليمية، كؿبورنا ىامنا من ؿباكرىا، فضبلن مقتضي

عن زيادة رضاء اؼبستفيدين من خدمات مؤسسات اعبامعة. كما أف زيادة عدد اؼبؤسسات اػباصة الٍب تقدـ خدمة 
التدريس باعبامعات اغبكومية للعمل هبا ُب بيئة تعليمية التعليم اعبامعي اعبيد آخذة ُب التزايد، كتستقطب ىيئات 

ا للجامعات اغبكومية، من ٍب يعد تطبيق نظم اعبودة كاالعتماد ؿباكلة  كمادية مواتية، كتشكل إٔب حد ما هتديدن
 الستعادة اؼبكانة اؼبتميزة للتعليم العإب اغبكومي. كاؼبستهدؼ من كجهة نظر اؼببحوثْب كاآلٌب:

 تياجات سوؽ العمل اؼبتغّب؛ على كل اؼبستويات احمللية كالدكلية مواكبة اح -
 ، كربسْب فرص التعليم كالتعلم.تعزيز كل من البيئة اؼبؤسسية، كالتعليمية -
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 ربسْب مستول جودة اػبرهبْب، كزيادة فرص تشغيلهم على كل اؼبستويات احمللية كاإلقليمية كالدكلية. -
 ة ُب ؾباؿ التعليم عامة، كالتعليم العإب خاصةربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدام -

تبْب من الدراسة اؼبيدانية كجود ارتباط بْب نظم اعبودة  ارتباط نظم الجودة ببعض المتغيرات وإمكانية تطبيقها: -
كبعض اؼبتغّبات األخرل مثل: االعتماد األكاديبي إذا إف تطبيق ىذه النظم يكوف كسيلة لتحقيق غاية قريبة ىي 

وؿ على االعتماد األكاديبي على اؼبستول القومي، أما الغاية البعيدة فهي اغبصوؿ على االعتماد الدكٕب كاكتساب اغبص
مكانة متميزة بْب دكؿ العآب، من ٍب تزكيد اجملتمع خبرهبْب يتمتعوف دبواصفات كمؤىبلت عاؼبية، معَبؼ هبا على كل 

اغباالت_ رأل أف ىناؾ ارتباط بْب التطبيق الفعاؿ لنظم  % فقط منَٓاؼبستويات؛ بالداخل كاػبارج. كبعضهم_
اعبودة، كبعض التخصصات األكاديبية، فقد يتناسب بشكل أكرب مع التخصصات العلمية اؼبعتمدة على التجريب 
، كالطب، كاؽبندسة، بينما يصعب ُب زبصصات أخرل مثل قطاع اآلداب كالعلـو اإلنسانية  كالقياس الدقيق مثل العلـو

جتماعية، بينما رأل بعضهم اآلخر عكس ذلك كأف تطبيق نظم اعبودة ال يقتصر على زبصص بعينو بقدر ما يرتبط كاال
دبتغّب آخر ىو عدد الطبلب اؼبقبولْب سنوينا دبا يفوؽ قدرات اؼبؤسسات، فكثافة األعداد ىى اؼبعوؽ كليس طبيعة 

بدليل حصوؿ بعض كليات اعبامعة  -االجتماعيةُب إشارة إٔب كليات القطاع العلمي، كقطاع العلـو -التخصص
اؼبنتسبة لقطاع العلـو االجتماعية على االعتماد األكاديبي مثل كليٍب الَببية الرياضية للبنات كالبنْب. كما يرتبط التطبيق 

ة من اؼبعنيْب الفاعل لنظم اعبودة بتوافر اؼبعرفة بسياساهتا كفبارساهتا؛ إذ يستلـز توافر ثقافة اعبودة لدل نسبة كبّب 
باؼبؤسسة بدءن من القيادة العليا كالوسطى، حٌب أصغر عامل بسيط؛ فغياب ثقافة اعبودة معوؽ رئيس أماـ اؼبضي قدمنا 

تطبيق نظم اعبودة كمعايّبىا كاكتساب ثقافتها كفبارساهتا كاغبصوؿ ُب التخطيط أك التنفيذ أك اؼبتابعة. كالشك ُب أف 
ربقيقنا ألىداؼ التنمية اؼبستدامة بوصفها أحد اؼبتغّبات اؼبرتبطة بنظم اعبودة كىذا ما  على االعتماد األكاديبي يعد

 أكده غالبية اؼببحوثْب، إذ ٓب يعد اؼبستهدؼ ىو التعليم فقط بل التعليم اعبيد، كاؼبستداـ.

علم ألف نظم أكدت كل اغباالت على أف تطبيق نظم اعبودة علم كما أنو فن، فهو  فنيات تطبيق نظم الجودة: -
إدارة اعبودة، كضماهنا تستند إٔب فكر، كتعتمد على عدة من اؼبناىج كالطرؽ، كؽبا اسَباتيجيات عمل منظم كمتواتر 
ترتكز على عدة من األسس العلمية كاؼبمارسات الضابطة كاغباكمة  للتنفيذ كالٍب هبب أف ييلم هبا اؼبعنيوف بالتخطيط أك 

جيد، عن طريق التدريب كالتعلم الذاٌب، أما الفن فيتمثل ُب اعتماد اؼبمارسات الفعلية التنفيذ أك اؼبتابعة على كبو 
على اػبربة العملية كمهارات القائمْب على تنفيذىا ،ككيفية التعامل مع منتسيب اؼبؤسسة الراغبة  -بشكل كبّب-للجودة 

صة كأهنا تلقى معارضة ليست باغبجم ُب تطبيق نظم اعبودة كاالعتماد لدفعهم للعمل على تطبيق تلك النظم، خا
غّب اؼبعتمدة. إذ إف التطبيق الفعاؿ يرتبط ُب جزء منو بشخصية اؼبنفذ  القليل سواء بالنسبة للكليات اؼبعتمدة أك

 كقدرتو على احتواء، كتقبل اؼبتعاملْب معو، كاستغبلؿ أقصى طاقاهتم

باينت نظرة اجملتمع اعبامعي ُب كل كليات اعبامعة ت نظرة المجتمع الجامعي ألنظمة ضمان الجودة واالعتماد: -
ينظر إليها  % من منتسيب الكليات_َٓكمعاىدىا كبو جدكل تطبيق نظم اعبودة كاالعتماد؛ فبعضهم _أكثر من 

بوصفها عملية شكلية الستيفاء اؼبستندات كالوثائق كتستيفها ال تستند إٔب فبارسات فعلية، السيما ُب ظل ظركؼ كبيئة 
ّب جيدة، كمن ٍب ال جدكل من تطبيقها، بل إهنا مضيعة للوقت كاعبهد، إذ إف نتائج تقييم األداء الٍب تتم ال عمل غ

ُب الغالب_ خطط ربسْب، كتعزيز، كينظر ىؤالء ؼبعايّب اعبودة نظرة سخرية، بوصفها دربنا من اػبياؿ بعيدنا  -يستتبعها
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ىؤالء الفريق الرافض للتغيّب، كاؼبقاـك للجودة كأنشطتها، كيتبْب من  سبامنا عن كاقع اجملتمع اعبامعي كمشكبلتو. كيشكل
_خاصة بعض أعضاء ىيئة التدريس من األساتذة اؼبتفرغْب _  معايشة الواقع اعبامعي إف غالبية اؼبقاكمْب لنظم اعبودة

التعليم العإب، كيعزفوف  قد يكونوا ملمْب ببعض مفاىيم اعبودة كلكنهم يرفضوهنا بوصفها ثقافة جديدة ُب إدارة خدمة
عن اكتساهبا. كبعضهم اآلخر يبتلكوف ثقافة اعبودة معرفة كتطبيقنا، كلديهم الفهم الصحيح ؽبا كلكنهم قلة، كعلى 
الرغم من ذلك أسهموا ُب دعم نظم اعبودة دبؤسساهتم كانتقلوا هبا لبلعتماد. كيؤكد أنصار اعبودة أهنا ليست استيفاءنا 

ق بل ىي أسلوب عمل كرقي كتطبيقي)افعل ما تكتب، كاكتب ما تفعل( كالنظرة إليها بوصفها للمستندات كالوثائ
لقواعد كنظم اعبودة . دبعُب آخر فإف نظرة معظم العاملْب ُب  خاطئاستيفاء مستندات)تستيف كرؽ( ينتج عن فهم 

رقينا كمستندينا ال يرقى إٔب كونو حقل التعليم يوجد هبا قصور ُب الفهم كمن ٍب يعتربكف تطبيق نظم اعبودة شكبلن ك 
منهجنا علمينا تطبيقينا، بسبب البفاض مستول األداء الفعلي ؼبعايّب اعبودة كتطبيقاهتا ، فضبلن عن طريقة صياغة معايّب 
االعتماد، فبا أكجد لدل بعضهم نوع من اؼبقاكمة لسياسة التغيّب بسبب الشعور اؼبكتسب باإلحباط لندرة تغيّب الواقع 

ـ تفعيل ما ىو مدكف ُب الوثائق، كعدـ ظهور أثر اهبايب لنظم اعبودة بالرغم من كجود نظم داخلية للجودة بكل كعد
مؤسسات اعبامعة. كىذا الرأم خاص باغباالت اؼبنتسبة للكليات الٍب ٓب تتقدـ لبلعتماد بسبب كثافة أعداد الطبلب 

ىذا الرأم كثّبنا لدل بعض اؼبنتسبْب للكليات اؼبعتمدة كال سيما  كعدـ كفاية البنية األساسية التعليمية هبا، كال ىبتلف
مع عدـ ربقق أية مزايا ملموسة، كإف كاف االعتماد قد حقق ؽبم مزايا معنوية كمكانة متميزة على اؼبستول احمللي. كىم 

سوؼ يشهد فكر شباب يؤكدكف أف شبار االعتماد بالنسبة ؼبنتسيب كخرهبي الكليات اؼبعتمدة آتية حٌب كإف تأخرت، ك 
 أعضاء ىيئة التدريس ُب اؼبستقبل كمع انتشار ثقافة اعبودة اذباىات أكثر اهبابية كبو تبِب تلك النظم فكرنا كتطبيقنا. 

سعى البحث إللقاء الضوء على تلك : أسباب حصول بعض كليات الجامعة على االعتماد األكاديمي -
 األسباب، مرتبة حسب أنبيتها كاآلٌب:

كاالعتماد بْب غالبية اؼبعنيْب كاؼبنتسبْب  م اإلدارة السيما اجملالس اغباكمة بالكليات، كانتشار ثقافة اعبودةدع -ُ
 الداعمة للفاعلية التعليمية.للكليات، كتوافر البنية األساسية، كالتسهيبلت اؼبادية كالتجهيزات 

 ب باؼبؤسسة اؼبعتمدةالطبل كأعداد ،تبلـؤ معايّب اعبودة مع كل من طبيعة التخصصات -ِ
 كضوح جدكل االعتماد األكاديبي لدل بعض منتسيب الكلية، كالسيما فريق العمل اؼبشارؾ ُب التنفيذ -ّ

تبْب كجود عدة من اؼبعوقات، قد تتشارؾ صبيع معوقات تطبيق نظم ضمان الجودة واالعتماد وتحدياتو:  –
عضها اآلخر، كتتباين درجة أنبيتها من كجهة نظر اؼببحوثْب الكليات ُب بعضها، كما قد ىبتص قطاع من دكف غّبه  بب

 من مؤسسة ألخرل، كيبكن ترتيبها تنازلينا حسب درجة األنبية كاآلٌب:
ضعف ثقافة اعبودة كاالعتماد، كمقاكمتها بواسطة منتسيب الكليات عامة، كالسيما الٍب ٓب تتقدـ لبلعتماد، كؽبذا  -ُ

 دـ االقتناع جبدكاه،...إْب.أسباب عدة منها رفض التغيّب، كع
إف عدـ تفعيل سياسات كإجراءات اؼبساءلة كاحملاسبة بشأف عدـ تطبيق نظم اعبودة، أعطى انطباعنا بأهنا أمر  -ِ

 اختيارم، كليس ملزمنا عبميع اؼبؤسسات التابعة للجامعة
نطبق ىذا على كل مؤسسات اعبامعة تزايد أعداد اؼبقبولْب سنوينا مع ؿبدكدية اإلمكانات كالتسهيبلت اؼبادية؛ كي -ّ

 بدرجات متفاكتة، كتعد الكليات النظرية األكفر حظنا ُب استقباؿ أعداد كثيفة سنوينا 
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عدـ تقبل فكرة التقوٙب الذاٌب كنقد اآلخر، إذ تصطدـ بعض متطلبات نظم اعبودة ببعض األعراؼ اعبامعية  -ْ
ريس بشكل دكرم بواسطة الطبلب، أك الزمبلء، كُب اغباالت القليلة الراسخة، الٍب ربوؿ دكف تقييم أداء عضو ىيئة التد

.  الٍب يقيم فيها األداء كتكوف النتائج غّب ميرضية، يصعب ازباذ اإلجراء التصحيحي البلـز
عدـ كضوح جدكل االعتماد األكاديبي بالنسبة ؼبنتسيب عدـ كجود قوانْب ملزمة داعمة لتطبيق نظم اعبودة، ك  -ٓ

عاىد عامة، كالسيما الٍب ٓب تتقدـ لبلعتماد. أما اؼبعوؽ األىم الذم ٓب يشر إليو اؼببحوثْب فيتضح ُب أف الكليات كاؼب
نظم اعبودة ٓب تدعم على اؼبستول اإلدارم األعلى، أم على مستول سياسة الدكلة كمنظومة متكاملة، كملزمة عبميع 

لتنافسية بْب اؼبؤسسات على تطبيق ىذا النظاـ، من ٍب األطراؼ، كليس بالشكل الذم بدأت بو كنوع من اؼبشركعات ا
بدا األمر اختيارينا، يرتبط بتوافر الرغبة لدل بعض منتسيب الكليات من ٍب بدا ككأنو مرتبط دبصاّب فئة خاصة من دكف 

ية كالقانونية  ترل الباحثة أف عدـ هتيئة البُب األساسية، كالتشريع غّبىم فبا شكل جانبنا من اؼبقاكمة القوية للنظاـ.
لتتناسب مع نظاـ إدارم جديد أمر غاية ُب األنبية، كما أف هتيئة اجملتمع اعبامعي لتقبل ثقافة اعبودة شابو بعض 
القصور بالرغم من تنفيذ كمنا ىائبلن من الدكرات ككرش العمل إال أهنا ُب الغالب كانت غّب كافية لنشر الثقافة، بل 

الدكرات اؼبناسبة من حيث الكم كالكيف فيعزؼ عنها معظمهم لتكلفتها كطوؿ نشرت بعض مفاىيم اعبودة، أما 
مدهتا دبا ال يتناسب مع أعبائهم الوظيفية، كيقبل عليها بعضهم بإرادهتم اغبرة كمن دكف إجبار. أما اؼبعوؽ األىم من 

ٕب على مستول الدكلة كبالتإب كجهة نظرم فهو عدـ تبِب نظم اعبودة بوصفها سياسة إدارية ُب أداء خدمة التعليم العا
تصبح ملزمة للجميع من دكف اختيار، كيتم تبنيها بشكل مرحلي يسبقها مرحلة سبهيدية سبهد فيها كل العوامل اؼبطلوبة  

ا على دراسة األكضاع الراىنة لكل مؤسسة أك لكل قطاع أكاديبي على حدة كربديد معايّب مناسبة لو نابعة منو، بناءن 
رحلة التنفيذ، يلتـز هبا اعبميع من دكف ترؾ األمر للرغبات كاألىواء، كاعبدؿ الشديد الذم ال طائل منو، من ٍب يليها م

 كيتخلل ذلك متابعة كتقييم لؤلداء من أجل تصحيح اؼبسار.

جدير بالذكر أف حصوؿ بعض  عوامل القوة والضعف والفرص والتهديدات بالنسبة للكليات المعتمدة: -
تماد األكاديبي ليس هناية اؼبطاؼ، بل إنو بداية ككسيلة للوصوؿ إٔب مرحلة أعلى ىي االعتماد الكليات على االع

الدكٕب، الذم دبوجبو تقـو مؤسسات التعليم العإب بإعداد خريج مؤىل، معرفينا كمهارينا، كقادر على العمل ُب أم 
و خطوة على طريق التعليم تنقلو إٔب مرحلة مكاف داخل بلده أك خارجو؛ خريج يدرؾ أف اغبصوؿ على اؼبؤىل العإب ى

أخرل أكثر حرية يتعلم فيها ذاتينا كعن بعد، كمدل اغبياة. كلذلك فإف الكليات اؼبعتمدة تواجو مشكلة اغبفاظ على 
االعتماد، فشهادة االعتماد ليست أبدية، فهي مؤقتة بزمن مدتو طبس سنوات، لذا حاكؿ البحث استقصاء أىم عوامل 

ضعف لدل اؼبؤسسات اؼبعتمدة، كالفرص اؼبتاحة، كالتهديدات الٍب تواجهها، ليتضح ما ذكرتو ُب بداية الفقرة القوة كال
بأف االعتماد األكاديبي بالنسبة ؽبم ربوؿ من كونو غاية إذ أصبح كسيلة لغاية أىم كأكرب ىي االعتماد الدكٕب، كمن 

 أبرز عوامل القوة الٍب ًب استقصائها ما يأٌب:
ل على زيادة اؼبوارد الذاتية عن طريق جذب مصادر سبويل جديدة لتمويل خطط التحسْب، كضركرة زبصيص العم -

 حافز مادم لتحفيز أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنيهم كالعاملْب بالكليات اؼبعتمدة.
قصِّر -

ي
 ضركرة تطبيق نظم اؼبساءلة كاحملاسبة، كتقدير اؼبلتـز كؿباسبة اؼب

 ثقافة اعبودة كفق برنامج ؿبدد كمستمر كبواسطة مدربْب معتمدين.االستمرار ُب نشر  -
 كجود ؾبموعة من أعضاء ىيئة التدريس الداعمْب لنظم اعبودة كاالعتماد -
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 تنفيذ كمتابعة خطط االستمرارية بواسطة مسئولْب داخليْب كخارجيْب، هبدؼ تصحيح اؼبسار -
 دة بوصفها اؼبنوطة دبتابعة تنفيذ أنشطة ضماف اعبودة كاالعتماددعم اإلدارة العليا بالكليات لوحدات ضماف اعبو  -
 زبصيص دعم مادم للمؤسسات أك الربامج اؼبلتزمة دبعايّب اعبودة لتلبية متطلباهتم -

أما عن الفرص اؼبتاحة ؼبنتسيب الكليات اؼبعتمدة: فبعضهم رأل عدـ كجود أية فرص ما عدا تقلدىم مكانة 
بْب كليات اعبامعة عامة، كالسيما الكليات اؼبناظرة باعبامعات األخرل داخل اعبمهورية علمية كأكاديبية متميزة 

كخارجها، كرأل بعضهم فرصنا مثل: العمل ُب اػبارج كالداخل السيما الدكؿ العربية ، كاستكماؿ الدراسات العليا 
يات مثل: اغبفاظ على مكتسبات للخرهبْب، كإتاحة النشر الدكٕب للبحوث العلمية. كىناؾ بعض التهديدات/ التحد

االعتماد، كصعوبة إقناع أعضاء ىيئة التدريس باالستمرار ُب أعماؿ اعبودة من دكف كجود عائد ملموس، كنقص 
اإلمكانات اؼبادية كالبشرية الداعمة لعمليات التطوير كالتحسْب ُب خطط االستمرارية، كالكليات كاؼبعاىد اػباصة الٍب 

التطوير كاالعتماد، كالفساد، كعدـ االنتماء ؼبصاّب الببلد، كتغّب إدارة اؼبؤسسات بكل  تتوافر لديها إمكانات
مستوياهتا، كضعف دعم اإلدارة لوحدات ضماف اعبودة، كتزايد اعداد الطلبة بنسية ال تتوافق مع اإلمكانات اؼبعملية 

 كالعملية 
ة، تشّب إٔب أف معوقات أنظمة اعبودة كاالعتماد إف معايشة الواقع اعبامعي فضبلن عن نتائج الدراسة اؼبيداني 

زبتلف من مؤسسة ألخرل، بالرغم من تشابو بعض اؼبعوقات بْب كل اؼبؤسسات إال أهنا تتباين ُب حدهتا كُب طريقة 
 نبا:معاعبتها من مؤسسة ألخرل، كبصفة عامة  يوجد نوعْب من األسباب؛ 

كترديها، كغياب التخطيط اعبيد، كضعف الدافعية ككجود  مثل ضعف القدرات اؼبؤسسية :أسباب داخلية -أوال
اذباىات سلبية ذباه أنظمة اعبودة كاالعتماد لدل الغالبية العظمى من منتسيب مؤسسات اعبامعة، كعدـ دعم اإلدارة 

بلن بتلك النظم كعدـ معرفتهم اعبيدة بأنبيتها، فض اكَباثهمالعليا ببعض الكليات لوحدات ضماف اعبودة بسبب عدـ 
عن كجود بعض القيم السلبية كاالتكالية، كالفردية، كاألنانية، كاحملسوبية، كتغليب اؼبصلحة الشخصية على اعبماعية. 
كإف كاف يوجد ؾبموعة قليلة فبن يغلبوف اؼبصلحة العامة على اؼبصلحة اػباصة فهم غّب كافْب للوصوؿ باؼبؤسسة 

ظمة اعبودة قائمة على العمل اعبماعي كتقتضي مشاركة كل أطراؼ اؼبنظومة لبلعتماد، كإف حاكلوا فغالبنا يتعثركا ألف أن
 داخل اؼبؤسسة كخارجها، كليس فقط الفريق التنفيذم بوحدات ضماف اعبودة بالكليات.

 أم أف اؼبؤسسة غّب مسئولة عنها بشكل مباشر مثل عدـ هتيئة البيئة القانونيةأسباب خارجية: : ثانًيا
ة، كعدـ هتيئة اجملتمع اعبامعي لتقبل ثقافة اعبودة بالشكل الذم يدعم تطبيقها ُب كل مؤسسات كالتشريعية، كاؼبالي

اعبامعة بالقدر نفسو. كما أف تطبيق أنظمة اعبودة دبؤسسات اعبامعة أمر اختيارم، قائم على اغبرية كاؼبنافسة، ككذلك 
أعداد الطبلب اؼبقبولْب دبؤسساتو، كضعف ميزانية  زيادة الطلب اجملتمعي على التعليم العإب كما نتج عنو من زيادة

التعليم كالبحث العلمي، دبا يعوؽ دعم البُب األساسية، فضبلن عن توحيد معايّب تقييم اؼبؤسسات اعبامعية من دكف 
قافية فنية، أك زبصصية، ناىيك عن بعض القيود الث بشرية، أك النظر إٔب إمكاناهتا غّب اؼبوحدة، سواء أكانت مادية، أك

كالبّبكقراطية الٍب تدعم ؾبانية التعليم بقدر أكرب كثّبنا من دعم جودة التعليم، فضبلن عن القيود اؼبتعلقة بعدـ استقبللية 
اعبامعات كالكليات ُب إدارة اؼبوارد اؼبالية كتوظيفها من أجل دعم أنظمة اعبودة كاستيفاء معايّبىا كمتطلباهتا هبدؼ 

، تتسم بالتطور كالتغّب اؼبستمر كاؼبركنة الكافية الٍب سبنحها القدرة على تلبية احتياجات تقدٙب خدمة تعليمية جيدة
اجملتمع كسوؽ العمل من اػبرهبْب اؼبؤىلْب. تعد األسباب الداخلية كاػبارجية من أبرز نقاط الضعف الٍب تعَبم التطبيق 
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الكليات اؼبعتمدة، كبعض الكليات الٍب تقدمت األمثل لنظم اعبودة بكليات اعبامعة كمعاىدىا، كجدير بالذكر أف 
للمرة الثانية بعد حصوؽبم على مهلة للتحسْب استطاعت أف تعاِب كل األسباب كاؼبعوقات سالفة الذكر عن طريق 

(كبالرغم من ذلك مازاؿ اؼبعوؽ الرئيس أمامها بعد االعتماد CIQAAPسبويل من كزارة التعليم العإب كبواسطة مشركع )
 د مردكد كاضح لبلعتماد، كمن ٍب عدـ االكَباث باالستمرار ُب أعماؿ اعبودة كالتطوير.عدـ كجو 

 النتائج والتوصيات
ليست نظم اعبودة قوالب جامدة عصية على التغيّب سواء  باغبذؼ أك اإلضافة، أك التعديل، فبالرغم من كجود  -أكالن 

كازىا على توحيد اؼبعايّب كاؼبفاىيم كاؼبمارسات، إال أف اؼبعايّب عدة من اؼبعايّب لتقييم األداء اؼبؤسسي كالتعليمي، كارت
 كاؼبمارسات عرضة للتعديل استجابة لطلب اجملتمع اعبامعي.

تباينت نظرة اجملتمع اعبامعي ُب كل كليات اعبامعة كمعاىدىا إزاء جدكل تطبيق نظم اعبودة كاالعتماد؛ ما بْب  -ثانينا
 أك ازباذ موقف كسط.القبوؿ التاـ أك الرفض التاـ، 

بالرغم من اعبهود اؼببذكلة لنشر ثقافة اعبودة إال أهنا ٓب تنتشر بالقدر الذم يدفع ُب اذباه تطوير خدمة التعليم  -ثالثنا
 العإب كيبكن ذباكزنا القوؿ بانتشار مفاىيم اعبودة بشكل نظرم كليس ثقافة اعبودة.

عامة ، كتستند إٔب الواقع  إٔب الثقافة السائدة ُب اجملتمع اعبامعي أف كضع معايّب لنظم ضماف اعبودة تستند -رابعنا
الفعلي ؼبؤسساتو خاصة، أمر غاية ُب األنبية، إذ إف كجود بعض اعبوانب اؼبشَبكة بْب مؤسسات اعبامعة ال ينفي كجود 

كأعداد الطبلب،  بعض اػبصوصيات الٍب تنسب لبعض قطاعات العلم فضبلن عن عوامل أخرل تتصل بالبنية األساسية،
 كسوؽ العمل. 

إف تطبيق نظم اعبودة كاالعتماد دبؤسسات التعليم العإب عامة كجامعة اإلسكندرية خاصة جزء من منظومة  -خامسنا
شاملة لتطوير خدمة التعليم العإب، ككسيلة غبصوؿ مؤسسات اعبامعة على شهادة االعتماد األكاديبي على اؼبستول 

 . يلة لغاية أبعد ىي االعتماد الدكٕبمن ٍب فهي كسالقومي، ك 

اؼبستهدؼ من تطبيق تلك النظم _من كجهة النظر الشخصية_ معاعبة األكضاع الراىنة الغّب مواتية، كالعمل  -سادسنا
إعداد طالب اليـو كتأىيلو علمينا كمهارينا ليس لسوؽ العمل اغبإب )كإمبا  أممن أجل دعم فكر مستقبلة التعليم، 

تقبلي كىذا يستلـز استشراؼ مستقبل سوؽ العمل اؼبتغّب كاؼبتجدد باستمرار، كتأىيل الطالب كفق لسوؽ عمل مس
 مقتضياتو، كما يعد تطبيق نظم اعبودة كاالعتماد ؿباكلة الستعادة اؼبكانة اؼبتميزة للتعليم العإب اغبكومي  

على توحيد نظم اإلدارة، كمتابعة تنفيذ سياسات اعبودة علم كفن يتمثل العلم ُب النظاـ نفسو، كمنهجو القائم  -سابعنا
التعليم بواسطة معايّب يسهل قياسها، كأما الفن ُب تطبيق ذلك النظاـ بطريقة تسمح باإلبداع، فاعبودة منظومة علمية، 

  كإدارية،  كفنية متكاملة.
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نعة بفكر اعبودة يلتف حوؽبا إف التطبيق الفاعل ألنظمة اعبودة كالتطلع لبلعتماد يستلـز كجود قدكة مقت -ثامننا
اآلخركف، كيساندكهنا هبدؼ ربقيق التغيّب، كسوؼ يشهد فكر شباب أعضاء ىيئة التدريس ُب اؼبستقبل كمع انتشار 

  ثقافة اعبودة اذباىات أكثر اهبابية كبو تبِب تلك النظم فكرنا كتطبيقنا.

اتو ككسيلة للحصوؿ على االعتماد الدكٕب الذم يعد االعتماد األكاديبي على اؼبستول القومي فرصة ُب حد ذ -تاسعنا
الغاية األبعد لكل أنشطة ضماف اعبودة، كىو بوابة اػبركج الرئيسة للعاؼبية، كاعتماد الشهادات العلمية ُب اػبارج من 

بحوث دكف معادلة اؼبقررات كالشهادات، كزيادة اؼبنح كالبعثات للطبلب الستكماؿ الدراسة باػبارج، كسهولة نشر ال
 دكلينا. 

ضركرة تركيز اعبامعة )إدارهتا العليا( كالكليات، كاؼبعاىد)العمداء كالوكبلء كرؤساء األقساـ( على ضماف اعبودة  -عاشرنا
كتسخّب كل اإلمكانات البشرية كاؼبادية كاللوجستية للحصوؿ على االعتماد على اؼبستول القومي، كالدكٕب، كالسعي 

 اؼبعتمدة. الجتذاب اؼبكتسبات للكليات

 توصيات 
( إما العتماد معايّبىا دكلينا دبا ينعكس NAQAAضركرة سعي اؽبيئة القومية لضماف جودة التعليم كاالعتماد) -أكالن 

أثره على الكليات اؼبعتمدة بالداخل، أك دعم اؼبؤسسات اؼبعتمدة هبدؼ اغبصوؿ على االعتماد الدكٕب، كالسيما  
 لزراعي كليات القطاع الصحي كاؽبندسي كا

االستمرار ُب نشر ثقافة اعبودة كمفاىيمها، كضركرة تبِب خطة تدريبية متوسطة األجل كتنفيذىا بواسطة اؽبيئة  -ثانينا
 القومية كبالتعاكف مع مركز ضماف اعبودة باعبامعة.

ـ أخرل للقائمْب اعتبار العمل بوحدات اعبودة أك أعماؿ التنسيق اػباصة باألقساـ عمل كامل كعدـ إسناد مها -ثالثنا
( حٌب يتسُب تفرغ بعض أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنيهم ؽبذا العمل بشكل كامل إلسباـ  عليها)كأعماؿ الكنَبكؿ مثبلن

 إجراءات االعتماد كبذلك يبكن مساءلتهم حاؿ التقصّب.

يات الٍب ٓب تعتمد ك الٍب االستمرار ُب تطبيق نظاـ اعبودة كاالشراؼ عليها كدعمها ماديا كتشجيع كربفيز الكل -رابعنا
 ًب اعتمادىا على السواء.

ىناؾ بعض التخصصات)الربامج( بكليات اعبامعة الزبدـ سوؽ العمل بقدر اضطبلعها بتلبية طلب ؾبتمعي  -خامسنا
 ػبريج مثقف ككاع كقادر على التفكّب، من ٍب البد من ربديد معايّب خاصة دبثل تلك الربامج.
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 قائمة المراجع 

 الكتب العربيةأواًل: 

 الجودة لضمان المشتركة والمعايير التوافق آليات التعليم في الجودة لضمان العربية للمنظمة الرابع السنوي المؤتمر (ٕ

 الرابط: على متاح (.ٕٕٔٓ) التعليم في األكاديمي واالعتماد
 HTTPS://WWW.GOOGLE.COM.EG/URL 

 المتحدة األمم برنامج عن صادر متنوع، عالم في بشري تقدم الجنوب: نهضة .(ٖٕٔٓ ) البشرية التنمية قريرت (3

 ,UN PLAZA, NEW YORK, NY 10017 اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج محفوظة الطبع حقوق اإلنمائي،

USA  

 الرابط: على حمتا   اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج .(ٕٗٔٓ) البشرية التنمية تقرير (ٗ
 HTTP: //HDR.UNDP.ORG 

 المؤتمر واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا ظل في العالي التعليم جودة ضمان .(ٕٕٔٓ) زقية أبو منصور خديجة (5

  اآلتي: الرابط على متاح القاىرة التعليم، جودة لضمان العربية للمنظمة الرابع السنوي

HTTPS://WWW.GOOGLE.COM.EG/URL  

 ج.م.ع (ٜٕٓٓواالعتماد) التعليم جودة لضمان القومية الهيئة دليل (ٙ

 موسوعة علم االنسان، ترجمة نخبة، المركز القومي للترجمة، القاىرة. .(ٜٕٓٓشارلوت سيمور سميث) (ٚ

 العربية الدول وبعض مصر في التعليم مؤسسات في واالعتماد "الجودة .(ٜٕٓٓمصطفى) السعيد العظيم عبد (ٛ

 وبرامج لمؤسسات األكاديمي االعتماد الرابع(، العربي-األول )الدولي السنوي المؤتمر تحليلية(" واألجنبية)دراسة

  المنصورة جامعة النوعية، التربية كلية والمأمول"، العربي"الواقع والعالم مصر في النوعي التعليم

 المجلة العالي، التعليم مؤسسات في التدريس ىيئة أعضاء أداء جودة تقويم .(ٕٛٓٓ) قدادة وعيسى الرب أبو عماد (ٜ

  الرابط: على متاح ،ٔ العدد األول، المجلد العالي، التعليم جودة لضمان العربية
HTTPS://WWW.UST.EDU/UAQE/COUNT/2008/1/3.PDF  

 متاح الدولية المعايير ضوء في الجامعات في األكاديمي االعتماد ونظم الشاملة الجودة .(ٕ٘ٔٓشعبان) الدين عماد (ٓٔ

  ٕ٘ٔٓ-ٔٔ-ٕٓ بتاريخ الرابط على
HTTP://WWW.HRDISCUSSION.COM/DOWNLOADFILE/ 

  على متاحة السعودية، العربية المملكة  والتعليم، التربية وزارة المعرفة، مجلة (ٔٔ
HTTP://ALMAREFH.NET/SHOW_CONTENT_SUB.PHP?CUV=395   

الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، متاح على  .(ٕٔٔٓالجودة في التعليم العالي) معجم مصطلحات  ضمان (ٕٔ
 HTTP://ANQAHE.ORG/FILES/ANQAHE_GLOSSARY_2011.PDF  الرابط    
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 اعداد ومنهجية المستدامة للتنمية الوطنية االستراتيجية اطار وثيقة المستدامة، للتنمية وطنية استراتيجية نحو (ٖٔ

 ب.ت. المستدامة، للتنمية الوطنية اللجنة البيئة، لشئون الدولة وزارة ، الوزراء مجلس رئاسة ج.م.ع. لها، المؤشرات

 اآلتي: الرابط على متاح . ٕٔ ص
 HTTPS://CDN.FBSBX.COM/HPHOTOS-XPA1/V/T59.2708 

اللجنة  (التنمية المستدامة في دولة قطر؛ االنجازات والتحديات،ٕٛٓٓنوزاد عبد الرحمن الهيتي وحسن ابراىيم المهندي) (ٗٔ
 الدائمة للسكان، الطبعة األولي، الدوحة.

 في التعليم بشأن عالمية مواضيعية مشاورة (ٖٕٔٓ)ٕ٘ٔٓ عام بعد لما التنمية أعمال جدول في للتعليم تصور وضع (٘ٔ

 ٕص  اليونسكو منظمة -للطفولة المتحدة األمم صندوق منشورات ،ٕ٘ٔٓ عام بعد لما التنمية أعمال جدول

 االجنبية الكتب ثانًيا:
1) ANCA PRISACARIU(2015)NEW PERSPECTIVES OF QUALITY ASSURANCE IN 

EUROPEAN HIGHER EDUCATION, UNIVERSITY OF BUCHAREST, REGINA ELISABETA 

BOULEVARD BUCHAREST, ROMANIA AVAILABLE ONLINE 22 MAY 2015 AT 

HTTP://WWW.SCIENCEDIRECT.COM/SCIENCE/ARTICLE/PII/S1877042815014251# 

2) Dorothée Boccanfuso,  Alexandre Larouche Mircea Trandafir,(2015) Quality of Higher 

Education and the Labor Market in Developing Countries: Evidence from an Education 

Reform in Senegal, Accepted 18 May 2015, Available online 23 June 2015 at; 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X15001163 

3) KNOWLEDGE DISSEMINATION IN ARAB COUNTRIES" (2003); IN; THE ARAB 

HUMAN DEVELOPMENT REPORT,  2003, BUILDING A KNOWLEDGE SOCIETY, UNITED 

NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME ARAB FUND FOR ECONOMIC AND SOCIAL 

DEVELOPMENT UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. ARAB FUND FOR 

ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT, AVAILABLE THROUGH:UNITED NATIONS 

PUBLICATIONS NEW YORK 

4) MHLANGA, EPHRAIM.(2012)  REGIONALISATION AND ITS IMPACT ON QUALITY 

ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION  AVAILABLE AT 

HTTP://WWW.OALIB.COM/PAPER/14925#.VYH5A3R0STE 3-5-2016. 
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 انعُف ندي انشباب فً نُبُا: دراست فً أزيت ادلىاطُت وتفعُم 
 ثمافت انسالو

 مروة محمد تيامي
 جامعة القاىرة -الدراسات اإلفريقيةمعهد البحوث و  -مدرس مساعد بقسم األنثروبولوجيا
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 مقدمة

يعد العنف ظاىرة قديبة عرفها اإلنساف منذ بداية التاريخ، حيث يعترب العنف مبطان ثقافيان شأنو شأف األمباط 
األخرل لئلكبراؼ االجتماعى، كالعنف موضوع متشعب تتعدد أشكالو كزبتلف درجة شدتو من ؾبتمع ألخر، إال أف 

 عآب الثالث تشكل مبوذجان خاصان كفجان للعنف.ؾبتمعات ال

كهتدؼ ىذه الورقة إٔب إلقاء الضوء على ظاىرة العنف لدل الشباب َب ليبيامن منطلق إشكالية اؼبواطنة، حيث 
وبوؿ تفعيل اؼبواطنة َب دكؿ العآب الثالث عامة كليبيا خاصة العديد من اإلشكاليات الٌب تؤدل بدكرىا إٔب عجز 

أك مايسمى باؼبواطنة اؼبنقوصة، حيث زبضع ؾبتمعات العآب الثالث ؼبا يسمى بالقهر الفائض، سواء كاف قهر اؼبواطنة 
الظركؼ االقتصادية أك االجتماعية أك السياسية، كما ينتج عنو من عدـ الرضا كاإلحباطات  َب الوسط الشباىب فبا 

تمعات القبلية ذات اػبصوصية الثقافية.كما أشّب إٔب يؤدل بدكرة ؼبمارسات تتسم بالعنف اجملتمعى، كخاصة َب اجمل
ذلك َب تعريف عآب االجتماع "جوىاف جولًب" حيث يعرؼ أزمة اؼبواطنة بأهنا "ضرر يبكن ذبنبو عند الوفاء 
باإلحتياجات األساسية لئلنساف، مثل البقاء كتعزيز الرفاىية كاؽبوية كاغبرية. حيث ذبنب أف يصبح العنف إرث 

 كثقاَب كإقتصادل كسياسى، األمر الذل يؤكد اغباجة إٔب تفعيل ثقافة السبلـ كمخرج لؤلزمة.إجتماعى 

فثقافة السبلـ ىى ؾبموعة القيم كاؼبواقف كالتقاليد كالعادات كأمباط السلوؾ كأساليب اغبياة ، الٌب ذبسد َب 
عن الرأل ، كربقيق مفاىيم التسامح إجتماعها احَباـ اآلخر، كتقبلو، كرفض العنف بكافة اشكالو، كحرية اإلعراب 

 كاغبرية، كمراعاة الثقافات التعددية، أل حل ماينشأ من خبلؼ عن طريق التفاكض كاؼبناقشة كليس العنف.

كيستمد البحث أنبيتة من الواقع الفعلى، ؼبا سبثلو ظاىرة العنف لدل الشباب من أنبية َب العلـو االحتماعية، 
 على ساحة اغبياة االجتماعية كالسياسية َب العديد من دكؿ الشماؿ اإلفريقى. كؼبا تشغلو اليـو من مساحة 

 كتوضح الورقة البحثية ذلك َب ضوء عدد من احملاكر الرئيسية موضحة كما يلى:

 التعريف بالعنف، كأنواعو، كطبيعة العنف َب ليبيا. -ُ
 أزمة اؼبواطنة مدخل لفهم مسارات العنف َب ليبيا . -ِ
 األزمة. من للخركج العنف ثقافة ابلمق َب ثقافةالسبلـ -ّ
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يعترب العنف ىو آفة اجملتمع اؼبتخلف، فهو الوجو اآلخر للقهر  كعجز اؼبواطنة ، كنبا من العناصر الثابتة َب بنية 
اجملتمعات اؼبتخلفة كدكؿ العآب الثالث، كينفجر عند أكؿ بوادر تراخى الدكلة، كليس ىناؾ ضوابط خلقية لدل اإلنساف 

َب دكؿ العآب الثالث، كلكن ىناؾ خوؼ من القمع اػبارجى، كعندما يزكؿ ىذا اػبوؼ أك يتوارل شبح القمع،  اؼبقهور
ينفجر العدكاف  متخذ شكل عنف مباشر أك شكل السلب كاإلستباحة، ككلما زاد صبود البُب، نتيجة سيطرة سلطة 

سلطة كاعبماىّب َب ؾبتمعات العآب الثالث، فالسلطة ربكمية، زادت العدكانية، كليس ىناؾ عبلقة تكافؤ أك حوار بْب ال
قطعيان تصاب بالذعر من اللقاء االنساٗب مع اؼبواطن، ذلك اللقاء الذل يتضمن اعَبافا متبادالن، كتساؤالن متبادالن َب 
الوقت نفسو. إذ أف السلطة َب اجملتمعات اؼبتخلفة زبشى كضعها موضع التساؤؿ كىو شرط اإلعَباؼ 

 (.ُْٗ،صََُِ)حجازل، ابشرعيته
كيعرؼ العنف لغويان على أنو" اػبرؽ باألمر كقلة الرفق بو، كىو ضد الرفق ، كأعنف الشىء أل أخذه بشدة 

يعرؼ َب العلـو االجتماعية بأنو "إستخداـ الضبط كالقوة استخداـ غّب مشركع من شأنو التأثّب على إرادة فرد ما بينما 
 (.ُٖٔٗا )بدكل، أك صباعة م

عرفت منظمة الصحة العاؼبية العنف على أنو "االستخداـ اؼبتعمد للقوة البدنية الفعلية أك التهديد كقد 
بإستخدامها ضد الذات أك ضد شخص آخر، أك ضد ؾبموعة من األشخاص أك اجملتمع ككل، فبا يسفر عن كقوع 

 (.ِ) منظمة الصحة العاؼبية،ص" إصابات أك كفيات، أك إيذاء نفسى أك حرماف ، أك قد يؤدل بشكل كبّب إٔب ذلك
كمن التعريفات الٌب تربط العنف بتحقيق اؼبواطنة تعريف عآب االجتماع "جوىاف جولًب" حيث يعرفو بأنو " 

 John)كاغبرية ضرر يبكن ذبنبو عند الوفاء باإلحتياجات األساسية لئلنساف ، مثل البقاء كتعزيز الرفاىية كاؽبوية 

Edwards ،P11). 
لك يبكن أف نعرؼ العنف إجرائيان على أنو ذلك السلوؾ غّب السول الذل يتسم بالعدانية، كيرتبط كمن خبلؿ ذ

بالعديد من األفعاؿ االجرامية من سلب كحرؽ كقتل ، كالذل ينتج عن فشل الدكلة َب ربقيق اؼبواطنة، َب ظل ثقافات 
 معينة.

كع ىو العنف الذل يستخدـ لتحقيق اغبق، كينقسم العنف إٔب عنف مشركع كعنف غّب مشركع، كالعنف اؼبشر  
أما غّب اؼبشركع فهو ماىبالف القانوف. كما ينقسم إٔب عنف فطرل كعنف مكتسب، كعنف منظم كعنف تلقائى 

 .(Lenore E.Walker, PP21-29)مرضى كعنف 
عية كاحدة من كترل البنائية الوظيفية َب أف العنف ىو نتاج  للعديد من االسباب حيث تعترب االسباب االجتما

تلك االسباب، كتتمثل َب الفقر ، الدخل اؼبنخفض ، البطالة، حالة اؼبسكن، اؼبستول الثقاَب للفرد، كالبفاض مستول 
 (.ِٗ-ِٓ، ص صُٗٗٗف )حلمى، التعليم كلها عوامل تؤدل للعن

تمع، كالعجز عن كتنظر نظرية الفقر كاغبرماف إٔب أف العنف ىو نتاج طبيعى للفقر كاغباجة لدل قطاعات اجمل
 امتبلؾ القوة ، كاالستبعاد،كتقـو ىذه النظرية على أربعة أبعاد رئيسية:

: كيشّب إٔب :النقص النسىب لدل فئة من اجملتمع من اؼبوارد البلزمة لتحقيق الرزؽ البعد االجتماعى واالقتصادى
 كالعجز عن إشباع اغباجات األساسية

السياسى لفئة من اجملتمع، كعدـ ظباع أصواهتم، فبا يهمش جزء من  : كيطلق على عدـ التمثيل البعد السياسى
 اؼبواطنْب فبا وبدث َب اجملتمع.
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: كىو الشعور بإنعداـ األنبية كفقداف االحساس بالذات، كعدـ االحساس بقيمة النفس فبا قد هبعل البعد النفسى
 .األفراد يلجأكف لسلوكيات عدكانية أك االنضماـ عبماعات سبارس العنف

: حيث يعترب اإلعبلـ َب الببلد النامية أسواؽ خصبة ؼبنتجات الدكؿ اؼبتقدمة، إٔب جانب عرضة  البعد اإلعبلمى
لسلع زباطب شرائح معينة من اجملتمع َب ظل عجز قطاع أخر عن مواكبة مثل ىذه الشرائح، كقد ىبلق ذلك ثقافة 

 (.ُ، صََِٓد )ؾباىد، الة كتبُب سياسات اإلستبعااإلحباط كالنقم من اجملتمع َب ظل عدـ ربقيق الدكلة للعد

كَب دكؿ العآب الثالث كحاؿ ليبيا يتخذ العنف شكبل صباعيان، كقد يتسم باإلبادة ذات الطابع السياسى، فحْب 
 هبسد عدة قواد نشيطْب الشرعنة اعبماعية لفعل القتل ، تثار اعبماعة كينتشر فيها التربير اعبماعى إنطبلقان من افكار
سياسية أك مواطنية. كقد يصل األمر إٔب حد الوحشية الدموية، الٌب يساىم فيها أناس عديدين معتقدين أهنم يقوموف 
بواجب صباعى، أك بإحقاؽ العدالة كإستعادة اإلعتبار، كيتم ذلك من خبلؿ إبادة اآلخر أك إنكاره بواسطة العنف، 

فحسب، بل مطلوب كواجب نبيل ىو الدفاع عن الذات أك حٌب كبذلك يصبح العنف الفقط بريئان من اإلٍب كمربران 
الدفاع عن الدكلة  كعن اإلنسانية من العناصر اؼبخربة اؽبدامة، كىكذا يربر العنف بأنو ضركرة إلعادة اإلمور إٔب نصاهبا، 

ثّب أل للقضاء على الطرؼ اآلخر ، كمن ىنا يصبح العنف َب نظر الفاعل شىء طبيعى تفرضو الظركؼ، دكف أف ي
احساس بالندـ. كتتغذل مشاعر الفرض القائم بالعنف من الغنب االقتصادل كاالجتماعى كالسياسى الواقع عليو، من 
خبلؿ تضخيم ماكقع بو من ظلم، كيعظم من شأف اػبسائر الٌب كقعت بو، كىذة العملية تسمى الشرعنة الٌب من 

 (.ْٗ، ص ََُِ، و )حجازلخبلؽبا يزيل اؼبعتدل هبا اؼبسئولية عن أفعال

فهذا العنف السياسي الصادر من سلطة أنظمة اغبكم ذباه اجملتمعات تتوالد عنو فسادات كضبقات من الضحية 
الٍب يقع عليها ىذا العنف، كيظهر ُب اشكاؿ سبرد أك إرىاب كتاخذ أشكاالن عديدة منها العنف السياسي كالديِب 

نب انواع العنف اعبنائي كالسرقة كالقتل كالنصب كاالحتياؿ كاعبرائم غّب اؼبتولد من رحم اجملتمع الذم يبثل الضحية جبا
االخبلقية كاألغتصاب كالدعارة كزنا احملاـر كجرائم اؼبخدرات، ككلها تسهم ُب ىشاشة اجملتمع كربولو أب ؾبتمع فاقد 

اد لغة اغبوار سبيبلن بْب النظم الشرعية الدستورية كالقانونية ،كاجملتمع العريب ُب حاجة ملحة لتصحيح األكضاع كاعتم
 (.www.arabsfordemocracy.org)ا اغباكمة كالقوم الراغبة ُب التغيّب فالعنف مشكلة هبب عدـ التهوين منه

َب ليبيا كنتاج للعديد من االنقسامات بْب اعبماعات الٍب البرطت ُب عملية إقصاء نظاـ القذاُب،  كيعد العنف
ا كٌلد لدل كل صباعة شعوران بأهنا كانت ، منها غياب رؤية الشراكة كافتقاد التنظيم فبكاألمر يعود لعدد من األسباب

القوة اغباظبة ُب اؼبعركة كؽبا اغبق ُب أف تكوف سائدة، كمن ىذه النزعة الذاتية بدأ ربوؿ تلك اعبماعات إٔب فصائل 
 أف عدد اعبماعات اؼبتفرقة تصل إٔب مسلحة متعددة كمتفردة كيقدر عدد الفصائل الرئيسة اؼبسلحة بالعشرات، غّب

اؼبئات كىذا ما أدل إٔب أف تصّب ؾبمل األكضاع االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية ُب عمـو الببلد ربت ىيمنة ىذه 
 اعبماعات.

كُب ظل ىذا الوضع باتت أغلبية اؼبرافق كاؼبؤسسات العسكرية كالصناعية كالتجارية أقرب إٔب إقطاعيات ؽبذه أك 
من اعبماعات الٍب من ضمنها القياـ بأنشطة هتريب السبلح كفرض أتاكات كجباية ضباية على الشركات كانفبلهتا  تلك

ُب خوض حركب العصابات الٍب يذىب ضحيتها  االبرياء كاألمر ال يتوقف عند ىذا اغبد، فاالنزالؽ مفتوح على 
ار العشوائي ُب الشوارع كاؼبؤسسات كعمليات اػبطف اجملهوؿ، كىذا ما تنذر بو موجة االغتياالت كتبادؿ إطبلؽ الن
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كالتفجّبات اإلرىابية الٍب تطاؿ البعثات الدبلوماسية، على أف األخطر ُب ىذه الدكامة الرىيبة الصراع على السلطة 
اقبوف الذم حوؿ اؽبيكل اغبكومي الوليد بعد اإلجهاز على اؼبؤسسات الٍب كانت قائمة كُب فَبة قياسية إٔب ما يصفو مر 

 .(. http://www.siyassa.org.eg)ة "األظباؿ اؼبهَبئػػب

" : أف العنف ىو سلوؾ انساٗب ناتج عن األٓب الذل يشعر بو الفرد كنتيجة بادرواكتتفق الورقة مع رؤية "
لئلحباطات الناذبة عن إعاقة الفرد عن اشباع حاجاتو كربقيق رغباتو من قبل اجملتمع.كيتضح ذلك من خبلؿ ربليل 

، كالذل أدل بدكرة أيضان َُُِفرباير  ُٕ الوضع االقتصادل كاالجتماعى كالسياسى َب ليبيا كالذل مهد لقياـ ثورة
للوصوؿ ؼبا ألت إليو األكضاع األف َب ليبيا، من فبارسات صباعية تتسم بالعنف، كرفض األخر على صبيع مستول 

 الدكلة من أطراؼ ـبتلفة االيدكلوجيات كالوالءات.

 مواطنة فى ليبيا مدخل لفهم العنفالأزمة 
تتنوع تعريفات كمفاىيم اؼبواطنة اال اهنا الزبتلف حوؿ نقاط رئيسية اليبكن أف يغفلهاالتعريف، كمن ىذا، تعرؼ 
اؼبواطنة على اهنا تساكل كافة اعضاء اجملتمع  "اؼبواطنْب" َب اغبقوؽ كالواجبات، كتركز بعض التعريفات على قيمة 

عُب اؼبواطنة مشاراكة اؼبواطنْب َب أنشطة ؾبتمع ما، كالشعور باإلنتماء، كالتأكيد على العموميات الوالء، حيث ت
 (.ِٕ، صََِٖع ) أبو غريب، اؼبشَبكة َب مقابل كاجبات األفراد ذباه اجملتم

العنصر تعد اؼبواطنة عملية ذات ابعاد ثبلث أك نقاط ربليلية تبلزمية: مدنية، سياسية، اجتماعية. حيث يتكوف 
اؼبدٗب من اغبقوؽ الضركركية كاغبقوؽ الفردية ،اغبرية الشخصية، حرية اغبديث كالفكر، اؼبلكية اػباصة، اغبق َب 
العدالة. أما العنصر السياسى ىو حق الفرد أف يشارؾ َب فبارسة القوه السياسية بوصفو عضو َب اؽبيئات الٌب منحت 

ئة. أما العنصر االجتماعى فمنو اغبق َب األمن ، أف يشارؾ َب اؼبّباث السلطة سياسيان، أك كناخب ألعضاء تلك اؽبي
 .(.ِّ، صََِٗو )غاٖب ، االجتماعى ، كأف يعيش حياة كائن متحضر طبقان للمقايسات السائدة َب ؾبتمع

تمتع اؼبواطنة ىى العضوية الكاملة داخل اجملتمع بكافة أبعادىا كماتشملو من ربمل الواجبات أك االلتزامات كال
كيذىب "ريز جيفر" َب تعريفو للمواطنة للَبكيز على األبعاد االخبلقية كمنظومة (. Crick, Bernard, 2011)ؽ باغبقو 

القيم  كالسلوكيات ، حيث يرل أف اؼبواطنة التعُب ؾبرد معرفة اؼبواطن حبقوقة كلكن رغبتو َب فبارستها من خبلؿ 
ة ) الفقى، دت، ات االخبلقية للعدالة االجتماعية كالكرامة االنسانيشخصيتو اؼبستقلة، كإقَباف شخصيتو باالعتبار 

 (.ََِص

كمن خبلؿ التعريف السابق يتضح أف اؼبواطنة تستند َب طياهتا إٔب قيمة السلوؾ كالذل وبدد مسارات الفاعلْب ، 
ل الفرد أل َب البناء فالسلوؾ ىو الكاشف اغبقيقى للمواطنة ، كمعُب ىذا أف اعبانب األعظم من اؼبواطنة يقع داخ

النفسى كالعقلى "اؼبعرَب" ، كلذلك فإف جزء من اؼبواطنة ىو بناء معرَب يتكوف من ؾبموعة من القيم كاؼبعايّب كالطاقة 
النفسية الٌب يسلك دبقتضاىا الفرد كمواطن ، كمن ىنا يبكن االستفادة من اؼبواطنة  َب معرفة كتفسّب العديد من 

 كتقدٙب صورة كاضحة ؽبا. اؼبشكبلت االجتماعية ،
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كيعد أشباع اغباجات األساسية للمواطنْب َب أبعادىا االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كالثقافية أحد اؼبقومات 
الرئيسية لقياس اؼبواطنة كأحد مقومات تفعيلها، كَب ىذا اإلطار تواجو الدكلو إذا مافشلت َب القياـ بالتزاماهتا اؼبتعلقة 

ة اؼببلئمة لتحقيق العدالة االجتماعية كاالقتصادية للمواطنْب عجزا َب مفهـو اؽبوية كماييتطرؽ اليها من بتهيئة البيئ
مشكبلت إجتماعية عديدة ،كظهور كإزياد معدالت الفقر ، كالتهميش االجتماعى،كتزايد أعداد أطفاؿ الشوارع 

حية، كإلبفاض فرص االلتحاؽ بالتعليم، كمايتبعة الناجم عن بعض االكضاع االقتصادية، كتأكل الفرص َب الرعاية الص
 (.ّٔٓ، صََِٗف )ليلة، من أحساس بالسخط العم كمايَبتب علية من فبارسات ترتبط بالعن

كما يعترب اإلستبعاد االجتماعى أحد مظاىر عجز اؼبواطنة َب الدكلة، كما أشار لذلك " ماكس فيرب" عندما 
َب اعبماعة، كاعبماعة اؼبنغلقة كإستبعاد األفراد ، أك ربجيم قدرهتم على  ربث عن الفرص اؼبمكنة للفرد للمشاركة

اؼبشاركة، حيث أشار لئلستبعاد بوصفو رباكؿ هبا اعبماعة تعظيم منافعها كحرماف باقى االفراد فبا يؤدل إٔب إحتقار 
 .(Weber ,1978)ا فرص اغبياة من جانب بعض اعبماعات بعينه

كما أشار  ""Anomieلك القضية من ظهور االحساس  باالغَباب أك ظاىرة األنومى يبكن إنكار ما تلعبو ت كال
لذلك "أميل دكركاٙب" حيث يعاٗب قطاع عريض من الشباب من اإلنعزاؿ عن اجملتمع كخلق دكائر مغلقة ، كغياب 

تعترب نتاج طبيعى اؽبوية، كماينتج عن ذلك بالطبع من العديد من اؼبشكبلت االجتماعية َب الوسط الشباىب كالٌب 
 "."Closureلفقداف الذات كعدـ االحساس باألنا َب ظل غياب قيم اؼبواطنة كإعبلء قيم اإلستبعاد 

فيبدأ األفراد  باإلنسحاب  من القياـ بالواجبات ككذلك اؽبركب من اجملتمع  كالبحث عن مواطن جديدة، أك 
 (.ّٕٓ، صََِٗة )ليلة، يطة، أك أقل من الدكلالتمدد على الدكلة كاػبركج عليها، كاإلحتماء جبماعات كس

كتعد العديد من مشكبلت  الشباب َب دكؿ العآب الثالث كعلى صعيد الشماؿ اإلفريقى ىى نتاج لغياب 
اؼبواطنة أك عجز الدكلة عن تفعيل قيم اؼبواطنة، كىو مايطلق عليو أزمة اؼبواطنة أك اؼبواطنة اؼبنقوصة. كهبد اؼبتابعْب 

ة واطنة ذلك التفاكت الكبّب بْب مايقره القانوف من حقوؽ كحريات للمواطنْب كما هبرل َب كاقع اغبياة اليوميلقضايا اؼب
 (.ّٗ، صََِٔ)عبيد، 

كيعترب اغبراؾ السياسى كما ىبتلط بو من فبارسات تتصف بالعنف َب منطقة الشماؿ األفريقى من أكثر الظواىر 
 عن مايعتلى تلك اؼبنطقة من مشكبلت إجتماعية عديدة كأزمات إقتصادية اإلجتماعية كالسياسية اغبديثة الٌب تعرب

ساعدت على ظهور العديد من اغبركات الشبابية  كنتاج للعديد من اؼبشكبلت االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية الٌب 
لشبابية، حيث يبثل الشباب يعاٗب منها الشباب َب ذلك اعبزء من العآب، حيث تشهد اؼبنطقة العربية ما يعرؼ بالطفرة ا

سنة أكثر من ثلث سكاف اؼبنطقة. كتعا٘ب ىذه الفئة العمرية مظاىر إقصاء اقتصادم  ِٗ-ُُٓب اؼبرحلة العمرية من 
كاجتماعي كسياسي، جعلتها ُب مقدمة الفئات اؼبطالبة بالتغيّب كاحملركة لو. كتعد البطالة من أىم اؼبشاكل الٍب يعانيها 

%، ْ.ُْ% بْب الشباب مقارنة باؼبتوسط العاؼبي ِٓالعريب، حيث ترتفع مستويات البطالة إٔب  الشباب ُب العآب
كتَبكز نسب البطالة بشكل كبّب ُب أكساط الشباب اؼبتعلم اغباصل على تعليم عاؿ، حيث يبثل الشباب اؼبتعلم كبو 

لة بشكل كبّب ُب أكساط الشابات % من الشباب اؼبتعطل عن العمل ُب العآب العريب. كما ترتفع نسب البطآٗ
اؼبتعلمات، حيث تشغل اؼبنطقة العربية موقعان متدنيان بْب مناطق العآب من حيث إدماج اؼبرأة ُب سوؽ العمل، كيعا٘ب 
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% من الشباب ُب القطاع غّب ِٕالشباب أيضان من تد٘ب مستويات األجور، كسوء ظركؼ العمل، حيث يعمل كبو 
بالسلب على الظركؼ االجتماعية للشباب ُب الوطن العريب، حيث تفشت ظاىرة العنوسة،  الرظبي، كقد أثر كل ذلك

إٔب  ِٓ% من الذكور ُب اؼبرحلة العمرية من َٓكتأخر سن الزكاج بشكل كبّب، ككفقان للتقارير الدكلية، فإف أكثر من 
خرل، يعا٘ب الشباب ُب دكؿ  مشاؿ افريقيا ٓب يسبق ؽبم الزكاج، كىي النسبة األعلى بْب الدكؿ النامية. كمن ناحية أ ِٗ

إقصاءن سياسيان كاضحان، حيث أدل غياب اغبريات السياسية كاؼبدنية، كضعف األحزاب كمنظمات اجملتمع اؼبد٘ب، 
ة )شحاتة، كاإلنتهاكات الواسعة غبقوؽ اإلنساف إٔب انصراؼ الشباب عن اؼبشاركة السياسية من خبلؿ القنوات الشرعي

 . (ُُص، َُُِكحيد، 

كيظهر كاضحا مايعاٗب منو الشباب من مشكبلت اجتماعية كاقتصادية َب سبيز الثورات العربية االخّبة بالطابع 
، َُُِة )قول ،الشبايب فكلها بدأت كانتفاضة شبابية كسرعاف ما انضم إليها الشعب للتحوؿ إٔب ثورات شامل

اعية الٌب يواجهها اجملتمع كالٌب تعترب دليبلن على أزمة ففى ليبيا كنموذج قبد العديد من اؼبشكبلت االجتم( .ِٖص
الواطنة كيعترب عجز الدكؿ َب ليبيا عن ربقيق اؼبواطنة،يعد بدكره مربران كاضحان ألسباب العنف َب ليبيا األف كمدخل 

 لفهمو كربليلو.

 نفأواًل: أزمة المواطنة فى ليبيا فى بعدييا االجتماعى واالقتصادى, وعوامل تحفيز الع

 الفقر -ٔ
يعد الفقر من اؼبفاىيم اؼبتشابكة األبعاد حيث تتداخل العديد من العوامل االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية ُب 
تعريف الفقر إٔب جانب اختبلؼ الثقافات كاألزمنة كبالتإب فبل يوجد إتفاؽ عاـ  حوؿ تعريف الفقر،  فالفقر ال يعِب 

عِب أيضان اإلفتقار إٔب األساسيات األخرل، كلذلك فإنو ال يقاس فقط دبجرد الدخل ؾبرد اإلفتقار إٔب الدخل كإمبا ي
كإمبا بالفرص الٍب يوفرىا اجملتمع ألفرادة كاػبدمات كالعمل كالثقافة. كما يشّب إٔب مدل اغبرماف من اغبصوؿ على 

الصحي أك الرعاية الصحية أك  االحتياجات األساسية من السلع كاػبدمات مثل الغذاء الكاُب أك اؼبسكن أك الصرؼ
 (.ْ، صََُِم ) ؾبلس الوزراء، التعلي

تكشف مؤشرات تقارير التنمية البشرية لؤلمم اؼبتحدة عن أف ليبيا تعترب من الدكؿ العربية الٍب أحرزت تقدمان ُب 
تقدمت  َََِلبشرية سنة ( على اؼبستول العاؼبي ُب التنمية أْدليل التنمية البشرية فبعد أف كانت ربتل اؼبرتبة رقم )

مع  ََُِ( ُب تقرير عاـ ِٓ، ٍب اؼبركز )ََِٗ( ُب تقرير ٓٓ، ٍب اؼبركز )ََُِ( ُب تقرير سنة ُٔإٔب اؼبركز )
احتفاظها عرب السنوات الثبلث األخّبة باؼبركز األكؿ على اؼبستول األفريقي ُب التنمية البشرية. كقد حققت ليبيا ارتفاعان 

 . ََِٕكمعدؿ لنصيب الفرد من الدخل القومي َب السنة عاـ  اا أمريكين دكالرن  َِٕٗإٔب ُب معدؿ الدخل كصل 

فرغم الثراء النسيب للشعب اللييب مقارنة بشعوب عربية أخرل إال أنو توجد حاالت تفاكت كبّبة ُب توزيع الثركة 
اللييب أستأثرت هبا دائرة ضيقة من اجملتمع فبدالن من التوزيع العادؿ ؼبليارات الدكالرات من العوائد النفطية على الشعب 

  (.ٕٔ، صَُُِـ )عاشور، تلتف حوؿ النظا
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كيظهر ىذا إذا ما قارنا مستول دخل الفرد ُب ليبيا كدكلة نفطية دبستول دخل الفرد على الغرار ُب دكؿ اػبليج 
 ألف دكالر ُْزيد ُب ليبيا عن ألف دكالر ال ي ّٕقبد أف شبة فارقان شاسعان فبينما يصل متوسط دخل الفرد ُب قطر 

 (.ٗٔ،ص َُُِ)حنفى ،  سنويان 

على الرغم من إرتفاع مؤشرات االقتصاد اللييب منذ بداية التسعينات إال أف االقتصاد اللييب يعا٘ب من قصور 
 كاضح ُب البنية التحتية. كرغم أف اكتشاؼ النفط كبدء إنتاجو بكميات ذبارية كتصديره يعد نقطة ربوؿ ىامة ُب
االقتصاد اللييب ،إذ انتقل من أحد أفقر االقتصاديات )ثالث أفقر دكلة ُب العآب ُب اػبمسينيات( إٔب اقتصاد ذم كفرة 
ُب رأس اؼباؿ. بالرغم من ىذه الوفرة اؼبالية يظل االقتصاد اللييب يعا٘ب من إحتبلؿ ىيكلي كاحد متمثل ُب االعتماد على 

% من الناتج ِٕحيث يساىم قطاع النفط حبوإب  (.ِّ، صَُُِ، ط )حسنقطاع كاحد فقط كىو قطاع النف
  (.ٗٓ، صََِٖت )النشرة االقتصادية، % من عائدات الصادرآٗ% من اإليرادات العامة، ك ّٗاحمللي ،ك

كقد عاٗب اإلقتصاد اللييب خبلؿ العقدين األخّبين من ارتفاع معدؿ الزيادة َب مستول األسعار. كيتضح ذلك 
% ،كمعدؿ الزيادة ُب ٖ.ٔكىو  َُٗٗ/  َُٖٗالواضحة بْب معدؿ الزيادة ُب األسعار ُب الفَبة من من الفجوة 
%) كىذه النسبة َب ِٓحوأب  ََِٓ% سنويان، بينما بلغ منذ عاـ ْ.ُِكقد بلغ  ُٕٗٗ/  ُُٗٗالفَبة من 

ريق ىيمنة مؤسسات القطاع العاـ، تزايد(. بالرغم من اإلقبازات الٍب حققها تدخل الدكلة ُب النشاط االقتصادم عن ط
إال أف برامج كخطوات القطاع العاـ ُب عملية التنمية كانت غّب فعالة إذا ما قورنت حبجم اإلنفاؽ اؼبنفق، فقد بقيت 
اؼبشاكل األخرل األساسية الٍب أفرزىا القطاع العاـ دكف حل، كأنبها:العمالة الفائضة، تد٘ب األجور، ارتفاع التكلفة، 

اإلنتاجية، عدـ القدرة على التسويق، اىَباء كتقادـ أصولو الرأظبالية، مركزية التسعّب، فقداف اغبرية ُب التوظيف، البفاض 
 التسريح، كأخّبان اػبسائر الكبّبة الٍب تشكل نزيفان ؼبالية الدكلة. 

من اجملاالت كقد بدأت سياسة الدكلة باإلذباه كبو اػبصخصة بصدكر عدد من القوانْب الٍب فتحت العديد 
للقطاع اػباص ؼبمارسة نشاطو فيها بعد أف كانت مقصورة على اؼبنشآت العامة، كسبيز أسلوب التخصيص اؼبتبع بنقل 
ملكية بعض اؼبؤسسات العامة إٔب ؾبموع العاملْب هبا دكف أف يطرأ أم تغيّب ُب مبط اإلدارة، األمر الذم قبم عنو 

م من خصخصتها. كذبدر اإلشارة إٔب أف ىذا االختيار ٓب ترفضو ظركؼ تزايد استمرار تد٘ب أداء ىذه اؼبؤسسات بالرغ
عجز ميزاف اؼبدفوعات أك تزايد مديونية الدكلة أك غّبىا من األسباب الٍب دفعت العديد من الدكؿ إٔب اػبصخصة، بل  

ت اإلدارية كاؼبالية كاإلنتاجية كاف نتيجة معطيات داخلية هتدؼ إٔب تعبئة اؼبزيد من اؼبوارد احمللية، كتصحيح االختبلال
 ُب الكثّب من مؤسسات القطاع العاـ. 

كتركز دعم القطاع اػباص على السماح لو بدخوؿ ؾباالت كانت حكران على القطاع العاـ ُب السابق، كمنحو 
إلقامة بيئة بعض اإلعفاءات الضريبية من خبلؿ ؿباكالت تشجيع االستثمار، غّب أف ىذه احملاكالت ٓب تتبعها إجراءات 

تنظيمية كتشريعية مبلئمة، كمؤسسات مصرفية متطورة تتبلءـ مع اإلصبلحات الٍب أجريت باذباه نظاـ السوؽ كإعطاء 
 (.ُْٓ، صَُُِص )حسن، دكر أكرب للقطاع اػبا

% من اؼبساحة الكلية ٓ.َكذلك مشكلة االراضي الصاغبة للزراعة، إذ تشكل األراضي الصاغبة للزراعة نسبة 
، كرغم أنو طبقان لتقرير األمم اؼبتحدة اإلمبائي سبثل ليبيا مستول مرتفع ُب التنمية (ُِّ، ص َُُِد )حسن،للببل

البشرية. فقد أخفقت السياسة الليبية ُب ربقيق التنمية اؼبستدامة كالعدالة االجتماعية فلم يستطع االقتصاد اللييب سد 
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إٔب جانب تد٘ب مستول الدخل كغياب اػبدمات كاؼبرافق كاستئثار  الفجوات بْب الطبقات كاؼبناطق ُب داخل الدكلة،
  (.ُٗ، صَُُِة )شحاتة، كحيد، لبب ضعيفة مرتبطة بالسلطة بعوائد التنمي

فقد شكل النفط عنصر أساسي ُب النظاـ االقتصادم إال أف عوائده ٓب تستخدـ لصاّب الدكلة بل استخدمت 
كبالتإب (. ِٕ، صَُُِة )عقل ، دة العربية كتارة ذباه الوحدة اإلفريقيذباه الطموحات اػبارجية تارة ذباه الوح

، َُُِظ )شحاتة، كحيد، تزايدت مظاىر الفقر كالتهميش كاتسعت الفجوة بْب األغنياء كالفقراء بشكل ملحو 
 (.ُُص

ية، قد تزامن مع كبالتإب فإف الفقر الذل تعاٗب منة ليبيا يرجع إٔب سوء إدارة الدكلة كغياب العدالة اإلجتماع
الفقر ُب اآلكنة األخّبة رفع الدعم كارتفاع األسعار حيث رفعت الدكلة الدعم عن السلع األساسية )السكر كالزيت 
كالشام كاألدكية كحليب األطفاؿ( كما ترتب عليها من زيادة كبّبة ُب أسعارىا كأسعار الكثّب من السلع كاػبدمات 

السلع كالتبلعب بأسعارىا من قبل اؼبؤسسات كالشركات كالتجار فبا أثر على األخرل إٔب جانب احتكار اػبدمات ك 
 زيادة معدالت الفقر كغبلء اؼبعيشة.

كمن ىنا نستطع أف نقوؿ أف فشل الدكلة َب إشباع اغباجات األساسية ؼبواطنيها أحد أسباب أزمة اؼبواطنة َب 
السيطرة الكاملة على مواردىا ، اك ربقيق عدالة التوزيع بْب  ظل النظاـ العاؼبى اؼبعاصر، حيث ٓب تعد الدكلة قادرة على

ـ )ليلة، اؼبواطنْب،فبانتج عنو زيادة عدد الفقراء كزيادة مساحة اؼبهمشيْب إجتماعيان كسياسيان كثقافيان كزيادة السخط العا
ط، كعدـ الرضا، فبا يعد مربران لدل العديد من االذباىات النظرية إلحساس االفراد باإلحبا(. َُٔ، صََِٕ

 كماينتج عن ذلك من فبارسات تتسم بالعنف.

 البطالة  -ٕ
تشكل البطالة ُب ليبيا نسبة مرتفعة حيث ربتل ليبيا اؼبرتبة الثانية بْب دكؿ اؼبغرب العريب من حيث ارتفاع 

 . (ُْٓ، صَُُِ )عبد اغبليم، معدالت البطالة بعد موريتانيا الٍب ربتل اؼبرتبة األكٔب

 –ِٓكقد ارتفعت إٔب  ََِّ% عاـ ّ.ُٕحصائيات إٔب ارتفاع معدؿ البطالة ُب ليبيا حيث بلغت كتشّب اإل
. كرغم خصوصية البطالو لدل اجملتمع الليىب ، حيث يرجع (َُُِ)مركز الكتاب االخضر،  ََِٗ% عاـ ّّ

ؿ، كإعتمادة على العمالة الوافدة جزء من نسبة البطالة َب ليبيا لثقافة الليىب الٌب ذبعلة يَبفع عن مزاكلة بعض األعما
من البلداف اجملاكرة، إال أف ىذا اليقلل من عجز الدكلة عن االستفادة من الشباب َب سوؽ العمل ، كعدـ قدرهتا 
على تقدٙب خرهبيْب مبلئمْب لسوؽ العمل، كالذل نتج عنو استبعاد العديد من الشباب من اؼبشاركو اؼبفيدة َب 

أشار "يونج" كاحدة من أقصى صور اغبرماف اؼبادل الشديد، كغياب اؼبساكة ، فاؼبساكة ىى  اجملتمع، كتعد ىذه كما
اندماج الشباب َب ؾبتمعهم على أصعدة االنتاج كالعمل كاإلستهبلؾ كالتفاعل االجتماعى،كعدـ اؼبساكاة ىى 

 (.ُُ-ٖ، ص صََِٕء )جوف كاخركف، االستبعاد أك اغبرماف أك التهمييش كاإلقصا

 عليمالت -ٖ
على الرغم من اىتماـ ليبيا دبحاكلة تطوير التعليم، فقد إزدادت اؼبؤسسات اعبامعية من جامعة كاحدة  عاـ 

فأبقى على  ََِْ، ٍب أعيد تنظيم اعبامعات عاـ ُٗٗٗجامعة عاـ  ُْ،كإٔب  ُّٕٗـ إٔب جامعتْب عاـ ُٓٓٗ
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طالبان منهم  ُّٖ.ِِٗحوأب ََِٕ/ََِٔجامعات متخصصة، بلغ عدد طبلهبا عاـ  ّجامعات باإلضافة إٔب  ٗ
% من اإلناث. غّب أف التوسع الكبّب الذم شهده التعليم اعبامعي كالعإب منذ بداية التسعينيات ٓب يصاحبو ُب ُٓ

الواقع تقدـ مواًز ُب التجهيزات كاالستعدادات البلزمة ؼبؤسسات التعليم اعبامعي كالعإب كالسيما فيما يتعلق بالدراسات 
( طالبان كطالبة، َِِٔٗبلغ ) ََِِيقية. كتشّب اإلحصاءات إٔب ارتفاع عدد الطلبة اؼبنقطعْب عن الدراسة عاـ التطب

%، ٍب َ.ِّ%، تليها اؼبرحلة الثانوية بنسبة ٔ.ّٖكانت أعلى نسبة تسرب منهم ُب اؼبرحلة اإلعدادية حيث بلغت 
% من اؼبتسربْب كانوا ّ.ٖٔ%، كىذا يعِب أف حوإب ٕ.ُّ%، كأخّبان اؼبرحلة اعبامعية بنسبة ٕ.ُٓاالبتدائية دبعدؿ

 ُب مرحلٍب التعليم األساسي كاؼبتوسط. 

% من خرهبي التعليم ِ.ِٖ% من ذكم اؼبؤىبلت اعبامعية،  ٕ.ٖكقد بلغت نسبة اؼبتعلمْب ُب القول العاملة 
ول العاملة ال وبملوف أية % من القْٓ% من خرهبي التعليم األساسي، كىذا يعِب أف حوإب ٓ.ُٗالثانوم، ك 

مؤىبلت علمية. باإلضافة إٔب إتساـ النظاـ التعليمي بالعجز عن ربقيق األداء الفعاؿ، حيث إف حجم اإلنفاؽ التنموم 
% من الناتج احمللي اإلصبإب ٓب يفلح ُب ّ.ٔعلى قطاع التعليم خبلؿ العقود اؼباضية كالذم بلغ ُب اؼبتوسط كبو 

  (.ُٓ،صَُُِة )حسن، لتعليميربسْب جودة العملية ا

إف ارتفاع نسبة اؼبتسربْب كاؼبتسربات من العملية التعليمية، كالبفاض مستول التجهيزات العلمية للمؤسسات 
بالدكلة ، باإلضافة ؼبا يظهر من إلبفاض نسبة القول العاملة من ضبلة اؼبؤىبلت العليا، يوضح فشل الدكلة َب إشباع 

يها، كالتعليم كاإللتحاؽ بسوؽ عمل مبلئم، فكثّبا مايدفع عدـ إيباف األفراد بوجود كظائف اغباجات االساسية ؼبواطن
ألبنائهم إٔب حرماف األبناء من التعليم، كإٔب جانب تكلفة العملية التعليمية على العديد من األسر، فبا يدفعهم إٔب الزج 

ف الفقر كالبطالة، كاعبهل ماىى إال نتاج لسياسات باألبناء َب سوؽ العمل للقطاع غّب الرظبى، كبذلك فأننا قبد أ
الدكلة، حيث تنتهج الدكلة العديد من اؼبمارسات الٌب تشكل منهجية إلستدامة الفقر كاغبرماف فبا يعد دافعان قويان َب 

 ظل العوامل السابقة ؼبمارسة العنف مٌب تراخت الدكلة. 

 دى الشبابثانياً: الوضع السياسى فى ليبيا وأزمة المواطنة ل

نظامان للحكم أطلق عليو مسمى النظاـ اعبماىّبم، كتعترب الوحدة األساسية ُب  ُٕٕٗأعلنت ليبيا ُب مارس  
حيث يوجد مؤسبر ُب كل حي سكِب أك قرية .كتعقد ىذه اؼبؤسبرات ثبلث مرات ُب  ىذا النظاـ ىي "اؼبؤسبرات الشعبية"،

كيكوف لكل مؤسبر عبنة شعبية )ؾبلس كزراء ؿبلي( ينتخب  يت عليها علنان،العاـ كيقـو األعضاء بتحرير القرارات كالتصو 
سنوات كتتكوف ؾبموع أمانات اؼبؤسبرات كاللجاف الشعبية كالركابط، كالنقابات،  ّأعضاء اؼبؤسبر باإلقَباع لفَبة 

السلطة إال أف الواقع العملي   كاإلربادات اؼبهنية )مؤسبر الشعب العاـ( كفقان لنظاـ ال مركزم يكرس مشاركة اؼبواطنْب ُب
. كيعد (ُْٓ، صَُُِد )عبد اغبليم، كاف ـبتلفان بشكل كبّب ُب إطار حكم  فردم ُب ظل عدـ كجود دستور للببل

  (.ّٗ، صَُُِا )حنفى، نظاـ اؼبؤسبرات الشعبية بديبلن عن السلطة التشريعية َب ليبي

، كخبلؿ عاـ ََِٓمسودة دستور لليبيا عاـ  كقد بذلت ؿباكالت لوضع دستور للدكلة كانتهت إٔب كضع
ًب تشكيل عبنة عليا من قبل اغبكومة الليبية لتهذيب تلك اؼبسودة كمراجعتها من الناحية القانونية كتوأمتها  ََِٖ
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ت دبرجعيات أساسية ُب الدكلة الليبية تتمثل ُب كثيقة سلطة الشعب كالوثيقة اػبضراء غبقوؽ اإلنساف كقانوف تعزيز اغبريا
  (.ُْٗ، صَُُِج )عبد اغبليم، كلكن بعد ست سنوات من كضع الدستور ال يزاؿ رىْب األدرا 

ة فبل حديث ُب ىذا النظاـ اعبماىّبم عن أحزاب أك انتخابات أك دستور فهي ال تعِب سول سيطرة القل
 – َٓكح من ، حيث قدرت إحدل الدراسات حجم العزكؼ الشعيب عن اؼبشاركة دبا يَبا(ّٗ، صََِٗ)اعبليب، 

كبالتإب فقد نتج عن ىذه اؼبمارسات السياسية غياب دكلة (. ُٖ، صَُُِة )مهدل ،% فبن لو حق اؼبشاركَٖ
القانوف كاؼبساءلة كما تتبعها من فساد ككساطة كغياب العدالة كتوٕب أشخاص غّب مؤىلْب اؼبناصب السيادية ،كاإلعتماد 

  (.ٓٗ، صََِٗـ )اعبليب، عليا على اساس الوالء كخدمة النظاللمناصب ال على القبلية ُب اختيار القيادات

كإذا ما أردنا اغبديث عن أزمة اؼبواطنة لدل الشباب ،فردبا كاف اعبدير التوقف أماـ ماترتب على ىذه األزمة من 
ا تكريس لعمليات اإلقصاء، كاالستبعاد االجتمعاعي، كالتهميش.إذ غالبا ماكانت عمليات اإلقصاء يَبتب عليه

فبارسات زبالف مواثيق حقوؽ اإلنساف ، كضد مبدأ سيادة القانوف، كاؼبخالفة الصارخة ؼببدأ اؼبواطنة كما يبنحة للفرد 
من حقوؽ سياسية كإجتماعية كاقتصادية، إف سياسة االقصاء تتضمن االعتقاالت غّب القانونية، كأحكاـ اإلعداـ دكف 

قوؽ السياسية، كإلغاء كل التنظيمات السياسية اؼبعارضة، أك ذبميع فعلى ؿباكمة، كفبارسات التعذيب، كمنع فبارسة اغب
. كمن خبلؿ ذلك يبكن القوؿ أف ىذه (َّ،صََِٗة )جلىب، لنشاطها، أك اشَباؾ صورل ؽبا َب جبهات مزعوم

ؼبا ًب فبارستة  اؼبمارسات تقدـ تربيران قويان إلعادة إنتاج األفراد للعنف، كرد فعلى طبيعى كفقان للعديد من النظريات
 ذباىهم من قهر، كعجز مواطنة.

 ثالثاً: تفعيل ثقافة السبلم فى مقابل ثقافة العنف للخروج من األزمة
ؼبا كانت اؼبواطنة طاقة معرفية كنفسية تنعكس َب فبارسات اغبياة اليومية، فهذا يقدـ تفسّبان كاضحا ؼبسارات 

عامة كليبيا خاصة َب الفَبة الراىنة.كإف كاف ىذا الينفى  ريقىالعديد من اؼبشكبلت الٌب تواجو دكؿ الشماؿ االف
ببلشك أف االفراد وبلقوف َب مقدار ىذة الطاقة حبجم ملكيتهم ؽبا، فبايربراختبلؼ األفراد كاؼبمارسات، كفبا يربر كجود 

 (.ٓ، صََِٗع )زايد، مواطن على درجة عالية من االلتزاـ كأخر شارد عن مقاصد اجملتم

ؾ األفراد كاعبماعات َب اجملتمع مرءاة للتوجهات الثقافية كالقيمية َب اجملتمع، كبالتأب فإف سلوؾ األفراد يبثل سلو 
دائما مايتتطابق مع توجهات اجملتمع، كيتكوف العنف َب اجملتمع نتيجة كجود ثقافات معينة تربر العنف كىى أقرب َب 

طفولة كالنشأة االكٔب كتقبل فكرة ضرب الزميل لزميلو باؼبدرسة، أك فبارساهتا للعنف، كيبدأ العنف َب ؾبتمع من خبلؿ ال
اإلعتداء على االخرين بالسب ،كما أف الثقافة العربية الٌب غالبان ماتفتقد اغبوار َب داخل االسرة، إٔب جانب ثقافة 

اجملتمع للمارسة العنف كنبذ  االستهزاء كالسخرية من االخرين عامة كاإلستهزاء بْب األطفاؿ خاصة، يزيد من قابلية أفراد
االخر، كما أنو يزيد من إفراز اؽبرمونات العصبية كالعدكانية، كبالتأب إنتشار ركح العداء كالكراىية كالعنف منذ 

 (.ََِٖة )التّب، عبد اعبواد، زايد،الطفولةكحافزان ؼبمارسة العنف بأشكالة اؼبتعدد

 مكاهنا الشعبية الثقافة ىذه كذبد ( ،Mass Cultureالشعبية ) ثقافةال ُب لو اكاسعن  امكانن  ؾبتمعنا ُب العنف هبد
 الوقت ُب منو كتتغذل تغذيو بالتأكيد، ثقافة عندنا للعنف الكلية. سبعيةلمجا الثقافة ُب العامة، كمرجعيتها األكسع،
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 بعض ربديد كنكيب األخرل. كالصدامات كالنزاعات الصراعات أشكاؿ مع ككذلك معو. متساؿبة عليو مشجعة ذاتو،
 دبايلي: للعنف، بالقياس على ليبيا اعبمعية الشعبية للثقافة اؼبؤطرة العامة اؼببلمح

كهنب.  حرب تاريخ ىو،  احصرن  العربية القبيلة تاريخ العربية. القبائل عند فبتد طويل تاريخ تارىبية: للعنف ثقافة -ُ
 العربية. القبيلة لتاريخ مطابقة كإمبا مفارقة ليس القبيلة عُبم إٔب أضيف الذم العنف كسبايا. إف كغارات. غنائم غزكات

 العنف من النمط ىذا انتاج إعادة اليـو القبيلة كتعيد بالعار، الوصم كامبا العيب دبفهـو الهتتم انتقامية: ثأرية ثقافة -ِ
 ها.سبعلمجك لنفسها امشركعن  اعنفن ”جبعلو  العنف فيو تشرع “ .الشرؼ جرائم“ػػػب يسمى فيما

 التثق أعدائها. رذائل كصف ُب تغإب فضائلها،كما كصف ُب بذاهتا. تغإب مكتفية ذاهتا على منغلقة ثقافة -ّ
 كالتبخيس للذات كبالتضخيم كالتعصب، نفسها. باالنغبلؽ مع إال كاالندماج كالتفاعل الشراكة إالبذاهتا . كالتقبل

 باآلخر. 

 الثقافة أشخاص إٔب كالتآمر الشك يصل بل كالغرباء اآلخرين نوايا ُب كالشك ةاؼبؤامر  عقلية تآمرية: سبلؤىا ثقافة  -ْ
 –ألقارهبم  التقليدية .كيتنكركف ركابطهم من ،كيتنصلوف“جذكرىم من ينخلعوف”الذين  ذاتو: األقرباء اؼبكاف ُب ذاهتا،

 كالتفاعبلت. العبلقات ُب كالتبديل العادات، ُب كالتجديد اآلراء، ُب باالختبلؼ

 كالسنن كاألعراؼ كالتقاليد كالعادات الشعبية )اؼبعتقدات اؼبتوارثات بوجود مرتبطة كمكانة ادكرن  ؽبا كالقبيلة
 بالصور كعقوؽبم كنفوسهم أفرادىا رؤكس سبتلئ الٍب األكرب الشروبة ىي كالعشّبة العامة، سبعيةلمجا الثقافة ُب الشعبية.(

 نظاـ كتعترب اآلخر، كنقائص الذات فضائل عن اػبرافية، كاألساطّب ياتكاغبكا باألكىاـ كحٌب اؼبضخمة، كالتصورات
 كالضوابط كالتشريعات القوانْب التزامات مع رديف، أك كبديل ا،سبامن  امتعايشن  االجتماعي، لضبطا لتحقيق عشائرم

 ؽبذا اكنظرن  للمجتمع، ةاؼبميز  “سبعيةلمجا الثقافية اػبصوصية”من  كنوع ”القانونية االزدكاجية”ىذه  الرظبية. كتستمر
 سياسية، قانونية جوانب إٔب االجتماعية الثقافية اعبوانب من بو سبتد العشّبة مؤسسة فإف اؼبكثف، الثقاُب اغبضور
 أفراد من غّبىا مع أك ذاهتا، مع سواء كنزاعاهتا، ػبصوماهتا حلها ُب اآمنن  اطريقن  العنف غّب تعرؼ ال تكاد لدرجة

 أمباط أف عنو اؼبسكوت الفعلي كالواقع سبعيلمجا االعَباؼ كهبذا األخرل. االجتماعية ؼبؤسساتكا كاعبماعات العشائر
 شكلية كإدانة ا،زائفن  اكاستنكارن  ا،لفظين  ااستهجانن  إال العاـ، الثقاُب احمليط من الذبد كالشباب العشّبة سبارسو الذم العنف

 العنف، على يدؿ ما حقيقة العريب سبعيلمجا الثقاُب حمليطا ُب فليس العاـ. سبعيلمجا الثقاُب السياؽ فقط. خارج
 الشعبية العربية الثقافة ُب كاإلدانة. كليس اللعن تستوجب مستجدة، طارئة عجيبة، غريبة ظاىرة شٌب، كأشكاؿ بصور

 كل كإمبا عاـال سبعيلمجا العنفي اؼبشهد ُب هبرم ؼبا مغايرة كفبارسات، أفعاؿ كتصورات، صور كمعتقدات، قيم التقليدية
 (.ّْ-ِٓ، ص صَُُِل )سارل، هبر  ؼبا كمتقبل متفهم كمؤيد، ساند مافيهم

كيعد مفهـو ثقافة السبلـ من اؼبفهومات اغبديثة نسبيان َب العلـو االجتماعية، إذ بدأ االىتماـ بو منذ هناية 
بلفات فقط، كإمبا ىو عملية إهبابية اغبرب العاؼبية الثانية، كتعرؼ اليونسكو السبلـ بأنو اليعُب غياب النزاعات كاػب

ديناميكية، كمراعاة اؼبشاركة الفعلية بشكل الينقص حقوؽ الديبوقراطية، كربقيق العدالة للجميع، كاحَباـ االختبلفات 
 (.ُٕٗٗر)اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة، كتقبل االخ



 "أفرَمُا يف وانصحت واجملتًع، ،انثاٍَ "انثمافت ىر احملفرَمُا: آفاق جدَدة"             أادلإمتر اندويل انسُىٌ " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
888 

 

 ُٖٗٗمليوف مواطن، كَب عاـ  ٕٖبها حوأب االىتماـ باؼبفهـو منذ هناية اغبرب الباردة كالٌب فقد بسب أكقد بد
أعيد إحياء مفهـو ثقافة السبلـ عن طريق مؤسبر اجمللس الدكٔب لؤلمم اؼبتحدة لتطوير مفهـو السبلـ.كثقافة السبلـ ىى 

تمع عملية تتسم بتنمية إجتماعية كربقيق الديبوقراطية كمراعاة حقوؽ االنساف ، كالتتم إال دبشاركة صبيع االفراد َب اجمل
 (.ُْٗٗة )اؼبؤسبر الدكٔب للتنمية، كعلى صبيع األصعد

كثقافة السبلـ ىى ؾبموعة القيم كاؼبواقف كالتقاليد كالعادات كأمباط السلوؾ كأساليب اغبياة، الٌب ذبسد َب 
ح إجتماعها احَباـ اآلخر، كتقبلو، كرفض العنف بكافة اشكالو، كحرية اإلعراب عن الرأل، كربقيق مفاىيم التسام

ف )الشاركٗب، التعددية، أل حل ماينشأ من خبلؼ عن طريق التفاكض كاؼبناقشة كليس العن كاغبرية، كمراعاة الثقافات
 (.ِ،صََِٔ

ككما يذكر " بولدنج": أف الفرد يعيش حياتو ؿباكالن تقريب كجهات النظر بينو كبْب اآلخرين، كأف لكل فرد 
لَبابط مع غّبه،  كاآلخرل تبث فيو حب اإلستقبلؿ كالتباعد كالتنافر، كأف قوتْب داخلتْب إحدانبا ربثو على التعاكف كا

 (.ُّٓ، ص َُُِـ )عبد اؼبوجود، ثقافة السبلـ ىى الٌب ربقق التوازف بْب القوتْب لتحقيق الَبابط كاإلنسجا

نا َب حاجة إٔب كيبكننا القوؿ أف إشكليتنا اجملتمعية الكربل َب مواجهة العنف ىى إشكالية ثقافية باألساس، إن
تفعيل ثقافة السبلـ، إٔب تقبل األخر اؼبختلف معنا، إٔب حل النزاعات بطرؽ إهبابية ، إٔب ثقافة اغبوار كتفعيل اؼبواطنة 
كالديبوقراطية، إٔب عملية تنقيح ثقاَب، نرفض من خبلؽبا كل العناصر الثقافية اؼبتوارثة الٌب تدعم العنف كنبذ 

 لسبلـ كالتسامح كاؼبواطنية، كإف كاف علينا أف نعَبؼ بأف األمر ليس باليسّب.األخر،كإعادة إعبلء قيم ا
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 قائمة المراجع

 .بيروت للطباعة والنشربيروت:  لسان العرب، (.ٜٙ٘ٔ)ابن منظور  (ٔ

 المركز القومىالقاىرة: تطور مناىج التعليم لتنمية المواطنة فى األلفية الثالثة، (. ٕٛٓٓ) .عايدة عباس أبو غريب،  (ٕ
 للبحوث التربوية والتنمية.

 معهد االنماء العربى.بيروت: مسيرة التحديثات فى المجتمع الليبى،  (.ٕٜٜٔ. )مصطفىالتير،  (ٖ

المواطنة والمشاركة وانعكاساتها فى حياتنا اليومية، المؤتمر السنوى الحادى  (.ٜٕٓٓ.)على عبدالرازقالجلبي،  (ٗ
 ائية. مركز البحوث االجتماعية والجن القاىرة:عشر، 

 .ٜٜٗٔ،المؤتمر الدولى للتنمية، أغسطس  ٘ٗٗالدورة  (٘

إلدراج بند تكميلى فى جدول أعمال الندوة ، بعنوان "  ٜٜٚٔللجمعية العامة لؤلمم المتحدة، اغسطس  ٕ٘الدورة  (ٙ
 نحو ثقافة السبلم.

 .ع مصرالسلسلة الثقافية لطبلئالقاىرة: ثقافة السبلم وقبول اآلخر، (. ٕٙٓٓ. )يعقوبالشارونى،  (ٚ

الجمعية المصرية القاىرة: إدراك الطبلب لمفهوم العولمة وعبلقتو بالهوية االجتماعية،  (.ٕٓٓٓ)اسماعيل الفقى،  (ٛ
 للمناىج وطرق التدريس.

 إدارة البحوث واألرصاد. طرابلس:  (.ٕٛٓٓ)النشرة االقتصادية  (ٜ

 تبة لبنان.مكبيروت:  معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، (.ٜٙٛٔ. )أحمد زكىي، بدو  (ٓٔ

 (.ٜٖمجلس الوزراء، العدد ) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،(.  القاىرة: ٕٓٔٓ. )تقرير أوضاع الفقر في مصر (ٔٔ

سلسلة عالم القاىرة: : محاولة للفهم، ترجمة محمد الجوىرى، ياالستبعاد اإلجتماع (.ٕٚٓٓ. )خرونآو . ىيلزجون،  (ٕٔ
 .ٖٗٗالمعرفة،ع 

المركز الثقافى المغرب: تخلف االجتماعى مدخل لسيكولوجية اإلنسان المقهور، ال (.ٕٔٓٓمصطفى. ) حجازى، (ٖٔ
 العربى.

السياسة المالية ودورىا في تحقيق التنمية االقتصادية في ليبيا منذ عام (. ٕٔٔٓ. )بو بكر أأمال حسن،  (ٗٔ
  .معهد البحوث والدراسات اإلفريقيةجامعة القاىرة: )رسالة دكتوراه(، ٕٜٜٔ

 والتوزيع. والنشر للطباعة قباء دارالقاىرة:  األسري، العنف(. ٜٜٜٔ. )إسماعيل إجبلل،حلمي  (٘ٔ

(، ٖٗالقذافي والثورة الليبية، اختيارات السقوط والصعود، مجلة آفاق أفريقية العدد )(. ٕٔٔٓ. )خالدحنفى،  (ٙٔ
 القاىرة. 



 "أفرَمُا يف وانصحت واجملتًع، ،انثاٍَ "انثمافت ىر احملفرَمُا: آفاق جدَدة"             أادلإمتر اندويل انسُىٌ " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
886 

 

مركز البحوث  القاىرة: وى الرابع،قراءة فى أدبيات العنف: رؤية فسيولوجية، المؤتمر السن (.ٕٕٓٓ. )أحمدزايد،  (ٚٔ
 والدراسات االجتماعية.

مركز البحوث  القاىرة:المواطنة والمسئولية االجتماعية ، المؤتمر السنوى الحادى عشر،  (.ٜٕٓٓأحمد. ) زايد، (ٛٔ
 .االجتماعية والجنائية

 ا الثقافية، العدد الثامن،ثقافة العنف المجتمعى وأسئلة التنمية والتحديث، مجلة فيبلدلفي (.ٕٔٔٓ. )سالمسارى،  (ٜٔ
 األردن.

 . ٛٗٔمحركات التغير في العالم العربي، مجلة السياسة الدولية ،العدد  (.ٕٔٔٓ. )مريمحيد، و  .ديناشحاتة،  (ٕٓ

تصورات الشباب لواقع ومستقبل العنف فى المجتمع المصرى، المؤتمر السنوى  (.ٕٕٓٓ. )ليلى عبد الجواد،  (ٕٔ
 مى للبحوث االجنماعية والجنائية.المركز القو القاىرة: الرابع، 

 (، القاىرة. ٕٗ)ليبيا قراءة في تفاعبلت المشهد، مجلة الديموقراطية، العدد (. ٕٔٔٓ. )أميرة محمدعبد الحليم،  (ٕٕ

التعليم وثقافة السبلم، الندوة الدولية حول ثقافة السبلم والقضايا العربية،  (.ٕٔٔٓ. )محمد عزبعبد الموجود،  (ٖٕ
 .مكتبة االسكندرية

 ،القاىرة.،٘ٔالعدد  المواطنة، مجلة المركز الدولى للدراسات المستقبلية واالستراتيجية (.ٕٙٓٓ. )منى مكرم عبيد،  (ٕٗ

عسكرة االنتفاضة، الفشل الداخلي والتدخل الخارجي في الجماىيرية الليبية، مجلة السياسة  (.ٕٔٔٓ. )زيادعقل،  (ٕ٘
 ،القاىرة. ٛٗٔالدولية، العدد 

المواطنة على المستوى المحلى :سياسة الحياة اليومية ، المؤتمر السنوى  (.ٜٕٓٓ. )لمطلبالسيد عبد اغانم، (ٕٙ
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انتحدَاث انتٍ تىاجت ثمافت  ٍئستهالن  والتصادَاث اَتاج انهحىو احلًراء 
 يف يصر

 
 د : فاطمة مصطفى محمد سعد

 كمية الدراسات اإلنسانية  -جامعة األزىر –أستاذ الجغرافيا اإلقتصادية المساعد 
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 يمديت 
تتمثل أنبية الثركة اغبيوانية ُب كوهنا اؼبصدر األساسي للربكتْب اغبيوا٘ب كمصدران مهما للمواد اػباـ لبعض 

اػبيوط اعبراحية ( ، الصناعات ) صناعة منتجات األلباف ، صناعة غزؿ كنسج الصوؼ ، صناعة دبغ كتصنيع اعبلود ك 
كتعد اللحـو اغبمراء اؼبتمثلة ُب كل من األبقار كاعباموس كاألغناـ كاؼباعز كاألبل من أىم مصادر اإلنتاج اغبيوا٘ب ُب 

 مصر . 
كتعترب اللحـو من أىم السلع الغذائية حيث أهنا مؤشران من مؤاشرات ربقيق التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية ، 

% من قيمة اإلنتاج اغبيوا٘ب ُب ُ.ّٖمليار جنية ، سبثل حوإب  ّ.ّٕنتاج اللحـو اغبمراء حوإب حيث بلغت قيمة إ
 . ( ُ)َُِّعاـ 

كنتيجة طبيعية للزيادة السكانية اؼبضطردة فقد إزداد الطلب علي اللحـو اغبمراء كمنتجاهتا ، كأصبحت تستحوذ 
% من ِٗفاؽ السنوم لؤلسرة علي اللحـو اغبمراء حوإب علي جزء كبّب من إنفاؽ اؼبستهلك ، حيث بلغ متوسط اإلن
 ـ . َُِّإصبإب اإلنفاؽ علي ؾبموعات السلع الرئيسية كالفرعية عاـ 

كتتمثل مشكلة الدراسة ُب قصور الطاقة اإلنتاجية من اللحـو اغبمراء عن مواجهة الطاقة اإلستهبلكية احمللية ، 
ها عن اؼبعدالت القياسية العاؼبية مع كجود فجوة متزايدة بْب اإلنتاج فبا ينتج عنو إلبفاض متوسط نصيب الفرد من

 كاإلستهبلؾ من ناحية أخرم األمر الذم يؤدم إٕب زيادة كمية الواردات اؼبصرية من اللحـو اغبمراء . 
ا كما يواجو قطاع اللحـو اغبمراء ُب السنوات األخّبة ربديات كمشكبلت إنتاجية ترتب عليها إرتفاع أسعارى

بدرجة ال تتناسب مع مستويات الدخوؿ السائدة علي مستوم اؼبستهلك احمللي كعزكؼ كثّب من اؼبستهلكْب عن 
إستهبلؾ اللحـو كخركج أعداد كبّبة من اؼبنتجينن ُب ىذا القطاع ، كحملاكلة ربديد اؼبشكلة كأبعادىا ًب إستطبلع رأم 

اؼبشكبلت كالتحديات اإلنتاجية الٍب تواجههم ،  بعض القائمْب علي مشركعات إنتاج اللحـو اغبمراء حوؿ
 كاؼبشكبلت كاؼبعوقات الٍب تواجو مستهلكي اللحـو اغبمراء . 

  -تتمثل أىم أىداؼ البحث فيما يأٌب :
رصد اؼبشكبلت اإلنتاجية كاإلستهبلكية الٍب تواجو قطاع اللحـو اغبمراء ، كذلك لبياف أثر ىذه اؼبشكبلت كمدم  -

 قع كمستقبل القطاع . ككضع اغبلوؿ اؼبناسبة للتغلب علي ىذه اؼبشكبلت . تأثّبىا علي كا

                                                           

،  َُِٓ، القاىرة ، فرباير  َُِّ( كزارة الزراعة كأستصبلح األراضي ، قطاع الشئوف األقتصادية ، نشرة تقديرات اؼبيزاف الغذائي ُ)
 .   ُِص
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 ربليل األبعاد اعبغرافية لتطور اإلنتاج كاإلستهبلؾ كصادرات ككاردات مصر من اللحـو اغبمراء  .  -
عدالت اإلكتفاء دراسة العوامل اؼبؤثرة َب إنتاج كإستهبلؾ اللحـو اغبمراء ، ككذلك تقدير كل من الفجوة الغذائية كم -

 الذاٌب من اللحـو اغبمراء ُب مصر . 
 تقدٙب مقَبحات تنمية قطاع إنتاج اللحـو اغبمراء ُب مصر .   -

كسبت معاعبة الدراسة إعتمادان على اؼبنهج اؼبوضوعي ُب إطار إقليمى مع اإلستعانة ببعض األساليب اإلحصائية كالكمية 
ة دكران  مهمان ُب ربرم األكضاع ، كاغبصوؿ علي اؼبادة العلمية الٍب تعِب البحث كالكارتوجرافية ، ككاف للدراسة اؼبيداني

 َُِٓ/  َُِْالعلمي من خبلؿ إستمارات إستبياف لعينات عشوائية طبقية من منتجي كمستهلكي اللحـو اغبمراء 
مزرعة ( ُٓىاج ) مزرعة ( ، ؿبافظة سو  َّمزرعة سبثل ؿبافظة الشرقية )  ْٓ، حيث مشلت عينة اؼبنتجْب عدد 

 ( . ُ% من إصبإب ؾبتمع الدراسة ) ملحق رقم ٓبنسبة 
أما بالنسبة لعينة اؼبستهلكْب فتمثلت بعينة من اؼبستهلكْب حبي مدينة نصردبحافظة القاىرة كحي بوالؽ الدكركر 

فرد  َٔ، كمشلت العينة ) دبحافظة اعبيزة ، كمدينة منوؼ كقريٍب الكـو األضبر كميت ربيعة دبركز منوؼ ؿبافظة اؼبنوفية 
 (ِ% من إصبإب ؾبتمع الدراسة . )ملحق رقم ٓفردان من ؿبافظة اعبيزة ك القاىرة ( بنسبة  ِٕمن ؿبافظة اؼبنوفية ك 

كذلك للتعرؼ علي اؼبشكبلت كاؼبعوقات اإلنتاجية كاإلستهبلكية الٍب تواجو قطاع اللحـو اغبمراء ُب مصر . كلتحقيق 
  -اكؿ الدراسة النقاط التالية :األىداؼ السابقة تتن

 أوالً : الوزيع الجغرافي للحيوانات المزرعية المنتجة للحوم الحمراء في مصر . 
 تطور أعداد اغبيوانات اؼبزرعية .  -ُ
 .  َُِّالتوزيع اعبغراُب للحيوانات اؼبزرعية علي مستوم احملافظات عاـ  -ِ
 ـ . َُِّاؼبزركع علي مستوم احملافظات عاـ  كثافة اغبيوانات اؼبزرعية إٕب صبلة الزماـ -ّ

 ثانياً : اإلنتاج .
 إنتاج اللحـو اغبمراء  -ُ
 تطور إنتاج اللحـو اغبمراء  -ِ
 التوزيع اعبغراُب إلنتاج اللحـو اغبمراء  -ّ
 توطن اللحـو اغبمراء  -ْ
 األعبلؼ كأثرىا علي إنتاج اللحـو اغبمراء  -ٓ

 ثالثاً : اإلستهبلك . 
 اإلستهبلؾ احمللي من اللحـو اغبمراء  تطور -ُ
 متوسطة نصيب الفرد من اللحـو اغبمراء  -ِ
 العوامل اؼبؤثرة علي إستهبلؾ اللحـو اغبمراء  -ّ
 و السكاف مب -أ

 الدخل   -ب
 األسعار  -ج
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 رابعاً : واردات مصر من اللحوم . 
 تطور كمية كقيمة كاردات اللحـو  -ُ
 ت اللحـو من أىم الدكؿ اؼبصدرة للحـو إٕب مصر . التوزيع اعبغراُب لواردا -ِ

 خامساً : الصادرات المصرية من اللحوم . 
 تطور قيمة الصادرات  -ُ
 التوزيع اعبغراُب لصادرات اللحـو اؼبصرية . -ِ

 سادساً : الدراسة الميدانية . 
 اؼبشكبلت كالتحديات اإلنتاجية لقطاع اللحـو اغبمراء كمقَبحات للحلوؿ -ُ
 اؼبشكبلت كاؼبعوقات الٍب تواجو مستهلكي اللحـو اغبمراء   -ِ

 سابعاً : مستقبل إنتاج وإستهبلك اللحوم الحمراء فى ضوء نمو السكان وإحتياجاتهم . 

 أوالً : انتىزَع اجلغرايف نهحُىاَاث ادلسرعُت يف يصر . 
  -تطور أعداد الحيوانات المزرعية المنتجة للحوم الحمراء : -ُ

داد اؼبتوفرة من ـبتلف أنواع اغبيوانات اؼبزرعية عن القدر اؼبتاح من اغبيوانات لئلستخداـ ُب صبيع تعرب األع
األغراض ، كمنها إنتاج اللحـو اغبمراء الٍب تعد أحد اؼبصادر األساسية للربكتْب اغبيوا٘ب كالذم يبكن أف يقاس بو درجة 

طلق كتطوره يبكن أف يكوف عامل مؤثر علي حجم اإلنتاج ، كمن تقدـ اجملتمع ، كُب ىذا الشأف فإف عدد اغبيوانات اؼب
ٍب فإف ما وبدث من تغيّب ُب أعدادىا إمبا ىو دبثابة تغيّب َب الطاقة اإلنتاجية اغبالية كاؼبستقبلية إلنتاج اللحـو اغبمراء ، 

كاؼباعز كاعبماؿ كىذا ما يوضحة  كمؤشران علي ما يبكن إستخدامو منو كالٍب سبثل ُب كل من األبقار ، كاعباموس كاألغناـ
 ( . ُ( كالشكل )ُاعبدكؿ رقم )

 – َُٖٗؿ الفَبة كقد تبْب من دراسة تطور أعداد اغبيوانات اؼبزرعية اؼبنتجة للحـو اغبمراء ُب مصر خبل
  -ما يلي : َُِّ

 جملة جمال ماعز أغنام جاموس أبقار السنوات

1980 1913 2347 1593 1451 84 7388 
1985 3356 2386 3365 3202 153 12462 
1990 2983 2751 3259 2081 118 11192 
1995 2996 3018 4220 3131 131 13496 
2000 3530 3379 4469 3425 141 14944 
2005 4485 3885 5232 3803 142 17547 
2010 4729 3818 5530 4175 111 18363 
2011 4780 3983 5365 4258 137 18523 
2012 4946 4165 5430 4306 142 18989 
2013 4745 3915 5564 4153 153 18530 

 ( . ) ألف رأس ( ٖٕٔٓ – ٜٓٛٔ( تطور أعداد الحيوانات المزرعية المنتجة للحوم الحمراء في مصرخبلل الفترة ) ٔجدول رقم )
 حيوانية ، القاىرة ، أعداد مختلفة .المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، النشرة السنوية إلحصاءات الثروة ال
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 ( تطور أعداد الحيوانات المزرعية المنتجة للحوم الحمراء في مصرٔشكل )
 ( . ٖٕٔٓ – ٜٓٛٔخبلل الفترة ) 

، كأرتفعت  َُٖٗألف رأسان عاـ  ّٖٖٕبلغ إصبإب أعداد اغبيوانات اؼبزرعية اؼبنتجة للحـو اغبمراء ُب مصر كبو  -
%( تقريبان من سنة األساس أك دبعدؿ زيادة تقدر ٖ.َُٓ، أم بنسبة زيادة ) َُِّألف رأس عاـ  َُّٖٓإٕب 

( ألف رأس سنويان ؛ كيعزم ذلك إٕب زيادة أعداد اؼبشركعات اؼبتخصصة ُب تربية اغبيوانات اؼبزرعية كإنتشار ُ.ُحبوإب )
 مشاريع تنمية الثركة اغبيوانية . 

% ( ، كدبعدؿ زيادة ) ٕ.ٖٔـ بنسبة زيادة قدرىا ) ُٖٓٗ – َُٖٗاؼبزرعية ُب الفَبة من زيادة أعداد اغبيوانات  -
  ََِسنويان ( ، كذلك لتبِب مشركع البتلو كإنطبلؽ مشركع يبنع ذبح عجوؿ ذكر اعباموس حٍب يصل كزهنا إٕب  ٓ.ِ

جينها بسبلالت ذات قيمة إنتاجية كيلو ، كإنتشار التلقيح الصناعي ، كاؼبساعدة علي ربسْب نسل األبقار احمللية كهت
 عالية . 

% ( ، ِ.َُبنسبة ) َُٗٗ – ُٖٓٗإلبفاض إصبإب أعداد اغبيوانات اؼبزرعية اؼبنتجة للحـو اغبمراء ُب الفَبة من  -
حيث كاجهت الثركة اغبيوانية ُب تلك الفَبة مشكلة أعبلؼ بالدرجة األكٕب باإلضافة إٕب تعثر كتوقف اؼبشركع القومي 

 .  َُٗٗتلو عاـ للب
 َُِِمليوف رأس عاـ  ُٗمقابل  َُِّمليوف رسان تقربيان ( عاـ  ٓ.ُٖقدرت أعداد اغبيوانات اؼبزرعية بنحو )  -

 % ( . ْ.ِ، بنسبة إلبفاض قدرىا )
% ( ، كرؤكس األغناـ كاؼباعز كاعبماؿ بنسبة َ.ٓحدث إلبفاض ُب إصبإب أعداد األبقار كاعباموس بنسبة ) -
ـ ؛ كيعزم ذلك إٕب إرتفاع أسعار األعبلؼ كاألدكية كالتحصينات بشكل مبالغ فيو ، كالٍب َُِِعن عاـ % ( ُ.َ)

 أدت إلرتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج ، كساىم ذلك ُب إرتفاع تكاليف تربية اغبيواف . 
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 .  ٖٕٔٓالتوزيع الجغرافي للحيوانات المزرعية علي مستوي المحافظات عام  -ِ

يع اعبغراُب ألعداد اغبيوانات اؼبزرعية اؼبنتجة للحـو اغبمراء التعرؼ علي احملافظات الٍب سبتلك أكرب يهدؼ التوز 
عدد من اغبيوانات اؼبزرعية اؼبنتجة للحـو اغبمراء ، كالٍب تَبكز هبا مشاريع الثركة اغبيوانية ، كمقارنة نصيب ىذه 

 الزراعي مع إعطاء ربليل كتفسّب ؽبذا التوزيع .  احملافظات من اغبيوانات اؼبزرعية بالنسبة إٕب زمامها

( التوزيع اعبغراُب ألعداد للحيوانات اؼبزرعية علي مستوم ؿبافظات ِ( كالشكل )ِكيوضح اعبدكؿ رقم )
  -، يتضح من دراسة اعبدكؿ كالشكل األٌب : َُِّصبهورية مصر العربية عاـ 

، فبا يدؿ علي اإلنتشار اعبغراُب للحيوانات اؼبزرعية اؼبنتجة للحـو  (ْٕللحيوانات اؼبزرعية ) ()يبلغ دليل اإلنتشار -
 اغبمراء ُب صبيع احملافظات بدرجات متفاكتة مع اؼبيل إٕب الَبكز ُب نواحي أك ؿبافظات ؿبدكدة .

 

                                                           

( ) 

 دليل اإلنتشار
 %ُعدد احملافظات الٍب تزيد اغبيوانات اؼبزرعية فيها عن 

×ََُ 
 افظاتصبلة عدد احمل

ؼبيل يوضح درجة تركز اغبيوانات أك أنتشارىا علي خريطة احملافظات ، كإلبفاض الدليل معناه اؼبيل للَبكز اعبغراُب ، ككرب الدليل يدؿ علي ا
 لئلنتشار اعبغراُب . 

-Yeates, M.H. An Introduction to Quantitative Analysis in Economic Geography , MC 
Graw Hill book company , New York , 1968- pp12 – 14  
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  ()معامل التركز الترتيب % العدد ) رأس ( المحافظة

 1 25 0.20 36205 القاىرة
 1.2 18 1.58 293679 اإلسكندرية
 0.1 26 0.10 18133 بور سعيد
 0.9 24 0.37 67931 السويس
 0.6 22 0.70 130046 دمياط

 0.6 11 4.00 740812 الدقهلية
 1 2 9.33 1729146 الشرقية
 1.5 16 2.89 535330 القليوبية

 0.5 15 3.27 606131 كفر الشيخ
 1 10 4.41 817829 الغربية
 1.2 7 5.22 966885 المنوفية
 0.7 1 13.21 2447713 البحيرة

 0.3  1.03 190112 اإلسماعلية
 1.4 12 3.70 684912 الجيزة

 1.3 9 4.47 828783 بني سويف
 1 8 4.86 900856 الفيوم
 1.3 6 6.32 1171229 المنيا
 1.6 5 6.56 1216197 أسيوط
 2.4 3 8.07 1495354 سوىاج

 2.4 4 7.53 1394939 قنا
 0.8 19 1.77 328697 أسوان
 2 13 3.41 631176 األقصر

 4.3 21 0.75 138563 البحر األحمر
 0.6 17 1.69 314089 الوادي الجديد
 1.1 14 3.29 610414 مرسي مطروح
 0.8 20 0.81 150413 شمال سيناء
 1.7 23 0.47 87968 جنوب سيناء
 33.3  100 18533542 اإلجمالي

المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة م .ٖٕٔٓألعداد الحيوانات المزرعية في محافظات مصر عام ( التوزيع الجغرافي ٕجدول رقم )
 .  ٚٔ، ص ٕ٘ٔٓ، القاىرة ، فبراير  ٖٕٔٓواإلحصاء ، النشرة السنوية إلحصاءات الثروة الحيوانية ، 

 
                                                           

( ) 

 معامل الَبكز =
 أعداد اغبيوانات اؼبزرعية ُب احملافظة

÷ 
 أعداد اغبيوانات اؼبزرعية ُب مصر

 صبلة اؼبساحة اؼبزركعة ُب مصر صبلة اؼبساحة اؼبزركعة باحملافظة

،  ُِٖٗغرافيا اإلقتصادية ، دار اؼبعرفة اعبامعية ، اإلسكندرية ، عن ؿبمد طبيس الزككة ، بعض أساليب القياس الكمية اؼبستخدمة ُب اعب
 .  ٕٖص 



 "أفرَمُا يف وانصحت واجملتًع، ،انثاٍَ "انثمافت ىر احملفرَمُا: آفاق جدَدة"             أادلإمتر اندويل انسُىٌ " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
878 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 م .ٖٕٔٓفي محافظات مصر عام ( التوزيع الجغرافي ألعداد الحيوانات المزرعية ٕشكل )

% ( ٕ.ِّ% ( من صبلة أعداد اغبيوانات اؼبزرعية، تشكل األبقار ) ِ.ْٔتستأثر ؿبافظات الوجو البحرم كبو )  -
مليوف رأسان  ٗ( أم  ِٕٖٓٗٔٓمن صبلة اغبيوانات اؼبزرعية اؼبنتجة للحـو دبحافظات الوجو البحرم ، البالغ عددىا ) 

 ل الزراع ؽبا ، حيث أهنا رأس ماؿ يتزايد بسرعة ، كما أهنا غّب مرىقة ُب تربيتها . ، كذلك لتفضي َُِّعاـ 
% ( ، كيتميز بأنو يتحمل خشونة اؼبعيشة كرداءة التغذية كقلة ٗ.ِٓأما اعباموس فيحتل اؼبرتبة الثانية بنسبة )  -

الصغّبة أك العجوؿ اؼبتوسطة العمر يقبل العناية ، كىو أقل من األبقار تعرضان لؤلمراض كما أف غبـو العجوؿ البتلو 
 علهيا اؼبستهلك كيفضلها . 

% ( من صبلة اغبيوانات اؼبزرعية ّ.َ% ( ، كاعبماؿ ) ّ.ُٓ% ( كاؼباعز ) ٖ.ِٓبينما سبثل رؤكس األغناـ )  -
 بالوجو البحرم . 
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نبت األغناـ بنحو ) % ( من صبلة أعداد اغبيوانات اؼبزرعية ُب مصر، ساّ.ُٗتشغل مصر الوسطي كبو )  -
راسان ( ،  يليو اؼباعز بنسبة  َّٖٕٖٓٓ% ( من صبلة أعداد اغبيوانات اؼبزرعية دبصر الوسطي البالغ عددىا ) ٖ.ِٖ

 % ( . ٓ.َ% ( ، كاعبماؿ ) ٓ.ُٗ% ( ، كاعباموس ) ٔ.ِْ% ( ، ٍب األبقار ) ٓ.ِٔ) 
% من ٕ.َّاؼبزرعية ُب مصر ، تشكل األغناـ كبو % ( من صبلة أعداد اغبيوانات ّ.ِٕسبثل مصر العليا كبو )  -

رأسان ( ، يليو اؼباعز بنسبة )  َِّْٗٓٓصبلة أعداد اغبيوانات اؼبزرعية اؼبنتجة للحـو دبصر العليا البالغ عددىا ) 
 % ( . ْ.َ% ( ، صباؿ ) ُ.ُٗ%( ، أبقار ) ٓ.ُٗ% ( ، جاموس )ِ.َّ

% من ٗٓعداد اغبيوانات اؼبزرعية ُب مصر سانبت األغناـ بنسبة % من صبلة أِ.ٕأما ؿبافظات الصحارم فتمثل  -
رأسان ( ، وبتل اؼباعز اؼبرتبة  َُُّْْٕصبلة اغبيوانات اؼبزرعية اؼبنتجة للحـو دبحافظات الصحارم البالغ عددىا ) 

 % ( . ّ.َ% ( جاموس ) ٖ.ٓ% ( ، صباؿ ) ِ.ٕ%( ، كاألبقار ) ٔ.ِٕالثانية بنسبة )
اؼبنيا ( احملافظات الرئيسية من حيث أعداد  –أسيوط  –قنا  –سوىاج  –الشرقية  –) البحّبة تعد ؿبافظات  -

 % ( ، أم أكثر من نصف عدد اغبيوانات اؼبزرعية اؼبنتجة للحـو . ٗ.َٓاغبيوانات اؼبزرعية بنسبة ) 
%( كذلك إلتساع مساحة ِ.ُّتتصدر ؿبافظة البحّبة اؼبرتبة األكٕب من حيث أعداد اغبيوانات اؼبزرعية بنسبة ) -

 األراضي الزراعية كأراضي اإلستصبلح ، باإلضافة إٕب قرهبا من مدينة اإلسكندرية كسوؽ للحـو . 
% ( كيرجع ذلك إٕب إنتشار ذبمعات الثركة اغبيوانية هبا ، كمشاريع ّ.ٗكربتل ؿبافظة الشرقية اؼبرتبة الثانية بنسبة )  -

افظات من مساحة الزماـ اؼبزركع كاؼبساحة اؼبزركعة برسيم ، كلوقوعها بالقرب من التسمْب ، كإرتفاع نصيب ىذه احمل
 أكرب مناطق إستهبلؾ اللحـو اغبمراء ، خاصة القاىرة الكربم كاإلسكندرية . 

% ( ، َٗ.َأما أقل احملافظات ُب أعداد اغبيوانات اؼبزرعية اؼبنتجة للحـو اغبمراء ىي ؿبافظة بور سعيد بنسبة )  -
% ( ؛ كيرجع ذلك لصغر مساحة الزماـ الزراعي هبذه احملافظات، كقلة ّٔ.َ% ( ، كالسويس ) ُٗ.َقاىرة ) كال

 أعداد ذبمعات الثركة اغبيوانية هبا كمشاريع التسمْب . 
كفبا سبق يتضح : تباين أعداد كأنواع اغبيوانات اؼبزرعية اؼبنتجة للحـو اغبمراء دبحافظات مصر ، كذلك لتباين 

 حات اؼبنزرعة ، كمدم توفر األعبلؼ . اؼبسا
كتبلغ درجة قياس معامل اإلرتباط اعبغراُب بْب مساحة الزماـ الزراعي كأعداد اغبيوانات اؼبزرعية ُب ؿبافظات مصر 

( ُب ٖٗ.َ( ُب ؿبافظات الوجو البحرم ، كيصل إٕب )ْٗ.َ( كىو إرتباط قوم ، كيصل معامل التوطن إٕب )ِٖ.َ)
 ( . ِٖ.َ( ُب مصر العليا ، أما ؿبافظات الصحارم فبل يزيد معامل التوطن عن )ٖٕ.َ )مصر الوسطي ، كإٕب

  -كدبقارنة توزيع نسب اغبيوانات اؼبزرعية دبحافظات اعبمهورية بنسب الزماـ اؼبزركع يتضح اآلٌب :
ي ( ، ويختلف معامل التركز من محافظة إلي أخر ٖٖبلغ معامل التركز بمحافظات الجمهورية نحو )

  -حيث يمكن تقسيم المحافظات إلي الفئات التالية :
 فأكثر (  ٕالفئة األولي ) من = 
% ( من صبلة أعداد اغبيوانات اؼبزرعية ٕ.َ( حيث تضم كبو ) ّ.ْكتتمثل ىذه الفئة ُب ؿبافظات البحر األضبر ) -

 ( من صبلة الزماـ اؼبزركع ِ.َباعبمهورية ، ككبو)
ًن من صبلة أعداد اغبيوانات اؼبزرعية ككبو ) ُ.ٖكبو )( تضم ْ.ِؿبافظة سوىاج ) - % ( من صبلة ْ.ّ%( تقريبان

 الزماـ اؼبزركع . 
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 % ( من صبلة الزماـ اؼبزركع . ِ.ّ% ( من صبلة أعداد اغبيوانات اؼبزرعية ، ككبو )ٓ.ٕ( تضم ) ْ.ِؿبافظة قنا ) -
% ( من صبلة الزماـ ٔ.ُوانات اؼبزرعية ، ككبو ) %( من صبلة أعداد اغبيْ.ّ( حيث تضم كبو )ِؿبافظة األقصر ) -

%( من صبلة أعداد اغبيوانات اؼبزرعية دبحافظات اعبمهورية ككبو ) ٕ.ُٗاؼبزركع . أم أف ىذه الفئة تضم كبو )
م % ( من صبلة الزماـ اؼبزركع . كبالتإب يرتفع نصيب احملافظات من أعداد اغبيوانات اؼبزرعية اؼبنتجة للحم ، كالذْ.ٖ

 يزيد علي نصيبة من الزماـ اؼبزركع . 

  -( : ٕألقل من  ٔالفئة الثانية ) من = 
( ، ُ( ، الغربية )ٓ.ُ( ، القليوبية )ُ( الشرقية )ِ.ُ( ، اإلسكندرية )ُتتمثل ىذه الفئة ُب ؿبافظات القاىرة ) -

( ، ُ.ُ( ، مطركح )ٔ.ُ( أسيوط )ّ.ُ( ، اؼبنيا )ُ( ، الفيـو )ّ.ُ( ، بِب سويف )ْ.ُ( ، اعبيزة )ِ.ُاؼبنوفية )
 ( . ٕ.ُجنوب سيناء )

% ( من صبلة الزماـ ْٓ% ( من صبلة أعداد اغبيوانات اؼبزرعية اؼبنتجو للحم ككبو ) ُ.ْٖكتضم ىذه الفئة كبو )  -
 اؼبزركع . 

  -( : ٔالفئة الثالثة ) أقل من = 
( ، كفر الشيخ ٔ.َ( ، الدقهلية )ٔ.َ، دمياط ) (ٗ.َ( ، السويس )ُ.َتتمثل ىذه الفئة ُب ؿبافظات بورسعيد ) -
 ( . ٓ.َ( ، مشاؿ سيناء )ٔ.َ( ، الوادم اعبديد )ٖ.َ( ، أسواف )ّ.َ( ، اإلظباعلية )ٕ.َ( ، البحّبة )ٓ.َ)
%( من صبلة الزماـ اؼبزركع . ّ.ّْ% ( من صبلة أعداد اغبيوانات اؼبزرعية ، ككبو )ٕ.ِٔكتضم ىذه الفئة كبو )  -

% ( من صبلة أعداد ِ.ُّ% ( ، كتضم ىذه احملافظة كبو ) ِ.َِساع الزماـ الزراعي دبحافظة البحّبة ) كيبلحظ إت
 اغبيوانات اؼبزرعية ، حيث تعترب أكرب احملافظات من حيث الزماـ اؼبزركع . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م .ٖٕٔٓ( معامل التركزالجغرافي ألعداد الحيوانات المزرعية في محافظات مصر عام ٖشكل )
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 كثافة الحيوانات المزرعية إلي جملة الزمام المزروع علي مستوي المحافظات  .   -ٖ
تعكس الكثافة اغبيوانية مدم تأثّب العوامل اعبغرافية ُب التوزيع العددم للحيوانات ، كىي تعرب عن اغبمولة 

 األرضية للحيوانات . 
  -: ( ما يأٌبْ( كشكل )ّيستنتج من ربليل كدراسة اعبدكؿ رقم )

مليونان رأسان(، كبالنسبة إٕب الزماـ  ّّٓ.ُٖبلغ عدد اغبيوانات اؼبزرعية اؼبنتجة للحـو اغبمراء باعبمهورية )
رأس/فداف( ، كزبتلف  َٕ.ِفداف ( فكانت كثافة اغبيوانات اؼبزرعية ) ُِٖ.ِْٗ.ٖاؼبزركع باعبمهورية كالبالغ كبو ) 

  -عبمهورية إٕب الفئات التالية :سيم ؿبافظات اىذه الكثافة من ؿبافظة ألخرم ، حيث يبكن تق
 الزمام المزروع  المحافظات

 ) فدان (
 عدد رؤوس 

 الحيوانات المزرعية )رأس(
 رأس/فدان(الكثافة )

 2.06 36205 17553 القاىرة
 1.8 293679 167678 اإلسكندرية
 0.3 18133 60689 بور سعيد
 1.9 67931 34902 السويس
 1.2 130046 111774 دمياط

 1.2 740812 641301 الدقهلية
 2.03 1729146 848200 الشرقية
 2.09 535330 173167 القليوبية

 1.09 606131 555953 كفر الشيخ
 2.2 817829 367524 الغربية
 2.5 966885 388229 المنوفية
 1.4 2447713 1804917 البحيرة

 0.6 190112 315436 اإلسماعلية
 2.8 684912 241193 الجيزة

 2.8 828783 297666 بني سويف

 2.1 900856 421321 الفيوم

 2.6 1171229 449317 المنيا
 3.4 1216197 358275 أسيوط
 4.9 1495354 306667 سوىاج

 4.9 1394939 285067 قنا
 1.6 328697 203502 أسوان
 4.3 631176 145932 األقصر

 8.9 138563 15582 البحر األحمر
 1.2 314089 272862 الجديد الوادي

 2.2 610414 278793 مرسي مطروح
 0.98 150413 152991 شمال سيناء
 3.4 87968 25727 جنوب سيناء
 2.07 18533542 8942218 اإلجمالي

 م .ٖٕٔٓ( كثافة الحيوانات المزرعية في محافظات الجمهورية ٖجدول رقم )
 ٕ٘ٔٓفبراير  ٖٕٔٓنشرات اإلحصاءات الزراعية واإلنتاج الحيواني ، القاىرة ،  المصدر : وزارة الزراعة وإستصبلح األراضي ،

 . ٕٓ، ص
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 م .ٖٕٔٓ( التوزيع الجغرافي لمساحة الزمام المزروع في محافظات مصر عام ٗشكل )

  -رأس/فدان ( : ٕالفئة األولي ) تزيد عن = 
( ، أسيوط ٔ.ِ( ، اؼبنيا )ٖ.ِ( بِب سويف )ٖ.ِ( ، اعبيزة )ٓ.ِوفية )( ، اؼبنِ.ِ( ، الغربية )َٔ.ِالقاىرة ) -
( ، جنوب سيناء ) ِ.ِ( ، مطركح )ٗ.ٖ( ، البحر األضبر )ّ.ْ( ، األقصر )ٗ.ْ( ، قنا )ٗ.ْ( ، سوىاج )ْ.ّ)

 ( رأس/فداف . ُ.ِ( ، الفيـو ) َٗ.ّ( رأس/فداف ، قليوبية )ْ.ّ

  -/فدان( :رأس ٕألقل من  ٔالفئة الثانية ) من = 
تضم اإلسكندرية ، السويس ، دمياط ، دقهلية ، كفر الشيخ ، البحّبة ، أسواف ، الوادم اعبديد ، ككانت الكثافة  -

 ، رأس/فداف ( .  ِ.ُ،  ٔ.ُ،  ْ.ُ،  َٗ.ُ،  ِ.ُ،  ِ.ُ،  ٗ.ُ،  ٖ.ُعلي الَبتيب ىي ) 
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 م .ٖٕٔٓة للمساحة المزروعة بمحافظات الجمهورية ( كثافة الحيوانات المزرعية بالنسب٘شكل )

  -رأس/فدان ( : ٔالفئة الثالثة ) أقل من = 
 ، رأس/فداف (. ّ.َ، ٔ.َ، ٖٗ.َتضم مشاؿ سيناء ، اإلظباعيلية ، بورسعيد )  -
 ، ِ.ِ،  َٗ.ّ( فكانت علي الَبتيب ) َٕ.ِجاءت بعض احملافظات ؿبققة متوسطات تزيد عن اؼبتوسط العاـ ) -

رأس/فداف ( ُب ؿبافظات  ْ.ّ،  ِّ.ِ،  ٗ.ٖ،  ّ.ْ،  ٗ.ْ،  ٗ.ْ،  ْ.ّ،  ٔ.ِ،  ٖ.ِ،  ٖ.ِ،  ٓ.ِ
القليوبية ، الغربية ، منوفية ، اعبيزة ، بنس سويف ، اؼبنيا ، أسيوط ، سوىاج ، قنا ، األقصر ، البحر األضبر ، مطركح ، 

 جنوب سيناء . 
زرعية تقل عن اؼبتوسط العاـ كىي : القاىرة ، اإلسكندرية ، بورسعيد ، حققت بعض احملافظات كثافة للحيوانات اؼب -

السويس ، دمياط ، الدقهلية ، الشرقية ، كفر الشيخ ، البحّبة ، اإلظباعلية ، أسواف ، الوادم اعبديد ، مشاؿ سيناء . 
 ٔ.َ،  ْ.ُ،  َٗ.ُ،  َّ.ِ،  ِ.ُ،  ِ.ُ،  ٗ.ُ،  ّ.َ،  ُٖ.ُ،  َٔ.ِككانت الكثافة علي الَبتيب ىي )

 رأس/فداف (  ٖٗ.َ،  ِ.ُ،  ٔ.ُ، 
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 ثاًَُا : اإلَتاج
 إنتاج اللحوم الحمراء ( ٔ)

مليار  ّ.ّٕحوإب  َُِّتعترب اللحـو أىم مكونات اإلنتاج اغبيوا٘ب، حيث بلغت قيمة إنتاج اللحـو عاـ 
 .  (ُ)( مليار جنية ٖ.ٕٗ% من قيمة اإلنتاج اغبيوا٘ب الذم يبلغ ) ُ.ّٖجنية ، سبثل كبو 

% من الطاقة اإلنتاجية . ٖٖكيعد اعباموس كاألبقار أىم مصادر إنتاج اللحـو اغبمراء ، حيث تساىم بنحو 
كٓب تكن مصر تعا٘ب من مشكلة َب اإلنتاج اغبيوا٘ب بصفة عامة كإنتاج اللحـو اغبمراء بصفة خاصة ، كبعد ربديد 

الٍب كانت سبارس َب إقطاعيات كبار اؼببلؾ ، كما أدل تفتت  حجم اؼبلكية الزراعية توقفت عمليات التسمْب الواسعة
اؼبلكية الزراعية إٕب حيازات صغّبة أف أقتصر تسمْب العجوؿ على إعداد صغّبة ، كىذا أدم إٔب تناقص مساحات 

وؿ الربسيم كًب بيع ؿبطات التسمْب اغبكومية كتوقف مشركع تسمْب البتلو ، فأنصرؼ معظم اؼبنتجْب عن تسمْب العج
فضبلن عن ىجرة الزراع اؼبهرة للعمل َب الدكؿ العربية ، كَب السنوات األخّبة أرتفعت أسعار األعبلؼ إٔب جانب عدـ 
مطابقتها للمواصفات الفنية ، كل ىذه العوامل ؾبتمعة أدت إٔب إلبفاض معدؿ مبو اإلنتاج من اللحـو كأرتفاع أسعارىا 

 .  (ِ)اصة للطبقات الفقّبة إٕب الدرجة اؼبانعة للشراء كاإلستهبلؾ خ

كيبكن إعتبار أعداد اؼبذبوحات مؤشران للكميات اؼبنتجة من اللحـو ، كنظران لصعوبة ربديد اؼبذبوحات خارج 
اجملازر بدقة ، باإلضافة إٕب توزيعها على احملافظات فقد اعتمدت الباحثة َب ربديد إنتاج اللحـو على مذبوحات اجملازر 

نسبة إنتاج اللحـو اغبمراء من اجملازر اغبكومية من ؿبافظة ألخرم تبعان ألعداد اؼبذبوحات باجملازر اغبكومية ، كتتفاكت 
ؾبزران( كبلغت أعداد اؼبذبوحات دبجازر احملافظات كبو )  ْْٕكبو ) َُِّ، فقد بلغت أعداد اجملازر عاـ 

 رأسان ( ، أم أكثر من مليوف كنصف اؼبليوف رأس . ُٖٕ.ُُٔ.ُ

( ٔ( كالشكل )ْداد اجملازر كأعداد اؼبذبوحات بْب احملافظات ، كىذا ما يوضحو اعبدكؿ رقم )كتتفاكت أع
 ( . ٕكالشكل )

                                                           

 .  ّ، ص َُِٓ، القاىرة ،  َُِّ( كزارة الزراعة كإستصبلح األراضي ، قطاع الشئوف اإلقتصادية ، نشرة تقديرات اؼبيزاف الغذائي ، ُ)
، القاىرة ، أكتوبر  ِِغلب عليها ، قضايا التخطيط كالتنمية رقم ( معهد التخطيط القومي ، إنتاج اللحـو كالسياسات اؼبقَبحة للتِ)

 .  َُ، ص ُّٖٗ
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 المذبوحات المجازر المحافظات

 % العدد % العدد
 22.2 358691 1.3 6 القاىرة

 4.4 70384 0.8 4 اإلسكندرية
 0.0 19665 0.2 1 بور سعيد
 2.1 33247 0.8 4 السويس

 1.6 25840 2.5 12 اطدمي
 3.6 57746 5.5 26 الدقهلية
 2.5 40618 5.1 24 الشرقية
 7.5 121173 6.3 30 القليوبية

 2.1 34408 4.0 19 كفر الشيخ
 5.6 90442 4.2 20 الغربية
 5.2 84326 7.6 36 المنوفية
 5.7 91410 4.4 21 البحيرة

 2.7 43601 2.5 12 اإلسماعلية
 11.4 184723 5.3 25 الجيزة

 1.7 27048 3.4 16 بني سويف
 1.3 20615 5.1 24 الفيوم
 3.4 55645 8.4 40 المنيا
 4.0 65057 8.4 40 أسيوط
 4.6 74367 7.0 33 سوىاج

 3.1 49574 3.6 17 قنا
 1.8 29622 4.4 21 أسوان
 0.5 7473 1.1 5 األقصر

 1.8 29696 1.3 6 البحر األحمر
 0.5 7466 2.7 13 الوادي الجديد
 0.5 8135 1.9 9 مرسي مطروح
 0.1 2003 0.8 4 شمال سيناء
 0.2 3533 1.3 6 جنوب سيناء
 100.0 1636508 100.0 474 اإلجمالي

المصدر : ٖٕٔٓفي محافظات الجمهورية عام  اشية المذبوحة بالمجازر الحكومية( توزيع أعداد المجازر وأعداد المٗجدول )
،  ٕ٘ٔٓ، القاىرة ، فبراير  ٖٕٔٓالعامة واإلحصاء ، النشرة السنوية إلحصاءات الثروة الحيوانية الجهاز المركزي للتعبئة 

 . ٖٔص
  -( ما يلي :ٚ( والشكل )ٙيتبين من دراسة الجدول السابق والشكل )

%( ، ٔ.ٕ%( ٍب اؼبنوفية )ْ.ٖ%( ، أسيوط )ْ.ٖتأٌب ؿبافظة اؼبنيا ُب مقدمة احملافظات من حيث أعداد اجملازر ) -
%( أعداد اجملازر ِ.ّْ%( كتضم ىذه احملافظات الستة كبو )ٓ.ٓ%( ، الدقهلية )ّ.ٔ%( ، القليوبية )ٕسوىاج )

رأس /فداف بالنسبة للزماـ  ِدبحافظات اعبمهورية؛ كيرجع ذلك الرتفاع أعداد اغبيوانات اؼبزرعيو هبذه احملافظات ، عن 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
868 

 

من اغبيوانات اؼبزرعية اؼبنتجو للحـو اغبمراء ، كتزيد كثافة اغبيوانات اؼبزركع حيث سبتلك ىذه احملافظات أكرب عدد 
 رأس/فداف بالنسبة للزماـ اؼبزركع .  ِاؼبزرعية هبا عن 

 تنخفض النسبة بباقي احملافظات ؛ كيرجع ىذا التباين ُب التوزيع إٕب حجم اجملازر، كسعو اؼبذبوحات هبا .  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م .ٖٕٔٓزيع الجغرافي لمجازر ذبح الحيوانات بمحافظات مصر عام ( التو ٙشكل )
%( ؛ كيرجع ذلك الرتفاع ٗ.ُِتتصدر ؿبافظة القاىرة ؿبافظات مصر من حيث صبلة أعداد اؼبذبوحات بنسبة ) -

، كلكرب حجم اجملازر اؼبوجودة  َُِّ%( من إصبإب تقدير سكاف احملافظات عاـ ٔ.َُعدد السكاف حيث تضم )
%( ، البحّبة ْ.ٕ%( ، القليوبية )ّ.ُُ، كاالىتماـ بالذبح داخل اجملازر اغبكومية إٕب حد كبّب . يليها اعبيزة )هبا 

%( من أعداد اؼبذبوحات، حيث تضم كبو ٕ.ُٓ%(، كيَبكز هبذه احملافظات اػبمسة كبو )ٓ.ٓ%(، الغربية )ٔ.ٓ)
 مهورية . %( من إصبإب ؾبازر ؿبافظات اعبٓ.ُِ( ؾبزران بنسبة )َُِ)
% ( علي باقي احملافظات ، كتأٌب ؿبافظة مشاؿ سيناء ُب الَبتيب ِ.ْٖتتوزع النسبة الباقية من أعداد اؼبذبوحات )  -

 % ( من صبلة أعداد اؼبذبوحات باجملازر اغبكومية .ُ.َاألخّب بنسبة ) 
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 م .ٖٕٔٓم ( التوزيع الجغرافي للمذبوحات بمحافظات مصر عاٚشكل )

 تطور إنتاج اللحوم الحمراء ( ٕ)
ألف طن  ٓٔٗبينما بلغ  ، َُٖٗألف طن عاـ  ٓ.ِّٗيبلغ اإلنتاج احمللي من اللحـو اغبمراء كبو 

( ألف طن ، أم تضاعف اإلنتاج ُ.ٕٔ%( كدبعدؿ زيادة سنوية تقدر بنحو )ْ.ِِٖ، بنسبة زيادة قدرىا )ـَُِّ
( إباف فَبة الدراسة ؛ كترجع ىذه الزيادة لؤلسباب َّ.ّر من ثبلث مرات تقريبان ) احمللي من اللحـو اغبمراء كبو أكث

  -التالية :
 انتشار الوحدات البيطرية  -االىتماـ دبشركعات التسمْب     -
 اإلىتماـ دبكافحة أمراض اغبيواف كبالتإب زيادة اإلنتاج  -
 ؿباكلة التوسع ُب تصنيع األعبلؼ كتوزيعها  -

% خبلؿ عاـ ٔ.ِو قد البفضت كمية اإلنتاج احمللي من اللحـو اغبمراء بنسبة البفاض قدرىا كيبلحظ أن
( . كيعزل ذلك إٕب ارتفاع أسعار َُِِألف طن عاـ  َٗٗألف طن ( مقارنة بالعاـ السابق )  ْٔٗ)  َُِّ
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ألف طن

ع أجور العمالة كىذا ما يوضحو األعبلؼ اؼبركزة ، كارتفاع أسعار األدكية ، كمستلزمات اإلنتاج ، باإلضافة إٔب ارتفا 
 ( . ٖ( كالشكل )ٓاعبدكؿ رقم )

 اإلنتاج المحلي ) ألف طن ( السنة اإلنتاج المحلي ) ألف طن ( السنة
1980 293.5 2005 701.29 
1985 347 2010 992 
1990 408.06 2011 989 
1995 509.95 2012 990 
2000 658.24 2013 965 

 م (ٖٕٔٓ – ٜٓٛٔمحلي من اللحوم الحمراء خبلل الفترة ) ( تطور اإلنتاج ال٘جدول )
 المصدر: وزارة الزراعة واستصبلح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة تقديرات الميزان الغذائي ، القاىرة ، أعداد متفرقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 م (ٖٕٔٓ – ٜٓٛٔ( تطور اإلنتاج المحلي من اللحوم الحمراء خبلل الفترة ) ٛشكل )
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40.4:

5.4:

7.9:

1.2:

45.1:

لحوم األبقار 

لحوم الجاموس

لحوم الضأن

لحوم الماعز 

لحوم األبل ) محلٌة فقط (

 ـ . َُِّمن اللحـو اغبمراء عاـ  ( كمية اإلنتاج احملليٗ( كالشكل رقم )ٔكيوضح اعبدكؿ رقم )
 % اإلنتاج المحلي ) ألف طن ( اللحوم الحمراء

 45.1 435 لحوم األبقار

 40.4 390 لحوم الجاموس

 7.9 76 لحوم الضأن

 5.4 52 لحوم الماعز

 1.2 12 لحوم األبل ) محلية فقط (

 100 965 اإلجمالي

 م .ٖٕٔٓ( كمية اإلنتاج المحلي من اللحوم الحمراء خارج المجازر الحكومية عام ٙجدول )
المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية المتاح لبلستهبلك عام 

 . ٖٕ، ص  ٕ٘ٔٓ، القاىرة ، يناير  ٖٕٔٓ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م .ٖٕٔٓ( تصنيف اإلنتاج المحلي من اللحوم الحمراء عام ٜشكل )

  -يتضح من الجدول والشكل السابقين ما يأتي:
، كبلغت نسبة غبـو األبقار  َُِّألف طن ( عاـ  ٓٔٗقدرت كمية اإلنتاج احمللي من اللحـو اغبمراء ) 

% من إصبإب اإلنتاج احمللي ِ.ُ% ، كاإلبل ْ.ٓعز % ، كاؼباٗ.ٕ% ، كاألغناـ ْ.َْ% ، كغبـو اعباموس ُ.ْٓ
 من اللحـو اغبمراء . 

 جغرافي إلنتاج اللحوم الحمراء :التوزيع ال( ٖ)
( التوزيع النسيب إلنتاج أنواع اللحـو اغبمراء دبحافظات ُُ( كالشكل )َُ( كالشكل )ٕيوضح اعبدكؿ رقم )

 ومية . . كالناذبة عن مذبوحات اجملازر اغبك َُِّمصر عاـ 
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 الجمال  الماعز % األغنام % الجاموس % األبقار % جملة اللحوم الحمراء المحافظات

 % طن " مستوردة ومحلية " %
 21.4 10.4 46.6 19.2 14.7 17.6 50637 القاىرة

 0.006 0.4 9.7 5.5 2 3.4 9891 اإلسكندرية
 0.01 1.6 0.8 1.9 0.8 1.2 3537 بور سعيد
 0.02 2 0.8 2.6 2.7 2.4 7053 السويس
 0 0 2 2.2 1.1 1.5 4310 دمياط

 0.07 0.8 1.9 6.8 2.1 3.8 11071 الدقهلية
 9.1 1.6 0.7 2.3 2.7 2.9 8264 الشرقية
 24.9 12.4 2.7 11.9 4.9 8.7 25098 القليوبية

 0.06 0 0.3 4.1 1.4 2.4 6863 كفر الشيخ
 0.8 4.4 3.9 8.5 4.5 5.9 16987 الغربية
 0.7 10.8 0.9 7.4 6 6.1 17736 المنوفية
 4.7 4 1.3 4.3 8.1 6.3 18061 البحيرة

 0.1 1.2 0.6 1.5 5 3.3 9477 اإلسماعلية
 34.5 0.8 21.9 10 7.4 10.2 29512 الجيزة

 0.6 0.4 0.09 0.4 3.2 1.9 5450 بني سويف
 0 0.4 1.5 0.2 2 1.2 3421 الفيوم
 0.2 0.4 0.4 1.9 6 3.9 11362 المنيا
 0.3 0.4 0.4 3.2 6.4 4.6 13378 أسيوط
 0.09 1.2 0.8 3.5 6.9 5.1 14608 سوىاج

 0.06 0.4 0.8 0.5 2.7 1.6 4739 قنا
 1.9 0.8 0.2 0.5 3.7 2.3 6528 أسوان
 0.01 0 0 0.1 0.9 0.5 1532 األقصر

 0.3 20 1.1 0.7 3 2.0 5625 البحر األحمر
 0.06 0 0 0.4 0.9 0.5 1530 الوادي الجديد

 0.1 20.8 0.8 0.2 0.3 0.3 807 مطروح
 0 0 0 0.2 0.1 0.1 402 شمال سيناء
 0.06 4.8 0.2 0.2 0.1 0.2 526 جنوب سيناء
 100 100 100 100 100 100 28840ٕ اإلجمالي

 ٖٕٔٓصر عام ( التوزيع النسبي إلنتاج أنواع اللحوم الحمراء المذبوحة بالمجازر الحكومية بمحافظات مٚجدول )
، ص  ٕ٘ٔٓ، القاىرة ، فبراير  ٖٕٔٓالمصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، النشرة السنوية إلحصاءات الثروة الحيوانية 

ٔ٘  . 
  -يتبين من الجدول والشكل ما يلي :

وجو البحرم اختلفت نسبة مسانبة ؿبافظات مصر من حيث إنتاج اللحـو اغبمراء حيث تستأثر ؿبافظات ال
%( ، ُ.ُْ%( ، مصر العليا )ِ.ُٕ%( من إصبإب إنتاج اللحـو اغبمراء ، كحظيت مصر الوسطى بنحو )ٓ.ٓٔ)

، كتأٌب ؿبافظة القاىرة ُب الَبتيب األكؿ من حيث إصبإب إنتاج اللحـو  َُِّ%( عاـ ُ.ّؿبافظات الصحارم )
%( ، اؼبنوفية ّ.ٔ%( ، البحّبة )ٕ.ٖ%( ٍب القليوبية )ِ.َُ%( ، يليها ؿبافظة اعبيزة بنسبة )ٔ.ُٕاغبمراء بنسبة )

 %( من إصبإب إنتاج اللحـو اغبمراء ُب مصر . ٗ.ْٖ%( ، كتضم ىذه احملافظات اػبمسة كبو النصف )ُ.ٔ)
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 ٖٕٔٓفظات مصر عام ( التوزيع النسبي إلجمالى إنتاج اللحوم الحمراء المذبوحة بالمجازر الحكومية بمحآٔشكل )

 -كيرجع ذلك إٕب :
%( من إصبإب أعداد اغبيوانات اؼبزرعية ِ.ِٓارتفاع أعداد اغبيوانات اؼبزرعية هبذه احملافظات حيث تضم ) -

 باعبمهورية .
 %( من إصبإب عدد اجملازر باعبمهورية تقريبان.ِٓؾبزران بنسبة ) ُُٖارتفاع عدد اجملازر هبذه احملافظات حيث تضم  -
% من إصبإب عدد السكاف باعبمهورية ، كارتفاع نسبة ُ.ّٔارتفاع عدد السكاف هبذه احملافظات حيث تضم  -

 .  َُِّسكاف اغبضر هبذه احملافظات عاـ 
%( من صبلة ُ.َتتوزع النسبة الباقية على احملافظات األخرم ، كتأٌب ؿبافظة مشاؿ سيناء َب الَبتيب األخّب بنسبة ) -

اغبمراء باعبمهورية ؛ كيرجع ذلك إللبفاض أعداد اؼبذبوحات باجملازر اغبكومية ، كذلك لقلة عدد سكاف  إنتاج اللحـو
 ـ . َُِّ%( من إصبإب تقدير سكاف اعبمهورية ٓ.َاحملافظة )
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% من إصبإب إنتاج اللحـو اغبمراء الناذبة عن ُ.ّٓطن( من غبـو األبقار بنسبة  ُِّٔٔٓتنتج ؿبافظات مصر ) -
%( ، ٕ.ُْحات اجملازر اغبكومية ، تأٌب ؿبافظة القاىرة ُب الَبتيب األكؿ من حيث إنتاج اللحـو البقرل بنسبة )مذبو 

%( ؛ كيرجع ذلك إٕب ارتفاع أعداد ْ.ٔ%( ، أسيوط )ٗ.ٔ%( ، سوىاج )ْ.ٕ%( ، اعبيزة )ٖيليها البحّبة )
% من إصبإب مذبوحات األبقار ُب ْ.ّْة كبو اؼبذبوحات من األبقار هبذه احملافظات حيث تضم احملافظات اػبمس

 %( . ُ.َمصر ، كتتوزع النسبة الباقية علي احملافظات األخرل ، كتأٌب ؿبافظة مشاؿ سيناء َب الَبتيب األخّب بنسبة )
% من إصبإب اللحـو اغبمراء الناذبة عن مذبوحات ّٗطنان( بنسبة  ُُُِٕٔيبلغ إصبإب إنتاج غبـو اعباموس كبو ) -
%( ، يليها ِ.ُٗازر اغبكومة ، تتصدر أيضان ؿبافظة القاىرة باقي احملافظات ُب إنتاج غبـو اعباموس بنسبة )ؾب

% ٕٓ%( ، كتضم ىذه احملافظات كبو ْ.ٕ%( ، اؼبنوفية )ٓ.ٖ%( ، الغربية )َُ%( ٍب اعبيزة )ٗ.ُُالقليوبية )
( علي احملافظات األخرل ، كتأٌب ؿبافظة الوادم اعبديد %ّْمن إصبإب إنتاج غبـو اعباموس ، كتتوزع النسبة الباقية )

%( من إصبإب إنتاج غبـو اعباموس الناذبة عن مذبوحات ؾبازر اغبكومة ، كيبكن َْ.َُب الَبتيب األخّب بنسبة )
اعتبار أف نقص إنتاج اللحم اعباموس يرجع إٕب أف اعباموس يعترب حيواف اللنب األكؿ ُب مصر ، أم ىبصص إلنتاج 

 اللنب أكثر من التسمْب . 
%( من إصبإب اللحـو اغبمراء الناذبة عن ّ.ِطن( بنسبة ) ّْٔٔبينما يبلغ إصبإب إنتاج غبـو األغناـ كبو ) -

مذبوحات اجملازر اغبكومية كيرجع إلبفاض نسبة اؼبذبوحات من األغناـ لكثرة ذحبها خارج اجملازر اغبكومية ، كتأٌب 
%( ، ٗ.ّ%( ، الغربية )ٕ.ٗ%( ، اإلسكندرية )ٗ.ُِ%( اعبيزة )ْ.ْٔز األكؿ بنسبة )ؿبافظة القاىرة ُب اؼبرك

% من أعداد ُُ%( ، كذلك الرتفاع مذبوحات األغناـ هبذه احملافظات ، باإلضافة إٕب أنو يَبكز هبا ٕ.ِالقليوبية )
إنتاج غبـو األغناـ ، بينما تتوزع %( من إصبإب ٔٗاألغناـ باعبمهورية كتضم ؿبافظة القاىرة كاعبيزة كاإلسكندرية )

 النسبة الباقية علي احملافظات األخرل . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٖٕٔٓ( التوزيع النسبي إلنتاج اللحوم الحمراء المذبوحة بالمجازر الحكومية حسب النوع بمحافظات مصر عام ٔٔشكل )
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اللحـو الناذبة عن ؾبازر اغبكومة ،  %( من إصبإبَٗ.َطن( من غبـو اؼباعز بنسبة )َِٓتنتج ؿبافظات مصر ) -
%( ، القليوبية َِ%( من إصبإب إنتاج غبـو اؼباعز ، ٍب البحر األضبر )ٖ.َِربتل ؿبافظة مطركح اؼبرتبة األكٕب بنسبة )

%( من إصبإب ْ.ْٕ%( كتسهم ىذه احملافظات ؾبتمعة بنحو )ْ.َُ%( ، القاىرة )ٖ.َُ%( ، اؼبنوفية )ْ.ُِ)
 %( علي باقي ؿبافظات اعبمهورية . ٔ.ِٓعز ، كتتوزع النسبة اؼبتبقية )إنتاج غبـو اؼبا

% من إصبإب اللحـو اغبمراء الناذبة عن مذبوحات ْ.ٓطن( بنسبة  ُِٕٓٓيبلغ إصبإب إنتاج غبـو اعبماؿ كبو ) -
، ٍب القاىرة  %(ٗ.ِْ%( ، يليها القليوبية )ٓ.ّْاجملازر اغبكومية ، تأٌب ؿبافظة اعبيزة ُب اؼبقدمة بنسبة )

%( من إصبإب مذبوحات اعبماؿ ؛ كيرجع ذلك لبلىتماـ بالذبح ٖ.َٖ%( ، تضم ىذه احملافظات الثبلثة )ْ.ُِ)
داخل اجملازر اغبكومية ، بينما تنخفض النسبة بباقي احملافظات اللبفاض أعداد مذبوحات اعبماؿ داخل اجملازر 

 اغبكومية . 

 توطن اللحوم الحمراء ( ٗ)
طن أنواع اللحـو اغبمراء َب بعض احملافظات دكف األخرل إٕب كجود عبلقة بْب إنتاج اللحـو اغبمراء يرجع تو 

كعدد رؤكس اغبيوانات من كل نوع ، ككجود عبلقة بينها كبْب عدد السكاف كخصوصان سكاف اغبضر، كبْب إنتاج 
مشركعات التسمْب َب بعض احملافظات دكف اللحـو كتوزيع األراضي اؼبزركعة بالعلف األخضر ، باإلضافة إٕب انتشار 

 .(ُ)األخرل
للكميات اؼبنتجة من أنواع اللحـو اغبمراء من ؿبافظة إٔب آخرم، كىذا ما يوضحو  (ِ)كتتفاكت درجات التوطن

 ( .ُِ( كالشكل رقم )ٖاعبدكؿ )

  -و من الجدول والشكل يمكن تقسيم محافظات الجمهورية إلى عدة فئات كما يلي :

 األبقار لحوم  -أ
فأكثر ( كتضم ىذه الفئة غالبية ؿبافظات كسط كجنوب الصعيد باإلضافة إٕب ؿبافظٍب  ٓ.ُالفئة األكٕب ) من  -

 . ل أعلي نسبة من إنتاج اللحـو هبااإلظباعيلية كالبحر األضبر ؛ كيعزم ذلك إٕب أف كمية غبـو األبقار هبذه احملافظات سبث
السويس  –البحّبة  –سوىاج  –أسيوط –( كتضم ؿبافظات ) الوادم اعبديد  ٓ.ُألقل من  ُالفئة الثانية ) من  -
 الشرقية ( . –اؼبنوفية  –مرسي مطركح  –
ُب القاىرة ك أك ُب ؿبافظة  ٖ.َ( كتضم باقي ؿبافظات اعبمهورية ، كيَباكح التوطن مابْب  ُالفئة الثالثة ) أقل من  -

 الدقهلية . 

 الجاموس  -ب
 –دمياط  –بورسعيد  –اإلسكندرية  –كفر الشيخ   –فأكثر ( كتضم ؿبافظات ) الدقهلية  ٓ.ُمن  الفئة األكٕب ) -

 مشاؿ سيناء ( كىي ؿبافظات غالبيتها ُب مشاؿ الدلتا كتتميز بَببية اعباموس . 
                                                           

 . ّٔٓ، مرجع سبق ذكره، ص ُّٗٗ( كفيق ؿبمد صباؿ الدين إبراىيم ، ُ)
إصبإب كمية ÷ )صبلة كمية اللحـو اؼبذبوحة باحملافظة ( ÷ ( معامل التوطن = ) كمية اللحـو اؼبذبوحة لكل لنوع من اغبيوانات باحملافظة ِ)

 صبلة كمية اللحـو اؼبذبوحة باعبمهورية ( ÷ اللحـو اؼبذبوحة لكل نوع باعبمهورية 
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 –القاىرة  –اؼبنوقية  –القليوبية  –جنوب سيناء  –( كتضم ؿبافظات ) الغربية  ٓ.ُألقل من  ُالفئة الثانية ) من  -
 اعبيزة (  –السويس 

كأدناىا ُب  ٖ.َ( كتضم باقى ؿبافظات اعبمهورية ، كيبلغ أقصاىا ُب ؿبافظة الشرقية  ُالفئة الثالثة ) أقل من  -
 . ِ.َاألقصر كأسواف 

 
 الجمال " مستوردة ومحلية " الماعز األغنام الجاموس األبقار المحافظة

 1.2 0.6 2.6 1.1 0.8 القاىرة

 0.002 0.1 2.8 1.6 0.6 كندريةاإلس

 0.008 1.3 0.7 1.6 0.7 بور سعيد

 0.01 0.8 0.3 1.0 1.1 السويس

 0.00 0.0 1.3 1.5 0.7 دمياط

 0.02 0.2 0.5 1.8 0.6 الدقهلية

 3.20 0.6 0.2 0.8 1.0 الشرقية

 2.87 1.4 0.3 1.4 0.6 القليوبية

 0.03 0.0 0.1 1.7 0.6 كفر الشيخ

 0.14 0.8 0.7 1.4 0.8 الغربية

 0.11 1.8 0.1 1.2 1.0 المنوفية

 0.75 0.6 0.2 0.7 1.3 البحيرة

 0.03 0.4 0.2 0.5 1.5 اإلسماعلية

 3.37 0.1 2.1 1.0 0.7 الجيزة

 0.32 0.2 ٘ٓ.ٓ 0.2 1.7 بني سويف

 0.00 0.3 1.3 0.2 1.7 الفيوم

 0.05 0.1 0.1 0.5 1.5 المنيا

 0.06 0.1 0.1 0.7 1.4 أسيوط

 0.02 0.2 0.2 0.7 1.4 سوىاج

 0.04 0.2 0.5 0.3 1.6 قنا

 0.84 0.4 0.1 0.2 1.6 أسوان

 0.02 0.0 0.0 0.2 1.7 األقصر

 0.16 10.4 0.6 0.4 1.6 البحر األحمر

 0.09 0.0 0.0 0.6 1.4 الوادي الجديد

 0.36 74.3 2.8 0.7 1.1 مرسي مطروح

 0.00 0.0 0.0 1.5 0.8 شمال سيناء

 0.42 33.5 1.4 1.4 0.7 ب سيناءجنو 

 ٖٕٔٓ( توطن إنتاج أنواع اللحوم الحمراء المذبوحة بالمجازر الحكومية بمحافظات مصر عام ٛجدول )
المصدر : من إعداد الباحثة إعتماداً على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، النشرة السنوية إلحصاءات الثروة 

 .  ٘ٔ، ص  ٕ٘ٔٓالقاىرة ، فبراير ،  ٖٕٔٓالحيوانية 
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 ٖٕٔٓ( توطن إنتاج أنواع اللحوم الحمراء المذبوحة بالمجازر الحكومية بمحافظات مصر عام ٕٔشكل )
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 األغنام -جـ
غناـ ، كما فأكثر ( كتضم ؿبافظات مرسي مطركح كىى من أكرب احملافظات َب تربية األ ٓ.ُالفئة األكٕب ) من  -

تضم ؿبافظتا القاىرة كاإلسكندرية كاعبيزة كىى أكرب ؿبافظات اعبمهورية من حيث عدد السكاف ككذلك إستهبلؾ غبـو 
 األغناـ .

 الفيـو ( –دمياط  –( كتضم ؿبافظات ) جنوب سيناء  ٓ.ُألقل من  ُالفئة الثانية ) من  -
 ٕ.َعبمهورية حيث بلغت أقصاىا ُب ؿبافظة بورسعيد كالغربية ( كتضم باقى ؿبافظات ا ُالفئة الثالثة ) أقل من  -

 .  ُ.َكأدناىا َب أسواف كأسيوط 
 مشاؿ سيناء ( .  –الوادم اعبديد  –األقصر  –ؿبافظات ال تتوطن هبا األغناـ كتضم ) بِب سويف  -

 الماعز  -د
؛ كيعزل ذلك إٔب أهنا  ّ.ْٕدبعامل توطن  فأكثر ( كتأٌب ؿبافظة مطركح َب اؼبرتبة األكٔب ٓ.ُالفئة األكٕب ) من  -

ٍب ؿبافظة  ٓ.ّّأكثر ؿبافظات اعبمهورية من حيث أعداد رؤكس اؼباعز هبا ، تليها ؿبافظة جنوب سيناء دبعامل توطن 
 .  ٖ.ُكأخّبان تأتى ؿبافظة اؼبنوفية  ْ.َُالبحر األضبر 

 ة كبورسعيد . ( كتضم ؿبافظٌب القليوبي ٓ.ُألقل من  ُالفئة الثانية ) من  -
( كتضم باقى ؿبافظات اعبمهورية كَب مقدمتها ؿبافظٍب السويس كالغربية ك أدناىا ُب  ُالفئة الثالثة ) أقل من  -

 . ُ.َؿبافظٍب أسيوط كاعبيزة 
 مشاؿ سيناء ( من غبـو اؼباعز  –الوادم اعبديد  –األقصر  –كفر الشيخ   –خلت ؿبافظات ) دمياط   -

 الجمال  -ىـ
القليوبية ( ، كىى ؿبافظات تشتهر بَببية  –الشرقية  –فأكثر ( كتضم ؿبافظات ) اعبيزة  ٓ.ُة األكٕب ) من الفئ -

 اعبماؿ ، كما يوجد هبا أسواؽ للجماؿ . 
 ( كزبلو ىذه الفئة من ؿبافظات اعبمهورية  ٓ.ُألقل من  ُالفئة الثانية ) من  -
حيث تريب هبا  ْٖ.َات اعبمهورية تأٌب ُب مقدمتها ؿبافظة أسواف ( كتضم باقي ؿبافظ ُالفئة الثالثة ) أقل من  -

أعداد كبّبة من اعبماؿ ، كما يتم إستّباد أعداد كبّبة من اعبماؿ من دكلة السوداف عرب ؿبافظة أسواف ، بينما جاءت 
 .  َِ.َؿبافظة  اإلسكندرية ُب اؼبرتبة األخّبة دبعامل التوطن 

 مشاؿ سيناء ( من غبـو اعبماؿ . –ـو الفي –خلت ؿبافظات ) دمياط  -

 األعبلف وأثرىا علي إنتاج اللحوم الحمراء .  (٘)
%( من صبلة قيمة مستلزمات ْٖاألعبلؼ ىي الغذاء األساسي للحيوانات اؼبزرعية ُب مصر ، كسبثل حوإب )

%( من قيمة ّّكبو )مليار جنية(  ٖ.ِٓمليار جنية ( ، كلقد بلغت قيمة األعبلؼ ) ٖ.ّٓاإلنتاج اغبيوا٘ب ) 
. كتتميز مصادر العلف الٍب تعتمد عليها اغبيوانات  (ُ)َُِّمليار جنية ( عاـ  ٔ.ٖٕمستلزمات اإلنتاج الزراعي ) 

                                                           

، ص  َُِْ، القاىرة ، يناير  َُِّ( كزارة الزراعة كاستصبلح األرضي ، قطاع الشئوف اإلقتصادية ، نشرة تقديرات الدخل الزراعي ُ)
ٖٓ  . 
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ُب غذائها بالتنوع ما بْب األعبلؼ اػبضراء ، كاألعبلؼ اعبافة اػبشنة ، كاألعبلؼ اؼبركزة كاؼبصنعة ، كتندر ُب مصر 
 ؼبسطحات اؼبتاحة صحراكية . اؼبراعي نظران ألف أغلب ا

 المراعي الطبيعية  -أ
تنحصر اؼبراعي الطبيعية ُب أماكن ؿبدكدة ُب مصر ، تشمل منطقة الساحل الشمإب الغريب كشبة جزيرة سيناء 
كتسود فيها اعبماؿ كاؼباعز كاألغناـ ُب مناطق دكف األخرم ، حيث يرتفع تواجد األغناـ ُب مناطق الساحل الشمإب 

% ُب مشاؿ سيناء ، ك ٖ.ُ ، بينما تسود اؼباعز َب شبة جزيرة سيناء ، إضافة إٕب األبل الٍب تتواجد دبعدؿ الغريب
 . ( ُ)شهور ٓ – ّ% َب جنوب سيناء ، كيتسم موسم الرعي بالقصر حيث يبتد من ْ.ُ

 األعبلف الخضراء  -ب
ن نباتات علفية ذات قيمة غذائية عالية ، كعلي يرتبط توفّب اؼبنتجات اغبيوانية كجودهتا بقدر ما يتوفر للحيواف م

ذلك فإف ؿباصيل العلف تؤدم دكران مهما ُب تغذية اغبيواف ، كتعترب من العوامل الرئيسية للنهوض باإلنتاج اغبيوا٘ب ، 
 كاألعبلؼ اػبضراء تزرع ُب ثبلث عركات شتوية كنيلية كصيفية ، كتشمل دراسة األعبلؼ اػبضراء :

فداف ( ، كبرسيم التحريش )  َُّٖٖٓٔراء الشتوية كالٍب تَبكز ُب ؿباصيل الربسيم اؼبستدٙب ) األعبلؼ اػبض -
 فداف ( . ِِّْٖٖ

 ُِّٖٖٓنيل ، لوبيا العلف ) األعبلؼ اػبضراء الصيفية أنبها الدراكه ، السورجم ، الذرة السكرية ، علف ال -
 . فداف(

كيبثل الربسيم ؿبصوؿ العلف ( ِ)َُِّفداف ( عاـ  ّّٕٗٗأعبلؼ خضراء معمرة أنبها الربسيم اغبجازم )  -
 األخضر الرئيسي ُب مصر كتتغذم عليو اغبيوانات اؼبزرعية ُب فصل الشتاء أخضر ، كُب فصل الصيف ؾبففان .

%( من صبلة إنتاج األعبلؼ ٖٔكاألعبلؼ اػبضراء تَبكز عمومان ُب مساحة الربسيم اؼبستدٙب حيث يبثل حوإب )
، كيعترب الربسيم اؼبستدٙب كالتحريش  َُِّ%( من صبلة إنتاج األعبلؼ اػبضراء الشتوية عاـ ّ.ِٗك ) اػبضراء ،

أىم زركع األعبلؼ الشتوية ليس من جانب تغذية اغبيوانات اؼبزرعية فحسب ، بل يعترب الربسيم اؼبستدٙب من الزركع 
كأف زيادة الرقعة اؼبزركعة من أحدىا سوؼ تؤثر على الرقعة  اؼبنافسة حملصوؿ القمح ، نظران لوقوعها معان ُب نفس الدكرة ،

اؼبزركعة باحملصوؿ األخر ، كىذا يفسر التنافس بْب غذاء كل من اإلنساف كاغبيواف علي رقعة ؿبدكدة من األراضي 
اؼبساحة % من إصبإب ٕ.ُْفداف ( يبثل كبو  ِِْٕٕٕٔالزراعية ، كتبلغ اؼبساحة احملصولية لؤلعبلؼ اػبضراء كبو ) 

؛ كيرجع إرتفاع مساحة األعبلؼ اػبضراء إٕب  َُِّفداف ( عاـ  َُُِّْٗٓاحملصولية علي مستوم اعبمهورية ) 
% ( من ّ.ّٕفداف ( كسبثل كبو )  َُٗٗٗٔٔما تشغلو اؼبساحة اؼبنزرعو بالربسيم اؼبستدٙب كالتحريش حيث تبلغ ) 

%( من صبلة اؼبساحة احملصولية علي مستوم اعبمهورية ، ٖ.َُ)صبلة اؼبساحة احملصولية لؤلعبلؼ اػبضراء ، كحوإب 

                                                           

لى دكر األعبلؼ كأثرىا علي تنمية الثركة اغبيوانية ، اعبمعية اؼبصرية لئلقتصاد الزراعي ، ( علي إبراىيم كأخركف ، دراسة إقتصادية عُ)
 .  ٓٔ، ص ََِٕأكتوبر ( القاىرة  ُٖ – ُٕاؼبؤسبر اػبامس عشر ) 

،  َُِّرة ، ( كزارة الزراعة كإستصبلح األرضي ، اإلدارة اؼبركزية لئلقتصاد الزراعي ، سجبلت إدارة األعبلؼ ، بيانات غّب منشو  ِ)
 .  ُٕ، ص َُِٓالقاىرة ، يناير 
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، أم أف صبلة مساحة الربسيم  َُِّعاـ  (ُ)فداف ( ِّّْٖٓٗ%( من مساحة الزماـ اؼبزركع ) ٕ.ُٖككبو )
%( من صبلة ٔ.ٕٔ%( من صبلة اؼبساحة احملصولية ، سبثل )ّ.ُُفداف ( سبثل كبو ) ُِّْٕٗٗبلغت كبو ) 

 ية لؤلعبلؼ اػبضراء . اؼبساحة احملصول
مليوف فداف ( ، يليها ؿباصيل العلف األخضر الصيفي  ّ.ْْيبلغ إنتاج األعبلؼ اػبضراء الشتوية حوإب ) 

مليوف فداف ( ، كتبلغ الطاقة اإلنتاجية لؤلعبلؼ اػبضراء النبيلة حوإب )  ٗ.ِحيث يبلغ الطاقة اإلنتاجية ؽبا حوإب ) 
 .  (ِ)َُِّفداف (  ِّّٔٔٓ

%( من ٗ.ٔ%( من إنتاج األعبلؼ اػبضراء ينتج خبلؿ فصل الشتاء ، ك حوإب )ُ.ّٗبذلك فإف حوإب )ك 
صبلة إنتاج األعبلؼ اػبضراء تَبكز خبلؿ باقي العاـ . فبا يشّب إٕب إختبلالت كاضحة ُب توزيع األعبلؼ علي مدار 

 العاـ .  

 األعبلف الخشنة : -جـ
األتباف كاألحطاب كجزء من قش األرز ، كتعد األعبلؼ اػبشنة منتجان  تنقسم األعبلؼ اػبشنة إٕب ؾبموعة

ثانويان حملاصيل أخرم ، كلذلك اليتم اإلعتماد عليها بصورة أساسية ُب تغذية اغبيوانات ، كلكن تستخدـ كمادة مالئة 
ح من الدراسة اؼبيدانية عدـ مع األعبلؼ اؼبركزة أك اؼبصنعة خاصة عند تسمْب اؼباشية إلنتاج اللحـو اغبمراء ، كقد أتض

اإلستغبلؿ الكامل لؤلتباف بإستثناء تنب )القمح( ، ككذلك اإلستغبلؿ اعبزئي لؤلحطاب كالعركش كقش األرز كذلك 
ألف اإلستفادة من األحطاب كالعركش كقش األرز تتطلب طرؽ كمعامبلت خاصة لئلستفادة منها كتطويعها لتغذية 

القمح ُب تغذية اغبيواف ىو السلوؾ السائد عند اؼبربْب خاصة ُب فصل الصيف حيث  اغبيوانات ، كاإلعتماد علي تنب
يقل اؼبتاح من األعبلؼ اػبضراء كقد بدء ُب السنوات األخّبة اإلذباه إٕب إستخداـ قش األرز بعد تقطيعو أك معاملتو 

 باليوريا أك األموينا كعلف للحيواف بديبلن أك مكمبلن للتنب . 

 مركزة والمصنعة ف الاألعبل -د
توجد ُب صورة علف ـبلوط ككسب بذرة قطن كاكساب أخرم عبلكة علي اعبزء اؼبخصص من ؿباصيل 

  -: (ّ)اغببوب لغذاء اغبيواف مثل حبوب الذرة الشامية كالذرة الرفيعة كالشعّب . كتنقسم إٕب نوعْب
طاحن كاؼبضارب ، ـبلفات مصانع النشا : مثل اغببوب ، البذكر ، ـبلفات معاصر الزيوت ، ـبلفات اؼب نباتية -

 كالسكر . 
 : مثل اللنب ، ـبلفات مصانع اللنب ، ـبلفات اجملازر كالسلخانات ، ـبلفات مصانع األظباؾ .  حيوانية -

( تطور كمية األعبلؼ اػبضراء ُب مصر خبلؿ الفَبة ) ُّ( كالشكل )ٗكيتضح من البيانات الواردة باعبدكؿ رقم )
 ( . ـ َُِِ – َََِ

                                                           

، القاىرة ،  َُِّ( اعبهاز اؼبركزم للتعبئة العامة كاإلحصاء ، النشرة السنوية إلحصاءات اؼبساحات احملصولية كاإلنتاج النباٌب ، عاـ ُ)
 .  ٕٓ-ٓٓ، ص ص  َُِْديسمرب 

 . ٕٓ( اؼبرجع السابق مباشرة ، ص ِ)
كاف : دراسة إقتصادية ألعبلؼ اؼباشية ُب مصر ، اجمللة اؼبصرية لئلقتصاد الزراعي ، اجمللد الثامن عشر ، العدد ( كماؿ صاّب الدإب كأخر ّ)

 . ِِص – ََِٖالرابع ، القاىرة ، ديسمرب 
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األعالف الخضراء

األعالف الخشنة 

األعالف المركزة 

 
 األعبلف المركزة) ألف طن ( األعبلف الخشنة) ألف طن ( ) ألف طن ( األعبلف الخضراء السنوات
2000 56722 15413 5305 
2001 54089 15988 5816 
2002 56993 16493 5349 
2003 58199 16012 4849 
2004 61284 15582 5339 
2005 61608 16087 6087 
2006 62239 16099 6293 
2007 68142 16542 7525 
2008 67997 16513 8097 
2009 68243 16960 6200 
2010 59187 18139 6685 
2011 90787 18387 6997 
2012 61569 18566 7395 
 6302.8 16675.5 61312.2 المتوسط

 م (ٕٕٔٓ – ٕٓٓٓ( تطور كمية األعبلف خبلل الفترة ) ٜجدول )
 األراضي ، اإلدارة المركزية لئلقتصاد الزراعي ، سجبلت اإلدارة العامة لئلحصاءات          وزارة الزراعة وإستصبلح -المصدر :

 الزراعية ، بيانات غير منشورة ، أعداد مختلفة .               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م (ٕٕٔٓ – ٕٓٓٓ( تطور كمية األعبلف بالجمهورية خبلل الفترة ) ٖٔشكل )
تصبلح األراضي ، اإلدارة المركزية لئلقتصاد الزراعي ، سجبلت إدارة األعبلف ، بيانات غير وزارة الزراعة وإس  -المصدر :

 منشورة، أعداد مختلفة .
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، ٍب تذبذت من عاـ ألخر َََِمليوف طن عاـ  ٕ.ٔٓكالٍب قدرت كمية األعبلؼ اػبضراء ُب مصر بنحو 
( ّّٕ%( ، كدبعدؿ زيادة سنوم )ٓ.ٖ)، أم زادت بنسبة قدرىا  َُِِمليوف طن عاـ  ٔ.ُٔحٌب بلغت كبو 

 ( . َُِِ – َََِمرة( خبلؿ الفَبة ) ُ.ُألف طن سنويان ، أم تضاعفت كمية األعبلؼ )

كيتضح أيضان من اعبدكؿ كالشكل السابقْب تطور كمية األعبلؼ اػبشنة ، حيث تضاعفت كمية األعبلؼ 
أم بنسبة زيادة قدرىا  َُِِن عاـ ( مليوف طٓ.ُٖإٕب ) َََِ( مليوف طن ُب عاـ ْ.ُٓاػبشنة من )

مرة( خبلؿ ِ.ُ( ألف طن سنويان ، أم تضاعف كمية األعبلؼ اػبشنة )ٓ.ِِْ%( ، كدبعدؿ زياده سنوم )ٓ.َِ)
 ( . َُِِ – َََِالفَبة ) 

( مليوف ّ.ٓ( كالٍب قدرت بنحو ) َُِِ – َََِكيوضح أيضان تطور كمية األعبلؼ اؼبركزة خبلؿ الفَبة ) 
بنسبة زيادة  َُِِ( مليوف طن عاـ ْ.ٕ، كقد تذبذت الكمية من عاـ ألخر حٍب بلغت كبو ) َََِطن عاـ 

مره ( خبلؿ ْ.ُ( ألف طن ، أم تضاعفت كمية إنتاج األعبلؼ اؼبركزة )ٖ.َُٔ%( كدبعدؿ زيادة سنوم )ْ.ّٗ)
ية العظمي من األعبلؼ ( ىذا كيستنتج من اعبدكؿ أف كمية األعبلؼ اػبضراء سبثل الغالبَُِِ – َََِالفَبة ) 

 اؼبستهلكة سواء من ناحية الكمية أك القيمة الغذائية . 

كىذا يعكس لنا سوء توزيع األعبلؼ من حيث الكمية كالقيمة الغذائية علي مدار السنة ، حيث يتمثل ذلك ُب 
ا األعبلؼ الصيفية فهي إرتفاع القيمة الغذائية ألعبلؼ الشتاء كتوافرىا بكثرة كىي تَبكز َب األعبلؼ اػبضراء ، أم

 تعترب فقّبة ُب قيمتها الغذائية باؼبقارنة باألعبلؼ الشتاء .

لذلك تَبكز تغذية اغبيوانات علي األعبلؼ اؼبركزة خبلؿ اؼبوسم الصيفي كغالبية األعبلؼ اؼبركزة كاؼبصنعو فإنو 
مة ، حيث ترتفع نسبة اغببوب غّب اجملركشة باإلضافة إٔب عدـ توافر الكمية البلزمة منها فهي غّب مناسبة للتغذية السلي

هبا ، فضبلن على إحتوائها على بعض الشوائب الٌب تسبب ؽبا أضرار من الناحية الصحية ، فضبلن عن إلبفاض كفاءهتا 
ت الغذائية كالٌب تعترب أحد العوامل احملددة للكفاءة اإلنتاجية ، باإلضافة إٕب أف كثّبان من مصانع األعبلؼ َب مصر ليس

، كعدـ كفاية األعبلؼ ( ُ)على مستول اعبودة كالكفاءة التصنيعية كإرتفاع نسبة الفاقد بْب مكونات األعبلؼ اؼبصنعة 
احمللية بالكمية كالنوعية اؼبناسبة لتوفّب اإلحتياجات الغذائية السليمة للحيوانات اؼبزرعية من اؼبشاكل احملددة كاؼبقيده 

 للتوسع َب اإلنتاج اغبيواٗب .

يعد توفر األعبلؼ كخاماهتا الرئيسية بأسعار مناسبة ركيزة أساسية ُب تنمية قطاع اللحـو اغبمراء كيستخدـ َب ك 
إنتاج األعبلؼ العديد من اؼبكونات مثل الذرة الصفراء كاألكساب كالٍب من أنبها كسب فوؿ الصوبا ، ككسب القطن 

كاألمبلح اؼبعدنية ، كاؼبضادات اغبيوية الٍب يتم إستّباد أغلبها من ، رجيع ، لبالة ، كاؼبركزات العلفية، كالفيتامينات ، 
 اػبارج . 

                                                           

( ، ِْ-ُِة ، )( قر٘ب إظباعيل ، الفجوة العلفية َب مصر ، معهد البحوث كالدراسات األفريقية ، اؼبؤسبر الدكٕب اػبامس للبحوث العلميُ)
 .  َّّ، ص  ََِٗالقاىرة ، ديسمرب 
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مصنعان إلنتاج أعبلؼ  َُٓ( . يتبْب أنو يوجد ُْ( كالشكل رقم )َُكبإستعراض بيانات اعبدكؿ رقم )
الكلية كالٍب  % من إصبإب الطاقةٗ.ُٖألف طن / سنة بنسبة تشغيل  َْٖاؼباشية ، تقدر طاقتها اإلنتاجية الفعلية 

 ـ . َُِّمليوف طن عاـ  ْ.ْتقدر بنحو 

%( من إصبإب عدد مصانع ِٔمصنعان( لؤلعبلؼ اعبافة أم كبو ) ّٗإستحوذت ؿبافظات الوجو البحرم علي ) -
 ـ .َُِّمصنعان ( عاـ  َُٓاألعبلؼ باعبمهورية البالغة ) 

،  ُٓ،  ُٖ( بإرتفاع أعداد مصانع األعبلؼ اعبافة ) الغربية  –البحّبة  –الدقهلية  –سبيزت ؿبافظات ) الشرقية  -
%( من ّ.ٗ% ، َُ% ، َُ% ، ُِمصنعان ( حيث بلغت نسبتها على الَبتيب َب تلك احملافظات ) ُْ،  ُٓ

 إصبإب أعداد مصانع األعبلؼ . 

اقة الكلية %( من إصبإب الطٔ.ّْحققت مصانع األعبلؼ َب ؿبافظة الغربية أقصي طاقة كلية بلغت نسبتها ) -
 %( من إصبأب الطاقة اإلنتاجية الفعلية ؼبصانع األعبلؼ . ْٖؼبصانع األعبلؼ ، بطاقة فعلية قدرىا )

كما أخذت أسعار األعبلؼ اػبضراء كاعبافة َب اإلرتفاع كالدليل على ذلك فقد بلغ متوسط السعر اؼبزرعى حملصوؿ  -
جنية للطن (  ََِٓ – ََُٗ تراكح الذرة الصفراء بْب ) حْبجنية / حشة / فداف ( َب  ِّٔٔالربسيم األخضر ) 
جنية /  َُٓٗ – ََُٗجنية / طن ( ، رجيع كوف )  َُِٓ – َُْٕ% بركتْب مابْب ) ْٔ، كسب فوؿ صوبا 

جنية / طن( ، َب حْب تَباكح علف هنائي  ََْٓ – َّْٓطن ( ، كيَباكح سعر علف بادئي التسمْب مابْب )
كينعكس إرتفاع أسعار األعبلؼ ُب صغر حجم الثركة اغبيوانية ،  (ُ)جنية / طن ( ََْْ – َْٓالتسمْب مابْب ) 

رتفاع أسعار حيث يتهرب اؼبربْب من زيادة أعداد اؼباشية ، كمن التخلص من ذكور اؼباشية َب سن صغّب كأيضان َب إ
 اللحـو بصفة عامة . 

                                                           

،  َُِْ، القاىرة ، يناير  َُِّ( كزارة الزراعة كإستصبلح األراضي ، قطاع الشئوف اإلقتصادية ، نشرة إحصاءات األسعار الزراعية ، ُ)
 . ِٓ – َٓص ص 
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 الطاقة الفعلية % الطاقة الكلية )طن( % عدد مصانع األعبلف المحافظات

 ) اإلنتاج الفعلي ( طن/سنة 
% 

 0.4 3014 2.4 108000 1.3 2 اإلسكندرية
 2.7 22535 8.5 377020 10 15 البحيرة
 48 403813 34.6 1540800 9.3 14 الغربية

 13 109635 6.7 299046 5.3 8 كفر الشيخ
 4.8 40696 9.3 413480 10 15 الدقهلية
 0.2 1413 1.3 60000 0.7 1 دمياط
 6.5 54371 10.3 458400 12 18 الشرقية

 0.09 820 0.3 14500 2.7 4 اإلسماعلية
 0 0 0 0 0 0 بور سعيد
 4.7 39136 4.9 216000 0.7 1 السويس
 0.5 4350 1 46620 4 6 المنوفية
 1.4 11928 2.7 120368 4 6 القليوبية
 0.2 1600 3.8 168000 2 3 القاىرة

 82.49 693311 85.8 3822234 62 93 الوجو البحري
 6.4 53882 3.7 166320 5.3 8 الجيزة

 0.7 5552 0.3 15200 4 6 بني سويف
 1.8 15130 2.5 110400 4.7 7 الفيوم
 0.6 5220 0.2 7600 3.3 5 المنيا

 9.5 79784 6.7 299520 17.3 26 مصر الوسطى
 2 16863 0.9 42740 10 15 أسيوط
 2.7 22950 1.2 54900 2.7 4 سوىاج

 0.04 420 1.3 57600 1.3 2 قنا
 0.4 3106 0.02 12000 0.7 1 األقصر
 0 0 0 0 0 0 أسوان

 5.14 43339 3.42 167240 14.7 22 مصر العليا
 0.1 1250 0.6 25200 0.7 1 مرسي مطروح

 2.7 22866 2.7 120000 2.7 4 النوبارية
 0 50 0.06 2880 0.7 1 شمال سيناء
 0 0 0 0 0 0 اءجنوب سين

 0 65 0 10000 2 3 الوادي الجديد
 0 0 0 0 0 0 البحر األحمر
 2.8 24231 3.36 158080 6.1 9 خارج الوادي

 100 840665 100 447074 100 150 إجمالي الجمهورية

 م .ٖٕٔٓورية عام ( التوزيع العددي والنسبي لمصانع أعبلف الماشية وطاقتها الكلية والفعليةفى محافظات الجمهٓٔجدول )
 .  ٕٗص  ٕٗٔٓ، القاىرة ، يونيو  ٖٕٔٓالمصدر : وزارة الزراعة وإستصبلح األراضي ، نشرة إحصاءا ت الثروة الحيوانية 
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 م .ٖٕٔٓ( التوزيع العددي لمصانع أعبلف الماشية فى محافظات الجمهورية عام ٗٔشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 م .ٖٕٔٓعلى لمصانع أعبلف الماشية فى مناطق الجمهورية عام ( اإلنتاج الف٘ٔشكل )
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ألف طن
كمٌة اإلنتاج المحلً

كمٌة المتاح لإلستهالك

 ثانثًا : االستهالن :

 تطور اإلستهبلك المحلي من اللحوم الحمراء . ( ٔ)
ـ ( من خبلؿ َُِّ – َُٖٗبإستعراض تطور اإلستهبلؾ احمللي من اللحـو اغبمراء َب مصر خبلؿ الفَبة )

 ( .ُٔ( كالشكل )ُُاعبدكؿ رقم )
 

 نتاج المحلياإل السنة
 " ألف طن "

المتاح لئلستهبلك " ألف 
 طن "

 اإلكتفاء الذاتي
% 

 متوسط نصيب الفرد
 )كجم/ سنة(

 الفجوة
 " ألف طن "

1980 293.5 367.3 79.9 8.37 -73.8 
1985 347 488.48 71.04 9.85 -141.48 
1990 408.06 523.66 77.92 9.41 -115.61 
1995 509.95 623.79 81.5 10.19 -113.85 
2000 658.24 811.17 81.15 12.05 -152.93 
2005 701.29 814.281 86.12 11.7 -112.99 
2010 992 1183 83.9 10.4 -191 
2011 989 1203 82.2 10.4 -214 
2012 990 1229 80.5 9.7 -239 
2013 965 1298 74.3 11.2 -333 

 م(ٖٕٔٓ-ٜٓٛٔء خبلل المدة ) ( تطور اإلستهبلك المحلي من اللحوم الحمرأٔجدول )
المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لئلستهبلك ، 

 الفجوة ، اإلنتاج ، اإلستهبلك ، القاىرة ، أعداد مختلفة . 

 االكتفاء الذاٌب =
 اإلنتاج

 ×ََُ 
 اإلستهبلؾ

 تقديرات أعداد سكاف اعبمهورية ُب منتصف العاـ . ÷ ب الفرد ُب السنة كجم : الغذاء الصاُب متوسط نصي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م(ٖٕٔٓ-ٜٓٛٔ( تطور اإلستهبلك المحلي من اللحوم الحمراء خبلل المدة ) ٙٔشكل )



 "أفرَمُا يف وانصحت واجملتًع، ،انثاٍَ "انثمافت ىر احملفرَمُا: آفاق جدَدة"             أادلإمتر اندويل انسُىٌ " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ألف  ُِٖٗإٕب )  َُٖٗألف طن ( عاـ ّٕٔيتضح من اعبدكؿ كالشكل أنو : تضاعف اإلستهبلؾ من ) 
ألف طن سنويان ،  ّٗ%( من سنة األساس أك دبعدؿ زيادة سنوم ِْٓـ ، أم بنسبة زيادة قدرىا )َُِّن ( عاـ ط

( ، كيؤدم ىذا التزايد الواضح ُب  َُِّ – َُٖٗأم تضاعف كمية اإلستهبلؾ أربع مرات تقريبان خبلؿ الفَبة ) 
ا إٕب تزايد الفجوة الغذائية بْب اإلنتاج كاإلستهبلؾ ، اإلستهبلؾ إٕب عجز اإلنتاج احمللي عن مبلحقة اإلستهبلؾ ، كمنه

األمر الذم يَبتب عليو زيادة اإلعتماد علي اإلستّباد من اػبارج لسد الفجوة اؼبتزايدة من اللحـو اغبمراء ، كبالتإب 
لوافدة الٍب يسبب ضغطان مستمران علي حصيلة الببلد من النقد األجنيب فضبلن عما يهدد من إحتماؿ تسرب األمراض ا

 ّّّإٕب  َُٖٗألف طن عاـ  ْٕتعرض اغبيوانات اؼبزرعية لئلصابة هبذه األمراض ) حيث تضاعف الفجوة من 
 ( . َُٖٗ% عن الفجوة اؼبقدرة عاـ َّٓ، أم بنسبة زيادة قدرىا  َُِّألف طن عاـ 

ـ اغبمراء عن مواجهة الزيادة كما أف التزايد اؼبستمر ُب أعداد السكاف يؤدم إٕب عجز اإلنتاج احمللي من اللحو 
اؼبضطردة ُب الطلب عليها ، األمر الذم يَبتب عليو إلبفاض نسبة اإلكتفاء الذاٌب من اللحـو ، حيث تبلغ حوإب 

، كىذا يؤدم إٕب إلبفاض نصيب الفرد من اللحـو ، حيث ال يزيد ما وبصل عليو الفرد اؼبصرم  َُِّ% عاـ ْٕ
 – ٕٓ، كىو أقل كثّبان من اؼبعدالت العاؼبية اؼبوصي هبا كىي  َُِّجم يوميان ( عاـ  َّمن الربكتْب اغبيوا٘ب عن )

 . (ُ)جراـ يوميان / للفرد  َُٓ

يتبْب أف اإلنتاج مازاؿ ضعيفان أماـ قوم ، ( ُٔحمللي كاإلستهبلؾ شكل رقم )كعند إجراء مقارنة بْب اإلنتاج ا
( ألف طن ، ُب حْب  ٓٔٗ) ًَُِّب إنتاجو من اللحـو اغبمراء عاـ الطلب اؼبتزايدة ، فعلي سبيل اؼبثاؿ إصبإب ما 

( ألف طن ، فبا يعِب كجود فجوة سلبية ُِٖٗكاف إحتياج السوؽ احمللي "اإلستهبلؾ" من اللحـو اغبمراء حوإب )
اد من % تقريبان ، لذا تلجأ الدكلة لسد العجز عن طريق اإلستّب ٕ.ِٓ( ألف طن ، أم دبعدؿ عجز ّّّتقدر حبوإب )

 اػبارج . 

 نصيب الفرد من اللحوم الحمراءمتوسط ( ٕ)
، كبذلك يظل أقل  َُِّكجم /فرد عاـ ِ.ُُيبلغ متوسط نصيب الفرد من اللحـو اغبمراء ُب مصر كبو 

كجم /   ٓ.َُْكجم /سنويان طبقان ؼبا حددتو منظمة األغذية كالزراعة ، كيرتفع إٕب   ِٓمن اغبد الواقي الصحي كقدره 
كجم / فرد ، بينما َب الدكؿ األكربية يصل إستهبلؾ ّ.ٖ الدكؿ األقيانوسية ، بينما ينخفض ُب قارة أفريقيا إٕب فرد ُب
( متوسط نصيب الفرد من اللحـو اغبمراء ) ُٕ( كالشكل )ُِكجم/ فرد / سنة ، كيوضح اعبدكؿ رقم )  ََُالفرد 

 ـ ( . َُِّ – َُٖٗ

                                                           

معية اؼبصرية لئلقتصاد الزراعي ، اؼبؤسبر اػبامس عشر شعباف عبد اعبيد ، تسويق اللحـو اغبمراء ُب صبهورية مصر العربية ، اعب( ُ)
 .  ُّٗ، ص ََِٕ( أكتوبر ، القاىرة ،  ُٖ-ُٕلبلقتصادين الزراعْب ) 



 "أفرَمُا يف وانصحت واجملتًع، ،انثاٍَ "انثمافت ىر احملفرَمُا: آفاق جدَدة"             أادلإمتر اندويل انسُىٌ " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كجم / سنة

  
 ة (كجم/ سن) متوسط نصيب الفرد  السنة

1980 8.37 
1985 9.85 
1990 9.41 
1995 10.19 
2000 12.05 
2005 11.07 
2010 10.4 
2011 10.4 
2012 9.7 
2013 11.2 

المصدر : وزارة الزراعة وإستصبلح مٖٕٔٓ – ٜٓٛٔ( تطور متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء خبلل الفترة ٕٔجدول )
 م ( .ٖٕٔٓ – ٜٓٛٔ، نشرة تقديرات الميزان الغذائي ، أعداد متفرقة للفترة ) األراضي ، قطاع الشئون اإلقتصادية 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 م ٖٕٔٓ – ٜٓٛٔ( تطور متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء خبلل الفترة ٚٔشكل )

كجم   ّٕ.ٖ( ، أنو يبلغ متوسط نصيب الفرد من اللحـو اغبمراء كبو ُٕ( كشكل )ُِيتضح من اعبدكؿ )
% كدبعدؿ زيادة سنوم تقدر بنحو ٖ.ّّ، بنسبة زيادة قدرىا  َُِّكجم عاـ   ِ.ُُ، بينما  َُٖٗعاـ 

 ( مرة خبلؿ فَبة الدراسة . ّ.ُ% ، أم تضاعف بنحو )ّ.ِٖ



 "أفرَمُا يف وانصحت واجملتًع، ،انثاٍَ "انثمافت ىر احملفرَمُا: آفاق جدَدة"             أادلإمتر اندويل انسُىٌ " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كجم / فرد / سنة لحوم األبقار

لحوم الجاموس

 
 (ٔ)عدد السكان السنة النوع

 "ألف نسمة"
متوسط نصيب الفرد كجم/ سنة  (ٕ)الغذاء الصافي

(ٖ) 
 5.7 452 78728 2010 لحوم األبقار

2011 80410 467 5.8 
2012 82550 449 5.4 
2013 84629 547 6.4 

 3.5 279 78728 2010 لحوم الجاموس
2011 80410 277 3.5 
2012 82550 270 3.3 
2013 84629 277 3.3 

 م (ٖٕٔٓ – ٕٓٔٓ( متوسط نصيب الفرد من أىم أنواع اللحوم الحمراء خبلل الفترة ) ٖٔجدول )

 

 

 

 

 

 
 

 م (ٖٕٔٓ – ٕٓٔٓ( متوسط نصيب الفرد من أىم أنواع اللحوم الحمراء خبلل الفترة ) ٛٔشكل )

 رة علي استهبلك اللحوم الحمراءالعوامل المؤث (ٖ)
تعد الطاقة اإلستهبلكية ؿبصلة تأثّب ؾبموعة من العوامل مثل : عدد السكاف كتوزيعهم بْب الريف كاغبضر 

، ـ لؤلسعار ، كغّب ذلك من العواملإلضافة إٕب الدخل اغبقيقي ، كاؼبستوم العاكدرجة التعليم كالسن كالوعي الغذائي با
 ( أىم العوامل الٍب تؤثر ُب اإلستهبلؾ ىي :ُْكيوضح اعبدكؿ رقم )

                                                           

( اعبهاز اؼبركزم للتعبئة العامة كاإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوم، القاىرة ) تقدير أعداد السكاف ُب منتصف األعواـ (، سبتمرب ُ)
 ـ .َُِْ

ز اؼبركزم للتعبئة العامة كاإلحصاء، النشرة السنوية غبركة اإلنتاج كالتجارة اػبارجية كاؼبتاح لبلستهبلؾ من السلع الزراعية، عاـ ( اعبهاِ)
 "بتصرؼ". َُِْ، القاىرة، يناير َُِّ

 تقديرات أعداد سكاف اعبمهورية ُب منتصف العاـ .÷ ( متوسط نصيب الفرد من السنة كجم : الغذاء الصاُب ّ)



 "أفرَمُا يف وانصحت واجملتًع، ،انثاٍَ "انثمافت ىر احملفرَمُا: آفاق جدَدة"             أادلإمتر اندويل انسُىٌ " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عدد السكان "ملٌون نسمة" المتاح من اللحوم لإلستهالك "ملٌون طن "

  
عدد السكان "ألف  السنة

 نسمة"
المتاح لئلستهبلك "ألف طن 

" 
 /سنةمتوسط دخل الفرد )جنية

) 
 متوسط أسعار اللحوم الحمراء

 جم () جنية/ك
1980 42126 367.3 422.4 3.51 
1985 48349 488.48 853.9 6.23 
1990 55635 523.66 900.2 9.2 
1995 61900 623.79 1012.9 12.27 
2000 63305 811.17 1440.4 17.24 
2005 69997 814.28 8039.8 24.59 
2010 77840 1183 15790 44.5 
2011 79618 1203 18926 55.82 
2012 81567 1229 22923 57.51 
2013 83667 1298 30594 59.3 

 ( العوامل المؤثرة علي إستهبلك اللحوم الحمراءٗٔجدول )
 المصدر :

 ( . ٕٗٔٓ/ٔ/ٔ) أعداد السكان  ٕٗٔٓالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، الكتاب اإلحصاء السنوي ، القاىرة ، سبتمبر  -
 مة واإلحصاء ، النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لئلستهبلك ، أعداد مختلفةالجهاز المركزي للتعبئة العا -

 ( . ٕ٘ٓٓ – ٜٓٛٔالبنك األىلي المصري ، إدارة البحوث االقتصادية ، النشرة السنوية ، أعداد مختلفة الفترة )  -
 م (ٖٕٔٓ – ٕٓٔٓعداد مختلفة الفترة ) وزارة التخطيط ، تقرير التنمية في مصر ، البنك الدولي ، أ -
 وزارة الزراعة واستصبلح األراضي ، قطاع الشئون االقتصادية ، نشرة أسعار التجزئة ، أعداد مختلفة . -

 . وزارة الزراعة واستصبلح األراضي ، قطاع الشئون االقتصادية ، نشرة أسعار الثروة الحيوانية ومنتجاتها ، أعداد متفرقة -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م (ٖٕٔٓ – ٜٓٛٔ( تطور أعداد السكان وكمية اللحوم المتاحة لئلستهبلك خبلل المدة ) ٜٔشكل )
 



 "أفرَمُا يف وانصحت واجملتًع، ،انثاٍَ "انثمافت ىر احملفرَمُا: آفاق جدَدة"             أادلإمتر اندويل انسُىٌ " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نمو السكان  -أ
يعترب إرتفاع مستوم اإلستهبلؾ من الربكتْب اغبيوا٘ب أحد اؼبعايّب لقياس تقدـ الدكؿ إقتصاديان ، كيدؿ علي 

ستوم الغذائي كالصحي كبزيادة عدد السكاف يؤدم إٕب زيادة إرتفاع اؼبستوم اؼبعيشى للسكاف ، كأيضان إرتفاع اؼب
  -( مايلي :ُٗ( ، كالشكل )ُْالكمية اؼبستهلكة من اللحـو اغبمراء ، كيتضح من دراسة اعبدكؿ رقم )

 َُِّ( ألف نسمة عاـ ّٕٖٔٔإٕب ) َُٖٗ( ألف نسمة عاـ ُِِْٔتضاعف عدد سكاف مصر من )
( ألف طن عاـ ّ.ّٕٔإٕب  زيادة ُب اإلستهبلؾ من اللحـو اغبمراء من ) %( ، فبا أدمٔ.ٖٗأم بنسبة زيادة )

( ، َُِّ-َُٖٗ%( خبلؿ الفَبة )ِّٓ، أم بنسبة زيادة حوإب ) َُِّألف طن عاـ  ُِٖٗإٕب  َُٖٗ
نعكس كبالرغم من الزيادة الواضحة ُب إستهبلؾ اللحـو اغبمراء ، فإف الزيادة السكانية قد التهمت جزء كبّب منها فبا أ

أثره علي إلبفاض نسبة الزيادة ُب متوسط نصيب الفرد ، حيث أرتفع متوسط نصيب الفرد من اللحـو اغبمراء من 
% ( فقط ّ.ّّ، أم بنسبة زيادة مقدارىا حوإب)  َُِّكجم عاـ   ِ.ُُإٕب حوإب  َُٖٗكجم عاـ   ْ.ٖ

 ( . َُِّ – َُٖٗخبلؿ الفَبة )
م اإلستهبلؾ بْب سكاف اغبضر كسكاف الريف ، حيث ارتفاع كمن الطبيعي أف يظهر إختبلؼ ُب مستو 

مستوم اؼبعيشة ُب اؼبدف عنو ُب الريف ، كبالتإب زيادة اإلنفاؽ علي السلع التموينية اؼبختلفة كأنبا اؼبواد الربكتينية 
ٕب اإلنفاؽ %( من إصبأ.ُُاغبيوانية ، قد بلغ نسبة ما تنفقو األسرة من أىل اغبضر علي اغببوب كاػببز كبو )

%( من صبلة اإلنفاؽ ، كتصل نسبة ما تنفقو األسرة ُب ُٓاإلستهبلكي ، بينما تنفق األسرة من أىل الريف كبو )
%( من صبلة اإلنفاؽ السنوم ِٗ%( تقريبان من صبلة اإلنفاؽ ، بينما ُب الريف كبو )َّاغبضر علي اللحـو كبو )

 .  (ُ)اإلستهبلكي

 الدخل  -ب
وامل الرئيسية احملددة لئلستهبلؾ سواء علي اؼبستوم القومي أك الفردم ، فبزيادة الدخل يزداد يعد الدخل من الع

اإلستهبلؾ من اللحـو اغبمراء ، حيث تتوقف القوة الشرائية علي الدخل النقدم ، كىي تتناسب عكسيان مع اؼبستوم 
 – َُٖٗؿ الفَبة )الفرد خبل( تطور متوسط دخل َِ( كالشكل )ُْالعاـ لؤلسعار . كيوضح اعبدكؿ رقم )

َُِّ.) 
، أم  َُِّألف جنية / سنة عاـ  ٓ.َّإٕب  َُٖٗجنية / سنة عاـ  ْ.ِِْتطور متوسط دخل الفرد من 

% تقريبان ، كلما إرتفع الدخل النقدم دبعدؿ أعلي من معدؿ إرتفاع األسعار دؿ ذلك علي إرتفاع َََٕبنسبة زيادة 
 الدخل اغبقيقي كالعكس صحيح . 

تبْب أف النسبة األكرب من دخل الفرد تصرؼ علي الطعاـ كالشراب كسبثل ( ِ)ن نتائج حبث ميزانية األسرة كم
ألف جنية ( ، كال يبثل اإلنفاؽ علي اللحـو  ٓ.َّ%( من متوسط الدخل السنوم اإلصبإب لؤلسرة اؼبصرية )ْٔ)

 % ( . ٗ.ٖ( ، ) الريف  %ٕ.ٗ%( من متوسط الدخل السنوم لؤلسرة ) اغبضر ٔ.ُٖاغبمراء سوم )

                                                           

، اجمللد الرابع ، القاىرة ، يناير  َُِّ/َُِِ( اعبهاز اؼبركزم للتعبئة العامة كاإلحصاء ، حبث الدخل كاإلنفاؽ كاإلستهبلؾ لعاـ ُ)
 .  َْ، ص َُِْ

 .  ْْ( اؼبرجع السابق ، صِ)
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 م (ٖٕٔٓ – ٜٓٛٔ( تطور متوسط دخل الفرد خبلل المدة ) ٕٓشكل )

 األسعار  -ج
تعد األسعار احملرؾ الرئيسي للتغّب ُب الكميات اؼبطلوبة أك اؼبستهلكة ، حيث تتناسب الكميات اؼبطلوبة 

 ع البديلة عكسيان مع تغّب أسعار ىذه السلعة ، كطرديان مع أسعار السل
ـ ( يتضح زيادة أسعار اللحـو اغبمراء َُِّ-َُٖٗكبإستعراض تطور أسعار اللحـو ُب مصر خبلؿ الفَبة ) 

% ، ُْٗٓ، أم بنسبة زيادة قدرىا  َُِّجنية/كجم ( عاـ  ّ.ٗٓإٕب )  َُٖٗجنية/كجم (  ٓ.ّمن ) 
 ( . ِِ( ك )ُِ( شكل )ُْجدكؿ رقم )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م (ٖٕٔٓ – ٜٓٛٔاللحوم الحمراء خبلل المدة )  ( تطور أسعارٕٔشكل )
كترجع ىذه الزيادة إٕب زيادة الطلب علي اللحـو ، حيث يتزايد السكاف كالدخل مع عدـ زيادة اإلنتاج بنفس 
اؼبعدؿ ، باإلضافة إٕب زيادة تكاليف اإلنتاج ، كالٍب أنبها أسعار اغبيوانات للَببية كأرتفاع أسعار األعبلؼ ، كتكاليف 
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متوسط دخل الفرد )ألف جنٌه / فرد / سنة( متوسط أسعار اللحوم الحمراء ) جنٌة/كجم (

لعمل ، كباقي مستلزمات اإلنتاج حيث تؤدم زيادة التكاليف إٕب مطالبة اؼبنتجْب برفع أسعارىم أك خركج بعضهم من ا
 اإلنتاج ، فيقل العرض فّبتفع السعر . 

كيعد اإلستهبلؾ احمللي من اللحـو اغبمراء ، كاإلنتاج ، كسعر صرؼ الدكالر باعبنية اؼبصرم ، من أىم العوامل 
ط أسعار التجزئة للحـو اغبمراء ، حيث يبلحظ أف ىناؾ تباين ُب أسعار اللحـو اغبمراء ، كندكز بقرم احملددة ؼبتوس

 ٖٔ.ُٔجنية/كجم( ، ماعز ) ِٗ.ّٔجنية/كجم( ، بتلو ) ٕٔ.َٔجنية/كجم ( ، كندكز جاموس) ٗٔ.ٗٓ)
 . (ُ)َُِّجنية/كجم( عاـ  َٖ.ْٗجنية/كجم( صبلي ) ْٕ.ُٔجنية/كجم( ، ضا٘ب )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م (ٖٕٔٓ – ٜٓٛٔ( عبلقة متوسط أسعار اللحوم  بمتوسط الدخل خبلل المدة ) ٕٕشكل )

 رابعًا : وارداث يصر يٍ انهحىو 

 تطور كمية وقيمة الواردات ( ٔ)
كافية لتساير تزايد   علي الرغم من أف إنتاج اللحـو اغبمراء قد حققت تطوران كبّبان فإف ىذه الزيادة ٓب تكن

ل الفرد كارتفاع ، كالٍب ترجع إٕب ارتفاع معدالت مبو السكاف ، باإلضافة إٕب التحسن اؼبستمر ُب دخالطلب عليها
، األمر الذم أدم إٕب زيادة الطلب علي اللحـو اغبمراء ، فبا أدم إٕب زيادة العجز بْب اإلنتاج احمللي مستويات اؼبعيشة

 لي من اللحـو اغبمراء كاف البد من االستّباد من اػبارج كاالستهبلؾ ، كلسد الفجوة بْب االستهبلؾ كاإلنتاج احمل
( تطور كمية كقيمة الواردات اؼبصرية من اللحـو بأنواعها خبلؿ الفَبة ) ِّ( كالشكل )ُٓكيبْب اعبدكؿ رقم )

 ـ ( . َُِّ – َُٖٗ
                                                           

-ُّإٕب  َُِّ/ٕ-ُا ، الفَبة من )( كزارة الزراعة كاستصبلح األراضي ، قطاع الشئوف االقتصادية أسعار الثركة اغبيوانية كمنتجاهتُ)
 .  َُٖ، ص َُِّ( ، اعبزء الثا٘ب ، القاىرة ،  َُِّ/ُِ
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 ملٌار جنٌة

جنٌة (
القٌمة ) ملٌار 

الكمٌة ) ألف طن (

القٌمة ) ملٌار جنٌة (

 الكمية  السنة
 ) ألف طن (

 القيمة 
 ) مليون جنية (

 الكمية  السنة
 ) ألف طن (

 القيمة 
 مليون جنية () 

1980 75 73 2005 192 1835 
1985 116 102 2010 261 5716 
1990 122 437 2011 240 6463 
1995 144 704 2012 309 7715 
2000 174 978 2013 314 7937 

 م (ٖٕٔٓ – ٜٓٛٔ( تطور كمية وقيمة الواردات المصرية من اللحوم خبلل الفترة ) ٘ٔجدول )
جية والمتاح لئلستهبلك ، زي للتعبئة العامة واإلحصاء ، النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخار المصدر : الجهاز المرك

 ، أعداد متفرقة .القاىرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م (ٖٕٔٓ – ٜٓٛٔ( تطور كمية وقيمة الواردات المصرية من اللحوم خبلل الفترة ) ٖٕشكل )

( ألف طن عاـ ٕٓر من اللحـو اغبمراء من حوإب )يتضح من اعبدكؿ السابق كالشكل إرتفاع كاردات مص
( مليوف جنية ) دبا يقرب ُب قيمتو من ّٕٕٗ( ألف طن بإصبإب قيمة )ُّْ( مليوف جنية ، إٕب )ّٕبقيمة ) َُٖٗ

% للقيمة من سنة َُّٕٕ% تقريبان للكمية ، ك ٔ.ُّٖأم بنسبة زيادة  َُِّشبانية مليارات من اعبنيهات ( عاـ 
مليار جنية عاـ  ْٔٓ% من إصبإب قيمة الواردات اؼبصرية ُٕ.َثل الواردات اؼبصرية من اللحـو األساس ، كسب

 ـ . َُِّ
 وزيع الجغرافي لواردات اللحوم الت( ٕ)

( التوزيع اعبغراُب لواردات اللحـو بأنواعها من أىم الدكؿ اؼبصدرة ِْ( كالشكل )ُٔيوضح اعبدكؿ رقم )
  -ـ( . حيث تبْب أف:َُِْ – َُِِللحـو إٕب مصر خبلؿ الفَبة )

 –الواليات اؼبتحدة األمريكية  –اؽبند  –% من إصبإب الواردات َب أربع دكؿ ) الربازيل ّ.ٔٗتركزت  َُِِعاـ  -
% من إصبإب قيمة الواردات ْٕ( مليوف دكالر ، ربتل الربازيل اؼبركز األكؿ بنسبة ْ.ُُُٕأسَباليا ( بلغت قيمتها )

% من إصبإب قيمة ّ.ٓ% ، ٍب اسَباليا بنسبة ّ.ُِ% ، كالواليات اؼبتحدة ٕ.ِِبنسبة اؽبند  اللحـو ، يليها
% من إصبإب قيمة ُٗ.َكاردات اللحـو . كتعترب السوداف أىم الدكؿ العربية الٍب تستورد منها مصر اللحـو بنسبة 

 الواردات . 
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 ٕٗٔٓعام  ٖٕٔٓعام  ٕٕٔٓعام  الدولة
 624.5 512 571.8 البرازيل

 17.4 0 0 أورجواي

 0.4 0.7 0 األرجنتين

 0 0 4.3 كولومبيا

 0 0 0 بارجواي

 642.3 512.7 576.1 قارة أمريكا الجنوبية

 530 311.3 276 الهند

 0.2 0 0 تركيا

 0 0.7 0.1 الصين

 1 0 0 اليابان

 0.1 0 0.1 سوريا

 0 0.1 0 فيتنام

 531.3 312.1 276.2 قارة آسيا

 259.8 220.4 258.7 المتحدة الواليات

 1.7 4.6 5.1 كندا

 261.5 225 263.8 قارة أمريكا الشمالية

 76.7 22.8 64.9 أستراليا

 7 5.5 8.2 نيوزيبلند

 83.7 28.3 73.1 قارة استراليا

 3.2 0 0 أوكرانيا

 6 7 4 ألمانيا

 2.7 2.6 4.2 المجر

 11.6 13.1 0.5 ىولندا

 0 0 0.4 الدنمارك

 0.3 0 0.1 لكة المتحدةالمم

 0 0 0 فرنسا

 0.1 0.2 0 بلجيكا

 0.5 0 1.6 بولندا

 1.6 0 4.5 كرواتيا

 0.3 0 0 الجبل األسود

 0 0.1 0 النمسا

 0 0 0.1 ايطاليا

 0 0 0.8 ويلز

 26.3 23 16.2 قارة أوروبا

 1.3 0.6 1 جنوب أفريقيا

 3 0 2.3 السودان

 13 6.2 6.2 إثيوبيا

 0 0 0 كينيا

 0 1 0 جيبوتي

 17.3 7.8 9.5 قارة أفريقيا

 1562.4 1108.9 1214.9 إجمالي ورادات

 ( )مليون دوالر( ٕٗٔٓ – ٕٕٔٓ( تطور واردات جمهورية مصر العربية من اللحوم بأنواعها خبلل الفترة ) ٙٔجدول )
 . ٕ٘ٔٓنات غير منشورة ، القاىرة ،المصدر : وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ، قطاع نقطة التجارة الدولية بيا
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 ( )مليون دوالر( ٕٗٔٓ – ٕٕٔٓخبلل الفترة )  مصر العربية من اللحوم بأنواعها ( تطور قيمة واردات جمهوريةٕٗشكل )

ا ( ، كقد تركزت الواردات من أسواؽ كل من ) الربازيل ، اؽبند ، الواليات اؼبتحدة ، أسَبالي َُِّبينما َب عاـ  -
مليوف دكالر( ، كجاءت الربازيل َب  ٓ.َُٔٔ% من إصبإب قيمة الواردات حيث بلغت قيمتها )ٔٗأسهمت بنسبة 

 ( ، ٍب أسَباليا بنسبة  ٖ.ُٗ%( ، تليها الواليات اؼبتحدة )ِٖ%( اؽبند اؼبركز الثا٘ب )ُ.ْٔاؼبركز األكؿ بنسبة )
جاءت كل من الربازيل ، اؽبند ، الواليات اؼبتحدة  َُِْكخبلؿ عاـ %( من إصبإب قيمة الواردات من اللحـو ُ.ِ) 

مليوف دكالر بنسبة  ُُْٗاألمريكية ، أسَباليا أىم األسواؽ للواردات اؼبصرية من اللحـو ، حيث بلغت قيمتها 
للحـو إٕب تأٌب الربازيل علي قائمة الدكؿ ُب تصدير ا َُِْ%( من إصبإب قيمة كاردات مصر من اللحـو عاـ ّ.ٓٗ)

%( ، كالواليات اؼبتحدة األمريكية اؼبركز الثالث بنسبة ٗ.ّّ%( ، كاؽبند اؼبركز الثا٘ب )ٗ.ّٗمصر بنسبة )
%( من إصبإب ُ.ُ%( ، كأحتلت أكرجوام اؼبركز اػبامس بنسبة )ٗ.ْ%( ، كأسَباليا اؼبركز الرابع بنسبة )ٔ.ُٔ)

السوداف أىم الدكؿ العربية الٍب تستورد منها مصر اللحـو بنسبة ـ ، كالتزاؿ َُِْقيمة كاردات مصر من اللحـو عاـ 
 ـ . َُِْ%( عاـ ُّ.َ)
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 ـ .َُِْ( قيمة الواردات اؼبصرية من اللحـو من قارات العآب عاـ ِٓكيوضح الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م ٕٗٔٓ( قيمة واردات مصر من اللحوم من قارات العالم عام  ٕ٘شكل )

%( كىو دليل علي أف قوة ْٕبلغ ) َُِْللواردات اؼبصرية عاـ  ()مؤشر الَبكز اعبغراُب كيتضح أيضان أف
الدكلة َب ؾباؿ التجارة الدكلية ضعيف كتتأثر ببعض  اإلجراءات الٍب قد يستخدمها أىم شريكيِب ُب التجارة الدكلية 

 كنبا الربازيل كاؽبند .

 ايسًا : صادراث يصر يٍ انهحىو خ

 الصادرات تطور قيمة ( ٔ)
مليوف  ُِٔٓإٕب ما يقرب من اتضح من خبلؿ الدراسة أف قيمة الواردات من اللحـو قد أرتفعت لتصل 

، كىو ما يبكن مبلحظتو من خبلؿ اعبدكؿ رقم  َُِْمليوف دكالر عاـ  ّ.ْ، ُب حْب بلغت قيمة الصادرات دكالر
 ( . ِٔ( كالشكل )ُٕ)
 

                                                           

( ) 

 مؤشر الَبكز اعبغراُب لواردات مصر =
 قيمة الواردات من أىم شريكْب

 ×ََُ 
 ؾبموع قيمة الواردات

ة العربية ، العدد الثامن كاألربعوف ، السنة الثامنو كالثبلثوف ، كفيق ؿبمد صباؿ الدين ، التحليل اعبغراُب للواردات العمانية ، اجمللة اعبغرافي
 .  َٓ، ص  ََِٔالقاىرة ، 
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ملٌون دوالر
الصادرات 

الـواردات 

 الفجوة الواردات الصادرات السنة
ٕٓٓٔ ٔ.ٔ ٖٓٔ.ٗ -ٖٓٓ.ٖ 
ٕٕٓٓ ٓ.ٙٙ ٖٓ٘.ٙ -ٖٓٗ.ٜ 
ٕٓٓٗ ٔ.ٔ ٖٖٚ.ٔ -ٖٖٙ 
ٕٓٓٙ ٔ.ٜ ٗٛٚ.ٔ -ٗٛ٘.ٜ 
ٕٓٓٛ ٕ.ٔ ٜ٘ٛ.ٗ -ٜ٘ٙ.ٖ 
ٕٓٔٓ ٕ.٘ ٜٛٛ -ٜٛ٘.٘ 
ٕٕٓٔ ٗ.ٔٔ ٕٔٔٗ.ٜ -ٕٔٔٓ.ٛ 
ٕٓٔٗ ٗ.ٖ ٕٔ٘ٙ.ٗ -ٔ٘٘ٛ.ٔ 

 م(ٕٗٔٓ -ٕٔٓٓ( تطور قيمة الصادرات والواردات من اللحوم بأنواعها خبلل الفترة )ٚٔجدول )
 المصدر: وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، قطاع نقطة التجارة الدولية بيانات غير منشورة ، القاىرة ، أعداد مختلفة

،  َُِْمليوف دكالر( عاـ  ّ.ْ( يتضح أف قيمة الصادرات بلغت )ِٔمن اعبدكؿ السابق كالشكل رقم )
مليوف دكالر( ، ُب حْب بلغت قيمة ُ.ٍُب بلغت قيمتها )، كال ََُِ%( عن عاـ ُِٗبنسبة زيادة قدرىا حوإب )

، كالٍب بلغت  ََُِ%( عن عاـ ْ.ُْٖبنسبة زيادة قدرىا ) َُِْمليوف دكالر( عاـ  ْ.ُِٔٓالواردات )
مليوف دكالر( كأف ىناؾ فجوة كبّبة بْب صادرات ككاردات اللحـو ، فقد شهدت تلك الفَبة زيادة  ْ.َُّقيمتها )

مليوف دكالر عاـ  ّ.ََّطبيعية لتزايد اإلستهبلؾ احمللي من اللحـو ، حيث إرتفعت من حوإب  الفجوة كنتيجة
 %( خبلؿ نفس الفَبة . ٖ.ُْٖبنسبة زيادة قدرىا ) َُِْمليوف دكالر ( عاـ  ُ.ُٖٓٓإٕب )  ََُِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م(ٕٗٔٓ -ٕٔٓٓ( تطور قيمة الصادرات والواردات من اللحوم بأنواعها خبلل الفترة )ٕٙشكل )

 التوزيع الجغرافي لصادرات اللحوم المصرية ( ٕ)
صرية تَبكز ُب عدد قليل من تصدر اللحـو اؼبصرية إٕب أسواؽ عديدة كمتنوعة إال أف أكرب نسبة من الصادرات اؼب

 -( أىم الدكؿ اؼبستوردة للحـو اؼبصرية حيث يتبْب األٌب :ِٕ( كالشكل )ُٖ، كيوضح اعبدكؿ رقم )الدكؿ



 "أفرَمُا يف وانصحت واجملتًع، ،انثاٍَ "انثمافت ىر احملفرَمُا: آفاق جدَدة"             أادلإمتر اندويل انسُىٌ " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
888 

 

  
 2014عام  2013عام  2012عام  لدولةا

 0.7 0.4 0.4 الكويت
 0.4 0.8 0.6 األردن

 0.3 0.4 0.5 اإلمارات
 0.3 0.1 0.3 قطر
 2.3 0 2.1 ليبيا

 0.1 0.2 0.1 السعودية
 0.1 0 0 السودان
 0.1 0 0 العراق
 0 0.1 0 اليمن
 0 0 0 لبنان
 0 0.1 0 تركيا

 4.3 2.1 4.0 إجمالي الدول
 4.3 2.1 4.07 مالي الصادراتإج

 ( )مليون دوالر( ٕٗٔٓ – ٕٕٔٓخبلل الفترة ) صر العربية من اللحوم بأنواعها ( تطور صادرات جمهورية مٛٔجدول )
 م .ٕ٘ٔٓالمصدر: وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، قطاع نقطة التجارة الدولية بيانات غير منشورة ، القاىرة ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( )مليون دوالر( ٕٗٔٓ – ٕٕٔٓ( تطور قيمة صادرات جمهورية مصر العربية من اللحوم بأنواعها خبلل الفترة )ٕٚشكل )

مليوف  ُ.ْ، مقابل ) َُِْمليوف دكال ( عاـ  ّ.ْبلغ إصبإب قيمة الصادرات اؼبصرية من اللحـو بأنواعها ) -
 %( . ٖ.ْبنسبة زيادة قدرىا ) َُِِدكالر( عاـ 
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% من إصبإب صادرات اللحـو اؼبصرية ُب ) ليبيا ، األردف ، األمارات ، الكويت ، ّ.ٖٗتركز كبو  َُُِِب عاـ  -
 ُ.ِقطر ، اؼبملكة العربية السعودية ( كتعترب اعبماىّبية الليبية أىم األسواؽ اؼبستوردة ، كقد بلغت قيمة الصادرات )

 رية من اللحـو . %( من إصبإب قيمة الصادرات اؼبصٔ.ُٓمليوف دكالر( بنسبة )
% من إصبإب صادرات اللحـو اؼبصرية ُب كل من ) األردف ، الكويت ، ٕ.ٖٓتركزت كبو  َُِّخبلؿ عاـ  -

مليوف  ٖ.َاإلمارات ، اؼبملكة العربية السعودية ( ، كتعترب األردف أىم األسواؽ اؼبستوردة ، قد بلغت قيمة الصادرات )
 ادرات اللحـو اؼبصرية . % من إصبإب قيمة صُ.ّٖدكالر( بنسبة 

%( من صادرات اللحـو اؼبصرية ُب كل من ) ليبيا ، الكويت  األردف ، ّٗتركزت كبو ) َُِْبينما ُب عاـ  -
 ّ.ِاألمارات ، قطر ( كتعترب اعبماىّبية الليبية أىم األسواؽ اؼبستوردة من اللحـو اؼبصرية فقد بلغت قيمة الصادرات )

 %( من إصبإب صادرات اللحـو اؼبصرية . ٓ.ّٓمليوف دكالر( بنسبة )

ـ )مليوف َُِْ( حجم صادرات صبهورية مصر العربية من اللحـو بأنواعها عاـ ِٖكيوضح الشكل رقم )
 دكالر( .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م )مليون دوالر(ٕٗٔٓعام  مصر العربية من اللحوم بأنواعها ( حجم صادرات جمهورية ٕٛشكل )

 َُت سادسًا : اندراست ادلُدا
 ية لقطاع اللحوم الحمراءالمشكبلت والتحديات اإلنتاج( ٔ)

إعتمدت الدراسة علي بيانات ميدانية لعينات من مزارع اللحـو اغبمراء كذلك لدراسة اؼبشكبلت اإلنتاجية 
ة ، كالٍب ربد لقطاع اللحـو اغبمراء ، حيث يعا٘ب اإلنتاج اغبيوا٘ب من بعض اؼبشاكل كاؼبعوقات اؼبرتبطة بالعملية اإلنتاجي

 من معدؿ زيادة اإلنتاج ، كأثرت بشكل مباشر علي كميات اللحـو الٍب يبكن توافرىا سنويان للمستهلكْب . 
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كقد ًب إختيار ؿبافظتْب سبثبلف اعبمهورية كنبا ؿبافظتا الشرقية ، سوىاج ، حيث تعداف من ؿبافظات إنتاج 
%( من إصبإب ٖ( ؾبزر ، كسبثل )ِْ( مصنع أعبلؼ ك )ُٖة )اللحـو اغبمراء ُب مصر حيث يوجد ُب ؿبافظة الشرقي

 ـ .َُِّ% من أعداد اغبيوانات اؼبزرعية اؼبنتجة للحـو اغبمراء علي مستوم اعبمهورية عاـ ّ.ٗعدد اؼبزارع ك
لقبلي بينما ؿبافظة سوىاج ربتل اؼبرتبة األكٕب من حيث أعداد اغبيوانات اؼبزرعية اؼبنتجة للحـو اغبمراء ُب الوجو ا

( ْ%( من إصبإب عدد اؼبزارع علي مستوم اعبمهورية ، كهبا )ِ.ْ%( من إصبإب عدد اغبيوانات ، كنسبة )ٖبنسبة )
 ـ . َُِّ( ؾبزر عاـ ّّمصانع أعبلؼ جافة ك )

كقد ًب إختيار عينة طبقية عشوائية ، كتقسيم اجملتمع األصلي إٕب طبقات كفقان للسعة اإلنتاجية كسحب من كل 
عينة عشوائية ، مع مراعاة أف تكوف مزارع كل طبقة مناسبة لعددىا عند سحب العينة ، كذلك لكى تكوف العينة طبقة 

 فبثلة للمجتمع . 
مزارع تسمْب للماشية ( ،  ٕٖٓمزرعة ) َّمزرعة ، حيث سبثل ؿبافظة الشرقية كبو  ْٓاشتملت الدراسة علي 

% من إصبإب ؾبتمع  ٓ( من إصبإب مزارع تسمْب اؼباشية بنسبة مزرعة  َِٖمزرعة ) ُٓبينما سبثل ؿبافظة سوىاج 
 الدراسة . 

 محافظة الشرقية  -أ
 ًب تقسيم العينة كفقان للسعة اإلنتاجية إٕب ثبلث فئات : 

% من ّٓمزارع ، سبثل  َُرأس ( ، كقد بلغ عدد اؼبزارع ُب ىذه الفئة كبو  ِٓ) أقل من  الفئة اإلنتاجية األولي -
 زارع العينة . إصبإب م

مزارع سبثل حوإب  ٖرأس (، كقد بلغ عدد اؼبزارع كبو  َٓإٕب  ِٓ: عدد الرؤكس ) من  الفئة اإلنتاجية الثانية -
 % من إصبإب مزارع تسمْب اؼباشية بالعينة . ّ.ِٓ

% من ٕ.ّٗسبثل  مزرعة ، ُِرأس ( كقد بلغ عدد اؼبزارع ُب ىذه الفئة  َٓ) أكثر من  الفئة اإلنتاجية الثالثة : -
 إصبإب مزارع العينة . 

 محافظة سوىاج  -ب
  -ًب تقسيم العينة كفقان للسعة اإلنتاجية إٕب ثبلث فئات ىي :

مزارع ،  ٕرأس ( كقد بلغ عدد اؼبزارع ُب ىذه الفئة كبو  ِٓيبلغ عدد الرؤكس ) أقل من  الفئة اإلنتاجية األولي -
 اشية بالعينة . % من إصبإب مزارع تسمْب اؼب ٔ.ْٔسبثل 

% من إصبإب ٕ.ّّمزارع سبثل إٕب  ٓرأس ( ، كقد بلغ عدد اؼبزارع كبو  َٓإٕب  ِٓ) من  الفئة اإلنتاجية الثانية -
 مزارع تسمْب اؼباشية بالعينة . 

من  %ٗ.ُٗمزارع سبثل حوإب  ّرأس ( كقد بلغ عدد اؼبزارع ُب ىذه الفئة  َٓ) أكثر من  الفئة اإلنتاجية الثالثة -
  -كقد تبْب من ربليل بيانات عينة الدراسة ما يلي :مزرعة( .  ُٓإصبإب مزارع العينة داخل احملافظة كالبالغة )

، أك وا يعملوف دبهنة تربية اغبيوانات% من مديرم اؼبزارع كانٕٔمزرعة من إصبإب مزارع العينة سبثل كبو  ُّأف حوإب  -
 ؽبم عبلقة ُب ؾباؿ اإلنتاج اغبيوا٘ب.
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التغذٌة  الرعاٌة البٌطرٌة  الحٌوانات

المزرعٌة

التموٌل العمالة 
المشكلة

مهم جداً

مهم  

أقل أهمٌة

% من مزارع العينة تقـو ٓ.ٕٔمزرعة سبثل  ِٔنوع اغبيوانات الٍب تقـو أصحاب اؼبزارع بتسمينها ، تبْب أف حوإب  -
مزرعة ُب  ُّ% من إصبإب مزارع العينة ، بينما إشَبكت ِ.ٕمزارع تقـو بَببية اعباموس بنسبة  ٔبَببية األبقار ، ك 

 % من إصبإب مزارع العينة . ّ.ِٓتربية نوعْب من أصناؼ اغبيوانات بنسبة 
% من ّ.ّٓمزرعة سبثل  ُٓخليط ( ، تبْب من الدراسة أف حوإب  –أجِب  –سبلالت اغبيوانات اؼبزرعية ) بلدم  -

 ِْ% ، بينما ُِمزارع تقـو بَببية السبلالت األجنبية بنسبة  ٔإصبإب مزارع العينة تقـو بَببية السبللة البلدم ، كأف 
 % من إصبإب مزارع العينة .ٕ.ّْْب سبلالت اػبلط بنسبة مزرعة تقـو بتسم

% ٓ.ِّمزرعة سبثل  ُٔمصادر اغبصوؿ علي إحتياجات اؼبزارع من اغبيوانات اؼبزرعيو تبْب من الدراسة أف حوإب  -
لي من إصبإب مزارع العينة ربصل علي إحتياجاهتا من إنتاج اؼبزرعة ، ُب حْب أف عدد مزارع العينة الٍب ربصل ع

% من إصبإب ٖ.ِٖمزارع سبثل كبو  ٖ% من إصبإب مزارع العينة ، ٕ.ّٖمزرعة سبثل  ُِإحتياجاهتا من خارج اؼبزرعة 
 مزارع العينة ربصل علي إحتياجاهتا من اؼبصدرين السابقْب .

( اؼبشكبلت اإلنتاجية لقطاع اللحـو اغبمراء سبثلت ُب مشكبلت ِٗ( كالشكل )ُٗكيوضح اعبدكؿ رقم )
تغذية ، اغبيوانات اؼبزرعية ، العمالة ، الرعاية البيطرية ، التمويل ، كًب تقسيم أنبيتها بالنسبة للمربْب إٕب ثبلث أنواع ال

  -ك أىم ىذه اؼبشكبلت :كىي مهمة جدان ، مهمة ، أقل أنبية ، 

 مشكلة األىمية
 التغذية

 مشكلة  %
 الرعاية

 البيطرية 

 مشكلة %
 الحيوانات 

 المزرعية

 كلة مش %
 التمويل

 مشكلة  %
 العمالة

% 

 38.8 28 46.6 21 79.6 37 70 35 100 45 مهم جداً 
 50 13 53.4 24 20.4 8 30 10 0 0 مهم

 11.2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 أقل أىمية
 100 45 100 45 100 45 100 45 100 45 اإلجمالي

 ( التحديات والمشكبلت اإلنتاجية لقطاع اللحوم الحمراء .ٜٔجدول )
 المصدر : الدراسة الميدانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مٕٙٔٓ( نسبة التحديات والمشكبلت اإلنتاجية لقطاع اللحوم الحمراء عام ٜٕشكل )
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 مشكلة تغذية الحيوانات المزرعية المنتجة للحوم الحمراء :  -
من أىم  تعد من أىم اؼبشكبلت اإلنتاجية ، كقد أشار أصحاب اؼبزارع أف إرتفاع أسعار األعبلؼ كنقصها

% من إصبإب مزارع ََُمزرعة ، بنسبة  ْٓالعوامل الٍب أثرت علي إنتاج اللحـو اغبمراء ، ككانت مهمة جدان ُب 
 العينة . 

 مشكلة الرعاية البيطرية -
يعد إنتشار األمراض أحد أىم األسباب الٍب تواجو قطاع اللحـو اغبمراء ، حيث أف األصابة باألمراض ال يؤثر 

اج اللحـو كلكن أيضان علي نسبة االقباب خاصة اغبمي القبلعية كمرض الطاعوف البقرم كالسل البقرم ، فقط علي إنت
كقد أشار اؼبربْب إٕب ضعف اعبهود الوقائية كاإلرشادية ُب اؼبرتبة األكٕب ، كالتصل إال لعدد ؿبدكد من حيوانات 

خفضة ، كُب اؼبرتبة األخّبة قلة اػبربة ُب مواجهة كضباية الفبلحْب ، ٍب عدـ توفّب العبلجات الفعالة البلزمة بأسعار من
 الثركة اغبيوانية من العدكل . 

% من إصبإب مزارع العينة ، بينما كانت مهمة َٕ( مزرعة بنسبة ّٓكقد تبْب أف ىذه اؼبشكلة مهمة جدان ُب )
 % من إصبإب مزارع العينة . َّ( مزارع بنسبة َُُب )

 رعية مز مشكلة الحيوانات ال -
أشار اؼبسئولْب عن اؼبزارع أف ارتفاع أسعار السبلالت ، كعدـ كجود تأمْب علي اغبيوانات اؼبزرعية اؼبنتجة للحـو 
ربتل اؼبرتبة األكٕب من حيث األنبية ، بينما إحتلت مشكلة إرتفاع نسبة النفوؽ للحيوانات اؼبزرعية اؼبرتبة الثانية ، ٍب 

زية احتلت اؼبرتبة الثالثة ، كيؤكد مريب اؼباشية أف تربية رأس اؼباشية تتكلف مابْب أشاركا أف أسعار اإلنتاج غّب ؾب
( ّٕألف جنية ، كأتضح أف مشكلة اغبيوانات اؼبزرعية مهمة جدان ُب ) ُِجنية ، كيباع بسعر  َََُُ -ََََُ

 مزارع العينة . %( من إصبإب ْ.َِمزارع ( بنسبة ) ٖ%( ، بينما كانت مهمة بعدد ) ٔ.ٕٗمزرعة بنسبة )

 مشكلة التمويل  -
أشار اؼبربوف كاؼبسئولْب عن مزارع العينة أف صعوبة التعامل ، ككثرة اإلجراءات للحصوؿ علي القركض ُب اؼبرتبة 
األكٕب من أكلويات اؼبنتجْب ، كجاء ُب اؼبرتبة الثانية اؼبغااله ُب الضمانات للقركض كعدـ كفايتها ، ٍب جاء عدـ توفر 

ويل بأسعار فائدة مناسبة ُب اؼبرتبة الثالثة ، باإلضافة إٕب منح فَبة ظباح أطوؿ للقركض قصّبة كمتوسط األجل مصادر سب
 تتناسب مع طبيعية قطاع اللحـو اغبمراء . 

%( من إصبإب ٔ.ْٔ( مزرعو بنسبة )ُِكقد إتضح أف اؼبشكلة التمويلية علي مستوم إصبإب العينة مهمة جدان بعدد )
 %( من إصبإب مزارع العينة . ْ.ّٓمزرعة بنسبة ) ِْعينة ، كمهمة بعدد مزارع ال

 مشكلة العمالة  -
أشار اؼبربوف أف اػبوؼ من األمراض كخاصة اغبمى القبلعية ، كإرتفاع األجور ُب اجملاالت الزراعية اؼبوظبية 

،  لعمالة ، كأنبية إستقرار العمالةاػبربة لدم ااألخرل أدم إٕب ىركب العمالة اؼبدربة كيرم العديد من اؼبربْب ضركرة توفّب 
% من ٖ.ّٖمزرعة ، بنسبة  ِٖكما يتضح أف مشكلة العمالة علي مستوم إصبإب العينة كانت مهمة جدان بعدد 
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%( ِ.ُُمزارع بنسبة ) ْ%( ، كأقل أنبية بعدد َٓمزرعة بنسبة ) ُّإصبإب مزارع العينة ، بينما كانت مهمة بعد 
 ارع العينة . من إصبإب مز 

العجوؿ البقرم كاعباموس  كقد تبْب أيضان من خبلؿ الدراسة اؼبيدانية أف إنتاج اللحـو اغبمراء يعتمد علي
 % منها يوجد لدم صغار اؼبزارعْب كالذين يفضلوف بيع أك ذبح صغار األبقار كاعباموس . َٕ، كأف حوإب اؼبسمنة

اليف التغذية ، باإلضافة لئلستفادة من ألباف األمهات ، كاغبصوؿ لعدـ القدرة علي القياـ بَببيتها إلرتفاع تك
علي دخل سريع ؼبواجهة أعباء اغبياة ، كمن خبلؿ اؼببلحظة كاؼبشاىدة كجدت الباحثة ضعف الرقابة على اؼبزارع كعدـ 

 خضوعها ألم رقابة بيئية 

ثل اؼبزارع اؼبنتجة للحـو اغبمراء ُب ؿبافظتا ( مفردة سبْٓكبناء علي نتائج االستبياف الذم مشل العينة اؼبمثلة ُب )
الشرقية كسوىاج ، باإلضافة إٕب أراء كمقَبحات اؼبربْب كاؼبهتمْب دبجاؿ إنتاج اللحـو اغبمراء ًب التوصل إٕب أف النهوض 

  -بقطاع إنتاج اللحـو اغبمراء يستلـز مايلي :
 توفر األعبلؼ بأسعار مناسبة كمعقولة .  -
إنتاج اللحـو اغبمراء ، كذلك من خبلؿ األىتماـ بالتحسْب الوراثي ؼباشية إنتاج اللحم ، كذلك  ربسْب سبلالت -

 بتهجْب األبقار احمللية الٍب تتحمل الظركؼ البيئية بإدخاؿ السبلالت األجنبية عالية اإلنتاج عليها . 
 من األعبلؼ أك السبلالت اؼبزرعية اعبيدة .  إتاحة مصادر سبويلية  للمربْب لتوفّب السيولة البلزمة لشراء إحتياجاهتم -
ضركرة زيادة التعريفة اعبمركية على اللحـو اغبمراء اؼبستوردة ، كتقنْب إستّباد اللحـو حٍب تكوف أسعار إنتاج اللحـو  -

 اغبمراء احمللية ؾبزية . 
 إشَباطات األمن بالنسبة للمريب .تفعيل اعبهود الوقائية كاإلرشادية للحد من إنتشار األمراض كالعمل علي توفّب  -
 تسهيل اإلجراءات كعدـ اؼبغاالة ُب الضمانات للقركض ، كتوفّب مصادر سبويل بأسعار فائدة مناسبة .  -
 . ا يتناسب مع نوعية كعمر اغبيوافتوعية أصحاب اؼبزارع بضركرة اإلستعانة بأخصائي تغذية حيواف لَبكيب العبلئق دب -
لعمالة كذلك عن طريق إنشاء إرباد ؼبنتجي اإلنتاج اغبيوا٘ب ، كيتم تدريب العماؿ عمليان علي توفّب اػبربة لدل ا -

الطرؽ السليمة كاغبديثة ُب الَببية ، كأنبية إستقرار العمالة ك إلتزامها بقوانْب العمل من خبلؿ التأمْب علي العمالة 
 اؼبوجودة كإلتزامهم بشركط العمل . 

اؼبزارع ) الركث كالفضبلت ( بإستخدامة كسماد ، علي الرغم من إحتوائها علي كثّب من يتم التخلص من ـبلفات  -
اؼبيكركبات كالفطريات كلذلك ترم الباحثة ضركرة إدخاؿ تكنولوجيا البيوجاز، حيث ينتج عن إستخداـ البيوجاز 

النَبكجْب كالفوسفور "الدباؿ" كىو مادة سوداء أك ظبراء تشكل اعبزء العضوم من الَببة ، كمكونات أخرم ك
كالبوتاسيـو كأثار قليلة من الزنك كالنحاس كالكالسيـو ، ككلها أشياء مفيدة للَببة كسماد عضوم ، ككذلك لغذاء 
اؼباشية ) إستخدامها كعليقة جافة غبيوانات اؼبزرعة ( كىي خالية من معظم البكَبيا اؼبرضية كالطفيليات الٍب تكوف قد 

 .  قضي عليها أثناء التخمر

 تواجو مستهلكي اللحوم الحمراء  المشكبلت والمعوقات التي( ٕ)
اعتمدت الدراسة علي بيانات ميدانية لعينات من مستهلكي اللحـو اغبمراء حبي مدينة نصر ، كحي بوالؽ 

من  فرد َٔالدكركر ، كمدينة منوؼ كقريٍب الكـو األضبر كميت ربيعة دبركز منوؼ ؿبافظة اؼبنوفية ، كمشلت العينة 
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أكبر من  3000

جنٌة

مستوي الدخل الشهري

أمي 

يقرأ  يكت 

مؤهل مت  ط

مؤهل عا ي

% من إصبإب ؾبتمع الدراسة ( ، يبثلوف ٓفرد من حي مدينة نصر ،كحي بوالؽ الدكركر ) بنسبة  ِٕؿبافظة اؼبنوفية ، ك
ـبتلف فئات الدخل كـبتلف اؼبستويات العلمية باعتبارنبا من أىم العوامل اؼبؤثرة علي االستهبلؾ بصفة عامة ، 

 (. َّ( كالشكل )َِاف توزيع العينة كما ىو موضح باعبدكؿ رقم )كاستهبلؾ اللحـو اغبمراء علي كجو اػبصوص . كك

 مستوي التعليم                        
 الدخل الشهري

 المجموع مؤىل عالي مؤىل متوسط يقرأ ويكتب أمي

 41 9 15 12 3 جنية ٓٓٓٔأقل من 
 37 12 10 12 5 جنية ٓٓ٘ٔألقل من  ٓٓٓٔ

 27 13 7 7 0 جنية ٕٓٓٓألقل من  ٓٓ٘ٔمن 
 22 13 0 9 0 جنية ٖٓٓٓألقل من  ٕٓٓٓمن 

 5 2 2 1 0 جنية ٖٓٓٓأكبر من  
 132 49 34 41 8 المجموع
 ( توزيع عينة المستهلكين للحوم الحمراء حسب الدخل الشهرى والمستوى التعليمىٕٓجدول )

 المصدر : الدراسة الميدانية
 يتضح من اعبدكؿ كالشكل أف : 

%( من مفردات العينة غّب مستهلكْب للحـو اغبمراء البلدية كيعتمدكف علي ُ.ُّثلوف )( مبحوث يبُْحوإب ) -
جنية ُب الشهر ، كمتوسط عدد أفراد  َََُاللحـو البيضاء كاألظباؾ ، علمان بأف دخل األسرة ُب ىذه الفئة أقل من 

 أفراد ( كيبثلوف اؼبستوم األكؿ بالعينة .  ٓاألسرة ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توزيع عينة المستهلكين للحوم الحمراء حسب الدخل الشهرى والمستوى التعليمى (ٖٓشكل )

جنية ال يعنيها إرتفاع أسعار اللحـو ، حيث أف  َََُكما تبْب أف صبيع األسر الٍب يبلغ دخلها الشهرم أقل من  -
 ـ كالشراب ، ٍب التعليم . اعبزء اؼبنفق من الدخل علي شراء اللحـو وبتل اؼبرتبة الثالثة بعد اإلنفاؽ علي الطعا
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%(  من مفردات العينة كيبلغ مستوم دخل األسرة مابْب ِٖمبحوثان يبثلوف كبو ) ّٕأما اؼبستوم الثا٘ب فقد بلغ  -
أفراد ( ، ككاف متوسط نصيب األسرة  ٓجنية ُب الشهر ، ككاف متوسط عدد أفراد األسرة )  ََُٓألقل من  َََُ

 جم ُب السنة ، ٍب اإلعتماد علي اللحـو البيضاء كاألظباؾ . كِّمن اللحـو اغبمراء حوإب 
%( من مفردات العينة "، كيَباكح دخل األسرة الشهرل ٓ.َِمبحوثان يبثلوف كبو ) ِٕأما اؼبستوم الثالث فقد بلغ  -

اللحـو ، ككاف متوسط عدد أفراد األسرة أربعة أفراد ، كبلغ متوسط استهبلؾ األسرة من  َََِألقل من  ََُٓمن 
 كجم(   ّٖالبلدية ُب السنة حوإب )

%( من مفردات العينة ، كبلغ الدخل الشهرم لؤلسرة ) ٕ.ُٔمبحوثان يبثلوف كبو ) ِِأما اؼبستوم الرابع فقد مثلو  -
كجم   َٓأفراد( يستهلكوف غبـو ضبراء بلدية دبعدؿ ٓجنية ( ، كمتوسط أفراد األسرة ) َََّألقل من  َََِمن 

 سنة . لؤلسرة ُب ال
%( من عدد مفردات العينة ، كاف الدخل ٖ.ّمبحوثْب( يبثلوف كبو ) ٓأما اؼبستوم اػبامس كالٍب يبلغ عددىا ) -

جنية( كمتوسط عدد أفراد األسرة ) أربع أفراد ( كقد بلغ متوسط نصيب الفرد من َََّالشهرم لؤلسرة أكثر من )
ؼببلحظة كاؼبشاىدة كجدت الباحثة أف اللحـو اغبمراء عند كجم( ُب السنة كمن خبلؿ إٓاللحـو اغبمراء حوإب )

مستوم الدخل اؼبرتفع ُب اغبضرغّب مرغوب هبا أحيانان؛ كيرجع ذلك إٕب زيادة نسبة الكوليسَبكؿ هبا ، كاستمرار ربذير 
 األطباء من ضركرة خفض استهبلؾ اللحـو اغبمراء. 

 وقد تبين من الدراسة :
ستوم الدخل كاستهبلؾ اللحـو اغبمراء حيث أنو بزيادة الدخل يزيد الطلب علي اللحـو كجود عبلقة طردية مابْب م= 

 اغبمراء كلكن بنسبة أقل من نسبة الزيادة ُب الدخل . 
أف اللحـو احمللية ال زالت تتمتع دبيزة تنافسية ُب األسواؽ احمللية حيث يقبل علي شرائها اؼبواطنوف بسبب أف أسعار = 

كاد تقَبب من شبن اللحـو اؼبستوردة كخاصة عند منافذ البيع التابعة للقوات اؼبسلحة ) جهاز خدمات اللحـو اغبمراء ت
كجم اللحم السودا٘ب  ُ جنية ( بينما شبن  ٔٓاؼبواطنْب التابعة للقوات اؼبسلحة ( حيث أف شبن اللحم ُب ىذه اؼبنافذ ) 

د من اؼبشكبلت كالٍب تؤثر علي ؿبدكدية الكمية جنية( كقد أكضحت الدراسة أنو يواجو اؼبستهلكْب العدي َٔ)
 اؼبستهلكة من اللحـو اغبمراء . 

 % ، علي الرغم من البفاض جودهتا . ََُكقد احتلت اؼبرتبة األكٕب ارتفاع أسعار اللحـو اغبمراء بنسبة  -
ئد ُب اجملتمعات اغبضرية اؼبرتبة الثانية العادات االستهبلكية كالنمط الغذائي ، حيث أف النمط اإلستهبلكي السا -

إقبالو علي اللحـو اغبمراء " العجوؿ البقرم كاعباموس " أكثر من إقبالو علي اللحـو اؼبستوردة اجملمدة نتيجة زبوفو من 
 مدم سبلمة اؼبنتج اجملمد ، كإعتماد كثّب من األسر علي بدائل اللحـو اغبمراء مثل الدكاجن كاألظباؾ . 

 ط االستهبلكي السائد ىو شراء اللحمة يـو كاحد ُب األسبوع ُب األغلب األعم . أما ُب الريف فإف النم -
كُب اؼبرتبة الثالثة عدـ توفر منافذ حكومية لبيع اللحـو اغبمراء بأسعار منخفضة بشرط أف تكوف اللحـو ضبراء طازجة  -

 غّب ؾبمدة خاصة ُب القرل كالنجوع . 
 ـو اغبمراء كارتفاعها بصورة منتظمة .اؼبرتبة الرابعة عدـ ثبات أسعار اللح -
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 وئحتُاجاتهى  نهحىو احلًراء فً ضىء منى انسكاٌسابعًا : يستمبم ئَتاج وئستهالن ا
يتبْب فبا سبق عدـ التوازف بْب اإلنتاج كإستهبلؾ اللحـو اغبمراء َب مصر ، فعلي الرغم من التزايد الواضح َب 

 قول الطلب اؼبتزايدة ، لذلك تلجأ الدكلة إٕب إستّباد ما ربتاجة من اػبارج .  اإلستهبلؾ فإف اإلنتاج مازاؿ ضعيفان أماـ
( تطور عدد السكاف كاإلنتاج كاإلستهبلؾ الفعلي كاؼبتوقع من اللحـو  ُّ( كالشكل رقم ) ُِكيوضح اعبدكؿ التإب )

 ـ . ََِّاحمللية حٌب عاـ 

 .()م ٖٕٓٓعلي والمتوقع من اللحوم الحمراء فى مصر حتي عام ( تطور عدد السكان وكمية اإلنتاج واإلستهبلك الفٕٔجدول )

كالٍب تتضح من خبلؿ اإلذباه العاـ  ََِّتشّب الدراسة اؼبستقبلية إلنتاج كإستهبلؾ اللحـو َب مصر حٌب عاـ 
  -( يتبْب أف :ُّ( كالشكل رقم )ُِاعبدكؿ )

 ُُّٖمن )ة الدراسة ، حيث تضاعف اإلستهبلؾ تزايد حجم اإلستهبلؾ من اللحـو اغبمراء عن اإلنتاج خبلؿ فَب  -
ألف  ُُُٔكمن اؼبتوقع أف يبلغ حجم اإلستهبلؾ ) َُِّألف طن ( عاـ  ُِٖٗإٕب )  ََُِألف طن ( عاـ 

 ـ . ََِّألف طن ( عاـ  ُِٓٗ، ٍب إٕب )  َِِٓألف طن ( عاـ ُُٖٖ، يرتفع إٕب )  ََِِطن ( عاـ 
ألف طن ( ،  ِٗٗكاف اإلنتاج كبو      )   ََُِلحـو اغبمراء ففي عاـ البفاض كمية اإلنتاج احمللي من ال  -

)  َِِِ، كيتوقع أف تصل كمية اإلنتاج احمللي من اللحـو اغبمراء عاـ  َُِّألف طن ( عاـ  ٓٔٗإلبفض إٕب ) 
   ألف طن ( . ِٖٓ)  ََِّألف طن ( ، كعاـ  ْٖٔ)  َِِٓألف طن ( ، كعاـ  َٓٗ

                                                           

(: ًب حساب عدد السكاف التقديرل باستخداـ اؼبعادلة األسية ، بناءان على معدؿ النمو السكاٗب السنول ة ) 
 أكال : معدؿ النمو السنول = 

 ر =
 التعداد األحدث

 ( ََُ×  التعدادين ) الفَبة الزمنية بْب ÷
 التعداد األقػدـ
 ثانيان : العدد التقديرل للسكاف َب فَبات مستقبلية :

  حيث أف :     رفىػ  ُ= ؾ ِؾ     
 = عدد السكاف َب التعداد األكؿ  ُ= عدد السكاف َب التعداد الثاٗب           ، ؾ ِؾ

 لفَبة الزمنية الفاصلة بْب التعدادين ر = معدؿ النمو السنول                      ،  ف = ا
  ُِٖٖٕ.ِىػ= القول األسية الٌب يرفع إليها معدؿ النمو كالزمن كمقدارىا ثابت = 

 . 565 – ْٔٓ، جغرافية السكاف ،  الطبعة الثانية ، بّبكت ، ص ص  َُٖٗعن : فتحى ؿبمد أبو عيانو ، 

 عام  السنة
ٕٓٔٓ 

 عام
 ٕٖٓٔ 

معدل النمو 
)%( 

 المتوقع 
 ٕٕٓٓام ع

 المتوقع
 ٕٕ٘ٓعام  

 المتوقع 
 ٖٕٓٓعام 

 825 864 905 0.9- 965 992 االنتاج ) ألف طن (

 2195 1881 1611 3.1 1298 1183 االستهبلك ) ألف طن (

 126033 111725 99042 2.4 83667 77840 عدد السكان ) ألف نسمة (
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لتوقع بأف تزيد حجم الواردات كذلك نتيجة التزايد اؼبستمر َب أعداد السكاف فبا أدم كبناء علي ماسبق يبكن ا
إٔب عجز اإلنتاج احمللى من اللحـو اغبمراء عن مواجهة الزيادة اؼبضطردة َب الطلب عليها ، األمر الذم يَبتب عليو 

 ؾ . زيادة اإلعتماد على اإلستّباد من اػبارج لسد الفجوة بْب اإلنتاج كاإلستهبل
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 مٖٕٓٓ( تطور عدد السكان وكمية اإلنتاج واإلستهبلك الفعلي والمتوقع من اللحوم الحمراء فى مصر حتي عام ٖٔشكل )
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 اخلامتت
  -توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج األتية :

ألف رأس ( عاـ  َُّٖٓت اعبمهورية كبو )بلغ أعداد اغبيوانات اؼبزرعية اؼبنتجة للحـو اغبمراء دبحافظا -ُ
 ـ. َُِّ

%( من صبلة أعداد اغبيوانات اؼبزرعية ، بينما تشمل مصر العليا كبو ِ.ْٔتستأثر ؿبافظات الوجو البحرم كبو ) -ِ
%( من صبلة أعداد اغبيوانات ِ.ٕ%( أما ؿبافظات الصحارم فتمثل )ّ.ُٗ%( ، كسبثل مصر الوسطي )ّ.ِٕ)

 ة للحـو اغبمراء ُب مصر . اؼبزرعية اؼبنتج

قصور الطاقة اإلنتاجية من اللحـو اغبمراء عن مواجهة الطاقة االستهبلكية احمللية / فبا أدم إٕب تزايد الفجوة  -ّ
ـ ، األمر الذم ترتب عليو زيادة َُِّألف طن ( عاـ  ّّّالغذائية بْب اإلنتاج كاالستهبلؾ حٍب كصلت إٕب ) 

 ن اػبارج لسد الفجوة اؼبتزايدة من اللحـو اغبمراء . االعتماد علي االستّباد م

ـ كبذلك يظل أقل من اغبد َُِّكجم/سنة ( عاـ   ِ.ُُمتوسط نصيب الفرد من اللحـو اغبمراء ُب مصر ) -ْ
 كجم/سنة ( .   ِٓالواقي الصحي كقدره ) 

 %( . ّ.ْٕإلبفاض نسبة االكتفاء  الذاٌب من اللحـو اغبمراء إٕب ) -ٓ

%( من صبلة إنتاج ٗ.ٔ%( من إنتاج األعبلؼ اػبضراء خبلؿ فصل الشتاء ، كحوإب )ّٗإب )ينتج حو  -ٔ
 األعبلؼ اػبضراء تَبكز خبلؿ باقي العاـ فبا يشّب إٕب إختبلالت كاضحة ُب توزيع األعبلؼ علي مدار العاـ . 

 ألف طن ( .  َْٖالفعلي ) مليوف/ طن ( ، كلكن اإلنتاج  ْ.ْمصنع إنتاج علف طاقتهم الكلية )  َُٓيوجد  -ٕ

اغبمراء ) مزارع اللحـو  عدـ كجود قاعدة بيانات مفصلة كدقيقة تربط بْب حلقات مشركعات إنتاج اللحـو -ٖ
 ، األعبلؼ بأنواعها اؼبختلفة ، األدكية ، األمصاؿ ، اجملازر ( . اغبمراء

لك فبا أدم إٕب ارتفاع متوسط أسعار اللحـو كجود عدد كبّب من التجار الوسطاء ُب اؼبرحلة بْب اؼبنتج كاؼبسته -ٗ
ـ أم بنسبة زيادة َُِّجنية/للكيلو عاـ  ّ.ٗٓإٕب  َُٖٗجنية/للكيلو ( عاـ  ٓ.ّاغبمراء احمللية ُب مصر من ) 

 %( . ُْٗٓقدرىا )

 غبمراء . ماعز ( كالٍب يبكن أف تساىم ُب زيادة إنتاج اللحـو ا –عدـ كجود مزارع للحيوانات الصغّبة ) أغناـ  -َُ

كجود اختبلفات بْب األمباط االستهبلكية الغذائية بْب سكاف اغبضر كسكاف الريف ، حيث بلغ نسبة ما تنفقو  -ُُ
%( من إصبإب اإلنفاؽ االستهبلكي ، بينما تنفق األسرة من أىل ٔ.ُُاألسرة من أىل اغبضر علي اغببوب كاػببز )

%( تقريبان من صبلة َّما تنفقو األسرة ُب اغبضر علي اللحـو )%( من صبلة االنفاؽ كتصل نسبة ُٓالريف كبو )
 %( من صبلة اإلنفاؽ السنوم االستهبلكي . ِٗاالنفاؽ ، بينما ُب الريف )

 ـ . َُِّمليوف جنية ( عاـ  ّٕٕٗتبلغ قيمة كاردات مصر من اللحـو اغبمراء )  -ُِ
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يل ، اؽبند ، الواليات اؼبتحدة األمريكية ، اسَباليا ( % من إصبإب الواردات من أسواؽ كل من ) الربز ٔٗتركز  -ُّ
 ـ . َُِّعاـ 

( مليوف دكالر ُب حْب بلغت قيمة الصادرات ُِٔٓاتضح من الدراسة أف قيمة الواردات من اللحـو حوإب ) -ُْ
 ـ . َُِْ( مليوف دكالر عاـ ّ.ْ)

 طريق تنميتها .   كجود مشكبلت كمعوقات تواجو قطاع اللحـو اغبمراء تقف عقبة ُب -ُٓ

 لدراسة من خبلل ما سبق باألتي :توصي ا
 توفّب األعبلؼ ُب الوقت اؼبناسب كبالكميات اؼبناسبة كاألسعار اؼبناسبة . -ُ

 انتاج أعبلؼ ذات نوعية عالية تفي باالحتياجات الغذائية للحيواف اؼبنتج كتؤدم إٕب رفع إنتاجيتو .  -ِ

ػبضراء خاصة الربسيم علي مدار العاـ بتحويل الفائض منو إٕب دريس أك سيبلج تعظيم االستفادة من األعبلؼ ا -ّ
 لتغذية اغبيوانات منو خبلؿ الصيف .

 استغبلؿ األراضي حديثة االستصبلح ُب زراعة الربسيم .  -ْ

البحث عن مصادر أخرم غّب الربسيم كعليقو خضراء ، مثل علف الفيل كحشيشة السوداف ، كبعض األصناؼ  -ٓ
 خرم ، باإلضافة إٕب زراعة أصناؼ سبتاز بغزاره اإلنتاج األ

التوسع ُب استخداـ اؼبخلفات الزراعية ُب تغذية اغبيوانات كتقدٙب العليقة اؼبثلي للحيواف لتأمْب احتياجات الثركة  -ٔ
 اغبيوانية من األعبلؼ كتوفّب احتياجات السكاف من الربكتْب اغبيوا٘ب . 

غذية اغبيوانات ، تلتـز هبا صبيع مصانع األعبلؼ كيتم الرقابة عليها ، مع التوعية بكيفية كضع مواصفات قياسية أل -ٕ
إعداد عبلئق مثالية من اؼبكونات اؼبتوفرة ُب البيئة لتحقيق أعلي فائدة للحيوانات من ىذه األغذية كنشر مكونات ىذه 

 العبلئق بْب اؼبربْب . 

 إحياء مشركع البتلو القومي  -ٖ

مشركع بتلو جديد عن طريق شراء العجوؿ الصغّبة من صغار اؼبربْب ، كتسمينها داخل مراكز خاصة  إقامة -ٗ
 باحملافظة ، زبضع لئلشراؼ كنظم التسمْب الصحية كإعطاء اللقاحات كاألمصاؿ اؼبطلوبة . 

ؿبلية كمتخصصة  العمل علي استقداـ سبلالت من اػبارج تتبلئم مع الظركؼ البيئية احمللية كإنتخاب سبلالت -َُ
 اإلنتاج كتوزيعها علي اؼبربْب . 

 زيادة الطاقة اإلنتاجية لتصنيع األعبلؼ  -ُُ
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كضع برنامج متكامل للرعاية البيطرية حبيث تصل اػبدمات البيطرية إٕب اعبزء األكرب من اؼباشية اؼبوجودة ُب  -ُِ
 الببلد . 

 ا بإعتبارىا شريك ىاـ ُب توفّب اللحـو اغبمراء . االىتماـ بَببية قطعاف الضأف كاؼباعز كالتوسع فيه -ُّ

 تأمْب اؼبربْب كإعطائهم اغبوافز ُب صورة تسهيبلت مالية كتوفّب مستلزمات االنتاج  -ُْ

التنسيق مع بنك التنمية كالصندكؽ االجتماعي لصرؼ قركض ميسرة ذات فائدة بسيطة كضمانات متاحة  -ُٓ
 لصغار اؼبربْب . 

لبيع ُب صبيع اؼبناطق ، كىذه اؼبنافذ تتوفر فيها صبيع أنواع اللحـو جبميع األسعار ، كخاضعة للرقابة توفّب منافذ ا -ُٔ
 كربت شركط صحية . 

انشاء كحدات الغاز اغبيوم ) البيوجاز ( للحصوؿ علي مصدر دائما كرخيض للطاقة يبكن استخدامة ُب أغراض  -ُٕ
 جيد كغذاء للماشية .  متعددة ، باالضافة إٕب زبلف ركاسب تصلح ظباد

العمل علي تنمية األستثمار ُب ؾباؿ الثركة اغبيوانية مع دكؿ حوض النيل من خبلؿ التعاكف اإلقتصادم كالزراعي  -ُٖ
ؼبصر مع ىذه الدكؿ ، حيث أف ىذه الدكؿ لديها ثركة حيوانية كبّبة يبكن االستفادة منها ُب ظل كفرة اؼبراعي الطبيعية 

 هبا . 

منظمة اقتصادية خاصة مشَبكة إلنتاج كذبارة اغبيوانات اغبية كاللحـو كاألعبلؼ كاؼبستلزمات بْب مصر إنشاء  -ُٗ
 كالسوداف . 
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 ادلصادر وادلراجع
  -أوال المصادر :

( ، القاىرة ، أعداد  ٕ٘ٓٓ – ٜٓٛٔالبنك األىلي المصري ، إدارة البحوث اإلقتصادية ، النشرة اإلقتصادية )  (ٔ
 . لفةمخت
 م . ٕٗٔٓالجهاز المركزي للتعبة العامة واإلحصاء ، الكتاب اإلحصائي السنوي القاىرة ، سبتمبر  (ٕ
، القاىرة ،  ٖٕٔٓ، النشرة السنوية إلحصاءات الثروة الحيوانية  ------------------------- (ٖ

 .  ٕ٘ٔٓفبراير 
المحصولية واإلنتاج النباتي  ، النشرة السنوية إلحصاءات المساحات ------------------------- (ٗ

 .  ٕٗٔٓ، القاىرة ، ديسمبر  ٖٕٔٓ، عام 
، النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لبلستهبلك  ------------------------- (٘

 م . ٕ٘ٔٓ، القاىرة ، يناير  ٖٕٔٓمن السلع الزراعية عام 
لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لئلستهبلك ، النشرة السنوية  ------------------------- (ٙ

 . ٕٗٔٓ، القاىرة ، يناير  ٖٕٔٓمن السلع الزراعية عام 
، المجلد  ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓ، بحث الدخل واإلنفاق واالستهبلك لعام  ------------------------- (ٚ

 م . ٕٗٔٓالرابع ، القاىرة ، يناير 
،  ٕٕتخطيط والتنمية رقم سياسات المقترحة للتغلب عليها ، قضايا المعهد التخطيط القومي ، انتاج اللحوم وال (ٛ

 .  ٖٜٛٔ، أكتوبر القاىرة
 ( ، القاىرة ، أعداد مختلفة .  ٖٕٔٓ – ٕٓٔٓوزارة التخطيط ، تقرير التنمية في مصر ، البنك الدولي )  (ٜ

ت إدارة االعبلف ، بيانات غير وزارة الزراعة واستصبلح األراضي ، اإلدارة المركزية لبلقتصاد الزراعي ، سجبل (ٓٔ
 م . ٕ٘ٔٓ، القاىرة ، يناير  ٖٕٔٓمنشورة ، 

، اإلدارة المركزية لئلقتصاد الزراعي ، سجبلت اإلدارة العامة  ---------------------- (ٔٔ
 م ( بيانات غير منشورة ، القاىرة ، أعداد مختلفة . ٕٕٔٓ – ٕٓٓٓلبلحصاءات الزراعية ) 

، قطاع الشئون االقتصادية ، أسعار الثروة الحيوانية ومنتجاتها ، الفترة  ---------------------- (ٕٔ
 م . ٖٕٔٓ( الجزء الثاني ، القاىرة ،  ٖٕٔٓ/ٕٔ-ٖٔإلي  ٖٕٔٓ/ٚ-ٔمن ) 
 – ٜٓٛٔسعار التجزئة ، ) ، قطاع الشئون االقتصادية ، نشرة أ ---------------------- (ٖٔ

 ، القاىرة ، أعداد مختلفة . م (ٖٕٔٓ
،  ٖٕٔٓات الدخل الزراعي ، قطاع الشئون االقتصادية ، نشرة تقدير  ---------------------- (ٗٔ
 م . ٕٗٔٓ، يناير القاىرة
، القاىرة  ٖٕٔٓوزارة الزراعة واستصبلح األراضي ، قطاع الشئون االقتصادية نشرة إحصاءات األسعار الزراعية ،  (٘ٔ

 م . ٕٗٔٓ، يناير 
،  ٖٕٔٓون االقتصادية نشرة تقديرات الميزان الغذائي ، قطاع الشئ ---------------------- (ٙٔ

 م . ٕ٘ٔٓالقاىرة ، فبراير 
، القاىرة ،  ٖٕٔٓ، نشرات اإلحصاءات الزراعية واإلنتاج الحيواني ،  ---------------------- (ٚٔ
 م . ٕ٘ٔٓفبراير 
 . مٕٗٔٓو ، القاىرة ، يوني ٖٕٔٓية ، نشرة إحصاءات الثروة الحيوان  ---------------------- (ٛٔ
 م . ٕ٘ٔٓوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ، نقطة التجارة الدولية ، بيانات غير منشورة ، القاىرة ،  (ٜٔ
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  -ثانياً : المراجع :
شعبان عبد الجيد ، تسويق اللحوم الحمراء في جمهورية مصر العربية ، الجمعية المصرية لبلقتصاد الزراعي ، المؤتمر  (ٔ

 م . ٕٚٓٓأكتوبر ( ، القاىرة ،  ٛٔ-ٚٔالزراعيين ) الخامس عشر لبلقتصاديين
علي إبراىيم وأخرون : دراسة إقتصادية عن دور األعبلف وأثرىا علي تنمية الثروة الحيوانية ، الجمعية المصرية  (ٕ

 .  ٕٚٓٓأكتوبر ( القاىرة ،  ٛٔ-ٚٔلبلقتصاد الزراعي ، المؤتمر الخامس عشر ) 
 . ٜٓٛٔسكان ،  الطبعة الثانية ، بيروت ، فتحى محمد أبو عيانو ، جغرافية ال (ٖ
قرني إسماعيل : الفجوة العلفية في مصر ، معهد البحوث والدراسات األفريقية ، المؤتمر الدولي الخامس للبحوث  (ٗ

 م . ٜٕٓٓ( ، القاىرة ، ديسمبر  ٕٗ-ٕٔالعملية ) 
جلة المصرية لبلقتصاد الزراعي ، كمال صالح الدالي وأخرون : دراسة اقتصادية ألعبلف الماشية في مصر ، الم (٘

 م.ٕٛٓٓالمجلد الثامن عشر ، العدد الرابع ، القاىرة ، ديسمير 
دار المعرفة الجامعية محمد خميس الزوكة : بعض أساليب القياس الكمية المستخدمة في الجغرافيا االقتصادية ،  (ٙ

 م . ٕٜٛٔ، اإلسكندرية
دات العمانية ، المجلة الجغرافية العربية ، العدد الثامن واألربعون ، وفيق محمد جمال الدين: التحليل الجغرافي للوار  (ٚ

 م . ٕٙٓٓالسنة الثامنة والثبلثون ، القاىرة ، 
1) Yeates, M.H. An Introduction to Quantitative Analysis in Economic Geography , 

MC Graw – Hill book company , New York , 1968  
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 ئًت ادلالحكلا

 
 ( ٔملحق رقم )

 
 جامعة األزىر

 كلية الدراسات اإلنسانية
 قسم الجغرافيا

 
--------------------------- 

 رقم االستمارة :
 إستطبلع رأي

 القائمين علي مزارع إنتاج اللحوم الحمراء حول المشكبلت والتحديات
 اإلنتاجية التي تواجههم ومقترحاتهم حول تذليل تلك العقبات

 البيانات التي تشملها ىذه اإلستمارة سرية وتستخدم ألغراض البحث العلمي فقط 
 

 أواًل: بيانات عن المزرعة 
 مركز                       قرية                        موقع المزرعة محافظة -
 تاريخ إنشاء المزرعة : -

                 اؼبساحة )       (       ملك  )       (                          طبيعة الملكية :
  اهبار )       (              اؼبساحة )       (     
 أواًل: بيانات عن اإلنتاج :

 )                 ( رأس/ سنة الطاقة اإلنتاجية - 
 )                 ( طن/ غبم          اإلنتاج - 

 مصدر العجول : -
 خارج اؼبزرعة العدد )     ( رأس   -( رأس            )  إنتاج المزرعة العدد

 )      ( رأس . سبلالت مستوردة العدد
 : نوع الحيوانات التي تقوم بتسمينها  -

 أبقار عددىا  )     ( رأس رأس                                   جاموس عدد )     (
 ماعز عددىا )     ( رأس                             أغناـ عددىا )     ( رأس 

 صباؿ عددىا )     ( رأس . 
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 : بلدم )     ( ، أجنيب )     ( ، خليط )     (  سبلالت الحيوانات المزرعية -
 ىل ىناك مشكلة فى الحصول علي إحتياجات المزرعة من الحوانات المختلفة ؟ -

 ال )     (                                                        نعم )     (         
 –:  في حالة نعم ما ىي
                      - 

 أنواع األعبلف المستخدمة : -
 القيمة )     ( جنية  أعبلؼ خضراء       الكمية )     (        
 القيمة )     ( جنية  أعبلؼ مركزة        الكمية )     (        

 القيمة )     ( جنية  (             أعبلؼ جافة          الكمية )
 القيمة )     ( جنية  أخرم                الكمية )     (        

 ؟  ىل ىناك مشكلة في تدبير إحتياجاتك من األعبلف-
 ال )     (                                                        نعم )     (         

 –في حالة نعم ما ىي : 
                      - 

---------------------------------------- 
 ي ثالثا : المشكبلت الرئيسية التي تواجو االنتاج الحيوان

 المقترحالحل  حسب األولويةالترتيب  أسباب المشكلة المشكلة ودرجة أىميتها
 مشكلة العمالة 
 )   ( مهمة جدا

 )   ( مهمة 
 )   ( أقل أىمية

 اع األجور ارتف -
 نقص العمالة الماىرة  -
 عدم توفر األيدي العاملة  -
 أخري تذكر -

  

 مشكلة التغذية 
 )   ( مهمة جدا

 )   ( مهمة 
 )   ( أقل أىمية

 

 ارتفاع أسعار األعبلف  -
 نقص األعبلف  -
 عدم توفر األعبلف الخضراء صيفياً  -
 عدم توفر األعبلف الجافة  -
 لمركزة عدم توفر األعبلف ا -
 ضيق الرقعة الزراعية  -
 أخري تذكر  -

  

 مشكلة الحيوانات المزرعية  
 )   ( مهمة جدا

 )   ( مهمة 
 )   ( أقل أىمية

 

عدم توفر السبلالت المتخصصة في إنتاج اللحم  -
 عدم وجود سبلالت جيدة  –
 إرتفاع أسعار السبلالت -
 عدم وجود تأمين علي الماشية  -
 رق التسمين المثلي عدم المعرفة بط -
 أسعار االنتاج غير مجزية  -
 أخري تذكر  -
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 التي تواجو االنتاج الحيواني  المشكبلت الرئيسية
 المقترحالحل  حسب األولويةالترتيب  أسباب المشكلة المشكلة ودرجة أىميتها

 مشكلة الرعاية البيطرية 
 )   ( مهمة جدا

 )   ( مهمة 
 )   ( أقل أىمية

 

 األمراض  انتشار -
 ارتفاع أسعار األدوية  -
 عدم وجود العبلجات الفعالة  -
 ضعف الجهود الوقائية واالرشادية  -
 قلة الخبرة  -
 أخري تذكر  -

  

 مشكلة تمويلية  
 )   ( مهمة جدا

 )   ( مهمة 
 )   ( أقل أىمية

 

 صعوبة الحصول علي القروض -
 كثرة االجراءات   -
 عدم كفاية القروض  -
 فاع أسعار الفائدة ارت -
 أخري تذكر   -

  

 
 مشكبلت ومعوقات أخري مرتبطة بالعملية اإلنتاجية :   -

                    –  
                    - 

 ما ىي رؤيتك المستقبلية لقطاع اللحوم الحمراء في مصر :   -
                    –  
                    - 
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 ( ٕملحق رقم )

 جامعة األزىر
 كلية الدراسات اإلنسانية

 قسم الجغرافيا
-------------------------------- 

 نموذج عن المشكبلت والمعوقات التي تواجو مستهلكي اللحوم الحمراء
 بيانات ىذه األستمارة سرية وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط  

 
 مركز .........              قرية .........       اغبي ........          مدينة .........   

 
 أوالً : بيانات خاصة بالمبحوث 

 االسم :                                  الحالة االجتماعية : 
 العمل :                                  عدد أفراد األسرة :

 كيكتب )    (         مؤىل متوسط )    (  يقرأ         أمي )    (            الحالة التعليمية :
 مؤىل عإب )    (       أخرم )    (                         

 )    ( ََُٓألقل من َََُ                 جنية )    (   َََُأقل من الدخل الشهري لؤلسرة : 
 )    ( َََّألقل من  َََِ من                        )    (               َََِألقل من  ََُٓمن 

 جنية       )    ( َََّأكثر من 

 ثانياً : العادات االستهبلكية : 
 ما ىو مقدار الدخل المنفق علي الغذاء من إجمالي الدخل الشهري لؤلسرة :  -

 % )     (    ،    أخرم )     ( . َٗ% )     (   ،   َٕ% )     (   ،   َٓ
 فق علي اللحوم الحمراء من إجمالي الدخل الشهري لؤلسرة :ما ىو مقدار الدخل المن -

 % )     (   ،    أخرم )     ( . ِٓ% )     (   ،   َُ
 ما ىي عدد مرات شراء اللحوم الحمراء في األسبوع : -

 عدد اؼبرات )     (   ،   الكمية )     (   ،   السعر )     (   
 ىل أسعار اللحوم الحمراء ثابتة :-
 ال )     (                               نعم )     (           
 في حالة إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء ماىي السلع البديلة :  -

 اللحـو البيضاء : دكاجن )     (   ،   ظبك )     (   ،   أخرم )     (   
 الحمراء :  في حالة حدوث زيادة في الدخل فهل تزيد الكمية المشتراه من اللحوم -

 ال )     (                               نعم )     (           
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 فما ىي : الكمية )     (   ،   السعر )     (    في حالة اإلجابة بنعم -
 ىل تجد أن أسعار اللحوم الحمراء مناسبة لك  -

 ال )     (                               نعم )     (           

 لثا : المشكبلت التي تواجو مستهلكي اللحوم الحمراء : ثا
 ال توجد )     (           توجد )     (                           نوع المشكلة :

 الترتيب  
 إرتفاع األسعار )     ( -
 إلبفاض اعبودة )     ( -
 العادات االستهبلكية كالنمط الغذائي )     ( -
 ين وزيادة الطلب علي اللحوم الحمراء ما ىي مقترحاتك لتحس -

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 
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 اليٍ انصحٍيف افرَمُا : يدخم اانثمافت اجملتًعُت 

 (فاسى بىركُُا -اثُىبُا –حانت )نُربَا 

 عبدالناصر عمي بن عمي الفكي
 السودان -مركز البحوث والدراسات اإلفريقية –جامعة إفريقيا العالمية دكتور ب
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 تمييد

إلنسا٘ب،  كعنصر مؤثر ُب اسَباتيجية األمن تتناكؿ الورقة الثقافة اجملتمعية ُب افريقيا كعامل أساسي لؤلمن ا
كااليدز   (EVD)  اإليبوال  من انتشار االمراض مثل تعا٘ب  إفريقيا القومي للدكؿ اإلفريقية، حيث اف الكثّب  من بلداف

بوركينا  -اثيوبيا –ليربيا   كالتهاب السحائي، كىي الٍب تضعها الورقة كحالة دراسة لدكر الثقافة اجملتمعية  ُب دكؿ:
فاسو. أف موضوع الصحة كاؼبرض ناؿ اىتماـ العلـو االجتماعية كالنفسية كاألنثركبولوجية الٍب أثارت قضايا ىامة خاصة 

 تأثّب العوامل الثقافية كاالجتماعية كالدينية على فهم كتفسّب اؼبرض.

التقليدية ذات االلزاـ  كاؼبمارساتعلي اتباع العادات  فراداألكتتعرض الورقة إٕب دكر الثقافة اجملتمعية الٍب ذبرب 
كالضبط اجملتمعي ، الٍب تؤثر علي الصحة كاؼبرض سلبان أك اهبابان كإب ام مدم أسهمت بزيادة معدالت انتشار اؼبرض 

 كالدركس علي اعبانب الصحي ُب التعامل مع االمراض، كما العرب اؼبتداكلةأك خفض معدالت االنتشار كفق الثقافة 
من القارة ليبّبيا، اثيوبيا، كبوركينا فاسو ُب تعاملها االمراض  اؼبستفادة ك اؼبشاكل كالعقبات الٍب كاجهتها ثبلث دكؿ

 اؼبنتشرة .

باؼبرض  باإلصابةإٕب معرفة اثر الثقافة اجملتمعية السائدة كارتباطها بالسلوؾ الصحي سواء  تهدف الورقةبالتإب 
معرفة مدم تؤثر العوامل الثقافية من خبلؿ العادات كالتقاليد كاؼبوركث الشعيب  للمرض كالصحة، أك الوقاية منو،  ك 

كأىم امباط السلوؾ االجتماعي للثقافة اجملتمعية كالنظم االجتماعية كعبلقتها بالصحة كاؼبرض. ككذلك ُب معرفة دكر 
 للمجتمع احمللي. كالتعرؼ على طرؽ انتشاراؼبنظمات العاملة ُب ؾباؿ الصحة كمدم إسهامها ُب الصحة العامة 

 االمراض كالكيفية الٍب سبت هبا ؾباهبتو الستخبلص الدركس بغرض اؼبساعدة كالوعي ُب ذبويد جهود السيطرة مستقببل.

الورقة تدرس دكر للثقافة اجملتمعية السائدة  علي الصحة ُب افريقيا ككنموذج ؽبا مرض السحايا) السحائي( ُب 
رئيس إب أم مدم يبكن إف  تساؤؿيبوال ُب ليربيا.  كتنطلق من )االيدز(  كاإل اؼبناعةنافاسو كمرض نقص دكلة بوركي

االفريقي كصوالن إٕب مستقبل أمن  التنمية  لئلنسافتسهم تنمية  الثقافة اجملتمعية الصحية ُب توفّب البيئة الصحية اؼببلئمة 
 كاالستقرار؟. 

 ئدة ُب اثيوبيا كليربيا كبوركينافاسو ُب التعامل مع اؼبرض؟. ما دكر الثقافة اجملتمعية السا
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كتستخدـ الورقة اؼبنهج الوصفي كدراسة اغبالة )اثيوبيا، ليربيا، بوركينافاسو( بغرض فهم الظاىرة كاإلؼباـ  المنهج:
تمع الدراسة، ككما تستعْب جبوانب تأثّباهتا اؼبختلفة اؼبرتبطة باعبانب الصحي كبالذات ُب اعبانب الثقافة اجملتمعية ُب ؾب

 باألدكات البحثية مثل اؼبقابلة الفردية كاعبماعية مع مواطِب تلك الدكؿ، كالوثائق األكلية كالثانوية. 

ًب باعتبار التمثيل اعبغراُب شرقان كغربان كجنوباي حبيث يشمل التغطية اؼبناطقية للقارة، ككذلك   الدول اختيارمبررات  
طبلب ىذه الدكؿ يدرسوف جبامعة افريقيا بالسوداف، كايضا كمن خبلؿ مسح الباحث للدكؿ  كجود أعداد مقدرة من

 االفريقية كجد اهنا يبكن اف تكوف حالة فبثلة ؼبوضوع الورقة.

 كتقسم الدراسة إٕب :
 االطار النظرم كاؼبفاىيمي الثقافة اجملتمعية كالصحة االول: المحور

ُب ليبّبيا، االيدز ُب اثيوبيا ، التهاب السحايا  بوركينا  األيبوالتمعية السائدة كامراض  امباط الثقافة  اجمل المحور الثاني:
 فاسو. 

 اػباسبة كالنتائج  المحور الثالث:

ىناؾ العديد من الدراسات السابقة الٍب ؽبا صلة دبوضوع الورقة كدرست الثقافة اجملتمعية كدركىا ُب الصحة 
ت إب دكر العوامل االجتماعية )اؽبجرة كاالمية كالفقر كسؤ االحواؿ السكانية كاؼبرض، الباحثة اجبلؿ عوض توصل

كالغذاء اسهمت  ُب انتشار السل الرئوم ، كايضان مفهـو الوصمة االجتماعية للمريض كأثرىا علي انتشار اؼبرض 
فيها  ية كالثقافية للمرض ك عن احملددات االجتماع (ُ)،ُٔٔٗكاستفحالو  ُب مدينة الفاشر بدارفور بالسوداف ُب العاـ 

للمرض اف يصبح ظاىرة اجتماعية كظاىرة بيولوجية كفيزيولوجية كنفسية كىل للعوامل  كاف السؤاؿ االساسي ىل يبكن
االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية كالنفسية كأساليب اغبياة كامباطها أف ؽبا تأثّب علي حياة االفراد سلبان كاهبابان؟ كدرست 

درماف بالسوداف كتوصلت إب االٌب اف ىنالك ؿبددات ثقافية كعوامل اجتماعية تؤثر بشكل مباشر  فظة اـذلك ُب ؿبا
علي صحة االنساف كتتسبب اك تؤدم  إب حدكث اؼبرض دكف العوامل كاؼبسببات البيولوجية كالطبيعية مثل ؾبموعة 

لبلفراد كاعبماعات، ككذلك اف التغّب متداخلة من السمات كالصفات االجتماعية الٍب ربكم السلوؾ اؼبرضي 
االجتماعي كااللبراط ُب مبط جديد للحياة ُب الغذاء كالسكن  تسبب امراض مزمنة. اف اؼبرض أصبح ظاىرة اجتماعية 

. كمن الدراسات اغبديثة دراسة عبدالناصر ُتسود بشكل نسيب القل عن بام حاؿ من االحواؿ عن السبب البيولوجي 
عن االثار االجتماعية كالصحية لظاىرة تعاطي القات دراسة مقارنة بْب اليمن كاثيوبيا، سبحورت  علي بن علي الفكي

من التساؤالت ما اآلثار االجتماعية كالصحية الٍب تعزل النتشار تعاطي القات كسط اجملتمعْب ُب عاصمٍب الدكلتْب 
 اليمن)صنعاء(  كإثيوبيا)أديس أبابا( ؟. 

االجتماعية كالثقافية السائدة لتعاطي القات لدل ؾبتمعي الدراسة عبلقة باإلصابة  إب أم مدم تعد اؼبفاىيم
 مدل ارتباط انتشار تعاطي القات بالعادات كالتقاليد االجتماعية ُب ؾبتمعي الدراسة؟. ما ببعض اإلمراض؟.
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كالتعايش كضح من خبلؿ الدراسة اف القات يعترب جزءان من ىوية االنساف اليمِب كعنصر ىاـ للتكيف 
منو دبجتمع الدراسة ُب )اديس ابابا( لذلك قبد اف معظم اؼببحوثْب يرفضوف  كاالندماج ُب اجملتمع اليمِب)صنعاء( اكثر

عبلقاتو باألمراض، كبالذات اػبطّبة كذات الوصمة االجتماعية، حيث جاءت افادهتم باهنم يرفضوف اف تعاطي القات 
نسي كاالمساؾ، ُب مقابل النسبة االحصائية اؼببحوثْب ُب )اديس ابابا(، يسبب امراض القلب كالسرطاف كالضعف اعب

بينما قبد اؼببحوثْب ُب )صنعاء( يركف القات يزيد النشاط كالطاقة ُب العمل كيعاِب ارتفاع درجة اغبرارة ُب اعبسم 
ؽبذا  تزاف االجتماعي،ُب الدـ كوبرؽ الدىوف ُب اعبسم كيزيد من النشاط اعبنسي، كوبقق اال كىبفض مستوم السكر

ُب نظرة اجملتمع للمرض حسب اؼبفهـو الثقاُب كاالجتماعي  نرم اف اؼبفهـو االجتماعي كالصحي ُب اجملتمع لو دكر مؤثر
عبمهورية  أنثركبولوجيةالثقافية كالعوامل االيكولوجية دراسة  تللممارساكدراسة عن االنعكاسات الصحية  ُ.كؿبدداتو

ٕب اف النظرة للمرض زبتلف من ثقافة إب اخرم، كاف الكنغو تعا٘ب من تدىور ُب النظاـ الكنغو كالٍب توصلت ا
الصحي، اف الثقافة الزراعية لدم السكاف تسبب زيادة معدالت االصابة بالبلهارسيا كاؼببلريا، كاؼبناخ لو دكر بارز ُب 

الدراسات اعبله كضحت أنبية   ِ الكنغوبعض االمراض االستوائية، كالصراع حوؿ اؼبوارد أثر علي النظاـ الصحي ُب
الثقافة اجملتمعية عند دراسة اؼبرض كالصحة ُب إفريقيا كبالذات أف تلك اجملتمعات تتم ُب معظمها كمبلمح اجملتمع 

 ُب اجملتمع كالضبط االجتماعي القومي ُب اجملتمع كؽبذا اليبكن اؼبتحكمةالريفي حيث العبلقات األكلية كالثقافة اؼبركزية 
 منح الصحة كاؼبرض ُب إفريقيا كطبيعتها السائدة .

 ول: االطار النظري والمفاىيمي الثقافة المجتمعية والصحةالمحوراأل 
يعد مفهـو الثقافة من اؼبفاىيم احملورية ُب فهم اجملتمعات كتكوينها كاذباىاهتا ؼبا لو من اثر علي اجملتمع كاعبماعة 

وؾ،  حبكم أهنا توجد ُب صبيع اجملتمعات االنسانية كتؤثر ُب كل عمليات كظاىرة اجتماعية ُب فهم كتفسّب السل
 اجملتمع من خبلؿ التفاعل االجتماعي كالعبلقات االجتماعية داخل اجملتمعات.

ن علي اؼبفهـو الدارج لعآب االجتماعي تايلور)أف الثقافة دبعناىا الواسع ىي الكل اؼبركب الذم يّب كيتفق الكث
فة كالعقائد كالفن كاالخبلؽ كالقانوف كالعرؼ ككل اؼبقدرات كالعادات الٍب يكتسبها االنساف بوصفو يشتمل علي اؼبعر 

عضوان ُب اجملتمع( .  كما عرفتها منظمة اليونسكو ) صبيع السمات الركحية كاؼبادية كالفكرية كالعاطفية الٍب سبيز ؾبتمعان 
كنظم  لئلنسافكطرائق اغبياة كما تشمل  اغبقوؽ االساسية  دابكاآلبعينو أك فئة اجتماعية معينة، كىي تشمل الفنوف 

  كقيم كتقاليد كمعتقدات اجملتمع(
اف إفريقيػا تضم ؾبموعات كقبائػل متعددة كـبتلفة، كلكل شعب ثقافتو اػباصة الٍب سبيزه عن اجملموعات االخرم، 

تصور اجملتمع ، كىي   للحياة يتطػور كيتحدد حسبكلكػل قبيلػة كصبوعة ثقافتهػا كظباهتا اػباصة، فالثقافػة ىي أسلوب 
تشمػل كل مظاىػر النشاط اإلنسا٘ب ُب فَبة من فَبات تارىبو ، فاللغػة ُب تصورىػا كاآلداب شفهية أك مكتوبة ، كالعلم 

اؼبعارؼ  سبثل الثقافة الكل اؼبركب كاؼبعقد من كاؼبعرفة كالفنػوف كاؼبوسيقى كالرقص ، كػل ذلك يبثل عناصر للثقافػة،
كالعادات كالتقاليد كاالذباىات كاسلوب التفكّب كامباط السلوؾ. ىي طريقة رحلة االنساف من الوالدة إب اؼبمات  عرب 
تفاعلو مع االخرين اك الطبيعة كطريقة حياة صنعها ُب اجملتمع لسعيو للتكيف مع الطبيعة اك االنساف ُب سبيل أشباع 

نواحي االقتصادبة ، السياسية، النفسية ، االجتماعية كالصحية. كىو يتنقلها من جيل حاجاتو اؼبتعدده كاؼبتجددة ُب ال
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إب جيل كلكنها زبضع لقوانْب التغّب كالتأثر كاغبركة دبعِب أهنا غّب جامدة كليست متوارثة بيولوجيا كاهنا مكتسبة حسب 
 معطيات اجملتمع كنظمة االجتماعية كتفاعلة .

ها اهنا ظاىرة انسانية موجودة ُب كل اجملتمعات كلكن لكل ؾبتمع ثقافتو اػباصة الٍب كللثقافة خصائص كثّبة انب
سبيزه عن غّبه، كغّب جامدة دبعِب اهنا متغّبه كمَباكمة تنتقل من جيل إب جيل، كزبتلف سرعو التغّب بْب اجملتمعات ُب 

كسائل التنشئة االجتماعية للنظم اؼبختلفة ُب درجة التغّب الثقاُب من السريع إب البطئ، ككذلك ُب اهنا مكتسبو عرب 
 اجملتمع ، فاإلنساف يكتسب الثقافة كيتعلمها من اجملتمع كاليرثها كال يتوارثها ..

عبلقة الثقافة اجملتمعية تظهر من خبلؿ تفاعل كاتصاؿ النظم االجتماعية ُب اجملتمع مع بعضها البعض ُب سبيل 
الدكار الوظيفية اؼبتكاملة كهتيئة اجملتمع للتكيف كالتوازف ُب سبيل ربقيق االمن اشباع حاجات اجملتمع من خبلؿ اداء ا

كاالستقرار، اف النظاـ الصحي مطالب باف يوفر البيئة الصحية كاؼبعافاه  اؼبثلي للمجتمع كافراده كاف يعمل علي عبلج 
الطرؽ كاالساليب اؼبتبعة صحيان حبيث كتوعيو اجملتمع من االمراض عرب اؼبؤسسات الصحية العامة كاػباصة، من خبلؿ 

 يتعاُب اجملتمع من صبيع االمراض، عرب االدكار كالعبلقات اؼبتوقعة من النظاـ الصحي .

يستخدـ ىذا اؼبصطلح غالبان ُب ميداف علم الطب كعلم االجتماع كبعض العلـو االجتماعية كاإلنسانية، كتعُب 
لصحة كاؼبرض ربكمها كربددىا اعتبارات اجتماعية ُب اؼبقاـ األكؿ، ناذبة عن أف التصورات كالقيم كالتعريفات اؼبتعلقة با

خربة اجملتمع كمعيشتهم ُب صباعات اجتماعية ـبتلفة، باإلضافة إٔب أف عوامل السن كالنوع كالظركؼ األسرية كاألصوؿ 
عية ردبا زبتلف باختبلؼ االجتماعية كالطبقية تلعب دكرىا اؼبهم ُب ربديد اؼبرض، الذم ربكمو اعتبارات اجتما

اجملتمعات كالثقافات، كىو ما أكده الباحث ُب ؾباؿ علم االجتماع الطيب أكبرم لويس على أف ىناؾ ثبلث ؿبكات 
طبية تقليدية ربدد اؼبرض، ىي خربة اؼبريض )كىي تعرب عن طبيعة اجملتمع كالثقافة( ٍب االضطرابات ُب كظيفة اعبسم،  

افق مع النمط االكلينكي. خبلصة اؼبفهـو أف اؼبرض ظاىرة من صنع اجملتمع كمرآه تعكس كاألخّب األعراض الٍب تتو 
. اؼبعتقدات الثقافية ُالثقافة السائدة كأف مفاىيم اؼبرض كالصحة تعج بالكثّب من القيم االجتماعية كالثقافية.

ُب انتشار بعض االمراض( ،  كاالجتماعية الٍب تظهر ُب شكل اجتماعي كثقاُب يتسبب بشكل مباشر اك غّب مباشر
دبعِب اف ىناؾ بعض العادات االجتماعية السائدة كاؼبماراسات اعبماعية تتسبب ُب حدكث اك تساعد ُب انتشار بعض 

 االمراض.

البيولوجي لفَبات طويلة )أىم جوانب الطب( حيث يركز على كظائف اعبسم كأمراضو، كلكن هبب  ظل اؼبنظور
جد فيها ىذه العوامل البيولوجية كعلى ضوء فهم التفاعل بْب البيئة كالعوامل البيولوجية فالبيئة أف نفهم البيئة الٍب تتوا

اػبارجية تفرض بعض اؼبطالب على أداء اعبسم لوظائفو بالتإب يتكيف اعبسم ؽبذه اؼبطالب من الناحيتْب الفسيولوجية 
النساف قد يتوافق مع التغّبات البيئية لكن ىذا كالتطورية، فيحدث نوع من التوافق مع الطقس كالتضاريس، فجسم ا

التوافق قد يكوف مصدران ؼبشكبلت صحية كجسمية، هبذا نستطيع أف ننظر للمرض على أنو نوع من التكيف البيولوجي 
ألنو نتاج لتكيف اعبسم مع الضغوط الداخلية للجسم كالظركؼ اػبارجية اؼبثّبة ُب البيئة. فأصبح كانو توازف بيولوجي 
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 اؼبنظور الثقاُب :  يهتم بدراسة:   
 مضموف العبلقة بْب مكونات اؼبركب الثقاُب كتعريفها للصحة كاؼبرض. -أ

 النماذج الثقافية للحياة اإلجتماعية تعطينا التصورات عن الصحة كاؼبرض كاستجابتنا.  -ب
 االت اؼبرضية . الثقافة تعطى األشخاص الذين لديهم اغبق "السلطة " ُب تقييم اغب -ج

فمثبل األمريكاف اؼبكسيك يعرفوف أمراض ال يعرفها األمريكاف  بعض اجملتمعات كالشعوب زبتلف ُب نظرهتا للمرض.
ذك األصوؿ اإلقبليزية مثل )العْب الشريرة( كما يسمى اغبسد يعتربىا اؼبكسيكي حاالت خطّبة مرضية، فهذا الثقافة زبتلف عن 

" أف مضمنوف الثقافة هبعلنا نتنبأ بشكل معقوؿ باغبالة اؼبرضية، كىذا يكشف اجملرل "اعتقد رالف لينتوف. ُتلك
اإلجتماعي للمرض حيث أنو يتأثر باؼبضموف الثقاُب كيتكامل مع مباذج اغبياة القائمة ُب تلك الثقافة، دبعُب أف النماذج 

 ورنا عن اؼبرض. كتص استجابتناالثقافية كاألساليب النمطية للحياة ؽبا تأثّب علينا ُب 

" تلك الظواىر اػباصة بتأثّب السحر ُب األنثركبولوجيْبإف أكثر الظواىر الٍب ال حظها علماء اإلنساف "
" ىذه الظاىرة من الناحية الفسيولوجية كأرجعها إٔب معاناة كقد حلل "كالَب كانوفاألشخاص الذين يعتقدكف بفاعليتو. 
الشديد الناتج عن انتظار مصّبىم احملتـو  فهذا اإلوباء باؼبرض للهركب  عاؿكاالنفىؤالء األشخاص من اعبوع كالعطش 

من الواقع يتم عنده إوباء سيكولوجي كبيولوجي كيشعر الفرد بالتعب البيولوجي "العضوم" كذلك بسبب تلك 
 اإلوباءات. 

ذ اغبمل كحٌب اؼبوت إف ثقافة اعبماعة كدكر اؼبعتقدات تؤثر ُب كل جانب من جوانب مبو الفرد كتطوره، فمن
تكوف كل ذبربة مكتسبة ُب  اغبياة مشركطة إٔب حد ما باؼبعتقدات كاإلذباىات الثقافية مثل استعدادات الزكاج، أساليب 
منع اغبمل، حجم األسرة، األمومة. تنبع من الثقافة كتؤثر ُب الفكر السائد كربدد سلوؾ اإلنساف كتفاعلو كتعاملو من 

اؿ األمهات من أبناء الطبقة العالية كاألكثر تعليمان، تقل بينهم معدالت الوفيات أك حٌب اآلخرين. مثاؿ إف أطف
معدالت اإلصابة ببعض األمراض. فالثقافة ؽبا دكر ُب معدؿ الوفيات كُب نقص التغذية كالوعي كالنظاـ الصحي يعكس 

ت الوفيات ُب اجملتمع تتأثر بالقيم النظاـ اإلقتصادم، صحة الناس تعكس أسلوب اغبياة. فأنواع األمراض كمعدال
 اؼبتصلة بتنظيم األسرة، كالعمل، كالَبكيح.

كما اف البيئة الصناعية تعد مصدرا أساسيان من مصادر اإلصابة باألمراض كقد أسهمت البيئة الصناعية ُب تزايد   
 . ِة اغبديثةمعدالت اإلكتئاب النفسي كاإلنتحار كالعنف كىي ظبات كاضحة ُب اجملتمعات التكنولوجي

ُب السوداف انتشرت ظاىرة عمليات التنقيب العشوائي عن الذىب ُب الواليات الشمالية ُب مشاؿ السوداف، كُب 
ظل بيئة صحراكية كجافة تنعدـ فيها اػبدمات الرعاية الصحية، كاستخداـ الزئبق بشكل غّب صحي، ك يرتبط اؼبرض 

منا بإسقاط ىذا اعبانب على حالة دراستنا  سنجد أف عملية النظرة إب اؼبرض باعبوانب اؼبهنية كالثقافية للفرد، كإذا ما ق
 اجتماعية قاىرة ُب اجملتمع لعمليات التفاعل االجتماعي ُب  األسرة كالقبيلة.–ُب حد ذاهتا تتضمن أبعادان ثقافية 

الناس يتوارثونو جيبلن  الثقافة  عبارة عن مرٌكب من أساليب الشعور كالفكر  كالسلوؾ الذم يبيز  ؾبموعة من 
بعد جيل، كترتبط تلك العناصر بعضها بعبلقات تفاعل كتأثّب متبادلْب، كيؤدم كل عنصر منها كظيفتو اػباصة ُب 
أطار الثقافة الكلية للمجتمع، كأم تغّبات ُب العناصر الثقافية يؤدم إٔب تغّب  ُب العادة يؤدم إٔب تأثّبات بنائية تؤثر 
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يعكس ىذا اؼبنظور عناصر .ُثقافة كتتميز الثقافة ككل بقدر من االستمرارية كالتكامل عرب األجياؿُب البناء العاـ لل
مهمة يرتكز عليها علم االجتماع الطيب كذلك من خبلؿ اىتمامو بدراسة جوانب القيم كاؼبمارسات الصحية كالطقوس 

اعبوانب ُب تصورنا للمرض كاستجابتنا لو كتعبّبنا  الٍب ربدد أمباط األمراض كتفسر طبيعة الوقاية كالعبلج، إذ تؤثر ىذه
عنو. كيلقي اؼبنظور الثقاُب الضوء على اؼبناخ الثقاُب الذم وبدد تقييم اجملتمعات للحاالت اؼبرضية كاألسباب الٍب 

أضف  تعزكىا ؽبا، كاألشخاص الذين يتمتعوف بالسلطة ُب تقييم حجم األمراض كربديد أثرىا كاختيار طرقها العبلجية،
إٔب ذلك أنو وبدد تعريفات اؼبرض، كمستويات خطورتو أك بساطتو، كاألمراض الٍب يقبلها السياؽ الثقاُب جملتمع ما، 
كتلك األخرل الٍب يعتربىا كصمة كاألمراض النفسية كالعقلية كاألمراض حديثة االكتشاؼ نسبيان كنقص اؼبناعة 

افة كالقيم االجتماعية على اؼبرض، تتكامل كجهتا نظر فيما يتعلق اؼبكتسب. كُب ضوء علم االجتماع الطيب كأثر الثق
بتنميط سلوؾ اؼبرض حيث تعترب األكٔب األمباط السلوكية نتاجان لعملية التكيف االجتماعي كالثقاُب، ألهنا سبارس دكرىا 

ة تواـؤ كربل ؼبواجهتو ُب سياؽ اجتماعي كثقاُب كترتبط بو. ُب حْب ترل الثانية أف أمباط سلوؾ اؼبرض جزء من عملي
 .ِكعبلجو، كيتأكد من خبلؿ ذلك أك الظركؼ الثقافية أكثر تأثّبان كبركزان من الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية

كللمرض كانتشاره كوباء اخطار علي اجملتمع حيث يؤدل أب توقف االنساف عن االنتاج  كفقداف النشاط فبا 
ب تناقص السكاف كفقداف القوة العاملة  البلزمة للبناء كالتنمية، انتشار االمراض يؤثر سلبا على اجملتمع كاالسرة، كيتسب

كزيادة الوفيات يعوؽ اجملتمعات عن التنمية كاالستقرار كالرفاىية كهبعل الدكلة ضعيفة السيادة كالقرار ُب النظاـ االقليمي 
غ علي اجملتمعات االفريقية علي اختبلفها النوعي ُب اهنا كالدكٕب. أذف الثقافة اجملتمعية ُب اجملتمع االفريقي، ؽبا اثر بال

تشكل نوعان من السلوؾ اعبمعي ُب اجملتمع م ؽبا دكر ُب االمراض بالقارة ، عرب التقاليد كاالعراؼ السائدة سواء كاف 
عامة الصحة ُب ذلك سلبان أك اهبابان، كأصبحت دبثابة ارث طيب تقليدم هبب اف يوضع ُب االعتبار عند تناكؿ أكضاع ال

  افريقيا، 

 
 ( يوضح اكثر االمراض في افريقيأشكل )
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المحور الثاني: انماط الثقافة المجتمعية السائدة وامراض  االيبوال في ليبيريا: االيدز في 
 يريا: التركيبة االثنية والموقع اثيوبيا : التياب السحايا  بوركينا فاسو. أواًل: ليب

  َّٔغرب أفريقيا حيث ربدىا من اعبانب الشمإب الغريب صبهورية سّباليوف بطوؿ تقع صبهورية ليبّبيا ُب 
كيلومَب كمن الناحية الشرقية تلتقي ُب حدكدىا مع صبهورية   ّٔٓكيلومَب، كمشاالن صبهورية غينيا حبدكد يبلغ طوؽبا 

  ٕٗٓبساحل يصل طولو إٔب  كيلومَب كوبدىا من الناحية اعبنوبية الغربية احمليط األطلنطي  ُٕٔساحل العاج بػ 
 ٔ,ّكيلومَب مربع تقريبان كيقدر حجم سكاهنا بػ   ّٗٔ,ُُُ)أنظر خارطة ليبّبيا(. تبلغ مساحة ليبّبيا  ُكيلومَب

مليوف من ىذا العدد  ُ,ُـ،  كيقطن حوإب الػ ََِٔمليوف نسمة حسب تقديرات صندكؽ النقد الدكٕب ُب عاـ 
  ِث سكاف الببلد.بالعاصمة منركفيا ، أم ما يقارب ثل

% من صبلة السكاف، كسبثل ٓٗكىي تشكل ُب ؾبملها   ؾبموعة أثنية ُٔتتكوف الَبكيبة السكانية الليبّبية من 
% اؼبتبقية فيمثلها اؼبستوطنوف فبن يطلق عليهم اسم ٓىذه النسبة حجم السكاف األصليْب للببلد، أما نسبة الػ 

ـ كمستوطنْب من الواليات اؼبتحدة األمريكية ُُِٖقد قدموا إٔب ليبّبيا ُب عاـ  الليبّبيْب ػ األمريكيْب ، كىؤالء كانوا
كصبيعهم كانوا من العبيد األفارقة احملررين كذلك تتضمن الَبكيبة السكانية لليبّبيا أعدادان مقدرة من اللبنانيْب كاؽبنود 

تشمل   ُّب اجملاالت التجارية اؼبختلفة.كبعض اعبنسيات األخرل من غرب القارة األفريقية، كالذين يعمل معظمهم 
 ىذه االثنيات الليبّبية من السكاف األصليْب كل من:

%           ٖ KRU( كرك ْ% )ٗ GIO( قيو ّ% )ُْ BASSA( باسا ِ% )َِ KPELLE( كبيللي ُ)
( قباندم ٗ% )ْ GOLA( قوال ٖ% )ٓ KRAHN( كراف ٕ% )ٕ MANO( مانو ٔ% )ٖ GREBU( قريبو ٓ)

GBANDI ّ( %َُ لوما )LOMA ٔ( %ُُ كيسي )KISSI ّ( %ُِ فام )VEI ّ( %ُّ دام )DEI ِ %
%.تعترب اثنية كبيللي من ِ MENDI(  مندم %16 )ْ MANDINGO( ماندينقو %15 )ِ BELLA( بيلبل 14)

 عشرة % اؼبتبقية على االثنٍبْٗ %( كتتوزع نسبة الػٕ%( ٍب كرك )ٖ%( ٍب قيو )ُٔ%( ٍب باسا )َِاألكربعددان )
 اثنية األخرل. 

% لديهم معتقدات ؿبلية. َْ% من الليبّبيْب اإلسبلـ كَِ% من السكاف باؼبسيحية، كيعتنق َْيدين 
تعترب اللغة االقبليزية ىي اللغة الرظبية للببلد، كاللغات احمللية األخرل السائدة ىي اؼباندم، كرك، باسا، فيي ككيبيلبل 

%. كمن أىم اؼبنتجات الزراعية الليبّبية: النب، الكاكاك، قصب السكر، األرز، َٖ الػ تقدر نسبة األمية بالببلد حبوإب
الكسافا، زيت النخيل، اؼبوز، الباميب، القمح كاػبضركات، كتنتج أيضان األخشاب، اؼبطاط، اغبديد، اؼباس، الذىب 

رؾ، أؼبانيا، بولندا، الواليات اؼبتحدة، اليوناف، كتعترب ليبّبيا أكرب دكلة منتجة ػباـ اغبديد ُب أفريقيا. كسبثل دكؿ الدمبا
  ْتايبلند، كوريا اعبنوبية، سنغافورة ككركاتيا أكرب الشركاء الرئيسيْب لليبّبيا.

 مرض االيبوال في ليبرياأواًل: 
ُب غرب إفريقيا  كبعدىا بدأ ُب اإلنتشار مع  َُِْظهر مرض االيبوال  ُب البداية ُب دكلة غينيا ُب مارس 

ألف مصاب ُب غينيا  ُُاغبدكد اؼبفتوحة إٔب نيجّبيا كسّباليوف ، كقتل الفّبكس حينها أكثر من  كة السكاف عربحر 
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كفاة من "إيبوال" حبسب  ََْٖآالؼ حالة إصابة كأكثر من  َُكسّباليوف كليبّبيا، كسجلت تلك الببلد أكثر من 
ـ. يعترب مرض فّبكس َُُِْب أبريل   كنيمبا لوفا  مقاطعٍبكبعدىا انتشرالكؿ مره ُب ليربيا ُبُمنظمة الصحة العاؼبية 

اإليبوال اؼبعركؼ كالذم كاف يعرؼ سابقان باسم ضبى اإليبوال النزفية مرضان خطّبان كمعديان كغالبان ما يكوف قاتبلن، حيث 
، ًب .%َٗة الفّبكسات اػبيطية إٔب كبو يصل معدؿ الوفيات الناصبة عن فّبكس اإليبوال، كالذم يندرج ضمن عائل

عندما كقعت اصابتاف ُب آف كاحد، أحدنبا ُب يامبوكو، كىي  ُٕٔٗالتعرؼ على فّبكس اإليبوال ألكؿ مرة ُب عاـ 
كيعترب مصدر  .قرية ال تبعد كثّبا عن هنر إيبوال ُب صبهورية الكونغو الديبقراطية، كاألخرل ُب منطقة نائية ُب السوداف

س غّب معركؼ، كإف كانت ىناؾ بعض الشواىد تشّب إٔب أف خفافيش الفاكهة قد تكوف من الكائنات اؼبسببة الفّبك 
كيصاب االنساف بفّبكس اإليبوال إما عن طريق مبلمسة اغبيوانات اؼبصابة )عادة بعد الذبح كالطهي أك األكل( أك  .لو

معظم اغباالت عن االنتقاؿ من إنساف آلخر عندما  من خبلؿ االلتصاؽ كؼبس سوائل جسم اؼبصابْب بالعدكل. كتنجم
ينفذ الدـ أك سوائل اعبسم األخرل أك اإلفرازات )الرباز كالبوؿ كاللعاب كالسائل اؼبنوم( من اؼبصابْب إٔب جسم 

أكثر من اصيب باؼبرض ُب ليربيا ىم من  العاملوف  .الشخص السليم من خبلؿ خدكش اعبلد أك األغشية اؼبخاطية
؛ أفراد األسرة أك غّبىم فبن يتصل اتصاالن كثيقان باؼبصابْب بالعدكل؛ اؼبشيعوف الذين يبلمسوف اعبثماف بشكل الصحيوف

الكوادر الصحية العاملوف ُب اؼبستشفيات كاؼبراكز  :الفئات األكثر تعرضا للمخاطر ىي .مباشر خبلؿ شعائر الدفن
ْب اؼبريض كاجملتمع، اؼبشيعوف الذين يبلمسوف اعبثماف بشكل الصحية،  أفراد األسرة أك الوسط االجتماعي للتفاعل ب

مباشر من خبلؿ عملية الغسل اؼبيت أك تكفينو اك دفنو. تتفاكت أعراض اإليبوال، كلكن عادة ما يعا٘ب اؼبريض ُب بداية 
غبلق. كلكن مع اؼبرض )'اؼبرحلة اعبافة'( من ظهور مفاجئ للحمى كالوىن الشديد كآالـ العضبلت، كالصداع كالتهاب ا

تطور اؼبرض عادة ما يظهر على اؼبصابْب القيء كاإلسهاؿ كالطفح اعبلدم، كضعف كظائف الكلى كالكبد، كُب بعض 
اغباالت وبدث نزؼ داخلي كخارجي، تَباكح فَبة اغبضانة، أكالفَبة الزمنية اؼبنقضية بْب العدكل كبداية ظهور األعراض 

 . ِحاء العدكل إٔب أف تظهر عليهم األعراض يومان. كال يصيب االص ُِك ِما بْب 

يدية الٍب تظهر ُب كل النظم االجتماعية ُب دكلة ليربيا، تأثّب الثقافة اف اجملتمع يتاثر إب اغبد الكبّب بالثقافة التقل
ت العتيقة اجملتمعية يظهر بشكل فاعل  ُب مراسم اؼبوت كاثناء فَبة ربضّب اؼبيت تتم عملية طويلة ترتبط ببعض اؼبمارسا

كاؼبتوارثة كتعد أحد النظم االجتماعية  اؼبهمة لدم اجملتمع، حيث أف طقوس تكفْب اؼبيت  كالدفن الٍب تنطوم على 
كُب ليبّبيا حيث يتؤب عدد من اعبمعيات . اتصاؿ متصل باؼبيت، من أخطر ىذه التقاليد كالٍب  يتمسك هبا اجملتمع

ذات خصوصية عند دفن اؼبيت، قبد بعض اؼبشيعْب يستحموف أك يدىنوف  التقليدية عملية اعبنازة كطقوس ؾبتمعية
اآلخرين دباء الشطف اؼباخوذ من اؼباء اؼبتبقي من عملية غسل اؼبيت، كبالذات اؼبناطق الريفية النائية حيث يبثل السكاف 

خرباء الصحة من أف طقوس   أكد ذك الكثافة السكانية كأيضا البيئات كالظركؼ اغبضرية ُب األحياء الفقّبة اؼبزدضبة،
معدية  األيبوالتعد جثث ضحايا  .كسط السكاف األيبوالالدفن اؼبتبعة ُب ليربيا  تعترب أحد اسباب انتشار الفّبكس 

جدا، كلكن طقوس الدفن التقليدية تقضي بأف يقـو أقارب اؼبتوَب بغسلو بأنفسهم، كلذا كاف  إقناع اجملتمع بضركرة 
بالنسبة لفرؽ اغبشد االجتماعي. كقد استغل فّبكس  -كأساسيان  -ة ُب عملية الدفن ربديا صعبان اتباع إجراءات السبلم

ت االجتماعية اظبة ثقافية أخرل عميقة اعبذكر: كىي الرضبة ففي غرب أفريقيا، انتشر الفّبكس من خبلؿ العبلق األيبوال
د على الرعاية الرحيمة للمريض، كمراسم كطقوس الدفن عند اؼبوت الٍب تربط بْب اجملتمعات ُب ظل ثقافة تؤك كاؼبواساة
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كمبلمسة  -حيث كاف انتشار الفّبكس إٔب ليبّبيا من خبلؿ افرازات اعبسم مثل الرذاذ كاللعاب كغّبنبا ُب حالة اؼبوت.
 كساعد علي انتشار اؼبرض ُب ليربيا. يعد أمرا خطّبا للغاية ما جسد اؼبيت باؼبرض كىو

العوامل اؽبامة النتشار مرض إيبوال ُب ليربيا ىو ضعف أنظمة الرعاية الصحية كالبنية التحتية  منالحرب األىلية:  -
ُب دكلة ليبّبيا لفَبة تقارب األربعة  ذه اغبربى نتاج للحرب االىلية كالٍب استمرت أحداث العامة ُب صبيع أكباء الببلد.

مهم من اؼبدنيْب، كما أدت إٕب االهنيار الكامل معظ ُمن األركاح، َََ,َُٓعشر عامان، أزىقت خبلؽبا حوإب 
للقانوف كالنظاـ بالببلد كحل مكاهنما الفوضى العارمة ُب كل اكبائها. تسببت ىذه اغبرب ُب تشريد مئات االلوؼ من 

مواطن  َََ,َٖٓاألشخاص داخليان كعرب اغبدكد، حيث أسفرت عن نزكح داخلي غبوإب اؼبليوف ليبّبم، كعبوء غبوإب 
ـ كقع اؼبئات من القتلى كاعبرحى َُٗٗـ، كحبلوؿ كقت مبكر من ُٖٗٗبلداف اجملاكرة. كاف القتاؿ قد بدأ ُب أكاخر لل

ُب مواجهات بْب اعبيش اغبكومي كمقاتلْب من أعضاء ؾبموعة معارضة اطلقت على نفسها اسم اعببهة الوطنية 
ٍب كاف يقودىا مسئوؿ حكومي سابق ىو كال  NATIONAL PATRIOTIC FRONT OF LIBERIA (NPFL)الليبّبية

هناية كاحدة من أعنف كأشرس اغبركب  ََِّ، إب أف شهد عاـ CHARLES TAYLOR السيد شارلس تيلور
 األىلية ُب أفريقيا كأكثرىا دموية كخرابان.

ل للبنيات دمار ىائك ضرار بالغة بالبيئة الطبيعية كالبشرية، أال شك ُب أف النزاعات اؼبسلحة تتسبب ُب احداث  
تشريد للمبليْب من السكاف، إضافة إٔب أهنا تؤدم أب اهنيار شبو تاـ القتصاديات الدكؿ الٍب األفريقية، ك  التحتية بالقارة

تنشب فيها النزاعات. كتعترب كاحدة من أىم أسباب الفقر ُب أفريقيا حسب تقارير البنك الدكٕب، كالٍب أشارت إب أف 
 %.ِقد أغبقت ُب تسعينات القرف اؼباضي تدىوران ُب معدؿ مبو القارة بلغت نسبتو حوإب  النزاعات ُب أفريقيا كانت

كذلك سبثل ىذه النزاعات كاحدة من أكرب مهددات أمن اإلنساف بالقارة األفريقية، كعمومان ال أمل ُب ربقيق رفاىية 
مة كاغبيلولة دكف نشوب نزاعات أخرل جديدة كتقدـ االنساف األفريقي دكف اهباد حلوؿ جذرية للنزاعات األفريقية القائ

ُب افريقيا ىو النظاـ الصحي ككوادره  األىليةتتأثر النظم االجتماعية بو خبلؿ كبعد اغبركب  كلعل أكثر ما ِبالقارة.
 اعتقادحالة التدىور كالضعف ُب جانب الرعاية الصحية اػبدمات الطبية، مع  األيبوالكاؼبؤسسات، كؽبذا كجد مرض 

، كؽبذا اذبو السكاف إب اؼبعاعبْب التقليديْب كالكهنةمع ُب معظمو يؤمن بالسحر كالعرافْب تخ كمتوارث ُب اجملمَبس
 كالسحرة كاؼبشعوذين فبا زاذ من أنتشار اؼبرض كاتساع نطاقة.

 من حالة ُب ليربيا كبالذات ُب مرحلة االكٕب األيبوال: ساعدت الشائعات ُب انتشار مرض األيبوالاالشاعة ومرض  -
الزعر العامة ُب اجملتمع كاعبهل باؼبرض كلعبت كسائل التواصل االجتماعي الدكر الكبّب ُب ذلك، حبيث تصل الشائعة 
، كالشائعة كما ىو معلـو ليست دائمنا خربنا كاذبنا أك ًقصَّةن ميلىفَّقة، كإمبا قد تكوف  إٔب مىن كيجِّهت إليو ُب زمن قياسيٍّ

كتماف، كغّب قابلة للنشر، ًلمىا ُب نشرىا من اػبطر كالضرر على الفرد كاجملتمع، ألهنا تستهدؼ كثّبنا كىاًقعيَّةن تستحق ال
من اغباالت كاعبوانب، فهي تؤثر على اغبالة السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالصحية. ُب ليربيا انتشرت شائعات  

% من اجملتمع احمللي َٔ،  كنظران لتصديق ما يقرب من كثّبة حوؿ أسباب انتشار اؼبرض كطرؽ العبلج كالوقاية منو
السكاف بشكل عاـ على الطب التقليدم اؼبتوارث، كبالتإب يعد التطبيب الذاٌب  اعتمادإب  باإلضافةؽبذه الشائعات، 

ما يكفي من أك اللجوء إٔب اؼبعاعبْب التقليديْب أمرنا شائعنا ُب اؼبنطقة؛ ألف اؼبرضى ال يبكنهم االعتماد على كجود 
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انتشرت شائعة أف اؼبستشفيات كمرافق  اؼبوظفْب أك اؼبخزكنات أك اؼبعدات ُب اؼبرافق الٍب تديرىا اغبكومة. كخبلؿ الوباء
الرعاية الصحية، خاصة تلك الٍب تديرىا منظمات دكلية، ىي  اؼبصدر لعدكل إيبوال. كدعمت بعد كفاة العديد من 

ؼبستشفيات، على سبيل اؼبثاؿ كانت الشائعة السياسية الٍب اهتمت عربىا ُب ليبّبيا العاملْب من الكوادر الصحية  ُب ا
ا، كباؼببالغة ُب حجم الوباء من أجل اغبصوؿ على أمواؿ اعبهات  الرئيسة إلْب جونسوف سّبليف بتسميم اؼبواطنْب عمدن

 للخركج من حالة الَبدم االقتصادم كالفقر ُب الدكلة .  iاؼباكبة الدكلية.

 كازبذتارت الشائعات كاؼبعلومات اؼبضللة عن إيبوال ليست ُب ليبّبيا فحسب بل ُب كل دكؿ العدكم، كص
اشكاؿ عديدة حسب الوضع كُب احايْب كثّبة كفق اما٘ب كتطلعات من يطلقها ففي سّباليوف، عندما ظهرت اغباالت 

، أثّبت شائعات عن أف اغبزب اغباكم ُب األكٔب ُب منطقة كايبلىوف شرقي سّباليوف، معقل حزب اؼبعارضة الرئيسي
؛ الستدراج ؾبتمعات بأسرىا إٔب مراكز العبلج كإعطائها حقنة قاتلة، كذلك للحد من ‘فرؽ اؼبوت’الببلد قد أنشأ 

بأنو مرض حقيقي، أكدت الرسائل  األيبوالنشاط اؼبعارضة. ُب مواجهة ذلك اإلنكار اجملتمعي القوم كاؼبستمر ؼبرض 
هة للجمهور مرارا كتكرارا أف اؼبرض قاتل، كال يوجد لقاح أك عبلج، أك شفاء. كعلى الرغم من أف ىذه الصحية اؼبوج

ساعد على ذلك اف الطب اغبديث  .الرسائل كانت هتدؼ إٔب تعزيز السلوكيات الوقائية، إال أهنا أتت بنتائج عكسية
عبْب الشعبيْب أك رعاية ذكيهم ُب اؼبنازؿ، فبا منح ٓب يكن يبلك حبلن شافيان للمرض، فضلت األسر االعتماد على اؼبعا

 الفّبكس اؼبزيد من االنتشار.
كبصرؼ النظر عن سلبيات الثقافات احمللية، ال يبكن ذباىل أنبية اؼببادرات كاؼبشاركة اجملتمعية ُب االستجابة 

اء القبائل كالزعماء الدينيوف، كاؼبعاعبوف ، ال سيما ُب اؼبناطق الريفية حيث هتيمن القيادات التقليدية كيتمتع رؤسلؤليبوال
قباح جهود  التقليديوف، كغّبىم من قادة اجملتمع اؼبد٘ب كافة بنفوذ كبّب، كمشاركتهم كدعمهم قد يكوناف السبب كراء

 يبوال. االستجابة احمللية لؤل

يومان  ُب السابع من  ِْد ، بع َُِٓمايو  ُٗب ليبّبيا يـو  األيبوالأعلنت منظمة الصحة العاؼبية  هناية تفشي 
دبساعدة اجملتمعات لتتمكن من مساعدة أنفسها، حشد الكثّب من اؼبوارد، حيث كصلت اليونيسف  ،َُِٓنوفمرب

أسرة من خبلؿ زيارات اؼبنازؿ،  َََ,ُِْكشركاؤىا ألكثر من مليوف شخص ُب التجمعات اؼبختلفة كأكثر من 
قائد تقليدم، كمعلم كمسؤكؿ حشد ؾبتمعي من العاملْب ُب رجل دين ك  َََ,ِّكساعدت ُب تدريب أكثر من 

من أجل  األيبوالكيتم حاليا االستفادة من جهود اغبشد االجتماعي الٍب كانت موجهة كبو التوعية التثقيفية كالصحية 
ربت ظل  الوقاية من أمراض أخرل كتعزيز الصحة العامة كُب بلدة لونفاييو، يقف عشرات السكاف على األرض اؼبغربٌة،

شجرة كبّبة، ليستمعوا إٔب مسؤكٕب اغبشد االجتماعي يعلنوف عن  ضبلة تلقيح ضد اغبصبة كشلل األطفاؿ تستمر 
. ساىم رجاؿ الدين كالقادة السياسيْب كالتقليديْب ُب توعيو اؼبواطنْب بكيفية ُألسبوع كامل عن تطعيم االطفاؿ 

عن طريق غسل اليدين، كالتبليغ   األيبوالتطيع أف ربمي نفسها من التصدم ؼبرض االيبوال للمجتمعات احمللية كيف تس
عن اؼبرضى كالسماح للفرؽ اؼبختصة بدفن اؼبوتى بطريقة آمنة، كاصبحت اجملتمعات احمللية ُب ليربيا تسمح بإقامة حجر 

بالعمل ُب   صحي ُب حالة االشتباه باؼبرض عكس ماكاف ُب السابق، كيسمحوف  للعاملوف ُب اليونيسف كشركائهم
اجملتمع  ليتأكدكا أف السكاف اصبحوا يعرفوف كيف وبموف أنفسهم من اإليبوال، كما ىي األشياء الٍب عليهم القياـ هبا 
إف ظهرت عليهم األعراض،  ككيفية الوقاية. كساعدت اليونيسف ُب طرح بعض اإلجراءات الٍب هتدؼ للحد من خطر 
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رشحة لبلصابة يبدأ الطبلب بغسل أيديهم بالصابوف عند دخوؿ كاػبركج من انتقاؿ العدكل، فمثبلن ُب اؼبدارس اؼب
اغبمامات يغسل الطبلب أيديهم. كبعدىا تتم قياس درجة حرارهتم أكثر من مرة اثناء اليـو الدراسي باستخداـ ميزاف 

لثقافة اجملتمعية أصبحت ىذه ا .اغبرارة الذم يعمل باألشعة ربت اغبمراء لتجنب التبلمس؛ تظهر النتيجة طبيعية
الصحية جزءان من عادات اؼبدرسة الصباحية سبامان، إضافة للغناء، كالتصفيق، كرفع علم ليبّبيا. كيتم تنفيذ ىذا 

 .ُاؼبمارسات اليومية إضافة لغسل اليدين حبماس كالتزاـ 

 وبيا: التركيبة االثنية والموقعثانيًا: اثي
شرقان كتعد  ّّ,ْٖمشاالن كخطي  ِ,ٓلقارة اإلفريقية بْب خطي عرض تقع إثيوبيا ُب اعبزء الشمإب الشرقي من ا
( كلم، كمن الغرب السوداف  ُّٗ. من الشماؿ ارتّبيا حبدكد طوؽبا )ِمن الدكؿ اغببيسة كتشارؾ حبدكدىا طبس دكؿ

(  ُِٔٔ( كلم، كمن الشرؽ الصوماؿ كجيبوٌب حبدكد طوؽبا )َّٖ( كلم، كمن اعبنوب كينيا )َُٔٔحبدكد طوؽبا )
ؾ ـ مربع، تبلغ مساحة االراضي الزراعية  ُِٕ.ُِٕ.ُكلم على التوإب. كتبلغ مساحة إثيوبيا   ّّٕكلم ك

كليو مَب مربع، مساحة االراضي اؼبغمورة باؼبياه اػباصة   ََِ.ٖٖكيلو مَبان مربعان،  مساحة الغابات   ََٕ.َْٖفيها
    ّؾ ـ مربع،ََٗ.َُِباألمطار كالبحّبات تبلغ 

نمو احملاصيل الزراعية اؼبختلفة ُب إقليم اؽبضبة حيث تتوفر مياه األمطار كما يتأثر مبو احملاصيل بالنسبة ت      
لبلرتفاع كدرجة اغبرارة حيث تنمو احملاصيل اؼبدارية على سفوح اؽبضبة اؼبنخفضة كالودياف الداخلية الٍب ال يزيد ارتفاعها 

تزرع الذرة الشامية كالذرة الرفيعة كالدخن كقصب السكر كالتبغ كاؼبوز ـ كالٍب ينعدـ فيها تكوف الصقيع فََُٖعلى 
مليوف نسمة كتدين األغلبية  َٖكالتْب كلبيل التمر ىندم كما تنمو بعض أشجار النب. يقدر عدد سكاف إثيوبيا ب 

الكنيسة  % ٍبن ِٕ األرثوذكسية% كتتوزع حسب مذىبهم الكنيسة الشرقية َْ% كيليو اؼبسيحية ْٓدين اإلسبلـ 
تضم اثيوبيا ما يقارب    %. ٔ% كأخّبان الوثنية كاؼبعتقدات األخرل بنسبة ُّالغربية الربكتستانت كالكاثوليك معان 

 .ْأثنية( صباعة َٕ)

 يتوزع سكاف إثيوبيا كقوميات على خارطة إثيوبيا كاآلٌب:
بة اغببشية كيبتد غربا. كتعترب ىذه القومية كربتل حيزا جغرافيا يقع كسط الببلد كعلى مرتفعات اؽبض قومية األمهرا -

اعبماعة السكانية األكثر سبيزا ُب الببلد بسبب أف حكاـ إثيوبيا ُب أغلب اغبقب كانوا منها ) كاللغة األمهرية ىي اللغة 
قليم كربتل اإل قومية التقراي ٔ% من سكاف إثيوبيا.ُٖيبلغ عدد السكاف ما يقارب  ٓاألكٔب كالرظبية ُب إثيوبيا( .

كيأٌب التقرام  ٕالذم وبمل اظبها ُب اعبزء الشمإب من إثيوبيا، كتوجد ُب ىذا اإلقليم أكسـو حاضرة فبلكة أكسـو ،
 ٖ% من السكاف ُب إثيوبيا كلغتهم ىي التجرينية. ِّبعد األمهرا ُب ترتيب سلم الرقي كيشكلوف مع األمهرا حوأب

% من العدد الكلي َٓش أفرادىا ُب اعبنوب كيشكلوف تقريبا ما يعادؿ كىي كربل قوميات إثيوبيا يعيقومية األرومو 
. كينقسم األركمو إٔب ؾبموعتْب تدعى أحيانا قبائل، ٗللسكاف كلغتهم األركموية، لغة مكتوبة كتعد من اللغات اغبامية

ما بينهم لكنها ُب اغبقيقة ذبمعات ألشخاص يعتقدكف باكبدارىم من سلف مشَبؾ، كيتكلموف لغة مفهومة في
                                                         َُ% من األركمو باإلسبلـ.َٖكيتقاظبوف ثقافة مشَبكة، كيدين حوإب 
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ُب اعبنوب الشرقي كىم يشكلوف امتدادان للقومية الصومالية كيسكنوف إقليمي األكغادين كىرر   يعيش الصوماليون -
.كما توجد ُ% من عدد السكاف ككلهم مسلموف كيتكلموف اللغة الصوماليةٔ  كيشكل الصوماليوف ما يقارب

ؾبموعات نيلية على اغبدكد اإلثيوبية السودانية أنبها بِب شنقوؿ كالقمز  كشعب  قمبيبل  كاألنواؾ كالنوير اجملموعات 
السيداموا الذين  % من تعداد السكاف ُب إثيوبيا. كىناؾ ؾبموعات إثيوبية أخرل مثل شعبٔتشكل ما يعادؿ 

كما يعيش ُب  ِ يقطنوف ُب اعبزء اعبنويب من اؽبضبة اإلثيوبية  مثل سيداما ككمباتا كىديا كأالبا كقبينا كبورجي كمارقو ،
الشماؿ الشرقي العفر الذين يسكنوف فيما يعرؼ بصحراء العفر) دنكاليا(، كيعيش جزء من العفر ُب جيبوٌب كجزء آخر 

كيوجد عدد من القوميات الصغّبة الٍب تعيش  ّة أرقوبا  الٍب تنتسب إٔب فبلكة ايفات اإلسبلمية.ُب إريَبيا ككذلك قومي
،كقومية سلطي كَب جنوب الغرب شعب األكرمو، كالواليتا Gurageَب كسط اعبنوب اإلثيويب منها قومية غوراغى 

طقة الشرؽ اإلثيوبية كلغة ؿبلية خاص هبا كدكرزل كشعب الكيفى كالقيدك، كقومية اليم. كما تعيش قومية اؽبررية َب من
         ْتعرؼ باسم )حضرم( كالٍب اشتهرت بقادة اؼبمالك اإلسبلمية كمقرىا مثل فبلكة العداؿ.

كما توجد أقلية يهودية تعرؼ بالفبلشا تقطن ُب مشاؿ غوندر ُب  الشرؽ على جباؿ سيمْب  كما قومية األجو 
 . ٓأكسـو الٍب استولت على  اؼبلك بعد فبلكة

 المفاىيم المجتمعية والثقافية لمرض االيدز في اثيوبيا -
، اذ قدر عدد اؼبصابوف ُب البداية حبوإب مليوف كنصف ُٖٔٗأكؿ ظهور ؼبرض االيدز ُب اثيوبيا كاف ُب العاـ 

ـ، كأغلبهم عا ْٗإب  ُٓ% من ؾبموع السكاف، كأكثر الفئات العمرية اؼبصابة مابْب ْ.ْنسمة بنسبة مئوية تبلغ  
ـ َُُُِب اؼبدف. كلكن مع تبِب الدكلة ُب إثيوبيا سياسات ُب التعامل مع اؼبرض كصلت النسبة ُب  الفَبة مابْب العاـ 

ـ َُِٓ% ُب العاـ ْ.ُـ حيث اشارت اخر االحصائيات الصحية إب اف معدالت اؼبرض البفضت إب َُِٓإب 
ُب اغبد من األمراض كاألكبئة رغم  ما تعانيو الدكلة من الظركؼ مصاب. لتصبح بذلك مبوذج عاؼبي  ََُّٕٓكالعدد 

 السياسية كاالقتصادية كالبيئية .

أف الدكلة كاجملتمع قبحا ُب تبِب برامج ثقافية كؾبتمعية  خفضت معدالت االصابة االيدز تلك الربامج الٍب 
٘ب ككذلك اؽبيئات الدكلية ُب منظمة الصحة العاؼبية نفذهتا الدكلة كتعاكنت خبلؽبا مع اؼبنظمات القاعدية ُب اجملتمع اؼبد

كالوكاالت اؼبختصة، اذ ًب عمل برنامج توعية كتثقيف صحي ُب اجملتمع كًب تنفيذه ُب الواليات الفيدرالية كاحملليات عرب 
أحادية العبلقة اؼبؤسسات اؼبختلفة) اؼبدارس، الفنادؽ ، االسواؽ كاالندية ( كىدؼ الربنامج التوعية اعبنسية بضركرية 

اعبنسية كارشاد الشباب إب استخداـ الواقي الذكرم الذم ًب توفّبه ُب كل االماكن اؼبمارسة كالفنادؽ كاؼبقاىي 
اؼبختلطة، كايضان العمل علي حصر البنات العامبلت ُب مهنة اعبنس كالكشف الصحي الدكرم ؽبن كارشادىن بالطرؽ 

كىي تعِب باللغة االمهرية  Tesfa Goh Ethiopia تلك اؼبنظمات الطوعية منظمة السليمة ُب الوقاية من  االيدز. كابرز
    ٔ)مستقبل االمل ُب اثيوبيا( كتضم ُب عضويتها اؼبصابْب بااليدز  اؼبتعايشوف  مع الفّبكس
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نائس ككذلك لعبت اؼبؤسسات الدينية  االسبلـ كاؼبسيحية دكر ىاـ ُب التوعية كاالرشاد الديِب ُب اؼبساجد كالك
كباغبث علي ضركرة احملافظة علي االسرة كنواه للمجتمع كذلك بالعفة كاحملافظة علي العبلقة الشرعية بْب الزكجْب 

 ككذلك الشباب باغبفاظ علي انفسهم كتشجيعهم علي الزكاج . 
رفض ُب االجتماعية التامة ؼبرضي ُب اجملتمع ، حيث   العزلةُب البداية كانت ىناؾ السلوؾ االجتماعي كىو 

أحايْب كثّبة  ام عمليات للتفاعل االجتماعي  حٍب ُب أبسط العبلقات   بشكل متشدد ُب االكل كاللبس كالسكن 
، كلكن العزلةكالتعامل معهم ُب االسواؽ،  فبا ادم ؼبوت عدد كبّب منهم بسبب العامل النفسي اؼبفركض نتاج لتلك 

صحية كمن خبلؿ اؼبنظمات اجملتمع اؼبد٘ب  كاالعبلـ اغبكومي  مع مركر الوقت حدثت عملية التوعية الثقافية كال
كانوا    باإليدزبضركرة  فهم اؼبرض ككيفية التعامل  نوع من التعامل كاؼبساعدة ، مع االشارة إب  الكثّب من اؼبصابْب 
اىيم اػبائطة ضحايا  ال ذنب ؽبم من االطفاؿ كاالمهات كالرجاؿ كمن اصيب بو بطريقة غّب مباشرة. لعل من اؼبف

النتشار االيدز لدم معظم اػبرباء الصحة ُب اثيوبيا ىو أف تعدد الزكاجات كالفقر ُب اجملتمع االثيويب، نبا من ضمن 
عوامل انتشار االيدز، كيبلحظ أف معظم اؼبناطق ذات االغلبية اؼبسلمة ُب اثيوبيا مثاؿ اقليم الصوماؿ كيعترب من اؼبناطق 

ؼبرض  اؼبنخفضةؽبذا فاف  تعدد الزكجات ظبو أساسية ُب اجملتمع ، اال اننا نلحظ النسبة  إلسبلـباالفقّبة، كىم يدينوف 
 .ُ% من ؾبموع اؼبصابْب ُب اثيوبياُ.ُاذ تبلغ 

أستجاب الكثّبيْب من االثيوبيْب لضركرة تغّب ثقافة فبارستهم للجنس خارج اطار الزكاج، فبا قلل من نسبة 
اصبح للدكلة كمنظمات اجملتمع اؼبد٘ب  القدرة على التأثّب َب إزباذ القرارات الصحيحة لوقف اإلصابة العالية باإليدز ك 

رغم ضعف البنيات الصحية  ُٖٔٗإنتشار اإليدز َب اثيوبيا الٍب  أعتمدت  على رفع كعي  اؼبواطنْب منذ عاـ  
 يا.كإنتشار اعبفاؼ كاجملاعة كحالة االستعداد اؼبتقطعة  للحرب مع اعبارة اريَب 

كجد فعالية الربنامج االثيويب ُب التصدم لبليدز االشادة من كزير اػبارجية االمريكي جوف كّبم )ُب العاـ 
مليوف إثيويب مصابْب بفّبكس نقص اؼبناعة اؼبكتسب، كيعيشوف مع اؼبرض، كقد البفض  ٕ.ِ، كاف ىناؾ كبو ََِْ

بالنسبة لؤلطفاؿ الصغار كاألطفاؿ حديثي الوالدة، ىو  ىذا العدد بنسبة ما ال يقل عن الثلث؛ غّب أف الشيء األىم
أنو بفضل التقدـ الذم سبكٌنا من ربقيقو، أصبحت لدل األطفاؿ اآلف الفرصة ألف يعيشوا متحررين من فّبكس نقص 

ات .ذكرت إدارة إمدادِاؼبناعة اؼبكتسب( كاؼبثاؿ الذم ربقق ىنا ُب أثيوبيا ىو مثاؿ يبكن للعآب أصبع أف وبتذم بو
اؼبسبب اؼبرض، الذين يتلقوف العقاقّب الطبية ” إتش آم ُب“األدكية اإلثيوبية إف عدد مرضى االيدز كاؼبصابْب بفّبكس 

ألف شخص. كتوفر العقاقّب كاألدكية للمرضى احملتاجْب األدكية من شركات  ََّاؼبقاكمة للمرض ُب الببلد بلغ 
فق كمركز صحي توفر األدكية للمصابْب ككذلك اػبدمات مر  َََِمعركفة دكليا. كأضافت أف ىناؾ أكثر من 

لبلمهات اغبوامل اؼبصابات باؼبرض ؼبنع انتقاؿ الفّبكس من األـ أب الطفل خبلؿ الوالدة. كتشّب تقديرات رظبية إٔب أف 
ألف امرأة حامل، كتقدر نسبة  َٗبإثيوبيا بينهم ” اتش آم ُب“مليوف شخص مصابْب بفّبكس  ُرِىناؾ كبو 

 ُب اؼبائة بْب السكاف. ْ.ِتشار الفّبكس على مستول الببلد بنحو ان
اتش آم “كقاؿ اؼبكتب الفيدرإب اإلثيويب ؼبكافحة االيدز ُب ديسمرب اؼباضي إف اإلصابات اعبديدة بفّبكس 

اه اؼبرتبطة هبذا اؼبرض بنسبة % تراجعت حاالت الوف َٗبإثيوبيا تراجعت ُب السنوات األخّبة بنسبة ” ُب
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ّٓ.%
ُ
كعلى مستول إعاشة األسر، يؤثر اإليدز على فقداف األسرة ؼبصدر دخلها ككذلك على تزايد اإلنفاؽ  

اؼبطلوب على الرعاية الصحية كذلك على حساب اعبوانب اؼبعيشية األخرل. كيتأثر دخل األسرة هبذه األحواؿ فبا 
مثل التعليم كبو الرعاية الصحية كاإلنفاؽ يؤدم إٔب البفاض الدخل ككذلك أف يتم توجيو الدخل اؼبخصص عبوانب 

أف   على مراسم دفن من يتوُب بسبب اؼبرض. كقد أظهرت كاحدة من الدراسات الٍب ًب إجراؤىا ُب ساحل العاج 
أك من ىو مصاب باإليدز تنفق ضعف ما تنفقو على أم بند  HIV األسر الٍب يوجد بْب أفرادىا من وبمل فّبكس

 آخر من بنودىا اؼبعيشية على األدكية كالعبلجات اػباصة باؼبرض.

 اإلثنية والموقع عن بوركينافاسو ثالثًا: التركيبة
. ِكم  ََّ.ِْٕقلب إفريقيا الغربية، كتبلغ مساحتها  )فولتا العليا( كتقع ُب كانت بوركينافاسو تسمى سابقنا

ربٌدىا من الشرؽ صبهورية النيجر، كمن الشماؿ صبهورية مإب، كمن اعبنوب صبهوريٍب غانا كتوغو كمن اعبنوب الشرقي 
 ُٖصبهورية بنْب كمن اعبنوب الغريب صبهورية كوت ديفوار. كمناخها استوائي كمعتدؿ. كيبلغ عدد سكاهنا أكثر من 

% من ؾبموع السكاف. كاؼبسيحيوف كالوثنيوف  ٓٔمليوف نسمة. يعتنق أكثرىم اإلسبلـ، حيث يبلغ معتنقوه أكثر من 
( Moré%(.كاللغة الرظبية ُب بوركينافاسو ىي الفرنسية، كما توجد ثبلث لغات قومية كىي لغة مورم )ّٓيشكلوف)

لدكلة بوركينافاسو مأخوذة من ىذه اللغات الثبلث، فكلمة (. كاسم اPeulh( كاللغة الفوالنية )Dioulaكلغة ديوال )
)بوركينا( بلغة مورم تعِب األحرار، الٌشرفاء، النزىاء، أما كلمة )فاسو( تعِب بلغة ديوال، "الوطن"، إذف فكلمة 

كليس بوركيِب  النزىاء. أما اؼبواطن من ىذا البلد فيطلق عليو اسم بوركينايب )بوركينافاسو( تعِب: كطن األحرار الشرفاء
كيشكل سكاف بوركينافاسو قبيلة اؼبوسي كىي أغلب السكاف كىم السكاف األصليْب ٍب  كىي مأخوذة من لغة الفوالنية.

 الديوال كالفبلتة أك الفبل٘ب كالبوبو كالبيسا كالسامو كاللويب كغّبىا.

-ِٓؼبصابوف هبذا اؼبرض من بلغ ا َُِِـ ك َُُُِب األعواـ الكوليرا، األمراض السائدة ُب بوركينافاسو 
 ِّٕٓـ بلغ عدد اؼبصابْب هبذا اؼبرض َُُِّب العاـ الحصبة ٓب يسجل أية حالة، َُِّشخصا كلكن منذ  ُّْ

ُب العاـ الحمى الصفراء،  شخصان. ّٓكتوُب منو  َُِِحالة ُب العاـ  ّٕٖٕشخصا مقابل  ُُشخصا منو 
ـ َُِّبلغ عدد اؼبصابْب هبذا اؼبرض ُب العاـ الدامي، اإلسهال  .ّٖكتوُب منهم  ُٔٗبلغ اؼبصابوف  َُِّ
كٓب يسجل أم كفاة، باإلضافة إٔب شلل األطفاؿ كاؼببلريا كالسعاؿ الديكي كاإليدز كاعبزاـ كالّبقاف كاعبدرم  ُْٖٕ

 .ِينة ىذه األمراض غّب موجودة على مدار  العاـ  كىي تعد أمراض موظبية تَبكز ُب مناطق جغرافية مع كدكدة غينيا.

 مرض السحائي -
حزاـ السحايا الواسع النطاؽ ُب أفريقيا جنوب الصحراء الكربل الذم يبتد من السنغاؿ غربان كحٌب إثيوبيا شرقان   

بلدان: بنن كبوركينا فاسو  ِٔبلدان( بأعلى معدالت اإلصابة باؼبرض. البلداف الواقعة ُب اغبزاـ كالبالغ عددىا  ِٔ)
صبهورية أفريقيا الوسطى كتشاد ككوت ديفوار كصبهورية الكونغو الديبقراطية كإريَبيا كإثيوبيا كبوركندم كالكامّبكف ك 
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كغامبيا كغانا كغينيا كغينيا بيساك ككينيا كمإب كموريتانيا كالنيجر كنيجّبيا كركاندا كالسنغاؿ كجنوب السوداف كالسوداف 
كفيما  ِٔيا باؼبكورات السحائية داخل ىذه البلداف اؿ كتنزانيا كتوغو كأكغندا. كىبتلف خطر أكبئة التهاب السحا

 (ٔ).بينها
وبدث انتشار اؼبرض خبلؿ موسم اعبفاؼ بسبب الرياح كالغبار ُب أعلى اعبهاز التنفسي كاإلصابات الناصبة   

يزداد  عن الليإب الباردة، فيؤدم ذلك إٔب خفض حصانة البلعـو فبا يزيد من خطر التهاب السحايا. كُب نفس الوقت
 .انتقاؿ العدكل بسبب االكتظاظ كاالزدحاـ ُب اؼبساكن ككسائل النقل العامة

ـ ُب بوركينافاسو كصل عدد ُٕٗٗ-ُٖٗٗفوفقا لدراسات أجرهتا منظمة الصحة العاؼبية ُب األعواـ مابْب 
سكانو ُب ذلك كفاه بغض النظر عن اؼبتأثرين باؼبرض ُب بلد ٓب يتجاكز عدد  َََ,َٕمصاب ك َََ,ََٕاؼبصابْب 

ينتقل اؼبرض من شخص آلخر عن طريق رذاذ التنفس أك إفرازات اغبلق.   . ِمليوف نسمة  ُّ-ُِالوقت مابْب 
أياـ، كعادة تَباكح  ْكاؼبعايشة كالتبلمس كتقاسم أكا٘ب األكل أك الشرب تزيد من انتشاره. كيكوف متوسط فَبة اغبضانة 

يبكن يصيب الناس من صبيع األعمار. كرغم أف األحباث تظهر أف بعض أياـ، التهاب السحايا  َُمن يومْب إٔب 
حاليا  .ٓٓسنة، كفوؽ سن  ِٓأب  ُٔسنوات،  ٓالفئات العمرية أكثر عرضة من غّبىم. كىم األطفاؿ األقل من 

دية. فهذه ك بكتّبيا اؼبكورات العق« سي»شبة لقاحات ضد بكتّبيا اؽبيموفليس إنفلونزا كبكتّبيا اؼبكورات السحائية 
اللقاحات متاحة ُب البلداف اؼبتقدمة، حيث إهنا موضوعة داخل برامج التحصْب ألطفاؽبم. كلكن معظم البلداف توفر 

(  ّ.).%َٗلقاحات ضد اؽبيموفليس إنفلونزا، الٍب قللت من حاالت التهاب السحايا الناجم عن ىذه البكتّبيا بنسبة 
دكية الطبية كاإلرشاد االجتماعي كتعٌد دكلة بوركينافاسو من الدكؿ مرض السحائي مرض كبائي كعبلجو يتطلب األ

ـ كصل عدد ُٕٗٗ-ُٖٗٗبْب  فوفقا لدراسات أجرهتا منظمة الصحة العاؼبية ُب األعواـ ما األكثر عرضة ؽبذا اؼبرض.
اكز عدد كفاه بغض النظر عن اؼبتأثرين باؼبرض ُب بلد ٓب يتج َََ,َٕشخصا ك َََ,ََٕاؼبصابْب هبذا اؼبرض 

شخصا مقابل ِْٖٗـ بلغ عدد اؼبصابْب َُِّ. ُب العاـ  ْمليوف نسمة  ُّ-ُِبْب  سكانو ُب ذلك الوقت ما
ـ أكثر انتشارا َُِِـ ََُِ%. كما شهدت األعواـ ُٖ,َٓيعادؿ  ـ أم البفاض ماَُِِمصاب ُبٖٗٗٓ

 ٓ.َُِّكَُُِك ََِٗبصورة كاسعة قياسا بالسنوات 
التعاكف مع األطباء التقليديْب كقادة األعراؼ كقادة األدياف كالسلطات اإلدارية كًب إجراء ىذه الدراسة ب

الٍب تقع ُب الوسط  Kombissiri كالعاملْب ُب القطاع الصحي على النساء كالرجاؿ كالشباب غّب اؼبتعلمْب ُب ؿبافظٍب
ـ عن ََِٕ -ََِٔأيضا ُب عامي ، من الوسط اعبنويب كما ًب ربليل الدراسات اؼبتعلقة هبذا اؼبرض Reoالغريب ك 

مريضا من الشباب كاألطفاؿ كًب إجراء اؼبقاببلت مع مرافقي اؼبرضى كمن  َٔطريق اؼبقاببلت كالوثائق أيجريت على 
 العاملْب ُب القطاع الصحي.
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 الناحية االجتماعيةمرض السحائي من  -
اعبسد، فهو يصيب كل اعبسم كاآلالـ من خبلؿ اؼبقابلة كصف بعض اؼبتحدثْب ألعراض اؼبرض بأنو يظهر ُب 

كالظهر كالرأس كالرقبة كىو مرض السخانة كالغبار. ىذه الفئة من الناس يعتقدكف أٌف ىذا اؼبرض يبكن معاعبتو باألدكية 
 الطبية اغبديثة فهم يقبلوف الذىاب باؼبصابْب بالسحائي إٔب اؼبستشفى.

كمرض اعبن كاؼبٌس  السحرةمرض الشقاكة كمرض  ىناؾ فئة أخرل كىي األغلبية تصف مرض السحائي بأنو
الشيطا٘ب كاستدلوا بأف اؼبرض يأٌب فجأة دكف مقدمات كيعمل على أصابة الرقبة بااللتواء كحالة الوقوع على األرض 

  ، كحسب الثقافة اجملتمعية السائدة لدم الكثّبيْب ُب بوركينافاسو أفٌ كالتقيؤ اإلسهاؿ كصعوبة فتح العْب باإلضافة إٔب
 كل ىذا نتيجة للسحر اك العمل الشيطا٘ب من السحرة كبالذات النساء الكبّبات ُب السن.

 ٔمفاىيم ثقافية مجتمعية: -
الكثّب من اجملتمعات البوركينابية يعتقدكف أف بعض  العجزة من النساء البلئي بلغن من العمر بأهنن يأكلن البشر 

ُب  ذا اؼبرض أكؿ ما يبادر ُب أذىاهنم أٌف عجوزا معينة ُب اغبي أككخاصة األطفاؿ، ففي الغالب إذا أهصيب طفله هب
البيت نفسو ىي الٍب أخذت ركح ىذا الطفل كخبأهتا ُب مكاف ساخن ربت الشواية مثبل أك ُب مكاف يولع فيو النار 

ينة كقد تطرد من إلعداد الطعاـ، فلذلك ىذا الولد يصاب باغبمى كقد يصل هبم األمر للذىاب كهتديد ىذه اؼبرأة اؼبسك
كقد دلت ىذه الدراسة كفقا للمقاببلت الٍب أجريت ُب ىذا الصدد ُب ؿبافظٍب  البيت أك من اغبي كيتم حرؽ بيتها.

kombissiri  كReo على سبيل اؼبثاؿ فقاؿ قائد العرؼ كالعادات كالتقاليد ُب ،Reo  يصف أسباب مرض السحائي
ض ىو كجود السحرة ُب القرل كاؼبدف فهم يَبقبوف مواسم الوباء مثل مرض كىذا نصو )إٌف السبب االجتماعي ؽبذا اؼبر 

السحائي اؼبزعـو )ال يؤمن باؼبرض( فيأكلوف األطفاؿ حٌب يقوؿ الناس أٌف فبلنا مات بسبب السحائي كاغبقيقة ًب قتل 
السحرة ىم الذين قالت ؾبموعة من النساء كبلما شبيو هبذا كىذا نصو) Kombissiriركحو من ىذا الساحر(. كُب 

أنو يبنع منعا باتا كجود  (Bationo, 1993)كُب ىذا الصدد ذكرت دراسة  ِيأتوف بالسحائي ُب القرل ليقتلوا األطفاؿ(
األطفاؿ أك النساء اغبوامل كسط مناسبات مثل الزكاج كالعزاء كاألسواؽ كأماكن ذبمع الناس باعتبار أهنا أماكن توجد 

قائبل أٌف ىذا االعتقاد يعرقل ضببلت التطعيم ألنٌو يبنع   (Bationo)ابع صاحب اؼبقاؿ السيد فيها األركاح الشريرة، كيت
 ّخركج الفئة اؼبستهدفة كىم ُب الغالب ىم األطفاؿ.

 لمحور الثالث: الخاتمة والنتائجا
اليبوال كاثيوبيا اسفرت الدراسة عن بعض النتائج اؼبرتبطة بالثقافة اجملتمعية كاالمراض كالصحة ُب دكؿ ليربيا كا

 االيدز كبوركينافاسو كالسحائي كىي:
الطب كالطب التقليدم البد من تعاكف بينهما ُب افريقيا كصبل إب االمن الصحي، ضركرة اف يتفهم االطباء الثقافة  -ُ

 اجملتمعية اثرىا علي الصحة.
 كاضح على أنشطة التوعية كالتثقيف الصحية.أف الثقافة اجملتمعية ُب اثيوبيا كليبّبيا كبوركينافاسو قد أثرت بشكل  -ِ
أف مرض السحائي يبثل ُب بوركينافاسو ما يبكن أف نطلق عليو الثقافة الكلية، كالٍب نعِب هبا )التكامل االجتماعي  -ّ

ل كالثقاُب كىو ارتباط األجزاء اؼبكونة للمجتمع حبيث تصبح كبلن كاحدان، كالوصوؿ إٔب نوع من التفاعل الطبيعي بْب ك
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 Dominant. كسبارس ما يطلق عليو  ُب علم االجتماع )الثقافة اؼبسيطرة(ُمكونات اجملتمع كيكوف ذا خصوصية ثقافية(
Culuter   كالٍب ؽبا مقدرة على فرض قيمها الثقافية كاالجتماعية كأساليب السلوؾ من خبلؿ القوة االجتماعية كالثقافية

كالضبط االجتماعي للتأثّب على اذباىات كسلوؾ أعضاء اجملتمع، كىو  كتستخدـ اإللزاـ ِكالسياسية كاالقتصادية،
مايظهر لنا ُب االعتقاد اجملتمعي العاـ باف مرض السحائي ىو عمل سحر اك شيطا٘ب يتطلب العبلج عن السحرة 

 كالعرافْب.
عامبلن أساسياي ُب ارتفاع  ضعف االقتصاد كالبنيات التحتية للنظاـ الصحي ُب  )ليربيا كاثيوبيا كبوركينافاسو( كاف -ْ

 عدد اغباالت اؼبصابة كالوفيات باالمراض.
اف مرض االيبوال كجهل كانعداـ اؼبعلومات  بشكل رظبي عنو، ساعدت  ُب انتشاره ُب اجملتمع الليبّبم ُب اؼبراحل  -ٓ

فاظ علي ثقافتة علي االكٕب حيث لعبت االشاعة دكر خطّب ُب انتشاره كسط اجملتمع. ككذلك كاف اصرار اجملتمع باغب
اجراء طقوس دفن اؼبيت بواسطة االىل كاالقرباء كاف حاضنة اساسية للمرض، كلكن فيما بعد تفهم اجملتمع كعرب 
القيادات التقليدية كالرظبية كالشعبية، كظبح علي اف يتم الدفن عرب الفرؽ اؼبدربة كاجملهزة من قبل اغبشد الشعيب كالذم 

ية بالقياـ باغبمبلت التثقيفية ّب ظمة الصحة العاؼبية ككزارة الصحة الليبنمبالتعاكف مع  عة من السكاف دربتىو صبا
 تنقل العدكم. كالتوعية كدفن اؼبوٌب بالطريقة الٍب ال

البد من التوعية الدينية كبالذات ُب ؾباؿ استخداـ الدجل كالسحر كالكجور ُب معاعبة بعض االمراض عرب  -ٔ
 ُب اجملتمع. ضببلت التوعية التثقيفية

اف ذبربة اثيوبيا رائدة ُب ؾباؿ مكافحة االيدز كالبفاض معدالت اؼبرض من خبلؿ اؼبشاركة اجملتمعية كالقيادات  -ٕ
 التقليدية كرجاؿ الدين االسبلمي كاؼبسيحي مع الدكلة.

 صعوبة السيطرة علي أف الصراعات كاغبركب السياسية كاالجتماعية البيئية كاالقتصادية كاف ؽبا األثر األكرب ُب -ٖ
 مرض االيبوال ُب ليربيا.

التعاكف بْب حكومات تلك الدكؿ كمنظمة منظمة الصحة العاؼبية كدعم الدكؿ األكربية، ساعد ُب توفّب بيئة صحية  -ٗ
 جيدة للرعاية الصحية ُب اغبد من تلك االمراض.

التفاعل اجملتمعي ُب التنازؿ اؼبرف عن الثقافة اتضح من خبلؿ الدراسة اف حالة التعبئة كاؼبشاركة االجتماعية ك  -َُ
 اجملتمعية السالبة كالعمل للحد من االمراض كانت فاعلة ُب ليربيا كاثيوبيا أكثر من بوركينافاسو.

كلبلص من الورقة باف الثقافة اجملتمعية ُب افريقيا الزالت العنصر اؽباـ الذم يسّب انشطة اغبياة علي كافة 
النظاـ الصحي، كىو مالو من  تأثّب كاضح علي صحة اجملتمع، كنرم اف ذلك يتطلب مبوذج االصعدة كمن بينها 

الطبيب اغبكيم الذم يعرؼ خفايا كطقوس كمعتقدات اجملتمع كاعبانب اؼبهِب الطيب كالصحي لديو حبيث يبكن ذلك 
أمن كمستقر  ُب ربقيق مستقبل من توطيد عناصر الثقة بْب اغبديث كالتقليدم ُب النطاؽ الصحي دبا يسهم ُب النهاية

 كمعاؼ ُب افريقيا.  

أكصت الدراسة بالعمل على التنمية الشاملة لتلك الدكؿ كمراعاة التنمية اؼبستدامة كاستقبلؿ قرارىا. كما أكصت 
 بدعم كمراجعة ىيكلة منظمة الصحة العاؼبية خاصة فيما ىبص جانب الطوارئ الصحية.
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Abstract 
Kano Market Literature has been in existence in Hausa society for over three 

decades (1984-2015). Attempts have been made by many scholars to examine the 

creation and growth of the formative stages of market oriented literature in other parts 

of the world; kitsch, as found in German Literature and Elizabethan Literature in 

England. The central thrust of this study is an attempt to examine the social changes 

or otherwise of Kano Market Literature as it affects Hausa society. The study 

however, hopes to identify and discuss the developmental views of the literature 

towards societal change. The study will also investigate and analyze the various 

dimension of the literature, with emphasis on how that phenomenon helps in the 

development of modern Hausa literature and society.   

KEY WORDS: Popular Literature, Kano Market Literature, Hausa Novels, 

Developmental changes in the society. 
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1.0  Introduction  

Societal change is the law of nature; it can happen in any society with the help 

of the individuals in that particular society. What is obtainable today is always liable 

to change. Social change can be described as the transformation of a given culture and 

social institutions over time. Change in a society can take different forms and 

perspectives. Individuals in a particular society may strive for stability and the society 

may improve from the change initiated by the individuals. This would no doubt 

enhance and contribute towards growing, renewing and accommodating itself to 

change the condition and suffering in the course of time within the society.  

Kano market Literature simply means the Hausa novels or pamphlets that were 

produced by Hausa writers from the 1980s. As is well known, Hausa prose fiction 

passed through generational changes; between the traditional literature to the modern 

literature as a result of which Kano Market Literature notably emerged in the early 

1980s (Halima, 1998). Writers at the time began producing novels without any form 

of writing competition, governmental involvement and editing or supervision from 

experts.  Additionally, the publishers of these early novels were road side publishers, 

who operated without any approval from the relevant authority.    
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In this research therefore, effort have been made to study the emergence of 

Kano Market Literature (KML) and how the novels contribute in changing the 

society.  

2.0  Kano Market Literature: A Historical Overview 

The history and emergence of Kano Market Literature can be traced back to 

1976 when the Federal Government of Nigeria introduced a scheme known as 

Universal Primary Education UPE (a federal government policy aimed at giving free 

primary education to all) (Malumfashi, 1998). Despite the challenges, problems and 

setbacks of the programme, the set of graduates in 1982 formed the new breed of 

readers and writers in northern Nigeria.  

Moreover, the Northern Nigeria Publishing Company (NNPC)- the company 

responsible for publishing pamphlets in northern-Nigeria faced difficulties in the 

publication of these new novels or reading materials. These problems eventually 

forced young writers to take their novels to road side publishers for publishing. Even 

before 1984, during which Talatu Wada released her novel Rabin Raina (soul of my 

Heart), there is an element of love story in Hausa land (Adamu, 2006). It can be 

recalled in 1978 the NNPC organized the second literary writing competition and the 

winners included Hafsatu Abdulwahid’s So Aljannar Duniya, Amadi Na Malam Amah 

by Magaji Dambatta and Mallakin Zuciyata by Sulaiman Ibrahim Katsina (Haruna, 

2009). It should be noted however that these novels emerged through the literary 

writing competition organized by NNPC. This means that they followed the normal 

channel of producing classical novels, a condition which made the, different from the 

normal market literature.  

The 1980s witness a new form of publishing novels with the emergence of Kano 

Market Literature. The new publication by road-side publishers (self-production) did 

not follow laid-down government regulations. This led to production of largely 

soyayya novels (Love novels).  From the production and subsequent release of Rabin 

Raina (Soul of my Heart) by Talatu Wada Ahmed in 1984, writers from all over 

Hausaland begun to release their novels without any delay or resulting form 

bureaucratic process encountered with publishing with a government company, 

(Malumfashi, 2001). This paved way for several writers and the resultant production 

of what is today popularly known as Kano Market Literature.         

From 1990 to 1995 these novels were widely accepted by the majority of the 

populace. Some of the renowned novelists are Dan Azumi Baba, Aminu Abdu 

Na'inna, Ado Ahmed Gidan Dabino, Bala Anas Babinlata, Badamasi Shu'aibu Burji, 

Balaraba Ramat and Alkhamees Bature.  

Between 1996 to 2001 Kano Market Literature reached its peak. This period 

witnessed the emergence of writers’ and readers associations. And From 2002 to 2011 

the system of producing the novels did not differ remarkably from that of the 1980s; 

the only major difference beign the emergence of new writers. The likes of Sa’adatu 

Saminu Kankiya, Saliha Abubakar Zariya, Hadiza Salisu Sharif, Amina Abdullahi 

Shara]a, Zainab Birged and Rahmatu Hassan Sanda they emerged. Old writers such as 

Nazir Adam Salihi, Maje El-Haeej Hotoro, Rahma A. Majid, Hafsat A. Sodangi, 

Zuwaira Isa, Bilkisu Ahmed Funtua also continued with the writing tradition.   
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3.0 Concept of Societal Change  

Societal changes are variations from the accepted mode of life resulting from 

either alteration in geographical condition, cultural changes, social composition, or 

change in ideologies. The changes are also brought about by diffusion or inventions 

within a group or society. Thus, societal change means, a change in the behaviour of 

activities of a people that is different from what was preached their forefathers. It also 

implies changes or improvement of a way of life, setting, or culture and attitude of a 

particular people in a giving society.  

Furthermore, Sociologists consider social or societal change as modification in 

the activities and thought of a people. In essence, it’s the changes that occurred in the 

life patterns of a particular people. Social change occurs in all societies and no society 

remains completely static. This is true of all societies, civilized as well as uncivilized. 

Societal change is a community based change, and not the change of a single person 

or a group of individuals. It is a change which occurs in the life of the entire 

community. In other words, only a change that affect an entire community can be 

regarded as social change (Shelly, NO DATE).  

4.0  The Effect of Kano Market Literature in the Society 

Hausa writers and the literary writings popularly known as Kano Market 

Literature have contributed immensely towards the changes in Hausaland. The readers 

of these novels are mainly youth (Sabe, 2011), especially young women in the 

society. Women in their matrimonial homes read and listen to these novels especially 

when read in various radio programs. These novels contributed a lot in seeing them 

maintain their houses and husbands.  

Additionally, the formation of writers’ and readers’ associations from the 

beginning of 1990s also contributed positively in the production of these 

novels/pamphlets. Associations all over Hausaland were formed with the solid aim of 

uniting writers and readers across Northern Nigeria. In Kano for example, several 

associations such as Kungiyar Matasa Marubuta (Association of Youth Writers), 

Kukan Kurciya and Raina Kama were formed. In Kaduna State there was Ruwan 

Dare Writers Association, and in Sokoto, Kungiyar Matasa Marubuta ta Jihar 

Sakkwato (Sokoto Youth Writers Association) (Adamu, 2006) pointed out.  

These associations came together for the unity and progress of their members in 

the northern various states. They also strived for mutual relation between members. 

Some of them organized seminar series and reading sessions between themselves. 

This alone is an achievement or change in the society, because, as we have seen in our 

discussion of societal change, it reflects or reform the activities and thinking of the 

people. No doubt, seminars and reading sessions help the young change their thinking 

and ways of seeing the world.  

Some of the contributions of these novels towards societal change can be seen 

in how they reflect the society. For example, in Bature Gagare’s Karshen Alewa Kasa 

(End of Sweetness) is the depiction of the animist people and their culture of 

oppression and subjugation. The novel reveals how the traditional rulers oppressed 

their followers and how the people eventually took the law into their own hands, 

thereby bringing an end to the unjust rule.  
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The writer portrays the pattern of leadership in Hausaland and effect of illicit 

behavior in the society through the main character of the novel, Mailoma. Mailoma, 

who was frustrated and hurt by the intimidation of their animist traditional ruler, and 

the died of his wife and mother, left their village Tsaunin Gwano to Kano. After being 

well brought up and trained by his master in Kano, he killed the master because the 

master caught him seducing his wife. He then went to Lagos and joined the Nigerian 

army, but left the army before the end of civil war of 1967 and formed an armed 

robbery team, which he called "Best Five". For some years, Mailoma and his 'best 

five' team were pushed away from Lagos by the security forces. This compelled him 

to return to his village, where he eventually formed a big armed robbery school. After 

forming the school, he gets young boys from neighboring villages and trained them on 

how to steal, shoot, kill and all sort of criminal activities. He also killed the village 

head to avenge the murder of his wife and the destruction of what they worship.  

All these led to the destruction of all he had set up after his return. The school 

and students were eventually lost. It also paid with his life in the process. The lesson 

in the novel showed that it is too dangerous to take law into your own hands.   

Likewise, in the novel of Mace Mutum by Rahma Abdulmajid narrates how 

women were forced to marry men they do not know. What is worst, they are also 

caged and not allowed to go to the hospital for whatever reason a condition which 

made Lami to lose her life during labor (Child birth). Her sister, Fatima who was 

expected to take her place also ran away. Dr. Zubaida picked Fatima and enrolled her 

in school. Her son, Bashir, started seducing Fatima, but when his mother realized, she 

asked him to marry her. Althogh he no longer likes her, he married her to please his 

mother. Fatima suffered in the hand of her husband, and when he abandoned her, his 

friend, Barrister Lawal, started seducing her. Lawal promised to marry her when she 

eventually gets divorced. However, when the husband divorced her, after having 

caught them red handed with the lawyer, he refused to marry her. She left Kano for 

Sokoto. Where she served as maid and finally got married to a prince who is looking 

for childbirth. She got pregnant and gave birth to a girl, while the prince needed a boy 

who will succeed him. The prince divorced her and she left for Lagos with her little 

daughter. 

Fatima suffered and moved from one place to the next, and eventually died 

leaving behind a daughter, Amina, who continued with her mother’s pursuit for a 

good wife, becoming a medical Doctor in the end and forming a non-govemental 

organization that protects and support women.  

The writer narrates how the societies oppressed and marginalize women in their 

matrimonial homes and she believes that the society is not fair to women. These 

problems are known in the society and have no emphatic effect on whoever reads the 

novel.     

5.0  Conclusion 

It can be seen from the paper that Kano Market Literature plays an important 

role in societal change in the way the novels affects the lives of youths (men and 

women). These novels keep in changing the attitude, thinking, and world-view of the 

teeming youths in the society. The society itself cannot change without the 

contribution of the artist, thinkers and wise people from within. It is these kind of 

people that initiate change in the society. KML has indeed played a major role in 

societal change, and despite its setbacks and lapses it continues to have a strong hold 

on the youths, who are the agents of change in any society.  
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 انصراع انقبهي يف إقهيى دارفور بانسوداٌ وآثارِ اإلقهيًيت 
 ) دراست تأرخييت حتهيهيت (

 
 أحمد عبد اهلل محمد آدم

 السودان. -حنتوب -جامعة الجزيرة –دكتور بكمية التربية 
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صراعات كاٟتركب شهدت القارة األفريقية ُب الفًتة اليت أعقبت فًتة التحرر من براثن االستعمار العديد من ال

األىلية الدامية كمن ٍب فقد أصبحت ىذه اٟتالة كاحدة من السمات ا١ترتبطة كا١تتعلقة هبذه القارة ، كعند التطرؽ للصراع 
كالنزاعات ُب أفريقيا تظهر اٟترب األىلية كالنزاع ُب إقليم دارفور بالسوداف بصورة كاضحة كجلية باعتبارىا كاحدة أشٌد 

اليت كاجهت الدكلة السودانية ُب العصر اٟتديث ْتكم أف تأثَتىا ٓب يتوقف عند إحداث حالة من  األزمات كالصراعات
عدـ االستقرار السياسي الداخلي بل تعداه ليصبح مهددان لكياف دكلة السوداف بكلياهتا ، كما أف ىذا الصراع قد 

لصراع الذم دار ُب إقليم دارفور من خبلؿ انسحبت تأثَتاتو علي الدكؿ اجملاكرة للسوداف . ىدفت الدراسة لبياف ا
الوقوؼ على األسباب اليت أدت إٕب ظهور ذلك الصراع ا١تسلح سواء أكانت أسباب داخلية تتعلق ّتغرافية كتاريخ 
 اإلقليم من عوامل بيئية كمناخية كغياب التنمية كالنعرات العرقية كالصراع بُت القبائل العربية كاألفريقية أك عوامل خارجية

متمثلة ُب الدكر اإلقليمي كالدكٕب ُب تأجيج ىذا الصراع ، كإٕب توضيح أ٪تاط الصراع كالنزاع اليت سادت ُب إقليم دارفور 
منذ البدايات األكٕب للصراع ما بُت القبائل حوؿ األراضي للزراعة كالرعي كاليت أدت فيما بعد لتحويل ىذا اإلقليم 

كلة السودانية . اتبعت الدراسة ا١تنهج التارٮتي . توصلت الدارسة لعدة نتائج ٔتشكلتو اٟتالية لواحد من مهددات الد
منها: توصلت الدراسة إٕب عدة نتائج منها: أف الًتكيبة القبلية إلقليم دارفور بتعدد قبائلها كعدـ تصاىرىا ك٘تازجها  

كالرعوية أك ما يسمي باٟتواكَت  كانت كاحدة من أسباب الصراع القبلي ُب ا١تنطقة، ٘تثل حيازة األراضي الزراعية
كا١تسارات بُت القبائل الرعوية كالزراعية من أىم دكافع النزاع، التدىور البيئي الذم أصاب ا١تنطقة ُب القرف ا١تاضي أثر 
تأثَتان كبَتان على ٣تمل األكضاع باإلقليم كمن ٍب فقد كاف من حافزان لقياـ العديد من الصراعات بُت القبائل، كاف 

تشار السبلح كظاىرة النهب ا١تسلح دكر٫تا البارز ُب تأجيج الصراع القبلي با١تنطقة، ال ٗتلو قضية الصراع ُب اإلقليم الن
من دكر خارجي لعبتو دكؿ اٞتوار لتشابك مصاٟتهما ُب ا١تنطقة ْتكم ما تتمتع بو من موارد طبيعية تشكل عنصران 

نطقة ليس صراعان بُت قبائل عربية كأخرل ز٧تية أفريقية كما يصوره البعض مهمان ُب ىذا الصراع، أف الصراع القبلي ُب ا١ت
كإ٪تا ىو صراع بُت ٥تتلف القبائل. توصي الدراسة بضركرة قياـ مشركعات تنموية قومية حىت تعمل على صهر كالقبائل 

ة ُب اإلقليم، أف تسعي ُب بوتقة كاحدة، كضع خطة متكاملة من قبل الدكلة لتقنُت حيازة األراضي الزراعية كالرعوي
 اٞتهات الرٝتية على فرض ىيبة الدكلة كمنع انتشار السبلح كالتصدم لظاىرة النهب ا١تسلح بكل قوة كحسم .
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 المحور األول
 موقع وسكان دارفور

 موقع دارفور  ( 1)
غم من أف شعب الفور أشتق اإلقليم اٝتو من شعب الفور على الرغم من كثرة الشعوب األخرل اليت تقيم بو كعلى الر 

، كيقع إقليم دارفور ُب أقصى اٞتزء الغريب من السوداف ك٭تتل الرقعة (ُ)ال ٭تتل سول مساحة ٤تدكدة من اإلقليم 
شرقان ، كما ٭تتل مساحو قدرىا - َّ ،ُِٕٔمشاالن كخطي-ُُٗاٞتغرافية اليت ٘تتد بُت خطي عرض 

كيلو مًتان كعرضو َُُٕكلية ، كيبلغ طوؿ ىذا اإلقليم حوإب %من مساحتو الَِكيلو مًتان أم حوإب   ّْْٕٔٗ
د من ناحية الشماؿ (ِ)ميل مربعُُْْٔٗكيلو مًتان أم ٭تتلََٔحوإب  ، كحدكده الطبيعية تتمثل ُب أهنا ٖتي

من  بالصحراء الليبية الكربل كمن جهة اٞتنوب ببحر العرب كمشاؿ غريب ْتر الغزاؿ ك٘تتد إٔب الشرؽ من دارفور سلسلة
الكثباف الرملية اليت تعرؼ بالقيزاف كتفصلها عن إقليم كردفاف ، أما من ناحية الغرب فأف ارض اإلقليم تتصل ُب امػتداد 

 (ّ)طبػيعي ّتيػراهنا نتيجػة لوحػدة ا١تناخ كالنبات كالتضاريس
ىذا كيبلغ حدكد دارفور  (ْ)سطى٭تد اإلقليم من ناحية الغرب اإلقليم ْتدكد السوداف مع دكلة ليبيا كتشاد كأفريقيا الو 

 كيلو مًتان كىذا ا١توقع ا١تمتد يكتسب أ٫تية عظمى تتمثل ُب األٌب: ََُٔمع ىذه الدكؿ 
أدل االمتداد الطوٕب الكبَت لئلقليم من الشماؿ إٔب اٞتنوب إٔب تنوع مناخو كنباتاتو ٦تا اكسبو اإلمكانات  -أ

 االقتصادية ا٢تائلة كا١تتنوعة .
قليم البحار الكربل ألنو يبعد عن البحر األبيض ا١تتوسط كايحميطُت ا٢تندم كاألطلسي ٔتسافات يتوسط اإل  -ب

متقاربة كقد أتاح لو ىذا ا١توقع أف يقـو بدكر الوسيط ُب اٟتركة التجارية لعدة قركف بُت دكؿ ا١تنطقة ك٦تا ساعد على 
 ذلك ما كانت تنعم بو من امن كاستقرار . 

 طريق اٟتج بُت األراضي ا١تقدسة كغرب أفريقيا كيعترب أىم ٤تطة لوسطية موقعو بينهما. كقوع اإلقليم ُب  -ج
ساعد موقع دارفور النائي كبعدىا عن حلبة تنافس الدكؿ االستعمارية على أف تنعم باستقبل٢تا حىت أكاخر القرف   -د

 التاسع عشر ا١تيبلدم .
بشرية من ْتر الغزاؿ كليبيا كا١تغرب كغرب أفريقيا إليها كاإلقامة هبا،  أدل ىذا ا١توقع اٞتغراُب ا١تمتد النتقاؿ عناصر -ق

ك٧تد أف دارفور منظمة تنظيمان دقيقان ألف جبل مرة يتوسطها كيشق اإلقليم لنصفُت نصف شرقي كنصف غريب كالنصفُت 
 (ٓ)٫تا سهلُت ٦تتدين.

 سكان دارفور ( 2)
على حسب أك ا١تناطق اليت  ٕتاىات فمنهم من قسمهملقد إتو الباحثوف ُب تقسيم سكاف دارفور لعدة ا

يسكنوهنا ، كمنهم من قسم سكاف اإلقليم على حسب نوع اٟترفة اليت ٯتتهنوهنا كيعيشوف عليها ، كما إتو فريق ثالث 
َت فقد من الدارسُت لتقسيمهم علي حسب ا١تناطق اليت كفدكا منها كالقبائل الكبَتة اليت تفرعوا منها ، أما الفريق األخ

 (ٔ)ماؿ لتقسيمهم علي حسب اٞتنس الذم ا٨تدركا منو مثل القبائل العربية كغَت العربية.
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فاألرجح لتقسيمها ما ذىب إليو االٕتاه األخَت كمرٌدة لوجود بعض القبائل ُب أكثر من موقع ، كما أف التوزيع 
ة أما على أساس ا١تناطق اليت نزحوا منها على حسب اٟترفة يصبح فضفاضان الشًتاؾ الكثَت من القبائل ُب حرفة كاحد

 كالقبائل اليت تفرعوا منها ففيو خبلؼ كبَت لتضارب كتناقض الركايات مع بعضها البعض .

كىي الرغم من أهنا غَت عربية إال أهنا تأثرت بالنفوذ العريب نسبان كثقافة إذ إف الدماء القبائل األفريقية )الحامية(:  -أ
ماء السكاف األصليُت ، كموقع دارفور أدم لتعرضو ١تختلف ا١تؤثرات السبللية ففي الشماؿ يوجد العربية قد اختلطت بد

األثر اللييب كما توجد العناصر القدٯتة إضافة لعناصر تغلب عليها الز٧تية ك٢تا قرابة بسكاف ْتر الغزاؿ ُب ا١تناطق 
 ك٢تذا ٯتكن حصر ىذه القبائل األفريقية ُب األٌب:  (ٕ)اٞتبلية.

كيكونوف اكرب ٣تموعة مستقرة ُب غرب دارفور كىم سكاف جبل مرة كالسهل الذم ينحدر منو غربان ، كيطلق  الفور -
اٝتهم على سكاف اإلقليم األصليُت كىم زنوج ينقسموف إٔب الكنجارة كالتنجور كيعتمد سكاف السهل منهم على 

 (ٖ)اٞتبل فيزرعوف القمح كا٠تضركات.الزراعة كيربوف األبقار كالضأف كا١تاعز لبيعها ، أما سكاف 
كيسكنوف ُب مشاؿ غرب دارفور ، كيعد كادم ا٢توار أىم معآب أكطاهنم التضاريسية حيث تتوفر بو ا١تياه ُب  :الزغاوة -

موسم اٞتفاؼ ، ك٢تم امتداد داخل تشاد ككانوا ينتشركف مشاالن حىت بئر النطركف الذم ارتبط هبم سابقان، كىم فريقاف 
كهبا كزغاكة الدهكرة ، كيزرعوف اٟتبوب ُب ا٠تريف كاىم قراىم الطينة ككارنوم كأـ برك ك يرعػػػوف اإلبل كالضأف   زغاكة

  (ٗ)كا١تاعز ، كلكنهم بعد أف تعرضت ديارىم للجفاؼ نزحوا كاستقركا حوؿ ا١تدف.
كلموف تشبو لغة النوبية ، ٝتو على اٞتبل الذم يسكنوف فيو مشاؿ شرؽ دارفور كىم من أصل نويب كيت :الميدوب -

كيعتمدكف على الرعي ُب األكدية اليت تنحدر من جبل ميدكب كما يزرعوف األرض باٟتبوب ، كتعترب قرية ا١تاٟتة ا١تركز 
  (َُ)الرئيسي ٢تم ك قراىم بيوهتا من اٟتجارة كالطُت كتشبو مساكن القرل النيلية.

فور كلكنهم نزحوا إٕب شرقها لضغط قبائل الزغاكة عليهم ، كال يعرؼ قبيلة عظيمة كانوا يسكنوف ُب مشاؿ دار  :البرتي -
منبعهم األصلي كلكن من أشكا٢تم يبدك ككأهنم خليط من الفور كالعرب كلغتهم تشبو لغة الزغاكة  رغم كثرة كجود 

ُب قرل صغَتة  ، كلقد كانوا كثنيُت حىت القرف الثالث عشر ا١تيبلدم ٍب اسلموا كيعيشوف(ُُ)الكلمات العربية فيها
 (ُِ)كيزرعوف الكثباف الرملية كلكن زراعتهم تتعرض دائمان للفشل بسبب تذبذب األمطار.

مشاالن كيًتكزكف حوؿ كادم كجا ك٢تم  ُْك  ُِكيعيشوف على اٟتدكد الغربية لدارفور بُت خطي عرض  :المساليت -
زاكج بينهم فدخلوا اإلسبلـ ، كىم يعملوف بالزراعة امتداد داخل تشاد ،كىم زنوج يدعوف االنتماء للعرب كرٔتا حدث ت

 (ُّ)على ضفاؼ األكدية ك٢تم سلطاف مقره اٞتنينة ، كقد اشتهركا بالشجاعة كالفركسية.
كىم زنوج يشبهوف ُب تكوينهم اٞتسماين كعاداهتم أىل كدام كبرنو كيعتقد أهنم من أصل نويب للتشابو ُب  :البرقد -

 (ُْ)يسكنوف مشاؿ كشرؽ مدينة نياال كيعملوف بصناعة اٟتديد.٢تجتهم  مع ٢تجة النوبة ك 
كموطنهم األصلي ُب ْتر الغزاؿ ٍب ىاجركا لدارفور، ككانت أـ السلطاف ٤تمد الفضل منهم فأعفاىم من ىذا  :البيقو -

لقبائل األفريقية كما توجد باإلقليم بعض ا  (ُٓ)التقليد كىم قبيلة صغَتة ك٢تم سلطاف خاص هبم ك٬تاكرف الداجو كالربقد.
 مثل الفبلتا كالبديات ك الداجو كا١تيما كالقرعاف كالتاما كغَتىم .

ُب أكاسط القرف التاسع عشر ا١تيبلدم ازداد العرب ٔتصر ازديادان كبَتان لكن األكضاع تغَتت بعد القبائل العربية:  -ب
غيَت ُب الطبقة اٟتاكمة ُب مصر نقمة ـ ، فكاف ىذا التٕٖٔذلك الف كالة مصر أصبحوا من غَت العرب منذ عاـ  
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على العرب الذين تضررت مصاٟتهم ، كالف األقباط من أىإب الوجو القبلي ُب مصر كانوا يعدكهنم دخبلء عليهم كما 
أصبح رجاؿ اٟتكم ٭تتقركهنم ، ٢تذا فكركا ُب مغادرة ىذا الوطن ٗتلصان من قبضة االستبداد فكاف السوداف ملجأ 

من القبائل العربية اليت ىاجرت للسوداف قبيلة جهينة ككنانة كفزارة كربيعة ، ككل ىذه القبائل استقرت ُب ، ف (ُٔ)٢تؤالء.
كمن أشهر القبائل العربية  (ُٕ)٥تتلف بقاع السوداف كمنها دارفور ك٘تثل األصوؿ للقبائل العربية اليت تعيش هبا حىت أالف

 اليت تعيش فيها:  
ة ٯتتازكف ٓتفة اٞتسم كالنحوؿ ك٢تم تقاطيع ٚتيلة كٟتى خفيفة ،كٯتتد إقليمهم من ناحية ٝتر البشر  قبائل البقارة: -

الغرب ّتوار ْتَتة تشاد كجنوبان حدكدىم تتاخم األقاليم الز٧تية كأب الشماؿ ٬تاكركف الفور ، كىم ابرز قبائل السوداف 
دكد ُب إتاه الشماؿ كاٞتنوب ٦تا أتاح ٢تم فرصة ُب الصفات اٟتربية  ، كإقليمهم كاسع جدان من الشرؽ للغرب كلكنو ٤ت

 ، ينقسموف لعدة قبائل صغَتة ىي : الرزيقات كالتعايشة كا٢تبانية كبٍت ىلبة. (ُٖ)االنتقاؿ دكف االلتزاـ بوطن كاحد
عة كىم من أشهر قبائل األبٌالة كأرضهم ىي أرض القوز كالسافنا الشوكية اليت ال تكفي أمطارىا لزراالكبابيش:  -

عملوا على التكيف مع بيئتهم حيث اعتادت حيواناهتم على قلة ا١ترعي كعدـ توفر ا١تياه ك٢تم ٪تطُت  (ُٗ)اٟتبوب.
للعيش فهم يستقركف ُب موسم اٞتفاؼ من ديسمرب إٔب يونيو كينتقلوف ُب فصل ا١تطر من يوليو إٔب نوفمرب ، ك٭تصلوف 

  (َِ)على ا١تياه من صحراء بيوضة ككادم ىور .
ال تعد من القبائل الكبَتة كىي فرع من فزارة كموزعُت ما بُت كردفاف كدارفور كبعضهم ٣تاكر للرزيقات المعاليا:  -

 (ُِ)كمعظم أكطاهنم إٔب الغرب من دار حامد كأكثرىم رعاة إبل كاف كاف بعضهم مستقر ُب القرل.
ا١تهدية فنقص عددىم كىم رعاة إبل كديارىم بالقرب يرجعوف لقبيلة فزارة أيضان كلكنهم تعرضوا للقهر أياـ  الزيادية : -

 (ِِ)من دار حامد.
كقد كاف ٢تم شأف كبَت فيما مضى بكردفاف كدارفور حيث كانوا منافسُت للكبابيش ُب النصف الشمإب بنو جرار:  -

   (ِّ)من اإلقليمُت السابقُت ، كتربطهم أكاصر قرىب بقبيلة فزارة.
عيشوف إٔب اٞتنوب من كادم أزـك ك٢تم لساف عريب فصيح ، كيرعوف أبقارىم ُب فصل كىم رعاة بقر كي: بني حسين -

اٞتفاؼ على طوؿ كادم بارم كما يرعوهنا داخل كتلة جبل مرة ، كما توجد باإلقليم بعض القبائل العربية األخرل 
 (ِْ)الصغَتة مثل اٟتمر كا١تناصرة كبنو فضل كا٢تواكير كبنو عمراف كغَتىم.

 اني المحور الث
 أسباب وأنماط الصراع القبمي في دارفور

بعد أف استعرضنا ُب الفصل موقع كسكاف دارفور سوؼ تتناكؿ الدراسة ُب ىذا الفصل األسباب اليت أدت إٕب 
ظهور الصراع القبلي ُب دارفور مع بياف أ٪تاط كأنواع الصراع اليت دارت ُب ىذا اإلقليم ، من ا١تعركؼ أف الصراع القبلي 

ٝتة من ٝتات اجملتمعات التقليدية خاصة ُب الدكؿ األفريقية النامية ا١تتميزة بالتعدد العرقي اإلثٍت كالثقاُب، فالصراع يعترب 
بوصفو مفهومان فإنو يدؿ على الظركؼ اليت تشتبك فيها ٣تموعات بشرية ٤تدكدة ا٢توية ُب معارضة كاعية مع كاحدة أك 

، ك٢تذا  (ِٓ)وية كذلك بسبب إتباع ىذه اٞتماعات ما ال يتوافق مع أىدافهاأكثر من اجملموعات البشرية ايحمدكدة ا٢ت
فالصراع ىو جزء من اٟتياة ألنو ال حياة ببل صراع فالسنن اإل٢تية تسَت كفق قوانُت الصراع ُب أكسع مساحاهتا من أجل 

 (ِٔ)٢تزٯتة بُت الدكؿ كا١تمالك .إحبلؿ األمم مكاف غَتىا لذا فهو الذم يغَت خارطة العآب كيغَت من ميزاف النصر كا
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ىذا كقد تطور الصراع القبلي ُب دارفور عرب اٟتقب التارٮتية ا١تختلفة حىت صار ُب الوضع الراىن قضية جوىرية 
ارتبطت بتاريخ ىذا اإلقليم ، فهذا الصراع ترجع بداياتو األكٔب ُب العصر اٟتديث للفًتة اليت أعقبت استقبلؿ السوداف 

ـ كذلك بسبب اٟتدكد كعدـ ُٔٓٗدليل على ذلك الصراع الذم نشب بُت قبيليت الربٌب كالزيادية ُب عاـ مباشرة كخَت 
كىذا ٦تا يدلل على قدـ الصراع كٕتذره ُب اإلقليم منذ تلك الفًتة حىت العصر اٟتإب مع اختبلؼ طفيف  )*(دفع العشور

كتطوره ليصبح من أىم ا١تشكبلت  راع القبلي ُب دارفورأسباب أدت إٕب ظهور الص ىنالك عدة(ِٕ)ُب أسبابو كأ٪تاطو ، 
اليت يعاين منها اإلقليم ُب الوقت الراىن كذلك الٗتاذه أبعادان جديدة كخطَتة ، كٯتكن تلخيص األسباب اليت أدت إٕب 

 بركز ىذا الصراع للعوامل التالية :
 والمراعي (82)الصراع حول المراحيل (1)

أىم األسباب اليت تؤدم لظهور الصراع القبلي ُب إقليم دارفور كذلك لطبيعة قبائل  تعترب ا١تراحيل كا١تراعي من
ا١تنطقة الرعوية ، فنتيجة لبيئة دارفور اٞتافة كشبو الصحراكية ُب الشماؿ كاليت تدفع القبائل الرعوية للهجرة جنوبان للرعي 

ألف مناطق ىجرهتا اٞتنوبية تكثر هبا األمراض اليت  ُب ا١تناطق األكثر أمطاران كحاجتها للعودة مشاالن ُب موسم ا٠تريف
تفتك ٔتاشيتهم فإهنم يرجعوف مشاالن لديارىم ٠تلو الشماؿ من تلك اآلفات كلوجود اٟتشائش كىي ما يعرؼ بالنشوؽ 

كا١تزارع  كلقد كاف باإلقليم حوإب الثبلثُت مرحاالن كمثلت لفًتات طويلة الضابط لسبلمة مركر القبائل الرعوية بُت القرل
ألهنا كانت ٤تكومة بأعراؼ ٖتافظ عليها مثل أهنا ٘تر بعيدان عن القرل احًتامان ٟترماهتا كدكف إتبلؼ ٤تصوالت ا١تزارعُت 
مع إخطارىم ٔتواعيد مركرىم بتلك ا١تناطق مع عدـ التعرض للرعاة كٛتاية حقوقهم ُب موارد ا١تياه كغَت ذلك من 

 (ِٗ)عبلقات كدية بُت اٞتانبُت للتبادؿ ا١تنفعي الذم كاف ٭تدث بينهما . التقاليد كىذا ما كاف يدفع لنشوء
كلكن ُب الفًتات البلحقة فقد كانت ا١تراحيل تسبب االحتكاكات كا١تنازعات بُت القبائل الزراعية كالقبائل 

ية بدأت تتحرؾ ُب الرعوية كبالتإب كانت من أىم العوامل اليت قادت لظهور الصراع القبلي ، ألف اجملموعات الرعو 
٣تموعات كبَتة لعدـ إحساسها باألمن كىذا ما دفع لتضاعف مواشيها مع عدـ ٖتمل ا١تراحيل لتلك األعداد من 
القطعاف ، كُب اٞتانب اآلخر فقد حٌتمت الزيادة ُب أعداد سكاف اإلقليم علي ا١تزارعُت التوسع ُب زراعة بعض مناطق 

متابعة السلطات ٟتركة ا١تراحيل كسٌد بعض السكاف للطرؽ ا١تؤدية ١تشارب ا١تياه  ا١تراحيل كا١تسارات ، باإلضافة لعدـ
 (َّ)كحرؽ ا١تراعي .

ك٢تذا فقد أضحت ا١تسارات كمراحيل الرحل من األسباب اليت قادت لظهور الصراع القبلي باإلقليم ، كغالبان ما 
تلفة تتضارب مصاٟتهما حوؿ ا١تياه أك ا١ترعي ٍب ٭تدث النزاع حينما تلتقي قبيلتاف أك أكثر تنتمياف ألصوؿ عرقية ٥ت

٭تدث االحتكاؾ الذم يتحوؿ ١تناكشات بُت الطرفُت ٍب يتطور لصراع قبلي مسلح أكثر عمقان كخطورة ، كمن أمثلة 
ـ ، الصراع بُت الرزيقات كا١تسَتية ُٖٕٗالصراع الذم دار حوؿ ا١تراحيل النزاع الذم حدث بُت التعايشة كالسبلمات 

 (ُّ)ـ .ُٖٔٗـ كالصراع بُت العرب كالفور عاـ ُٕٗٗ عاـ

 والديار (28)الصراع حول الحواكير( 2)
تعترب اٟتواكَت كالديار جزءن أصيبلن من ا١توركث الثقاُب ألىل دارفور كمن ٍب فقد أصبحت حقوقان مكتسبة ال ٯتكن 

نحت للقبيلة كٝتيت باٝتها ، كلكن ىنالك بعض التنازؿ ، خاصة كأف كل قبيلة باإلقليم ٢تا داران أك منطقة أك حاكورة م
القبائل الصغَتة أصبحت ال حواكَت ٢تا ُب السابق ك٢تذا فقد بدأت تطالب بإلغاء نظاـ اٟتواكَت كديار القبائل كالعمل 
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د بقيم جديدة ُب جانب توزيع األراضي على إنساف اإلقليم بدالن من االحتكاـ للقيم ا١توركثة منذ القدـ ، كمن ٍب فق
بدأت بعض ىذه القبائل ُب استخداـ العنف كاستفزاز ا١تواطنُت كتركيعهم بغرض إجبارىم على مغادرة أراضيهم ىذا مع 
استقدامهم لبعض بطوهنم من دكؿ اٞتوار لبلستقرار ُب تلك األراضي اليت ًب االستيبلء عليها كتوطينهم فيها لتصبح 

قابل فقد ٘تسكت القبائل الكربل ْتقوقها ُب مساحات األراضي اليت ٘تتلكها ، ُب ا١ت (ّّ)مسألة امتبلكهم ٢تا أمران كاقعان 
كحازهتا عرب الوثائق القانونية اليت تؤيد ذلك كبدأت ُب الدفاع عنها باعتبارىا حقان مكتسبان ال ٯتكن التفريط فيو ك٢تذا 

كالذم أدل بدكره لظهور بعض  فقد ظهر التناقض بُت ىذه األطراؼ فيما يتعلق بقضية امتبلؾ األراضي كاٟتواكَت
 (ّْ)النزاعات كالصراعات حو٢تا ٍب تطور لصراع قبلي مستفحل كحركب قبلية دامية ٓب يشهد ٢تا إقليم دارفور مثيبلن ٢تا .

كلكل ما سبق فقد أصبحت قضية اٟتواكَت كملكية األراضي كاحدة من القضايا اليت أدت إٕب أخطر اٟتركب 
ض القبائل بدأت ُب تكوين مليشيات مسلحة خاصة هبا للدفاع عن أراضيها ٦تا ساعد على القبلية ُب ا١تنطقة ألف بع

تأجيج تلك الصراعات ، كخَت دليل على ذلك اٟتركب اليت نشبت بُت قبيليت ا١تساليت كالقبائل العربية كاليت جرت ُب 
ـ ، كالصراع الذم دار كذلك ُٗٗٗـ كاليت استمرت حىت عاـ ُٓٗٗمناطق ٥تتلفة من ديار ا١تساليت كذلك ُب عاـ 
ـ ، كالصراع الذم دار بُت الزغاكة كالرزيقات ُب الضعُت عاـ ُٖٗحوؿ اٟتواكَت بُت السبلمات كالتعايشة عاـ 

ك٦تا ال شك فيو أف العوامل البيئية قد لعبت دكران ُب تأجيج الصراع القبلي حوؿ اٟتواكَت كملكية  (ّٓ)ـ، ُٔٗٗ
ت خبلؿ القرف ا١تاضي ١توجات من اٞتفاؼ كالتصحر ٓب يشهد ٢تا اإلقليم مثيبلن كىذا ما األرض، ألف ا١تنطقة قد تعرض

دفع ببعض اجملموعات القبلية للتغلب على ىذه القضية بالنزكح من مناطقها كاالستقرار ُب مناطق أخرل ٓب تكن ملكان 
ا١تورد االقتصادم األكؿ ٢تا ، كىذا بدكره أدم ٢تا حفاظان على قطعاهنا من ا١تاشية اليت تعتمد عليها ُب معاشها كاليت ىي 

 (ّٔ)لربكز الصراع بُت تلك القبائل .

 التدىور البيئي ( 3)
تأثر السوداف ببعض الكوارث الطبيعية كالبيئية مثلو مثل بقية الدكؿ األفريقية مثل اٞتفاؼ كالتصحر كذلك منذ 

وارد الطبيعية اليت يعتمد عليها الناس ُب معاشهم ، ككاف ستينيات القرف ا١تاضي ، كقد نتج عن ذلك تدىور مريع ُب ا١ت
تأثر إقليم دارفور هبذه الكوارث بليغان ككاضحان ككبَتان ألف عوامل التصحر كاٞتفاؼ قد أدت إٕب زكاؿ الغطاء النباٌب كمن 

ر ا١تياه كىذا ما دفع ٍب قلة األمطار اليت يعتمد عليها بصورة رئيسية الرعاة كا١تزارعُت ، كادم ىذا األمر لشح مصاد
اٟتكومات ٟتفر اآلبار ُب بعض ا١تناطق كاليت أصبحت بدكرىا مصدران للصراع ألف ىذه اآلبار قد حفرت ُب ديار بعض 
القبائل اليت أصبحت تتعامل كأهنا صاحبة تلك اآلبار بينما ترم القبائل األخرل بأف ىذه اآلبار مشاريع قومية ك٢تذا 

 (ّٕ)ل كىذا ما يقود لبعض النزاعات.فهي مشاعة بُت كل القبائ

باإلضافة لذلك فقد أدم اٞتفاؼ ُب دارفور لنزكح بعض اجملموعات كالقبائل إٕب ديار أخرل كإذا ربطنا ذلك 
بالسعة االستيعابية لؤلراضي اٞتديدة اليت نزحت ٢تا تلك اجملموعات فإف ىذا ٦تا يقود ٟتدكث الصراع بُت الفئتُت كخَت 

ـ ألف القبيلة األخَتة قد نزحت كاستقرت ُب ديار ُٔٗٗنزاع الذم كقع بُت الرزيقات كالزغاكة عاـ دليل على ذلك ال
األكٔب كبدأت ُب ترتيب أكضاعها االجتماعية للسيادة على ا١تنطقة ٦تا حسبتو الثانية توغبلن علي حقوقها التارٮتية ، 

ٌب من دكؿ اٞتوار األفريقي كتستقر ُب ديار ليس ىذا فحسب بل أف اٞتفاؼ كالتصحر قد دفع ببعض القبائل لتأ
القبائل السودانية ْتكم التداخل كالتجاكر كمن ٍب فقد أدم ذلك ٟتدكث بعض الصراعات ألف اجملموعات كالقبائل 

 (ّٖ)الوافدة كانت ال تتقيد باألعراؼ كالعادات كالقيم ا١تتوارثة ُب دارفور .
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 انتشار السالح( 4)
بركز ظاىرة الصراع القبلي مع العوامل السابقة ظاىرة انتشار السبلح النارم ُب أيدم  من األسباب اليت أدت إٕب

القبائل بدارفور ألف طبيعة ا١تنطقة ا١تتسعة كاليت ٖتوؿ دكف انتشار قوات الشرطة كانت ٖتتم على ا١تواطنُت ٛتل السبلح 
بلح ٤تصوران ُب بعض الفئات ككاف سبلحان ُب ٖتركاهتم للحفاظ على أنفسهم ك٦تتلكاهتم ، كُب السابق كاف ٛتل الس

مرخصان بو من قبل السلطات كلكن ىنالك بعض اٟتركب اإلقليمية اجملاكرة قد ساعدت على دخوؿ السبلح النارم 
لدارفور بكميات كبَتة مثل اٟتدكد اإلثيوبية ، ككذلك الصراع ُب تشاد الذم كاف معربان لدخوؿ األسلحة النارية الثقيلة 

كاٟتركب اليت دارت بُت نظاـ معمر القذاُب كحسُت ىربم ُب مشاؿ تشاد بسبب النزاع حوؿ منطقة أكزك أدت  لئلقليم ،
   (ّٗ)لتسرب األسلحة لدارفور عن طريق تشاد.

ـ من ركافد السبلح النارم ُٕٔٗكما مثل قياـ اٞتبهة الوطنية السودانية ضد حكم جعفر ٤تمد ٪تَتم عاـ 
 كانت تستخدمها تلك اٞتبهة قد دفنت ُب كادم ىور كمن ٍب فقد تعرضت للسرقة من باإلقليم ألف األسلحة اليت

ـ بتسليح مليشيات قبيليت ا١تسَتية كالرزيقات ُب ُٖٔٗبعض القبائل ، كما قامت حكومة الصادؽ ا١تهدم ُب العاـ 
اف كذلك من العوامل اليت حرهبما ضد اٟتركة الشعبية لتحرير السوداف ، كما مثلت اٟترب اليت دارت ُب جنوب السود

كبالتإب فقد كاف انتشار السبلح النارم بإقليم دارفور من العوامل اليت أدت  (َْ)أدت لغزك ا١تنطقة بتلك األسلحة.
كقادت إٕب تأجيج عملية الصراع القبلي باإلقليم ألف استخداـ تلك األسلحة ٮتٌلف األعداد الكبَتة من القتلى كاٞترحى 

 يعمق من تلك ا١تشكلة.  كبالتإب ىذا ٦تا

 والنيب المسمح (14)ظاىرة واليمبتة( 5)
ألف النظاـ االجتماعي ُب بعض مناطق السوداف يقـو على النظاـ القبلي الذم يقـو على العصبية القبلية ٢تذا 

علي ىذه فقد ارتبط ذلك بعدة عادات منها ظاىرة إغارة أفراد قبيلة على القبائل األخرل بغرض هنب مواشيها كيطلق 
الظاىرة عدة أٝتاء ُب البيئات السودانية مثل القيماف أك ا١تهاجرة أك السركجية كىي من الظواىر اليت قادت لظهور بعض 
الصراعات بُت ٥تتلف قبائل السوداف كُب ٥تتلف مناطقو ، ككاف ا١توركث القبلي ال يعترب ىذا الصنيع عاران بل كانت 

كالرجولة ك٢تذا فقد كانت أشعار كأىازيج كأغاين القبائل ٖترض علي ىذا ترل فيو مظهران من مظاىر الشجاعة 
  (ِْ)األمر.

كتعٌد ظاىرة النهب ا١تسلح كاحدة من مظاىر ا٢تمبتة مع تغَت بعض ا١تفاىيم ألهنا أكسع انتشاران كأكثر خطورة 
ح كفقداف ا١تواطنُت ١تواشيهم نتيجة كتعقيدان من ا٢تمبتة، ىذا كقد بدأت ىذه الظاىرة تنتشر ُب اإلقليم مع انتشار السبل

لعوامل اٞتفاؼ كالتصحر ٦تا دفع ببعض اجملموعات للنهب ا١تسلح لتعويض تلك القطعاف كقد ارتفعت كتَتة عمليات 
ـ ، كما أصبحت مهنة لذكم النفوس الضعيفة كطاليب ُٖٖٗـ / ُّٖٗالنهب ا١تسلح خبلؿ السنوات ما بُت عامي 

لقبائل كانتشرت األمثاؿ اليت ٖترض على ىذه الظاىرة كاليت منها قو٢تم )العندك كبلش بعيش الثراء السريع من ٥تتلف ا
بببلش( كقو٢تم )ساعتُت ُب أـ قوزين أفضل من اغًتاب سنتُت(، كمن أمثلة الصراع الذم ٭تدثو النهب ا١تسلح الصراع 

 (ّْ)ـ.ُٖٖٗالذم دار بُت قبيليت البديات كالفور عاـ 
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 غياب التنمية( 6)
من العوامل اليت أدت إٕب تعميق الصراع القليب ُب دارفور غياب برامج التنمية ألف غالبية سكانو يعيشوف ُب  

مرحلة االقتصاد ا١تعيشي الذم يعتمد على الزراعة كالرعي ، مع عدـ كجود الشبكة ا١تتكاملة من الطرؽ ا١تعٌبدة اليت تربط 
رتفاع نسبة األمية لعدـ انتشار التعليم النظامي ، كما تعاين ا١تنطقة كذلك من ما بُت مناطق اإلقليم ا١تًتامية باإلضافة ال

ضعف كسائل اإلعبلـ ا١تختلفة كاألندية الثقافية كاالجتماعية ، كلكل ما سبق فإف عدـ كجود ا١تشركعات التنموية اليت 
القبلية معدكمة كىذا ٦تا عٌمق من قضية ٘تكن أبناء ا١تنطقة للعمل سوية لتحقيق ا١تصاّب ا١تشًتكة ال تقـو على الركابط 

 (ْْ)الصراع القبلي ُب دارفور.
 

 االرتباط بأزمات الحدود المجاورة ( 7)
ألف حدكد اإلقليم اٞتغرافية ٕتاكر مناطق شهدت بعض النزاعات كاليت بدكرىا أثٌرت على ٣تمل الصراع القبلي  

ـ / ُٖٓٗاع ُب الشريط السوداين اللييب التشادم ما بُت عامي الدائر بدارفور كمن ذلك اٟتدكد مع دكلة ليبيا حيث النز 
ـ كما تبع ذلك من توغل للقوات الليبية إلقليم دارفور الذم أصبح مسرحان للصراع بُت اٞتيوش الليبية كالتشادية ُٖٗٗ

كانت مسرحان   كىذا من العوامل اليت أدت لتدفق األسلحة للمنطقة، أما حدكد اإلقليم مع دكلة أفريقيا الوسطي فقد
للصراع بسبب اعتداءات جيوشها على منطقة أـ دافوؽ للسيطرة على موارد ا١تياه هبا باإلضافة للتداخل القبلي الذم 
جعل من العسَت التفريق بُت سكاف ا١تناطق اٟتدكدية كىذا ٦تا ساعد على النهب ا١تسلح كٕتارة السبلح بُت 

 (ْٓ)الدكلتُت.
لة تشاد فقد كانت ٤تطان للعديد من الصراعات نتيجة للتداخل القبلي بُت حدكد منطقة دارفور مع دك  اأم

الدكلتُت ، كما ظل اإلقليم ملجأ للمعارضة التشادية كاٗتذتو قاعدة لبلنطبلؽ لئلطاحة باٟتكومات التشادية القائمة 
كٕتوب أ٨تاء اإلقليم كمن ذلك اٞتيوش اليت كانت ٖتت قيادة إدريس ديٌب اليت كانت تعسكر بالقرب من مدينة كتم 

دكف رقيب كتقـو بعمليات النهب كالسلب، كما تبع ذلك من توغل القوات اٟتكومية التشادية لداخل اٟتدكد السودانية 
للقضاء على جيوش إدريس ديٌب ، كلكل ما سبق فقد فإف عدـ االستقرار السياسي اليت كانت تعاين منو أم من دكؿ 

  (ْٔ)سلبان على ٣تمل األكضاع ُب ا١تنطقة. اٞتوار إلقليم دارفور كاف ينعكس

 المحور الثالث 
 اآلثار الداخمية واإلقميمية لمصراع القبمي في دارفور

من ا١تؤكد أف الصراع القبلي الدائر ُب إقليم دارفور سوؼ تًتتب عليو الكثَت من النتائج كالتداعيات على 
جٌذر ىذا الصراع كتطوره طيلة السنوات السابقة ، ك٢تذا سوؼ ا١تستويُت ايحملي الداخلي كا٠تارجي اإلقليمي نتيجة لت

 نستعرض بعض النتائج كاآلثار اليت ترتبت على ذلك كاليت منها :
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 اآلثار الداخمية ( 1)
 من اآلثار الداخلية اليت نتجت عن الصراع القبلي ُب إقليم دارفور التإب:

على اٞتوانب االقتصادية ألف أطراؼ النزاع أصبحت غَت قادرة على  أثٌر الصراع القبلي باإلقليم اآلثار االقتصادية: -أ
ا١تسا٫تة ُب اإلنتاج الزراعي كالرعوم نتيجة لبلضطراب األمٍت، كما توقف ٘تويل ا١تشركعات الزراعية كالرعوية كأحجم 

تيجة عمليات الصراع رأس ا١تاؿ عن االستثمار ُب اإلقليم لتهور األمن كزيادة ا١تخاطر ، كتعطلت اٟتركة التجارية ن
 (ْٕ)كالنهب ا١تسلح كمن ٍب فقد حدث الكساد التجارم تبعان لذلك.

نتج عن الصراع القبلي باإلقليم انتشار ا٠توؼ كسط القبائل الصغَتة لتخوفها على أركاحها  اآلثار االجتماعية: -ب
ت اٟتركب كالنهب ا١تسلح كازدياد % من األطفاؿ من الدراسة لبل٩تراط ُب عمليأَك٦تتلكاهتا ، كإٕب تسرب حوإب 

عدد ا١تشردين با١تدف الكربل ، ا٢تجرة كالنزكح كما يًتتب عليهما من عوامل تفشي اٞترٯتة كالبطالة ، كما أدت النزاعات 
القبلية لتكريس التعصب القبلي كاٞتهوم ، كما أصبحت معسكرات النازحُت مكانان مأكم ١تعتادل اإلجراـ كسوقان 

  (ْٖ)ات كاألعماؿ ا١تنافية للقيم الدينية اإلسبلمية كغَت ذلك من ا١تفاسد.لتجارة ا١تخدر 
من اآلثار السياسية اليت ترتبت على الصراع القبلي ُب دارفور االستقطاب القبلي اإلثٍت ُب  اآلثار السياسية: -ج

ُب تأطَت العمل السياسي على  األحزاب السياسية لضماف الفوز ُب االنتخابات ك٢تذا فقد لعبت األحزاب السياسية دكران 
 أساس قبلي 

من النتائج اليت ترتبت على الصراع القبلي ُب اإلقليم توقف عجلة التنمية لتوقف إكماؿ اآلثار التنموية:  -د
ا١تشركعات اليت كاف ٯتكن أف تؤدم لزيادة دخل الفرد ُب ا١تنطقة مثل مشركع جبل مرة للتنمية الريفية ا١تموؿ من قبل 

كربية ا١تشًتكة ، كتوقف أعماؿ ا١تنظمات الدكلية اليت تعمل ُب اجملاالت التنموية لسيادة النزاعات كاٟتركب ، السوؽ األ
باإلضافة إلغبلؽ بعض البنوؾ لبعض فركعها ُب ا١تدف لتكرر عمليات هنبها ، ك٢تذا فقد كانت الصراعات ا١تسلحة من 

  (ْٗ)ية ُب دارفور.أىم العوامل اليت أدت لتوقف عمليات كمشركعات التنم
 

 اآلثار اإلقميمية (2)
مثلما ترتب على الصراع القبلي ُب دارفور آثار على ا١تستول الداخلي فهنالك بعض النتائج عميقة األثر ٢تذا 
الصراع الدامي علي ا١تستوم ا٠تارجي اإلقليمي كالعا١تي ألف ىذه القضية قد مثلت معربان للتدخل ا٠تارجي ُب الشأف 

من قبل الكثَت من األطراؼ الدكلية اليت ٢تا مطامع كأجندة خاصة تسعى لتحقيقها ُب السوداف ، كاليت ٯتكن السوداين 
 إيرادىا ُب اآلثار كالنتائج التالية :

أثر الصراع القبلي ُب دارفور علي مسار العبلقات السودانية التشادية كذلك من خبلؿ التداخل القبلي بُت الدكلتُت  -أ
استخدمت إما كمخزف للسبلح أك للتأييد القبلي أك لبلستعداد العسكرم ألم صراع مرتقب سواء كاف ُب ألف ا١تنطقة 

الداخل أك ا٠تارج خاصة من قبل األزمات اليت ارتبطت بدكلة تشاد ، كنتيجة لزيادة كتَتة كدموية الصراع القبلي ُب 
حدة ذلك الصراع فقامت تشاد بدكر الوساطة بُت اإلقليم فقد بدأت دكؿ اٞتوار تلعب بعض األدكار ُب سبيل هتدئة 

األطراؼ ا١تتصارعة ُب سبيل أف تتجنب تأثَت ذلك الصراع على أمنها الداخلي مثلما حصل ُب السابق حينما أصبح 
ـ خاصة مع كجود التداخل القبلي ََِٓالسوداف منطلقان للحركات ا١تناكئة ألنظمة اٟتكم داخل تشاد كذلك ُب عاـ 
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ُت كلتخوفها من هتريب األسلحة نتيجة ذلك الصراع ، باإلضافة لقضية تدفق البلجئُت علي تشاد كما بُت الدكلت
   (َٓ)يصاحب قضية اللجوء من تبعات كالتزامات.

ُب ا١تقابل فقد أثر الصراع القبلي على ٣تمل العبلقات بُت دكليت ليبيا كالسوداف ، ألف األكٔب ال ٯتكن أف تغض  -ب
ُب دارفور من نزاع ْتكم اٞتوار ألهنا سوؼ تقع ٖتت التأثَت ا١تباشر ُب حالة تدكيل ذلك الصراع كمن الطرؼ عما ٬ترل 

ٍب ٯتكن أف تصبح ٦تران للعمليات اإلنسانية كا١تساعدات كلكن بالرغم من ذلك إال أف ليبيا ٓب تلعب دكران كاضحان من 
  (ُٓ)أجل حٌل قضية الصراع القبلي ُب اإلقليم.

يتعلق بدكلة أفريقيا الوسطي كاليت تضم ٚتاعات من قبيلة الزغاكة كبعض قبائل دارفور األخرل كْتكم  أما فيما -ج
ضعف سيطرهتا على حدكدىا مع اإلقليم ككجود االضطرابات هبا فهي ٘تثل مأكم للجماعات ا١تتمردة كمن مناطق 

  (ِٓ)اإلمداد بالسبلح لتلك الصراعات.
ع القبلي ُب إقليم دارفور الًتبة ا٠تصبة كالبيئة ا١تبلئمة للتدخل األجنيب عليو كلكل ما سبق فقد ىيأ الصرا 

اإلقليمي كالدكٕب ُب الشأف السوداين ليس من خبلؿ ىذه الدكؿ فحسب بل كمن دكؿ أخرم ُب ايحميط األفريقي مثل 
جنوب السوداف اليت بدأت التدخل ا١تصرم كاالرترم كُب الفًتة األخَتة التدخل الواضح كالظاىر كا١تعلن من قبل دكلة 

تلعب دكران كاضحان ُب تأجيج ذلك الصراع عرب دعمها للصراع الصراع باألسلحة كاإلمدادات كا١تؤف ، ك٢تذا فبل ٣تاؿ 
للسوداف من إيقاؼ حٌدة التدخل اإلقليمي ُب شؤكنو الداخلية إال من خبلؿ العمل على حل قضية الصراع القبلي ُب 

 منفذان كبوابة لعبور تلك التدخبلت.ىذا اإلقليم كاليت أصبحت 

 الخاتمة 
ُب ا٠تتاـ يتضح لنا أف الًتكيب القبلي ا١تتنوع إلقليم دارفور قد ساعد على بركز الصراع القبلي باإلضافة لعوامل 
أخرل مثل قضية اٟتواكَت كا١تسارات اليت تفصل ما بُت الزراع كالرعاة كانتشار السبلح كالنهب ا١تسلح قد مثلت ُب 

ملها أسبابان أدت إٕب ظهور ذلك الصراع كالذم أصبح السمة ا١تبلزمة ٢تذا اإلقليم ، باإلضافة إٕب أف ذلك الصراع قد ٣ت
 فتح الباب أماـ التدخل ا٠تارجي اإلقليمي كالدكٕب ُب الشأف السوداين .
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 النتائج  
 توصلت الدراسة إٕب عدة نتائج منها:

بتعدد قبائلها كعدـ تصاىرىا ك٘تازجها كانت كاحدة من أسباب الصراع القبلي ُب  . أف الًتكيبة القبلية إلقليم دارفورُ
 ا١تنطقة .

. ٘تثل حيازة األراضي الزراعية كالرعوية أك ما يسمي باٟتواكَت كا١تسارات بُت القبائل الرعوية كالزراعية من أىم دكافع ِ
 النزاع . 

اضي أثر تأثَتان كبَتان على ٣تمل األكضاع باإلقليم كمن ٍب فقد كاف . التدىور البيئي الذم أصاب ا١تنطقة ُب القرف ا١تّ
 من حافزان لقياـ العديد من الصراعات بُت القبائل.

 . كاف النتشار السبلح كظاىرة النهب ا١تسلح دكر٫تا البارز ُب تأجيج الصراع القبلي با١تنطقة. ْ
كؿ اٞتوار خاصة تشاد كليبيا كأفريقيا الوسطي كغَتىا من . ال ٗتلو قضية الصراع ُب اإلقليم من دكر خارجي لعبتو دٓ

الدكؿ اإلقليمية كالدكلية لتشابك مصاٟتهما ُب ا١تنطقة ْتكم ما تتمتع بو من موارد طبيعية تشكل عنصران مهمان ُب ىذا 
 الصراع .

وره البعض كإ٪تا ىو صراع . أف الصراع القبلي ُب ا١تنطقة ليس صراعان بُت قبائل عربية كأخرل ز٧تية أفريقية كما يصٔ
بُت ٥تتلف القبائل ، ألف أغلب ذلك الصراع منذ بداياتو كحىت اآلف ىو بُت القبائل العربية مع بعضها البعض ككذلك 

 بُت القبائل الز٧تية مع بعضها.

 التوصيات 
 توصي الدراسة بالتإب:

بائل ا١تستقرة ا١تنطقة ا١تختلفة ُب بوتقة ضركرة قياـ مشركعات تنموية قومية حىت تعمل على صهر العناصر كالق -ُ
 كاحدة.

كضع خطة متكاملة من قبل الدكلة لتقنُت حيازة األراضي الزراعية كالرعوية ُب اإلقليم كالذم من شأنو أف ٬تنبها  -ِ
 الصراع ُب ا١تستقبل.

نهب ا١تسلح بكل قوة أف تسعي اٞتهات الرٝتية على فرض ىيبة الدكلة كمنع انتشار السبلح كالتصدم لظاىرة ال -ّ
 كحسم.

كضع برنامج لصياغة عبلقات خارجية راشدة تسعي لتكامل الدكر الداخلي كا٠تارجي خاصة اإلقليمي إل٬تاد  -ْ
 حلوؿ لقضية الصراع القبلي ُب اإلقليم، خاصة مع دكؿ اٞتوار اليت تتأثر ٔتا ٬ترم ُب ا١تنطقة من أحداث كنزاعات.
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 . 11م ، ص 2012لمعهد إسالم المعرفة ، جامعة الجزيرة ، 
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 . 86م ، ص 2009عبده ، مختار عثمان ، دارفور من أزمة دولة إلي صراع القوى العظمى ، دار العربية للعلوم ،  (29
وعالجو ، شركة مطابع السودان للعملة صالح ، التجاني مصطفى ، الصراع القبلي في دارفور أسبابو وتداعياتو  (30

 . 90م ، ص 1999المحدودة ، الخرطوم ، 
 . 41آدم ، عبد الصادق إسحاق سليمان ،مرجع سبق ذكره ، ص  (31
صالح ، التجاني مصطفى ، مسببات الصراع القبلي في السودان ، معهد الدراسات األفريقية واآلسيوية ، جامعة  (32

 . 94م ، ص 1998الخرطوم ، الخرطوم ، 
الحواكير ، الحاكورة ىي األرض الزراعية أو السكنية أو الرعوية التي يمنحها السلطان لشخص أو جماعة أو قبيلة أو  (33

 عشيرة بمرسوم سلطاني يحدد حدودىا على الطبيعة فتصبح ملكاً يتوارثو ورثتو من بعده .
بع السودان للعملة المحدودة ، الخرطوم ، حّقار ، أحمد علي ، البعد السياسي للصراع القبلي في دارفور ، شركة مطا (34

 . 162م ، ص 2003
 . 44آدم ، عبد الصادق إسحاق سليمان ، مرجع سبق ذكره ، ص  (35
 . 8صالح ، التجاني مصطفى ، مرجع سبق ذكره ، ص (36
  60م ، ص 1999محمود ، ماضي أحمد ، األزمات األمنية بإقليم دارفور ، الخرطوم ،  (37
 . 42جع سبق ذكره ، ص محمد ، عمر يعقوب بدوي ، مر  (38
وادي ، الطيب إبراىيم ، الصراع القبلي وآليات التصدي لمشاكل األسر المتضررة في إقليم دارفور ، معهد الدراسات  (39

  288م ، ص 1998األفريقية واآلسيوية ، جامعة الخرطوم ، الخرطوم ، 
سات األفريقية واآلسيوية ، جامعة الخرطوم ، مختار ، الطيب عبد الرحمن ، حول النزاع القبلي في دارفور ، معهد الدرا (40

 . 259م ، ص 1998الخرطوم ، 
أحمد ، نازك الطيب رباح ، أسباب النزاعات القبلية التقليدية والمستحدثة في السودان ، معهد الدراسات األفريقية  (41

 147م ، ص 1998واآلسيوية ، جامعة الخرطوم ، الخرطوم ، 
 . 21م ، ص 2005دارفور فقاعة على ثقب إبرة ، دار السداد للطباعة ، الخرطوم ، سيد أحمد عماد ، أمركة أفريقيا  (42
آدم ، إيدام عبد الرحمن ، تاريخ دارفور منذ عهد السلطنات في العصور الوسطى ، شركة مطابع العملة المحدودة ،  (43

 . 96م ، ص 2008الخرطوم ، 
 .  50محمد ، عمر يعقوب بدوي ، المرجع السابق ذكره ، ص  (44
 لهمبتة ، ىي طريقة في الحياة تقوم على نهب مواشي الغير عن طريق الغزو واإلغارة على القبائل األخرى .ا (45
 . 73آدم ، عبد الصادق إسحاق سليمان ، مرجع سبق ذكره ، ص  (46
 عبد السالم ، شرف الدين األمين ، بعض تبعات الصراع القبلي في السودان ، معهد الدراسات األفريقية واآلسيوية ، (47

 . 186 - 184م ، ص 1998جامعة الخرطوم ، الخرطوم ، 
 . 75آدم ، عبد الصادق إسحاق سليمان ، مرجع سبق ذكره ، ص  (48
محمد ، آدم الزين ، التغيير في المجتمع وأثره على الصراع القبلي في السودان بإشارة خاصة إلقليم دارفور ، معهد  (49

 . 58م ، ص 1998الخرطوم ،  الدراسات األفريقية واآلسيوية ، جامعة الخرطوم ،
 . 15محمود ، ماضي أحمد ، مرجع سبق ذكره ، ص  (50
 . 65آدم ، عبد الصادق إسحاق سليمان ، مرجع سبق ذكره ، ص  (51
 . 77صالح ، التجاني مصطفى ، مرجع سبق ذكره ، ص  (52
 . 205وادي ، الطيب إبراىيم ، مرجع سبق ذكره ، ص  (53
 . 62كره ، ص محمد ، عمر يعقوب بدوي ، المرجع السابق ذ  (54
 . 18سيد أحمد عماد ،  مرجع سبق ذكره ، ص  (55
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 . 69صالح ، التجاني مصطفى ، مرجع سبق ذكره ، ص  (56
سليمان ، عبد الصادق إسحاق ، دور المنظمات الطوعية في التنمية في دارفور ، دراسة حالة منظمة أوكسفام في  (57

 . 43م ، ص 1966منطقة كبكابية ، جامعة جوبا ، 
دريس ، المؤثرات اإلستراتيجية والخارجية على التداخل القبلي والسكان بين السودان وتشاد ، مجلة شعيب ، أمير إ (58

آفاق الهجرة ، مركز دراسات الهجرة والتنمية والسكان ، جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ، الخرطوم ، 
 .109م ، ص 2012، 10العدد 

أثر مشكلة دارفور على عالقات السودان الخارجية ، طابع ج تاون ، الخرطوم ،  الدومة ، صالح الدين عبد الرحمن ، (59
 . 72م ، ص 2006

م ، ص 2006إدريس ، شمس الهدى إبراىيم ، دارفور المؤامرة الكبرى ، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ،  (60
83. 

 المصادر والمراجع 
 م.1969سودان الكبرى ، دار النشر اإلسالمي ، أم درمان ، أبو قرون ، يوسف : لمحات من حياة وعادات قبائل ال (1

 م.1998، مطبعة جامعة الخرطوم ، الخرطوم ،  1أرباب ، أحمد عبد الغفار: تاريخ دارفور عبر العصور، ج (2

أحمد ، نازك الطيب رباح ، أسباب النزاعات القبلية التقليدية والمستحدثة في السودان ، معهد الدراسات األفريقية  (3
 م.1998آلسيوية ، جامعة الخرطوم ، الخرطوم ، وا

آدم ، عبد الصادق إسحاق سليمان ، الصراع القبلي والنهب المسلح بإقليم دارفور األسباب والحلول ، رسالة ماجستير  (4
 م.2003غير منشورة مقدمة لمعهد إسالم المعرفة ، جامعة الجزيرة ، 

السلطنات في العصور الوسطى ، شركة مطابع العملة المحدودة ،  آدم ، إيدام عبد الرحمن ، تاريخ دارفور منذ عهد (5
 م.2008الخرطوم ، 

 م. 1997آدم ، أحمد عبد اهلل : قبائل السودان نموذج للتعايش والتمازج ، الدار الوطنية لإلعالم ، الخرطوم ،  (6

 م.2006المحدودة ،  إدريس ، شمس الهدى إبراىيم ، دارفور المؤامرة الكبرى ، شركة مطابع السودان للعملة (7

الدومة ، صالح الدين عبد الرحمن ، أثر مشكلة دارفور على عالقات السودان الخارجية ، طابع ج تاون ، الخرطوم ،  (8
 م.2006

التونسي، محمد بن عمر: تشحيذ األذىان بسيرة العرب وبالد السودان ، تحقيق  دكتور خليل محمود عساكر ،  (9
 م.1965القاىرة،  المؤسسة المصرية العامة للنشر ،

 المبارك ، موسى :. تاريخ دارفور السياسي ، مطبعة جامعة الخرطوم ، الخرطوم ، بدون تاريخ نشر . (10

 م .1996،  منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، 9جودة ، )دكتور( جودة حسين: جغرافية أفريقيا اإلقليمية ، ط (11

فور ، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ، الخرطوم ، حّقار ، أحمد علي ، البعد السياسي للصراع القبلي في دار  (12
 م.2003
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 م.1989رسالن ، أحمد فؤاد ، نظرية الصراع الدولي ، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاىرة ،  (13

 ، بدون تاريخ نشر. 2زلفو ، عصمت حسن : كرري ، مطبعة التمدن ، الخرطوم ، ط  (14

لصراع القبلي والنهب المسلح بإقليم دارفور األسباب والحلول ، رسالة ماجستير غير سليمان ، عبد الصادق إسحق : ا (15
 م.2003منشورة ، قدمت لمعهد إسالم المعرفة ، جامعة الجزيرة ، 

سليمان ، عبد الصادق إسحاق ، دور المنظمات الطوعية في التنمية في دارفور ، دراسة حالة منظمة أوكسفام في منطقة   (16
 م.1966ة جوبا ، كبكابية ، جامع

 سعودي ، )دكتور( محمد عبد الغني : : جغرافية السودان ، القاىرة، المكتبة األنجلو المصرية ، بدون تاريخ نشر. (17

 م.2005سيد ، أحمد عماد ، أمركة أفريقيا دارفور فقاعة على ثقب إبرة ، دار السداد للطباعة ، الخرطوم ،  (18

 م. 1967لحديث ، بيروت ، شقير ، نعوم : جغرافية وتاريخ السودان ا (19

شعيب ، أمير إدريس ، المؤثرات اإلستراتيجية والخارجية على التداخل القبلي والسكان بين السودان وتشاد ، مجلة   (20
آفاق الهجرة ، مركز دراسات الهجرة والتنمية والسكان ، جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ، الخرطوم ، 

 م.2012، 10العدد 

الح ، التجاني مصطفى ، الصراع القبلي في دارفور أسبابو وتداعياتو وعالجو ، شركة مطابع السودان للعملة ص  (21
 م.1999المحدودة ، الخرطوم ، 

 م.2009عبده ، مختار عثمان ، دارفور من أزمة دولة إلي صراع القوى العظمى ، دار العربية للعلوم ،  (22

تبعات الصراع القبلي في السودان ، معهد الدراسات األفريقية واآلسيوية ، عبد السالم ، شرف الدين األمين ، بعض   (23
 . 186 - 184م ، ص 1998جامعة الخرطوم ، الخرطوم ، 

كردوس ، صالح الدين محمد : جغرافية العمران في دارفور ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، قدمت لكلية اآلداب جامعة    (24
 م.1977القاىرة ، 

 العرب السودان ، ترجمة منصور على حسيب، مطبعة وزنكوغراف ، القاىرة ، بدون تاريخ نشر. ماكمايكل : دخول  (25

 م.1957،  القاىرة ، 1محمد ، محمد عوض : السودان الشمالي سكانو وقبائلو ،ط  (26

محمد ، عمر يعقوب بدوي ، آثار الصراع القبلي في دارفور وطرق معالجتو ، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة   (27
 م.2012معهد إسالم المعرفة ، جامعة الجزيرة ، ل

محمد ، آدم الزين ، التغيير في المجتمع وأثره على الصراع القبلي في السودان بإشارة خاصة إلقليم دارفور ، معهد  (28
 م.1998الدراسات األفريقية واآلسيوية ، جامعة الخرطوم ، الخرطوم ، 

 م .1999م دارفور ، الخرطوم ، محمود ، ماضي أحمد ، األزمات األمنية بإقلي  (29
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مختار ، الطيب عبد الرحمن ، حول النزاع القبلي في دارفور ، معهد الدراسات األفريقية واآلسيوية ، جامعة الخرطوم ،   (30
 م.1998الخرطوم ، 

 نقوال، زيادة وآخرون : أطلس العالم ، بيروت ، دار الجيل ، بدون تاريخ نشر.  (31

اع القبلي وآليات التصدي لمشاكل األسر المتضررة في إقليم دارفور ، معهد الدراسات وادي ، الطيب إبراىيم ، الصر  (32
 م .1998األفريقية واآلسيوية ، جامعة الخرطوم ، الخرطوم ، 

33) Arakel ,J.A: A History Of Darfur In Sudan ,S.N.R ,Vol32,part1. 

34) Mac Michael , H.A :A History of the Arabs in the Sudan ,Combridge,1967. 

35) Davis , R : The Masalit Sultanate , S . N . R , vol 7 , part 2 , 1924 . 
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 تقييى اتفاقياث انسالو يف انسوداٌ )) أوجّ انُجاح وانفشم ((
 آدم محمد أحمد عبد اهلل

 السودان -جامعة الزعيم األزىري -مدير معيد الدراسات السودانية والدولية 
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 ةمقدم
ـ ، كقد جرت ٤تاكالت عديدة لتحقيق ُٓٓٗاندلعت اٟترب ُب السوداف ُب فًتة ما قبل االستقبلؿ ُب عاـ 

االتفاقيات قد اهنارت كٓب ٖتقق السبلـ غالب تلك إال أف  ،السبلـ كإهناء اٟتركب تكللت ُب معظمها بالنجاح 
 دارفور كالنيل األزرؽ كجباؿ النوبة، ٦تا ا١تطلوب ُب أرض الواقع، حيث انفصل جنوب السوداف كاستمرت اٟترب ُب

ينذر بتفتيت الوطن كمستقبل غَت معلـو النتائج . كقد أدت اٟتركب ا١تستمرة إٔب تدىور اقتصادم مريع، كفقر مدقع، 
. فما ىي األسباب اليت أدت إٔب فشل  كتوقف التنمية ُب ٥تتلف اجملاالت، كىجرة معظم الكفاءات ْتثان عن الرزؽ

 .؟  عقد اتفاقيات الحقة عندات السابقة حىت يتم تفاديها االتفاقي

سا٫تت عوامل عدة ُب فشل اتفاقيات السبلـ ا١تتعددة ُب ٖتقيق سبلـ مستداـ بالببلد لعل أ٫تها ما ستتناك٢تا 
 ىذه الدراسة .

 أواًل: فترة االستقالل: أزمة الثقة وضعف الوفاء بالعيود
ا قبل االستقبلؿ بانعداـ الثقة بُت ا١تكونات السياسية كاالجتماعية اتسمت السياسة السودانية منذ فًتة م

كلعل السبب كراء ذلك عدـ التزاـ األطراؼ ا١تختلفة بتعهداهتا بسبب طبيعة اإلنساف السوداين ، حيث أف  ،ا١تختلفة
االتفاقيات اليت كقعت من عادات السودانيُت ا١توركثة ضعف االلتزاـ بالعهود كا١تواثيق ، كقد ساىم ذلك ُب فشل معظم 

تعهدت القول الشمالية للجنوبيُت بأف السوداف سيحكم بالنظاـ الفدرإب  فقبل نيل السودان استقاللو بالسوداف ،
قد رفضوا التصويت لبلستقبلؿ من داخل الرب١تاف إذا ٓب يتعهد الشماليوف  كانوا  كذلك ألف اٞتنوبيُت ،بعد االستقبلؿ

ُب الشماؿ تطبيق النظاـ الفدرإب،  زبية كنيل السوداف استقبللو رفضت القول اٟتبذلك . بعد تصويت اٞتنوبيُت
 . (ُ)كنقضت عهدىا للجنوبيُت بذلك، ٦تا ساىم ُب فقداف الثقة ُب الشماليُت كاستمرار حرب اٞتنوب 

                                                           

 . َُُ ـ (  صُٖٖٗ، ) يناير ُٗ، العدد ، مجلة السياسة الدولية(د/ منصور خالد، " العوامل ا٠تارجية ُب الصراع السوداين "ُ)
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 ا: أتفاقية أديس أبابا أوجو النجاح وأسباب الفشلثانيً 
ـ ُب كقف حرب اٞتنوب كٖتقيق سبلـ ُب السوداف حىت عاـ ُِٕٗساىم توقيع اتفاؽ أديس أبابا ُب عاـ 

بنقض االتفاؽ ، فقد اهتم اٞتنوبيوف النمَتم بإعادة تقسيم اٞتنوب إٔب  ان ـ ، حينما اهتم الطرفاف بعضهما بعضُّٖٗ
بيُت أنفسهم. أقاليم ٥تالفان بذلك ما نص عليو اتفاؽ أديس أبابا ، ُب حُت كاف النمَتم يرل أف ذلك ًب ٔتطالبة اٞتنو 

ُب عاـ  ا١تهم ُب األمر أف ذلك أدل إٔب اهنيار عملية السبلـ كعودة التمرد ُب اٞتنوب بقيادة العقيد جوف قرنق
 . (ُ)ـُّٖٗ

 أبرز إيجابيات اتفاقية أديس أبابا  -
 / أكقفت حرب استمرت سبعة عشرة عامان كأىلكت الكثَت من األركاح كا١تمتلكات.ُ
 قات السوداف ا٠تارجية اليت تدىورت بسبب اٟترب ./ حسنت كثَتان من عبلِ
/ صمدت إحدل عشرة عامان ٖتقق خبل٢تا السبلـ ُب السوداف، كتفرغت اٟتكومة للتنمية بعد أف ٖتسنت عبلقات ّ

 .( ِ)السوداف ا٠تارجية 

 أبرز أسباب انهيار اتفاقية أديس أبابا -
حوؿ كراسي اٟتكم كاليت أدت إٔب مطالبة بعضهم ٔتراجعة / ا٠تبلفات اليت ضربت صفوؼ اٞتنوبيُت بسبب الصراع ُ

 بعد بنود اتفاؽ أديس أبابا خاصة فيما يرتبط باإلقليم ا١توحد .
/ قياـ الرئيس الراحل جعفر ٪تَتم بناء على ذلك بتقسيم اٞتنوب إٔب أقاليم األمر الذم اعتربه بعض اٞتنوبيُت خرقان ِ

 التفاؽ أديس أبابا .
 ـ، كالذم زاد من شكوؾ اٞتنوبيُت ٕتاه الشماؿ .ُّٖٗلشريعة اإلسبلمية ُب السوداف ُب سبتمرب / إعبلف تطبيق اّ
 / تدىور عبلقات السوداف ا٠تارجية خاصةن مع بعض دكؿ اٞتوار مثل إثيوبيا كليبيا .ْ

 الترتيبات األمنية في اتفاق أديس أبابا  -
ية آنذاؾ ، كٓب تصل أزمة الثقة بُت فرقاء الوطن ذركهتا  ٓب يكن فكرة االنفصاؿ ضمن أجندة حركات التمرد اٞتنوب

كما حدث ُب اآلكنة األخَتة ؛ كلذلك ٓب يتضمن اتفاؽ أديس أبابا أم بند يتعلق ّتيش منفصل للجنوب، بل نصت 
 .(ّ)على استيعاب قوات حركة األنانيا ُب القوات ا١تسلحة السودانية، كىو ما حدث بالفعل

                                                           

ـ ( ، ص ََِٔ، ) ا٠ترطـو : مركز الراصد للدراسات كالبحوث ،  تسوية النزاعات في السودان نيفاشا نموذجاً (د. هباء الدين مكاكم ٤تمد ، ُ)
ُّٗ . 

ـ ( ، ََُِ، ، ) القاىرة : دار النهضة ا١تصرية  مشكلة جنوب السودان : بين الميراث التاريخي والتطورات السياسية(د. زكي البحَتم ، ِ)
ََُ . 

)ّ( Andrew Lycett, "Domestic Conciliation and external Dialogue", Africa Report, (March – 
April 1977 ) . P9 
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 االنتقالية والديمقراطية الثالثة ا: فترة الحكومة ثالثً 
الثقة،  قدت الكثَت من جوالت ا١تفاكضات اليت ٓب تصل التفاؽ سبلـ بسبب أزمةُب الفًتة الدٯتقراطية الثالثة عي 

كنظرة اٟتركة الشعبية للحكومة االنتقالية ْتسباهنا امتدادان لسلوؾ اٟتكومات السابقة، كأهنا غَت ٥تولة للتفاكض كإهناء 
قرنق( ، إال أف بعض  -ا١تَتغٍت)ـ عرؼ باتفاؽ ُٖٖٗ، كقد توصل ا١تَتغٍت كقرنق التفاؽ ُب عاـ  ُب اٞتنوبالقتاؿ 

القول السياسية ُب الداخل رفضت ذلك االتفاؽ كناىضتو عرب مظاىرات جابت شوارع العاصمة كلعل أبرزىا حزب 
حة بالدٯتقراطية الثالثة عرب انقبلب اإلنقاذ لقطع الطريق . كقد أدل ذلك ُب النهاية إٔب اإلطا( ُ)اٞتبهة اإلسبلمية القومية

 أماـ اتفاؽ ا١تَتغٍت قرنق الذم اعتربتو اٞتبهة اإلسبلمية مؤامرة على الشريعة اإلسبلمية .

 ا: اتفاقيات السالم في عيد حكومة اإلنقاذ الوطني رابعً 
 السوداف، فقد ابتدر اإلنقاذ عهده ٔتؤ٘تر شهد عهد اإلنقاذ العديد من التطورات فيما يرتبط باٟترب كالسبلـ ُب

اٟتوار الوطٍت حوؿ قضايا السوداف ا١تختلفة ٔتا فيها قضية اٟترب كالسبلـ، كشهد اٞتنوب مواجهات عنيفة بُت اٟتركة 
الشعبية كحكومة اإلنقاذ خاصة بعد إعبلف اٞتهاد، إال أف ملف التفاكض كاف يسَت جنبان إٔب جنب مع العمليات 

، كما شهدت ىذه الفًتة اندالع التمرد ُب كالية دارفور ألكؿ مرة، (ِ)حىت توصل الطرفاف التفاؽ نيفاشا  العسكرية
كالتدخل الدكٕب غَت ا١تسبوؽ ُب شئوف السوداف لتسوية الصراعات ا١تتعددة كحفظ السبلـ كٛتاية ا١تدنيُت، كٯتكن تقييم 

 اتفاقات السبلـ ُب عهد اإلنقاذ على النحو التإب : 

 م 1999( اتفاقية جيبوتي عام 1)
ا١تهدم  بُت الصادؽ ا١تهدم كحكومة اإلنقاذ كحينها قاؿ الصادؽ ُٗٗٗالعاـ  ًب توقيع اتفاقية جيبوٌب ُب

 جئت الصطاد أرنبا فاصطدت فيبلن ، إال أف ىذه االتفاقية ٓب ٕتد التنفيذ لآلٌب :
 .فض اٟتزب ا١تشاركة ُب نظاـ مشوٕببسبب ر ٓب يشتمل االتفاقية على مشاركة حزب األمة ُب اٟتكومة  -أ

ٓب يتم استيعاب كتسريح كدمج جيش األمة كٓب يتم استيعاهبا ُب ا١تؤسسات العسكرية كا١تدنية األمر الذم أدل إٔب  -ب
 إثارة قبلقل للحزب ُب أحياف كثَتة .

ؼ اٟتكومة شق التجمع الوطٍت ٓب تنفذ اٟتكومة االتفاقية أبدا كطواىا النسياف مع مركر األياـ، فقد كاف ىد -ج
 . (ّ)الدٯتقراطي ا١تعارض كإخراج أكرب حزب منها، كقد ٧تحت ُب ذلك

 اتفاقيات السالم من الداخل  (2)
٧تحت اٟتكومة ُب توقيع ما عرؼ باتفاقيات السبلـ من الداخل مع فصائل من اٟتركة الشعبية بقيادة مشار 

 تفاقيات ٓب تفض إٔب سبلـ مستداـ كذلك لعدة أسباب :كالـ أكوؿ ككاربينو كوانُت، إال أف ىذه اال

                                                           

مجلةةة جامعةةة القةةدس المفتوحةةة أ.د / دريػػد ا٠تطيػػب ، كأ. ٤تمػػد أمػػَت الشػػايب ، "انفصػػاؿ جنػػوب السػػوداف : اٞتػػذكر كالتطػػورات كالتػػداعيات" ، ( ُ)
 . َِٖـ ، ص َُِِ، يونيو  ِٕ، العدد  بحاث والدراساتلأل
 .ّْـ ( ، ص ََِٓ،  ) ا٠ترطـو : شركة مطابع السوداف للعملة،  ِ، ط خطى السالم خالل عهد اإلنقاذ( ٤تمد األمُت خليفة ، ِ
ـ ( ُٗٗٗرة : مركز الدراسػات السػودانية ، ، ترٚتة الدكتور عوض حسُت ، ) القاىصراع الرؤى : نزاع الهويات في السودان (  فرانسيس دينق ، ّ)

 . ُُّ، ص 



 "يستقبم انصراعاث, وبُاء انسهى يف أفريقيا" انثانثاحملور         فريقيا: آفاق جديدة"    أ ادلؤمتر اندويل انسُوي "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
963 

 

من اإلخفاقات اليت صاحبت اتفاقات السبلـ ا١تختلفة كأدت ُب هناية ا١تطاؼ إٔب فشلها  توقيع اتفاقية جزئية : -أ
ـ كٯتكن مبلحظة ذلك ُب اتفاؽ ا٠ترطو  ،ألمر الذم ال يؤدم إٔب توقف اٟتربامسألة توقيع اتفاقات جزئية غَت شاملة 

للسبلـ  كالذم عرؼ باتفاؽ السبلـ من الداخل ، كقد مشل ىذا االتفاؽ بعض فصائل اٟتركة الشعبية بقيادة مشار 
ىذا االتفاؽ إٔب إيقاؼ اٟترب ،  كالـ أكوؿ ، كٓب يشمل اٟتركة الشعبية األـ بقيادة الدكتور جوف قرنق ، كمن ٍب ٓب يؤدٌ 

، كمن ٍب فإف اٟتكومة نفسها ٓب تعط ىذا  اع فصائل صغَتة غَت معًتؼ هبكٓب ٬تد االعًتاؼ الدكٕب ْتسبانو اتفاقان م
 .(ُ)االتفاؽ االىتماـ الكامل، كٓب تسع لتنفيذه ٦تا أدل لفشلها كرجوع موقعيها إٔب الغابة 

فاؽ لعبت أزمة الثقة دكران بارزان ُب تعثر الوصوؿ الت ُب عهد حكومة اإلنقاذ الوطٍت أزمة الثقة وخرق االتفاق : -ب
شامل بشأف اٞتنوب، كاهتم بعض أطراؼ االتفاؽ اٟتكومة بعدـ االلتزاـ بتعهداهتا، كعدـ تنفيذ معظم بنود االتفاؽ فيما 

 يرتبط بتوزيع السلطة كالثركة، كمن ٍب كاف ذلك سببان من األسباب اليت أدت الهنيار اتفاقية السبلـ من الداخل .

تمع الدكٕب الذم ٓب يعًتؼ بو ألنو ٓب يشمل الفصيل الرئيسي للحركة كالسند من اجملافتقار االتفاق للدعم  -ج
 الشعبية .

 الترتيبات األمنية في اتفاقيات السالم من الداخل -
كانت اٟتركة الشعبية فصيل الناصر تقاتل اٟتركة الشعبية األـ، حيث دخل الطرفاف ُب معارؾ عنيفة، كىو ما 

مة كتوقيع اتفاؽ الناصر للسبلـ، رغم أهنما من دعاة االنفصاؿ . كمن ٍب فلم دفع ريك مشار كالـ أكوؿ ١تصاٟتة اٟتكو 
يكن ٦تكنان تنفيذ بند الًتتيبات األمنية كدمج كتسريح قوات اٟتركة ُب ظل تلك الظركؼ، حيث أف حركة قرنق ٢تا 

بل إكماؿ عامُت اهنار با١ترصاد، إضافة إٔب أف تلك الفصائل نفسها ال تثق ُب حكومة السوداف لتسلمها قواهتا، كق
 . (ِ) االتفاؽ كعاد مشار كحلفاؤه إٔب اٟتركة األـ

 اتفاقية السالم الشامل( 3)
سا٫تت الًتاكمات السابقة كاإلرث القدًن من عدـ الثقة  أزمة الثقة في مفاوضات اتفاق السالم الشامل : -أ

شماؿ ال يلتزموف أبدان بتعهداهتم، كأهنم يوقعوف كضعف االلتزاـ بالعهود إٔب ترسيخ مفهـو لدل اٞتنوبيُت بأف ساسة ال
االتفاقات دكف االلتزاـ بتنفيذىا ، كقد ظهرت مؤلفات لكتاب جنوبيُت كمشاليُت عضدت ىذا ا١تفهـو من أمثاؿ كتاب 

، ككتاب منصور خالد بعنواف :" النخبة "أبيل ألَت بعنواف : "جنوب السوداف التمادم ُب نقض العهود كا١تواثيق
انية كإدماف الفشل"، كغَتىا. كعليو رفض اٞتنوبيوف أم تفاكض مباشر مع اٟتكومة السودانية دكف كسيط دكٕب السود

كضمانات دكلية ، كقد كاف ذلك السبب ا١تباشر ُب التدخل الدكٕب لرعاية مفاكضات أبوجا كمشاكوس كنيفاشا اليت 
لية ٟتراسة تنفيذ االتفاؽ، إٔب أف أدل إٔب فصل جنوب أفضت إٔب اتفاؽ السبلـ الشامل برعاية دكلية، كاملة كقوات دك 

 .( ّ) السوداف

                                                           

 . ْٓ( ٤تمد األمُت خليفة ، مرجع سابق ، ص ُ)
 . َٓ(  ا١ترجع نفسو ، ص ِ)
 . َِـ ( ، ص َُِٓ،  ) القاىرة : بورصة الكتب ،  ساسة السودان وفشل ملفي الجنوب ودارفور( عطيات عبد الرحيم ، ّ)
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تم كل تك  ،كرغم الرعاية الدكلية التفاؽ السبلـ؛ فقد كانت ا١تشاكسات بُت طرُب االتفاؽ ٝتة الفًتة االنتقالية
على بند من  أك االلتفاؼ ؤتلكالذلك حوؿ تنصل طرؼ من الطرفُت عن التزاماتو بتنفيذ بند من بنود االتفاؽ أك 

البنود، كقد كانت الفًتة االنتقالية ْتق فًتة أقنعت طرُب الصراع باستحالة الوحدة بُت شطرم الوطن ، فبدالن من 
 سعيهما ٞتعل الوحدة جاذبة كاف سلوؾ الطرفُت مدعاة ١تزيد من النفور حىت انفصل اٞتنوب.

ل اتفاؽ السبلـ الشامل بالسوداف عدـ التزاـ لعل أبرز أسباب فش : بتعهداتها الدولية األطرافعدم وفاء  -ب
تعهدكا بو ما الضامنُت الدكليُت بتعهداهتم، خاصة التعهدات ا١تالية، إذ ٓب يلتـز كل الدكؿ الراعية التفاؽ نيفاشا بدفع 

ٍب كمن  ،كدعم أف يكوف الوحدة جاذبة ،من أمواؿ لتنفيذ االتفاؽ، خاصة فيما يتعلق ٔتشركعات تنمية جنوب السوداف
ُب النهاية إٔب انفصاؿ  تفقد كاف ذلك ضمن األسباب اليت أدت إٔب صراعات كخبلفات بُت طرُب االتفاؽ كأد

 .(ُ) اٞتنوب

بضركرة فصل اٞتنوب، كقد مثل ذلك تيار مقدر من اٟتركة اإلسبلمية كاٟتزب اٟتاكم،  قناعة بعض الشماليين -ج
 . (ِ)وب كعدـ جدكل الوحدة حيث انربل منرب السبلـ العادؿ للًتكيج لفصل اٞتن

من اٞتنوبيُت االنفصاليُت بعدـ جدكل الوحدة مع الشماؿ، كقد اجتهد ىؤالء ُب حض  قناعة تيار عريض -د
 .(ّ)% ٗٗاٞتنوبيُت عل التصويت ٠تيار االنفصاؿ كالذم ًب بنسبة 

إف تلك الدكؿ ٓب تدعم الوحدة ُب اإلطار اإلقليمي كالدكٕب بضركرة انفصاؿ اٞتنوب، كمن ٍب ف قناعة بعض الدول -ه
 ُب الفًتة االنتقالية .

 الترتيبات األمنية في اتفاقيات السالم من الداخل  -
فانعكس ذلك على بند الًتتيبات األمنية، اتعظت اٟتركة الشعبية من مصَت اتفاقية ناصر للسبلـ من الداخل 

ج القوات ا١تسلحة السودانية من جنوب السوداف، حيث طالبت اٟتركة الشعبية باالحتفاظ بقواهتا، ُب اٞتنوب كخرك 
كبذلك فقد حققت كسبان غَت مسبوؽ فيما يرتبط ببند الًتتيبات األمنية كاالنفراد ْتكم اٞتنوب ، كالغريب ُب األمر أف 

 .   (ْ)% ََُىذا البند بالذات من اتفاؽ السبلـ الشامل قد تنفيذه بنسبة تقارب 

 ع التجمع الوطني الديمقراطي اتفاقية القاىرة لمسالم م( 4)
اٟتكومة مع أحزاب التجمع الوطٍت ا١تشاركة ُب اتفاؽ القاىرة  لعبت أزمة الثقة كذلك دوراً في تدىور عالقات

الوحدة الوطنية ، حيث خرجت معظم تلك األحزاب إٔب صفوؼ ا١تعارضة كاهتمت  ات حكومةكاليت شاركت ُب مكون
 . لسيطرة على مقاليد األمور ُب الببلد كحجب اٟتريات العامةاٟتكومة بتمزيق اتفاؽ القاىرة، كا

                                                           

 . َُّ(  ا١ترجع السابق ، ُ)
 .ِْـ ( ، ص ُٔٗٗ، ) ا٠ترطـو : مركز الدراسات االسًتاتيجية ،  البعد الديني لقضية جنوب السودان.د/ عبد اللطيف ٤تمد البوين ، أ(ِ)
 ـ .َُِّ-َُُِ، ا٠ترطـو ، أعداد  صحيفة االنتباىةأنظر سلسلة مقاالت الطيب مصطفى زفرات حرل كمقاالت أخرل ،  ( ّ)
 بُت السوداف كجنوب السوداف ، بند الًتتيبات األمنية . نص اتفاقية السبلـ الشامل ( ْ)
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 الترتيبات األمنية في اتفاقيات القاىرة  -
 .ٓب يكن ألحزاب التجمع الوطٍت الدٯتقراطي قوات مسلحة، كعليو ٓب يشتمل االتفاؽ على بند للًتتيبات األمنية

 اتفاق أسمرا مع جبية الشرق ( 5)
شاركتها ُب اٟتكومة فإف بعض اجملموعات مثل األسود اٟترة كغَتىا ما زالت كذلك فإف جبهة الشرؽ رغم م

 . ٖتمل السبلح ضمن اٞتبهة الثورية ْتسباف أف اٟتكومة ٓب تلتـز بتعهداهتا ُب تنفيذ اتفاؽ الشرؽ

 السالم أسمرا الترتيبات األمنية في اتفاق  -
% حيث ًب استيعاب قوات جبهة الشرؽ كمؤ٘تر البجا ُب ًَٔب تنفيذ بند الًتتيبات األمنية ُب اتفاؽ أٝتران بنسبة 

(، كمع ذلك فإف حركات DDRا١تؤسسات العسكرية كًب تسريح أعداد كبَتة من قبل مفوضية التسريح كإعادة الدمج )
 . (ُ)الشرؽ ٖتتج على الدكاـ لعدـ تنفيذ بند الًتتيبات األمنية 

 اتفاق انجمينا لمسالم ( 6)
إدريس ديب بُت حكومة السوداف كاٟتركات الدارفورية  التشادم  دارفور توسط الرئيسبعد اندالع اٟترب ُب

كقد توصل الطرفاف إٔب ما عرؼ باتفاؽ أ٧تمينا كالذم قضى بتجميع اٟتركات ا١تسلحة كاستيعاهبا ُب القوات  ،ا١تسلحة
 يارىا قبل الشركع ُب تنفيذ بنودىا .ا١تسلحة كٕتميع أسلحتها ، إال أف أزمة الثقة أدل إٔب عدـ تنفيذ االتفاؽ كاهن

 انجمينا الترتيبات األمنية في اتفاق -
اتفاؽ ا٧تمينا ُب ٣تملها تتمثل ُب بند الًتتيبات األمنية، إذ نصت بوضوح على ٕتميع قوات اٟتركات ا١تسلحة 

مة أضاعت فرصة ذىبية ُب كاستيعاهبا ، كٓب تشتمل على بنود ترتبط بقسمة السلطة كالثركة بشكل دقيق ، إال أف  اٟتكو 
 . (ِ)حسم مشكلة دارفور ُب بواكَت عهدىا 

 اتفاق أبوجا ( 7)
ضغوط كقعت حركة  بعدجرت مفاكضات ُب أبوجا برعاية دكلية كاملة بُت اٟتكومة كاٟتركات ا١تسلحة، ك  

تفاؽ أبوجا ٣تموعات مناكم على ما عرؼ باتفاؽ أبوجا كالذم أنشأ السلطة االنتقالية اإلقليمية لدارفور ، كٟتق با
٣تموعة أبو القاسم إماـ ، إال أف تنفيذ االتفاؽ شابو الكثَت من اإلشكاالت  اٟتركات الرافضة مثل أخرل منبثقة من

كاالهتامات ا١تتبادلة بعدـ تنفيذ بنود االتفاؽ كااللتفاؼ على بنوده ، كقد أدل ذلك ُب النهاية إٔب فشل االتفاؽ كعودة 
 ماـ إٔب الغابة ، كقد كاف ضمن أسباب فشل اتفاؽ أبوجا اآلٌب :مناكم كأبو القاسم إ

بعدـ تنفيذ االتفاؽ خاصة فيما يتعلق باٞتوانب ا١تالية حيث نص االتفاؽ على أف تدفع اتهام الحركات للحكومة  -أ
ة ُب قاعة اٟتكومة سبعمائة مليوف دكالر ١تشركعات السلطة االنتقالية، إال أف إدارة صندكؽ دارفور قد عقدت كرش

                                                           

 . ُُٔمرجع سابق ، ص  عطيات عبد الرحيم ، ( ُ)
، كرقة مقدمة ١تنتدل ا١تركز القػومي لئلنتػاج اإلعبلمػي ٔتناسػبة اآلثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية لمشكلة دارفورآدـ ٤تمد أٛتد عبد اهلل،  (ِ)

 ـ .َُِْاٟترب ُب دارفور، قاعة الشارقة جامعة ا٠ترطـو ، مايو  مركر عشرة أعواـ على
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كمرتبات ١توظفي السلطة   نت فيها للرأم العاـ باألرقاـ بأف اٟتكومة ٓب تدفع سول إحدل عشر مليوف دكالرالصداقة بيٌ 
 . (ُ)كنثريات تسيَت

 اهتمت اٟتكومة السلطة االنتقالية بالفساد كتبديد أمواؿ تنمية دارفور . ومن جانب آخر  -ب

الدكلية التفاؽ أبوجا إال أنو ٓب يكن شامبلن حيث كقع عليو فصيل كاحد ىو فرغم الرعاية  عدم شمول االتفاق : -ج
فصيل مٍت مناكم ، كرفضت حركتاف رئيسيتاف التوقيع على االتفاؽ ٫تا حركتا خليل إبراىيم كحركة عبد الواحد ٤تمد 

 يث توحدت اٟتركات ا١تقاتلةاالتفاؽ إٔب كقف اٟترب ، بل أدل إٔب اشتعا٢تا بصورة أكثر ضراكة ح نور ، كمن ٍب ٓب يؤدٌ 
ـ ، األمر الذم دفع ََِٖٖتت اسم جبهة ا٠تبلص الوطٍت ككاجهت اٟتكومة بعمليات شرسة ُب عاـ  الرافضة

عناصر اٟتكومة ُب  بعضاٟتكومة للبحث عن مسار آخر للسبلـ بعيدان عن مناكم كًب هتميشو ُب ا٠ترطـو ، حيث بدأ 
ٓب ٬تلب السبلـ كينظركف إٔب السلطة اإلقليمية ْتسبانو عبء على ا٠ترطـو ٦تا  ا٠ترطـو ينظركف إٔب اتفاؽ أبوجا بأنو

 .( ِ)أدل إٔب فشل اتفاؽ أبوجا 

 تأثر اتفاؽ أبوجا بصراعات القوة كالنفوذ داخل اٟتزب اٟتاكم .  -د

لدكؿ عن ما تعهدكا بو يلتـز اجملتمع الدكٕب بتعهداتو ا١تالية ٕتاه اتفاؽ أبوجا حيث نكث الكثَت من تلك ا أيضاً لم -ه
 سبب فشل اتفاؽ أبوجا سبب مإب.ذلك ضمن أ ْتسباف أف االتفاؽ ٓب ٭تقق السبلـ ُب األرض كمن ٍب فقد كاف

 الترتيبات األمنية في اتفاق أبوجا -
نص اتفاؽ أبوجا على إجراء الًتتيبات األمنية كتسريح كدمج قوات اٟتركات ُب القوات ا١تسلحة كا١تؤسسات 

 ، إال أف ىذا البند ٓب ينفذ على اإلطبلؽ ألسباب كثَتة منها : ا١تدنية 

رفض اٟتركات ا١تسلحة ا١توقعة على اتفاؽ أبوجا تسريح كدمج قواهتا خوفان من انكشاؼ ظهرىا ُب مواجهة اٟتكومة  -أ
 اليت ال تثق فيها .

م ُب القوات ا١تسلحة إال ُب رتب معظم منسويب اٟتركات ا١تسلحة كمقاتليها ال ٭تملوف مؤىبلت تسمح باستيعاهب -ب
اٞتنود ، كمن ٍب ٓب يتحمس ىؤالء لفكرة ٕتنيدىم ُب اٞتيش ْتسباف أف ٛتبلت التجنيد لبلنضماـ للقوات ا١تسلحة 

 مفتوحة على الدكاـ كال ٕتد من يستجيب ٢تا من ا١تواطنُت إال نادران .

لطة اٟتركة ٘تامان كانضمامها للمؤسسة العسكرية استيعاب قوات اٟتركات ا١تسلحة ُب اٞتيش يعٍت خركجها من س -ج
 اليت تقـو بتوزيعهم ُب كحداهتا ا١تختلفة كمن ٍب ٯتكن توجيههم ١تقاتلة تلك اٟتركات نفسها .

                                                           

في كتاب دارفور : حصاد األزمة بعد عقد من ( الربكفسور الطيب زين العابدين ٤تمد، "دارفور : عواقب التفاعل بُت جذكر األزمة كتداعياهتا "، ُ)
 . ْٗـ (، ص َُِّركز اٞتزيرة للدراسات، ، ٖترير عبد الوىاب األفندم كسيد أٛتد كلد سآب، ) قطر : مالزمان

، القػػاىرة ،  ِِ، العػدد  المجلةةة العربيةة للعلةةوم السياسةةية(د/ آدـ ٤تمػد أٛتػد عبػػد اهلل ، " قضػية دارفػػور : األسػباب كالتػػداعيات كسػبل ا١تعاٞتػػة "، ِ)
 . ّّـ ، ص ََِٗ
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تراخي اٟتكومة نفسها ُب استيعاب منسويب اٟتركات كٗتوؼ البعض من ٖتويل ا١تؤسسة العسكرية إٔب معسكر  -د
 للحركات ا١تسلحة.

بند الًتتيبات األمنية كانت ضمن األسباب ا١تهمة اليت ساعدت ُب اهنيار اتفاؽ أبوجا، حيث أصبح  كلعل إ٫تاؿ
من السهل ١تٍت مناكم اللجوء إٔب قواتو اليت ما زالت بكامل عتادىا كعدهتا بعد شعوره بتلكؤ اٟتكومة ُب تنفيذ 

 . (ُ)االتفاؽ

 اتفاق الدوحة( 8)
ـ، إال أف تنفيذ ىذا االتفاؽ قد شابو َُِِ توقيع اتفاؽ الدكحة ُب عاـ بعد مفاكضات برعاية قطرية كدكلية ًب

يراكح الكثَت من اإلشكاالت كاالهتامات ا١تتبادلة بُت اٟتكومة كاٟتركات ا١تسلحة ا١توقعة على االتفاؽ إذ ال يزاؿ االتفاؽ 
 مكانو حىت اآلف لؤلسباب التالية :

زمة الثقة متبادلة بُت الطرفُت حوؿ تنفيذ بنود االتفاؽ، حيث دار حديث  ال تزاؿ أ  اتفاق الدوحة وأزمة الثقة : -أ
 .(ِ) كثَت ُب فًتات سابقة حوؿ امتعاض رئيس السلطة االنتقالية كنيتو مغادرة الببلد

  أكثر ما ٯتيز اتفاؽ الدكحة أنو ًب بعيدان عن اٟتركات الدارفورية الرئيسية ا١تقاتلة كاليت توقيع اتفاقيات جزئية: -ب
كانت طرفان ُب مفاكضات الدكحة ، كىي حركة العدؿ كا١تساكاة بقيادة خليل كحركة ٖترير السوداف بقيادة عبد الواحد 
٤تمد نور ، كحركة ٖترير السوداف بقيادة مناكم ، فقد رفضت ىذه اٟتركات الرئيسية التوقيع على كثيقة الدكحة رغم أف 

كعليو فقد ًب ٕتميع بعض الفصائل ا١تنشقة من اٟتركات ا١تسلحة كجئ  ،حركة العدؿ كا١تساكاة ىي من بدأت ىذا ا١تنرب
بالتجاين سيسي الذم ٓب يكن جزءان من حركات التمرد ُب دارفور ليقود تلك اٟتركات ، كمن ٍب ٓب يكن ىذا االتفاؽ 

اعد اٟتركات ا١تسلحة سببان ُب ٖتقيق السبلـ ُب دارفور ككقف اٟترب كٓب يتمكن التجاين سيسي كحلفاؤه من استمالة قو 
األخرل بل نظر الكثَتكف إليهم ْتسباهنم خانوا قضية دارفور ، األمر الذم دفع اٟتكومة إٔب البحث عن السبلـ حىت 

 كلو ُب منابر أخرل مثل أديس أبابا.

عن دفع ما تعهدت بو من أمواؿ كقد كاف ذلك سبب ا٠تبلؼ الذم نشب بُت  تقاعست الدول الضامنة -ج
 . (ّ)السلطة اإلقليمية لدارفور لوال تدارؾ دكلة قطر ا١توقف كدفعها الكثَت من ا١تستحقات ا١تاليةاٟتكومة ك 

 الترتتيبات األمنية في اتفاق الدوحة  -
حاكلت اٟتكومة تدارؾ األخطاء اليت أدت الهنيار اتفاؽ الدكحة فيما يتصل ببند الًتتيبات األمنية، فسارعت 

ت األمنية، إال أف ا٠تبلفات قد ضربت صفوؼ حركة التحرير كالعدالة ٦تا أدل إٔب انشقاؽ بالدعوة النفاذ بند الًتتيبا
 اٟتركة إٔب ٣تموعتُت األكٔب بقيادة التجاين سيسي رئيس اٟتركة كالثانية بقيادة ْتر إدريس أبو قردة األمُت العاـ للحركة . 

                                                           

 . ّٔا١ترجع السابق ، ص  ( ُ)
 . ّٕا١ترجع السابق ، ص  ( ِ)
 فاؽ الدكحة للسبلـنص ات ( ّ)
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  على استيعاب عناصرىا ُب القوات ا١تسلحة بالنسبة للًتتيبات األمنية جملموعة السيسي فقد كافقت اٟتركة
كا١تؤسسات األخرل ، كيتم اآلف ٕتميع القوات التابعة لنائب السيسي ياسُت يوسف ُب كالية جنوب دارفور ٘تهيدا 

 الستيعاهبم . 
 . أما قوات ٣تموعة ْتر أبو قردة فلم تتم أم إجراءات بشأف استيعاهبا حىت تاريخ كتابة ىذه الورقة 

ٟتركتُت ال ٯتتلكاف قوات تذكر على األرض ، إال إذا ًب استيعاب ا١تواطنُت من أىل دارفور ٦تن ًب علما بأف ا
، كىو ما ًب عمليان ُب كظائف السلطة االنتقالية، إذ أف منسويب اٟتركات  استقطاهبم بعد كصوؿ ىذه اٟتركات للخرطـو

 .(ُ)ف مؤىبلهتم العلمية % من نسبة موظفي السلطة ، إما لقلتهم أك لضعَّال يشكلوف نسبة 

 ملحق اتفاق الدوحة مع حركة العدل والمساواة جناح دبجو  -
بعد توقيع اتفاؽ الدكحة مع حركة التحرير كالعدالة، ٟتقت باالتفاؽ حركة العدؿ كا١تساكاة جناح ٤تمد بشر 

تفاؽ ىاٚتتهم قوة من حركة كأركو سليماف ضحية، كقبل كصوؿ قادة االتفاؽ إٔب ا٠ترطـو قادمُت من تشاد لتنفيذ اال
العدؿ كا١تساكاة األـ كقتلت عددان منهم كاعتقلت آخرين ، ككاف على رأس القتلى رئيس اٟتركة ٤تمد بشر كاألمُت العاـ 
أركو سليماف ضحية . على إثر ذلك تؤب قيادة اٟتركة ٓتيت دّتو كتؤب التـو سليماف األمُت العاـ ، كقد كصلوا إٔب 

 .(ِ)ت اٟتركة ُب مباحثات مع اٟتكومة أدت إٔب منححم كزير مركزم كعدة كزارات كالئية كمعتمدينا٠ترطـو حيث دخل

  2اإلشكاالت التي واجهت اتفاق الدوحة  -
ىذه االتفاقية كذلك جزئية استهدفت حركة العدؿ كا١تساكاة األـ ، إال أهنا ٓب تنجح إال ُب استقطاب ٣تموعات  -أ

 ركة العدؿ كا١تساكاة .صغَتة غَت معركفة كقادة ٟت
مقتل قادة اٟتركة ألقى بظبلؿ سالبة على قوة اٟتركة حيث أف ٤تمد بشر يعترب من القادة ا١تؤسسُت ٟتركة العدؿ   -ب

كا١تساكاة كيتمتع بعبلقات ٛتيمة ُب الداخل كا٠تارج . كما أف أركو سليماف ضحية يتمتع ٓتربات عالية ُب التعامل مع 
كاف نائبا لرئيس الًتتيبات األمنية الفريق الدايب ُب السلطة االنتقالية اإلقليمية ُب عهد مٍت أركو ا١تؤ٘تر الوطٍت، حيث  

 مناكم .
 انشقاؽ اٟتركة منذ قدكمها كفصل كانشقاؽ ٣تموعة من قادهتا برئاسة صديق -ج
 فور .التنسيق مع شركاء الدكحة اآلخرين ُب ا١تواقع الوالئية كإدارة السلطة اإلقليمية لدار  -د
شكاكم اٟتركة ُب حاالت كثَتة من تلكؤ اٟتكومة ُب تنفيذ االتفاؽ حيث خرج رئيس اٟتركة عدة مرات مغاضبان  -ق

 كاعتصم بقواتو ُب دارفور .
ا٠تبلفات اليت دبت بُت رئيس اٟتركة كاألمُت العاـ حوؿ بعض ا١تسائل، كاليت أدت إٔب أف يقـو األمُت العاـ بفصل  -ك

 عكس، كما زاؿ ا٠تبلؼ متواصبلن إٔب اليـو .رئيس اٟتركة كال

                                                           

 ا١تصدر السابق  ( ُ)
 ـَُِٓ، األمُت العاـ ٟتركة  العدؿ كا١تساكاة جناح دّتو ، ا٠ترطـو ، ديسمرب  لقاء مع األستاذ التوم سليمان محمد ( ِ)
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تقليص حزب ا١تؤ٘تر الوطٍت عدد الوزارات ا١تمنوحة للحركة ُب التشكيلة الوزارية اليت أعقبت االنتخابات العامة  -س
 كسحب الوزارة القومية الوحيدة ا١تمنوحة للحركة كىي كزارة ا١توارد البشرية لصاّب حزب آخر األمر الذم أدل إٔب توتر

 . (ُ)العبلقات بُت اٟتركة كاٟتكومة

  2تيبات األمنية في اتفاق الدوحة التر  -
ما يلفت االنتباه أف اٟتركة الوحيدة اليت قامت اٟتكومة بتنفيذ بند الًتتيبات األمنية معها ىي حركة ٓتيت دّتو، 

ع قوات اٟتركة ُب معسكرات ُب حيث بدأ تنفيذ بند الًتتيبات األمنية بعد أشهر عديدة من كصوؿ اٟتركة ، كًب ٕتمي
ضابط ، كسيتم  ِِجندم ك ََٖجنوب دارفور كاستيعاب الدفعة األكٔب منهم ُب القوات ا١تسلحة كعددىم حوإب 

 . (ِ)تدريب كاستيعاب أعداد ٦تاثلة ُب كاليات دارفور األخرل

فاقات على ايحماصصات تركيز ا١تفاكضات كاالت وأخيرا يمكن القول أن أىم أسباب فشل االتفاقات السابقة
كتقسيم ا١تناصب دكف الًتكيز على القضايا اٞتوىرية ،كيبلحظ ىذا األمر ُب معظم االتفاقيات اليت كقعت مع اٟتركات 
  ان ا١تسلحة، فالطرؼ اٟتكومي ال يهمها كثَتان سول استمالة قادة اٟتركات كإغرائهم با١تاؿ كا١تناصب، ُب حُت أف عدد

ال يهتموف ُب ا١تفاكضات إال ٔتا ٬تنونو من مكاسب مادية ككظيفية ، كمن ٍب حينما يصل ىؤالء من قادة اٟتركات  ان كبَت 
ياهتم، كحينما يفقد ا١تواطن الثقة ُب ىؤالء تتحُت اٟتكومة و إٔب ا٠ترطـو تكوف قضايا ك٫تـو ا١توطن ا١تكلـو آخر أكل

م اٟتركات ا١تنشقة اليت كقعت اتفاقات مع الفرصة ُب التخلص منهم ُب أقرب سا٨تة، كىو األمر الذم حدث مع معظ
 اٟتكومة .

 خاتمــــة
يبلحظ أف األسباب أعبله كأسباب أخرل ٓب يتم التطرؽ ٢تا ىي اليت أدت إٔب فشل معظم اتفاقيات السبلـ 

داف ال ا١توقعة بُت اٟتكومات السودانية كاٟتركات ا١تسلحة، كمن ٍب فإف أية تدابَت الحقة لتحقيق سبلـ مستداـ ُب السو 
 ٯتكن ٢تا أف تنجح ما ٓب تتفادل الوقػوع ُب األخطاء السابقة، كعليو توصي الورقة باآلٌب : 

إعادة الثقة ا١تفقودة بُت ا١تكونات السياسية كاالجتماعية ا١تختلفة ُب الداخل كا٠تارج، كذلك بصدؽ النوايا كتغليب  -ُ
 شخصية. مصلحة الوطن كالقيم األخبلقية على ا١تصاّب كالنزعات ال

الوفاء بالتعهدات حىت كلو ٓب تكن منصفة لكل األطراؼ، فالوفاء بالعهد أىم قيم اإلسبلـ كاليت أكدت عليو  -ِ
 آيات ٤تكمات من القرآف الكرًن.

النأم عن ٕتزئة اٟتلوؿ كاعتماد اٟتل الشامل لقضايا السوداف خاصة فيما يرتبط بالقضايا ا١تطلبية اليت أدت إٔب  -ّ
قضايا عدالة توزيع السلطة كالثركة، كقضايا اٟتريات كحقوؽ اإلنساف ٘تثل قيم إنسانية كدينية كاجب الوفاء اٟتركب ، ف

 هبا الستقامة اٟتكم كتنمية الببلد كازدىاره، فالعدؿ أساس ا١تلك . 

                                                           

 ا١تصدر نفسو . ( ُ)
 ا١تصدر نفسو . ( ِ)
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 قائمة بأىم المصادر والمراجع
 أواًل: الكتب 
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د. زكي البحيري، مشكلة جنوب السودان : بين الميراث التاريخي والتطورات السياسية ، القاىرة : دار النهضة  (2
 م .2010المصرية ، 

األزمة وتداعياتها "، في كتاب دارفور : البروفسور الطيب زين العابدين محمد، "دارفور : عواقب التفاعل بين جذور   (3
حصاد األزمة بعد عقد من الزمان، تحرير عبد الوىاب األفندي وسيد أحمد ولد سالم، قطر : مركز الجزيرة 

 م .2013للدراسات، 
 م .2005،  2محمد األمين خليفة ، خطى السالم خالل عهد اإلنقاذ ، الخرطوم ، شركة مطابع السودان للعملة، ط (4
سيس دينق ، صراع الرؤى : نزاع الهويات في السودان ، ترجمة الدكتور عوض حسين ، القاىرة : مركز الدراسات فران  (5

 م .1999السودانية ، 
 م .2015عطيات عبد الرحيم، ساسة السودان وفشل ملفي الجنوب ودارفور، القاىرة : بورصة الكتب ،   (6
ية جنوب السودان ، الخرطوم : مركز الدراسات االستراتيجية ، أ.د/ عبد اللطيف محمد البوني ، البعد الديني لقض  (7

 م .1996

 ثانياً : الصحف والمجالت والدوريات واالتفاقيات 
 م .1988، يناير 91د/ منصور خالد، " العوامل الخارجية في الصراع السوداني "، مجلة السياسة الدولية، العدد   (1
، "انفصال جنوب السودان : الجذور والتطورات والتداعيات" ، مجلة أ.د/ دريد الخطيب ، وأ. محمد أمير الشايب   (2

 م.2012، يونيو  27جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ، العدد 
آدم محمد أحمد عبد اهلل، اآلثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية لمشكلة دارفور، ورقة مقدمة لمنتدى المركز   (3

مناسبة مرور عشرة أعوام على الحرب في دارفور، قاعة الشارقة جامعة الخرطوم ، مايو القومي لإلنتاج اإلعالمي ب
 م .2014

د/ آدم محمد أحمد عبد اهلل ، " قضية دارفور : األسباب والتداعيات وسبل المعالجة "، المجلة العربية للعلوم   (4
 م .2009، القاىرة ،  22السياسية ، العدد 

-2011فى زفرات حرى ومقاالت أخرى ، صحيفة االنتباىة ، الخرطوم ، أعداد أنظر سلسلة مقاالت الطيب مصط (5
 م .2013

 نص اتفاقية السالم الشامل بين السودان وجنوب السودان ، بند الترتيبات األمنية .  (6
لقاء مع األستاذ التوم سليمان محمد ، األمين العام لحركة  العدل والمساواة جناح دبجو ، الخرطوم ، ديسمبر   (7

 م2015

 اإلنجليزية ثالثاً : المراجع 
1) Andrew Lycett, "Domestic Conciliation and external Dialogue", Africa Report, March – 

April 1977. 
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دور ادلفاوضاث يف تسويت انُزاعاث االثُيت انسوداَيت دراست يقارَت بني 
 7002وَيفاشا  27اتفاقيتي اديس ابابا

  خالدة محمد سالم بابكر
 جامعة القاىرة   -معيد البحوث والدراسات اإلفريقية   -باحثة دكتوراة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمـــــة
، قبػػل انفصػػاؿ جنػػوب  ِكػػم  َََ.َٔٓ.ِيتسػػم السػػوداف بػػالتنوع الثقػػاَب كاإلثػػٌت كاتسػػاع مسػػاحتو الػػىت تبلػػغ 

كقػػد أتاحػػت ىػػذه ا١تسػػاحة الواسػػعة للسػػوداف تػػوفر عػػدة بيئػػات مناخيػػة 2ُِِٖٖ َََ’السػػوداف، كاالف تبلػػغ مسػػاحتو
 كحراؾ السكاف كأ٪تاط سلوكهم االجتماعى كاالقتصادل. كنباتية كمقومات زراعية أثرت َب توزيع

كبالرغم من أف أصوؿ سكاف السوداف من القبائل النوبية كالنيلية كالبجاكية فإف موقعو الفريد جذب إليو 
فالسوداف ا١تهاجرين من شبو اٞتزيرة العربية كإفريقيا منذ أمد بعيد ؛ ٦تا أثر على الًتكيبة السكانية كاإلثنية كاالجتماعية . 

قبل االنفصاؿ، ٦تا أدل إٔب تعددية إثنية كاضحة ،   (ُ)لغة ٣ُُٗتموعة قبلية تتحدث أكثر من  ُٖٓيضم حوأب 
فالوحدات السياسية الكربل كاإلمرباطوريات عندما تفككت إٔب كحدات أصغر ٓب تراع الواقع اإلثٌت فانقسمت 

عندما رسم اٟتدكد  ُٖٖٓستعمار األكرىب َب مؤ٘تر برلُت اٞتماعات العرقية إٔب عدة مناطق جغرافية ، كما أف اال
كقد  (ِ)االصطناعية للقارة اإلفريقية ٓب يراع األكضاع االجتماعية كإ٪تا راعى مطامعو الىت كانت الدافع األكؿ لبلستعمار

دخوؿ ظهرت ا١تسيحية َب السوداف َب القرف السادس ا١تيبلدل ك٘تكنت من إقامة ٦تالك مسيحية استمرت حىت 
اإلسبلـ َب القرف السابع ا١تيبلدل ، كلقد أدل انتشار اإلسبلـ كا١تسيحية َب اٟتقب ا١تختلفة إٔب تعددية دينية كثقافية ، 
ففى مشاؿ السوداف تغلب الثقافة كالديانة اإلسبلمية مع كجود أقلية مسيحية ، كَب جنوب السوداف تسود الثقافة 

 ؛ (ّ)ضافة إٔب أف العبلقات السودانية ا١تختلفة ما زالت حديثة نسبيناا١تسيحية كالوثنية كاإلفريقية . باإل
ألف السوداف ٓب يعرؼ َب إطار دكلة كاحدة إال َب العهد الًتكى ا١تصرل بالسوداف من بداية العقد الثالث من 

 . (4)القرف التاسع عشر ا١تيبلدل

                                                           

 .ِٖٖ( ص  ُ) ( ملحق ا٠ترائط رقمُ( انظر ١توقع السوداف كالدكؿ ايحميطة الشكل رقم )ّ)
درجو مشاالن، كمن الشماؿ الغرىب ليبيا، كمن الشرؽ  ِِيقع السوداف َب اٞتزء الشمأب الشرقى إلفريقيا، ٖتده من الشماؿ مصر عند خط عرض  -  

 ة كإفريقيا الوسطى.إثيوبيا كإريًتيا، كمن الغرب تشاد، كمن اٞتنوب أكغندا كمن اٞتنوب الشرقى كينيا كمن اٞتنوب الغرىب الكونغو الدٯتقراطي
٣تموعة فرعية كتتحدث أكثر من مائة لغة أك ٢تجة، انظر َب كتاب د. دىاـ ٤تمد دىاـ  َٓٓىناؾ بعض الدراسات تشَت إٔب أف السوداف يضم  - 

انظر ٤تمد على  ٢تجة كلغة، ُْقبيلة تتحدث  ِٕٓ، كما أف ىناؾ دراسة تشَت إٔب أنو يضم َِٖالعزاكل، األقليات كاألمن القومى العرىب، ص 
 .ٖٕالصاَب، رسالة ماجستَت، )ا٠ترطـو ، جامعة النيلُت(، ص 

 .ُْ(، ص ََُِ، ِ ( د. فرانسيس دينق، صراع الرؤل كنزاع ا٢تويات َب السوداف، )القاىرة: مركز الدراسات السودانية، ط4)
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تأثَته على أمن كمصاّب الدكؿ اإلفريقية كالعربية إف موقع السوداف االسًتاتيجى َب ا١تنطقة اإلفريقية كالعربية ك 
كاألكربية كالواليات ا١تتحدة األمريكية أتاح فرص التدخل َب شئوف السوداف خبلؿ فًتات اٟترب كالسلم ٦تا أثر على 

 االستقرار كالسلم .
كاالجتماعى  كَب السوداف تعاقبت أنظمة ٥تتلفة أجنبية ككطنية أثرت سلبنا كإ٬تابنا على النسيج السياسى

كاالقتصادل كعلى عبلقات السوداف ا٠تارجية كنسبة ٢تذا التنوع اإلثٌت كالثقاَب كالديٌت كا١تؤثرات السياسية كاالجتماعية 
 داخلينا كخارجينا . 

، فإف التحوالت َب ايحميط  (1)ـُٓٓٗكقد عاىن السوداف من مشكلة التكامل القومى كاالندماج الوطٌت منذ 
ى كا١تتغَتات السياسية كاالجتماعية الداخلية كزيادة الوعى كاليقظة الثقافية كالسياسية خلقت فرصا الدكٔب كاإلقليم

 مناسبة ٝتحت لئلثنيات بالتعبَت عن نفسها بأساليب تًتاكح بُت اٟتوار كالنزاع أك النزاع ا١تسلح.
ياسة "فرؽ تسد" كسياسة الفصل ، لقد بدأت النزاعات اإلثنية َب عهد االستعمار الربيطاىن كإفرازات تلقائية لس

ـ كعلى ضوئو منح اٟتاكم العاـ سلطة إعبلف أل منطقة من السوداف ُِِٗبإصدار قانوف ا١تناطق ا١تقفولة َب عاـ 
نتيجة للوعى السياسى كبتكوين تنظيمات سياسية كعسكرية  ُٓٓٗمنطقة مقفولة ٍب تطورت ىذه النزاعات خبلؿ 

 .(2)ثنيةتعرب عن األفكار كالتطلعات اإل
حاكلت األنظمة السياسية ا١تتعاقبة على السوداف معاٞتة مشكبلت النزاعات اإلثنية عن طريق القوة أحياننا 
كأحياننا أخرل عن طريق اٟتوار ، أك اٞتمع بينهما ، َب ٤تاكلة الوصوؿ إٔب بعض ا١تعاٞتات الىت افتقرت لبلستمرارية 

كلة جنوب السوداف من أبرز النزاعات اإلثنية الىت نالت قدرا من كالدٯتومو َب كضع حلوؿ هنائية للحرب كإف مش
االىتماـ َب سبيل حلها مع بركز كتطور النزاعات َب مناطق أخرل دارفور كشرؽ السوداف كجباؿ النوبا  كالنيل األزرؽ ، 

اعات اإلثنية َب كتعقيده بواسطة ا١تعارضة السياسية با٠تارج كالداخل كالتدخبلت األجنبية ، كل ذلك أكسب  النز 
 السوداف بعدنا سياسينا جديدنا أخرجها من إطارىا اٞتهول كاإلثٌت إٔب قضية كطنية شاملة تتبٌت مشركع "السوداف اٞتديد"

كبالتأب برزت شعارات تنادل ْتسم ا٢توية القومية كعبلقة الدين بالدكلة كالقسمة العادلة للسلطة كالثركة ، كتبٌت 
 . قراطية لتحقيق السلم كاالستقرارالتعددية اٟتزبية الدٯت

                                                           

: جامعة النيلُت، ( هباء الدين مكاكل، " أثر التعدد العرقى على االستقرار السياسى: دراسة ٟتا1) لة السوداف"، رسالة دكتوراه غَت منشورة، )ا٠ترطـو
 .ُّٖـ(، ص  ََِِيونيو 

: دار ا١تأموف(، )بَتكت: دار اٞتيل (، بدكف ت2) اريخ نشر، ( إبراىيم ٤تمد حاج موسى، التجربة الدٯتقراطية كتطور نظم اٟتكم َب السوداف، )ا٠ترطػـو
، . كانظر أيضاى مسَتة السَٗٓ، ٖٗٓص  ـ ، ََِِبلـ كالوفاؽ الوطٌت َب السوداف، إدارة ا١تعلومات كالبحوث، ملف ككالة السوداف لؤلنباء، ا٠ترطـو
 .َُص 
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 المحور االول
 الصراعات االثنية فى السودان

ـ ، ٍب توقفت ُٓٓٗيتناكؿ ىذا ايحمور بؤر الصراعات السودانية اكال قضية جنوب السوداف الىت بدأت َب عاـ 
أف اٟترب تفجرت من جديد  من خبلؿ اتفاقية أديس أبابا ا١توقعة بُت نظاـ ٪تَتل كٚتاعة األنانيا ، إال َُِٕٗب عاـ 

لتنتهى من خبلؿ اتفاقية السبلـ ا١توقعة بُت حكومة السوداف كاٟتركة الشعبية لتحرير السوداف َب كينيا  َُّٖٗب 
ََِْ . 

؛ حيث قامت ٣تموعة مسلحة ٝتت نفسها حركة ٖترير السوداف،  ََِّأما ثانيا قضية دارفور الىت تفجرت َب 
ة ، كتعددت اٟتركات ا١تسلحة َب دارفور كتباينت رؤاىا بشأف مستقبل  السوداف ، كتوصلت كتلتها حركة العدؿ كا١تساكا

،  كلكن ََِٔاٟتكومة السودانية مع فصيل من فصيلى حركة ٖترير السوداف بقيادة مٌت أركو مناكل التفاقية أبوجا 
 بقية الفصائل ال تزاؿ ٘تارس دكرنا معارضنا للحكومة السودانية.

َب  ََِِة النزاع َب جباؿ النوبا الىت أزعجت اٟتكومات السودانية ، إال أهنا قد انتهت َب يناير اقضي اكثالثن 
جنيف بوساطة أمريكية سويسرية مهد ٢تا تقرير السيناتور جوف دانفورث ، كقد كاف أحد أسباهبا مسألة الرؽ كالتطهَت 

 اٟتكومو كعقارالعرقى  كاألسلمة كالتعريب . االاهنا ٕتددت اثر ا٠تبلفات بُت 
ا إٔب أزمة شرؽ السوداف كمعاناتو من التهميش كا١تطالبة ا١تستمرة بالتوازف التنمول كالعدالة ٔتا ٭تقق ٢تم كرابعن 

كضعنا سياسينا كاقتصادينا يراعى ا٠تصوصية الثقافية ألىل الشرؽ . كما توصلت اٟتكومة السودانية مع جبهة الشرؽ 
 ساطة إريًتية . بأٝترا بو  ََِٔالتفاقية سبلـ َب 

 جنـــوب الســـــودان :واًل أ
درجة مشاال ، كىو عبارة عن  ُِكٯتثل جنوب السوداف سابقا األرض الواقعة من حدكد أكغندا إٔب خط عرض 

منطقة كاسعة األرض مستوية السطح ، ٬ترل فيها النيل كركافده ا١تمتدة ، كأ٫تها ْتر اٞتبل ، كْتر الغزاؿ ، كْتر العرب 
 . (ُ)سوباط ، كعشرات اجملارل ا١تائية الىت ٕتعل ىذه ا١تناطق من أكرب مناطق الزراعة َب العآبكهنر ال

كتتعدد أصوؿ كطبيعة القبائل اٞتنوبية من حيث األجناس كاللغات كاألدياف كالثقافات َب اٞتنوب ٦تا يؤدل إٔب   
 عدـ التجانس اٟتضارل .

؛ بسبب ما صاحب  بركزنا بالنسبة لقضية االندماج القومى كمشكلة اإلثنيات َب جنوب السوداف ىى األكثر
ذلك من طابع العنف كالتمرد ضد ا٢تيمنة الثقافية الشمالية أك اٞتبلبة على الرغم من كجود ثقافات كأعراؽ ٥تتلفة َب 

السياسى ٓب مشاؿ السوداف من غَت اٞتنوبيُت ؛ ألنو قد ًب دمج ىذه ألفئات كطمس ىويتها إال أف الوعى إٔب ا١تستول 
 يرتق إال مؤخرنا.

أما الواقع السياسى َب منطقة اٞتنوب فجاء مصحوبنا بطبيعة ا١تنطقة الىت عز٢تا ا١تستعمر، كطبيعتها االستوائية ؛ 
حيث ٓب يكتشف ىذا اٞتزء إال بعد التفكَت َب اكتشاؼ منابع النيل كإعبلف موارده الضخمة ٦تا آثار اىتماـ كفضوؿ 

بداية ا١تعرفة التارٮتية ّتنوب السوداف . كما أف  ُُِٖلفة . كٯتكن اعتبار الغزك الًتكى ا١تصرل عاـكإطماع القول ا١تخت

                                                           

 .ٕ( ، ص ِ( ٤تمد ا١تعتصم ، جنوب السوداف َب مائة عاـ ، ) القاىرة : مطبعة هنضة مصر بالفجالة ، ط ُ)
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األمن ٓب يستتب َب ىذه ا١تنطقة إال بعد ىذا الفتح الذل كحد بُت الشماؿ كاٞتنوب ، كربط بينهما ٖتت إدارة كاحدة 
 بسطت نفوذىا على كل السوداف .

الىت قادىا على عبد اللطيف )من قبيلة الدينكا( من  ُِْٗٗتوفو منذ ثورة  كقد أبدل ا١تستعمر الربيطاىن
مؤشرات اتفاؽ اٞتنوبيُت مع الشماليُت ، كاعترب ذلك إنذارنا بزلزلة مكانتو كزكالو تدر٬تينا . كمن ىنا فقد عمدت اإلدارة 

كالصراع بُت الشماؿ كاٞتنوب ، االستعمارية على اٗتاذ تدابَت كمقًتحات كسياسات يعمل ٚتيعها على بث التفرقة 
، كإيهاـ اٞتنوبيُت بأهنم  (1)ككاف من ضمن ا١تخططات الرامية للفصل إنشاء جيش ٤تلى من أبناء اإلقليم اٞتنوىب

مضطهدين من الشماليُت ، كذلك لبث العصبية القبلية ، كتعميق ا٠تبلفات كالتلويح بفصل الشماؿ عن اٞتنوب ٦تا 
 ببلد .يساعد على تفتيت كحدة ال

كيظهر التباين بُت الشماؿ كاٞتنوب كاضحا ؛ حيث يظهر ٗتلف اٞتنوب عن الشماؿ َب األكضاع االقتصادية 
 كالنفسية ، كىو ما حأكؿ االستعمار استثماره َب كضع بذرة الصراع الثقاَب بُت الشماؿ كاٞتنوب .

َب تضخيم ىذا اٟتاجز النفسى  كأسهمت سياسات االستيعاب عرب األسلمة كالتعريب الىت أعقبت االستقبلؿ
الذل أكرثتو األنظمة السودانية ٔتربرات كبدكف مربرات ساعدت َب إحالة الوىم االستعمارل ا١تبذكر َب نفوس اٞتنوبيُت 

 .(2)إٔب كاقع معيش 
بػػاف كأفػػرز كاقػػع األمػػر انفػػراد الشػػماليُت ٔتقاليػػد إدارة اٟتكػػم َب السػػوداف َب أعقػػاب االسػػتقبلؿ كظهػػر ىػػذا جلينػػا أ

سودنت الوظائف السودانية لثما٪تائػة كظيفػة الػىت يشػغلها السػودانيوف بػدالن مػن الربيطػانيُت، بينمػا كػاف نصػيب اٞتنػوبيُت 
ـ ، ُٓٓٗ؛ كقد كاف ىذا السبب ا١تباشػر لنػواة التمػرد َب عػاـ  (ُ)أربع كظائف فقط ، كىى نتائج ٥تيبة آلماؿ اٞتنوبيُت

 نوب.إٔب جانب سوء فهم األحزاب لشئوف اٞت

ـ الىت أعقبت استقبلؿ السوداف بإ٫تاؿ األحزاب الشمالية كٕتاىلها ُٔٓٗك٘تيزت اٟتكومة الوطنية األكٔب 
٠تصوصية اٞتنوب؛ ألف سودنت الوظائف اعتمدت على أساس األقدمية كا٠تربة كالتعليم ، ككل ذلك كاف قليبل َب 

 الوقت َب اٞتنوب.

قومى كاحد ّتمع مشل القول اٞتنوبية إٔب جانب العناصر الشمالية ، كبعد قياـ األحزاب الشمالية ٓب يهتم حزب 
كَب نفس الوقت قامت أحزاب جنوبية َب خط موازو لؤلحزاب الشمالية ْتجة اختبلؼ األكضاع كا٢تمـو اٞتنوبية عن 

 لة َب السوداف .نظَتهتا الشمالية ، كما أف اٞتنوبيُت كانوا يركف َب الفيدرالية مطلبنا أساسيا الستمرار كحدة الدك 

ـ على إنشاء دستور الببلد، كأخذت مقًتحات ُٔٓٗ – ٍُّٓٗب عكفت اٟتكومة إباف فًتة االستقبلؿ 
الدستور تػىبػٍريز ٟتيز الوجود ، كقدمت األحزاب رؤياىا كتطلعاهتا كرغباهتا َب الدستور ا١ترتقب ، كطالب البعض بإسبلمية 

قول اٞتنوبية كتوعد اٞتنوبيُت اٟتكومة ملوحُت بالتمرد َب حالة اال٨تياز ٠تيار الدستور كالدكلة، كبرز ا٠تبلؼ جليِّا من ال
                                                           

 . ُٓ( أبيل ألَت ، مرجع سابق ، ص 1)
 .  ِ، ص  ُٓٗٗ/ْ/ُّ، بتاريخ  ُٕٖٗاٟتديث ، جنوب السوداف الفيدرالية أىم مطالب مؤ٘تر جويا ( صحيفة السوداف 2)

)1(Joseph Oduho and william ding, The Problem Of The Southern Sudan, (London : Oxford 
University Press) 1963, P4 . 

 . ُِّ، ُِِ( ، ص ُٖٗٗ، ) ا٠ترطـو ،  رجية َب السوداف مركز الدراسات االسًتاتيجيةكانظر أيضنا ٤تجوب الباشا ، التنوع العرقى كالسياسة ا٠تا
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ـ أفكار كسياسات ُْٔٗ-ُٖٓٗكتبنت اٟتكومػة العسكريػػة األكٔب بقيادة الفريق إبراىيم عبود  (ُ)الدستور اإلسبلمى 
بُت الشماؿ كاٞتنوب عرب نشر اإلسبلـ اٟتكومة الوطنية الىت سبقتها ، كتتلخص ىذه األفكار َب إزالة الفوارؽ الثقافية 

كاللغة العربية ، كمن ىذا ا١تبدأ انطلقت اٟتكومة العسكرية َب أسلمة اٞتنوب مستخدمة كل الوسائل َب التعامل مع 
كقد صاحب سياسات االستيعاب بالقوة كالتعريب كاألسلمة كثَت من التعسف كعزؿ للمثقفُت من  (ِ)القضايا ا١تستقبلة 

ب فزأدت معارضتهم للحكومة ، كفر كثَت من أبناء اٞتنوب إٔب خارج اٟتدكد ، ككونوا العديد من التجمعات أبناء اٞتنو 
مثل رابطة ا١تسيحيُت السودانيُت كاالٖتاد السوداىن اإلفريقى الػوطٌت ٞتنوب السوداف ، كاهتمت اٟتكومة بعض اٞتمعيات 

 الكنسية ٔتدىا ٢تذه التجمعات با١تساعدات ا١تالية .
كانت بداية تدكيل مشكلة اٞتنػوب مػن ا١تعارضػة الشػعبية اٞتنوبيػة الػىت ىجػرت السػوداف إٔب دكؿ اٞتػوار ككسػط ك 

إفريقيا كإثيوبيا كالكنغو كأكغندا كزئَت كرصدت األمم ا١تتحدة َب ذلك الوقت تعداد ا١تهاجرين ، كقدمت ٢تم ا١تساعدات 
الٗتػػاذ ٣تموعػػة مػػن اإلجػػراءات القاسػػية عنػػد إصػػدارىا  ة العسػػكرية، كىػػو األمػػر الػػذل دعػػا اٟتكومػػ(ّ)اإلنسػػانية كاإلغاثػػة 

ـ ، كما أصدرت أمرنا بوأد كافػة اإلرسػاليات األجنبيػة العاملػة بػاٞتنوب ُِٔٗقانوف تنظيم نشاط ا٢تيئات التبشَتية عاـ 
 كاهتامها بالنشاط ا١تعأدل للوحدة.

ـ مرحلة جديدة من مراحل تطور الصراع ُّٔٗكمن ناحية أخرل شكل ظهور األنانيا على مسرح الصراع عاـ 
َب جنوب السوداف ؛ حيث بدأت سياسة العنف َب الظهور فبدأت األنانيا َب شن حرب العصابات . كَب ا١تقابل ظهر 
من جانب اٟتكومة عنف مضاد َب ٤تاكلة إليقاؼ ىذا العنف ، األمر الذل اكسب ا٠تارجُت بعض العطف ٤تلينا 

 كدكلينا .

اف مشكلة اٞتنوب ظلت تنمو َب أعقاب نيل السوداف الستقبللو ، كىو الشيء الذل أجرب  كيتضح ٦تا سبق
أككل ٢تا تقدًن مقًتحات كتوصيات إلعادة الثقة َب  ُْٔٗاٟتكومة العسكرية على إنشاء ٞتنة تقصى حقائق عاـ 

ترل النور ، فقد اهنار  نفوس أىل اٞتنوب ، كٖتقيق االستقرار الداخلى ، كلكن ٓب يكتب ألعماؿ تلك اللجنة أف
 ـ قبل أف تشرع َب أعما٢تا .ُْٔٗاٟتكم العسكرل األكؿ َب أكتوبر 

ـ الىت أطاحت ْتكومة ُْٔٗككاف لقضية اٞتنوب قسط مقرر أسهمت بو َب اندالع ثورة أكتوبر الشعبية عاـ 
لنزاع ؛ لتصبح مقاليد عبود؛ حيث انصبت سياسة عبود على العنف ألسلمة اٞتنوب ، كبالتأب قادت إٔب تصاعد ا

السلطة ٟتكومة انتقالية برئاسة سر ا٠تتم ا٠تليفة ، كعُت َب اٟتكومة االنتقالية " كلمنت امبورك" كزيرنا للداخلية ، كىى 
.كمن ٍبىَّ بدأ األمل   ا١ترة األكٔب الىت يتقلد فيها مواطن جنوىب كزارة ، كقررت اٟتكومة إلغاء قانوف تنظيم ا٢تيئات التبشَتية

 يتجدد َب إ٬تاد حل ١تشكلة اٞتنوب . 
ـ بعد انقضاء أكؿ شهرين على ثورة أكتوبر ، أبدت اٟتكومة استجابتها ١تا كرد َب مذكرة حزب ُْٔٗكَب عاـ 

ـ ، ككانت ُٓٓٗسانو فأعلنت العفو العاـ عن الذين ٛتلوا السبلح كالذين فركا إٔب ا٠تارج عقب ٘ترد أغسطس 

                                                           

 . ُِٖ( مقررات ٞتنة الدستور ، )ا٠ترطـو ، دار الوثائق السودانية(  ، ص ُ)
 (١تزيد من التفاصيل الرجوع إٔب الفصل الثاين عن فًتة حكم عبودِ)

 )3  ( Mohamed Omar Bashir, The Southern Sudan From Conflict To Peace, (Khartoum: Book 
shop) 1975 P. 69 
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اؾ َب ا١تؤ٘تر الذل دعا إليو حزب سانو طا١تا أنو يساعد على حل ا١تشكلة ، لكنها اٟتكومة على استعداد لبلشًت 
 . (ُ)أصرت على أف يكوف ذلك ا١تؤ٘تر داخل السوداف

 ُٔككاجو ا١تػؤ٘تر قبػل انعقػاده عػدة مشػاكل الخػتبلؼ كجهػات النظػر بػُت األحػزاب اٞتنوبيػة حػىت ًب انعقػادة َب 
حضػره ٜتسػػة كأربعػػوف ٦تػػثبلن مػػن الشػماؿ كسػػبعة كعشػػركف ٦تػػثبلن ألحػػزاب مػػارس ، ك  ِٗـ ، كاسػػتمر حػػىت ُٓٔٗمػارس 

اٞتنػوب ، باإلضػػافة إٔب مػػراقبُت مػن مصػػر كاٞتزائػػر كأكغنػدا ككينيػػا كتنزانيػػا كغانػا كنيجَتيػػا ، كتػػرأس ا١تػؤ٘تر بركفسػػَت النػػذير 
ر إٔب دكر االسػتعمار كا٢تيئػات التبشػَتية دفع اهلل ، كًب تداكؿ ا١تشكلة َب ا١تؤ٘تر بشكل أبرز خلفياهتا التارٮتية . كما أشا

العسكرل َب زعزعة الثقة كأشار أيضا معظم ا١تؤ٘ترين إٔب سياسة القهر كالضغط الىت اتبعتها األنظمة الوطنية  كدكر اٟتكم
 كاالستعمارية .

األحزاب  كرغم اتفاؽ األحزاب الشمالية على األطركحات القاضية باٟتكم الذاتى داخل السوداف ا١توحد إال أف
اٞتنوبية الىت كانت معارضة أصبل قبل ا١تؤ٘تر قد اختفلت حوؿ ىذا الطرح ؛ حيث نادل حزب سانو جناح أقرل 

.  (1)جادين باٟتد من نفوذ الشماليُت َب اٞتنوب كنادل باالستقبلؿ السياسى ، كنادت جبهة اٞتنوب ْتق تقرير ا١تصَت
٬تاد حل سلمى بعيدنا عن االنفصاؿ . كقد كانت أخطر ىذه ا١تشاكل كَب النهاية اتفقت األطراؼ عن طريق الًتاضى إل

َب اٟتركة االنفصالية اٞتنوبية الىت ٗتوفت من التسلط كالقوة الشمالية ، كما أف النظاـ السياسى الشمأب تظاىر بعدـ 
عامنا مستنزفة موارد السودافُٔكجود مشكلة َب اٞتنوب ؛ حىت تفجرت ١تدة 

(2). 
، كأظهر أكؿ توجيهاتو َب  ُٗٔٗالببلد إٔب العسكر مرة أخرل ٔتجىء جعفر النمَتل َب مايو  انتقلت إدارة 
، كمن ٖتالف معها من اٞتنوبيُت ،  ـ عندما أكد أف سبب ا١تشكلة االستعمار كالرجعية ايحمليةُٗٔٗيونيو  ٗإعبلف 

 ية كثقافية بُت الشماؿ كاٞتنوب كتؤمن إٯتانناكأف حكومة الثورة ال تتهيب االعًتاؼ بالواقع كأهنا تدرؾ ٙتة فوارؽ تارٮت
كبَتنا بأف كحدة الببلد ٬تب أف تبٌت على ضوء ىذه اٟتقائق ا١توضوعية كأف من حق شعبنا َب اٞتنوب يبٌت كيطور ثقافتو 

 .  (3)كتقاليده َب نطاؽ سوداف اشًتاكى موحد
السوداف ا١توحد كمد فًتة األجل ايحمدد  ـ قد منح اٟتكم الذاتى اإلقليمى َب إطارُٗٔٗإال أف بياف يونيو 

للعفو عن ا١تتمردين كدعوة اٞتنوبيُت للمباحثات حوؿ مشكلة اٞتنوب ككضع برنامج لرفع مستول اٞتنوب اقتصاديا 
كاجتماعينا كثقافينا كإنشاء جهاز إدارل َب اٞتنوب إلدارة شئوف اٞتنوب ىذه النقاط شكلت إٔب جانب عوامل أخرل 

 لحوار ا١تشًتؾ كا١تباحثات بُت اٟتكومة كاألطراؼ اٞتنوبية إل٬تاد صيغة مقبولة للحل .أرضية مقبولة ل
جرت مفاكضات َب أديس أبابا بُت كفد ٯتثل اٟتكومة برئاسة أبيل ألَت كمنصور خالد كجعفر ٤تمد على ٓتيت 

اقبوف من حكومة إثيوبيا ك٣تلس عبد الرٛتن عبد اهلل ككفد ٯتثل السياسيُت كالعسكريُت اٞتنوبيُت ، كما شارؾ فيها مر 
يوما ارتكزت من جانب اٟتكومة على  ُِ. كاستمرت ا١تباحثات أكثر من  الكنائس العا١تى كمنظمة الوحدة اإلفريقية

اللغة  –تقرير ٞتنة االثٌت عشر ا١تنبثقة عن مؤ٘تر ا١تائدة ا١تستديرة ، كا٨تصر موقف اٞتنوب َب ثبلث قضايا )االنفصاؿ 
 لحة(.القوات ا١تس –

                                                           

 .ُْٓ( د. ٤تمد عمر بشَت ، مرجع سابق ، ص ُ)
 . ْٔ( د. ٤تمد عمر بشَت ، ا١ترجع السابق ، ص 1)

(2) Muddathir AbdErahim, Imperilaism Nationalism In The Sudan, (Khartoum University 
Press), 1991 , P. 138 . 

 ُٓ( عبد اللطيف البوىن ، مرجع سابق ، ص 3) 
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كقد أدت ا١تفاكضات الساخنة إٔب رفض طلب االنفصاؿ كأف تكوف اللغة العربية ىى اللغة الرٝتية كاللغة 
اإل٧تليزية "لغة العمل" ، ككضعت اعتبارات خاصة للهجات ايحملية ، كاتفق على قومية القوات ا١تسلحة ، كأف ٯتثل 

لى اتفاقية اٟتكم الذاتى اإلقليمى َب أديس أبابا َب ٍب َب فًتة الحقة ًب التوقيع ع (ُ)اٞتنوبيوف كفق عددىم
ـ ، كبالتوقيع عليها أيسدؿ الستار على مشكلة اٞتنوب ، كاعتربت االتفاقية انتصارنا كبَتنا ك٪توذجنا مراعينا ُِٕٗ/ّ/ِِ

لكن رغم لوضع األسس السلمية ٟتل مشكلة تعايش اجملموعات متعددة الثقافات كاألعراؽ داخل إطار دكلة كاحدة . ك 
الًتحيب باالتفاقية كاالستقرار النسىب َب اٞتنوب فإف الوضع انفجر مرة أخرل ، كظهرت حركة مسلحة أخرل أطلق 

عقب خرؽ  ٪تَتل لبلتفاقية كإحساس قبائل النوير بأف قبيلة الدينكا أصبحت ىى ا١تسيطرة على مقاليد  ِعليها أنيانيا 
ل خرؽ االتفاقية بصدكر قرار النمَتل بتقسيم اٞتنوب لثبلث أقاليم ٦تا أدل كقد أد  (ِ)األمور َب السلطػة اإلقليمية 

ـ بقيادة الضابط كاربينو كوانُت ُّٖٗالنفجار الوضع إلرضاء بعض القيادات اٞتنوبية ، ك٘تردت حامية بور َب مايو 
السوداف الىت كانت بسبب  الذل انضم إليو فيما بعد جوف قرنق الذل صدر باٝتو البياف األكؿ للحركة الشعبية ٞتنوب

، كالوضع ا١تتفاقم ١تشكلة اٞتنوب كتفجَتىا ، إضافة لقضايا اقتصادية (ّ)قوانُت سبتمرب كإعبلف الشريعة اإلسبلمية 
 ـ .ُٖٓٗكسياسية أدت إٔب قياـ االنتفاضة الشعبية َب إبريل 

ر حسن النية من جانب اٟتكومة كقد كاف من ا١تتوقع أف تقـو اٟتركة بإلقاء السبلح خاصة بعد أف توفر عنص 
االنتقالية ، كما أعقبها من حكومات دٯتقراطية ٟتل ا١تشكلة سلميا ، كلكن اٟتركة ٓب تستجب أللٍّ من ايحماكالت ، 

 برغم ما كجدتو من توافر اٟتريات كإعبلف العفو العاـ ، كذلك بسبب فقداف الثقة بينها كبُت الشماؿ.
ع الػػوطٌت أك مػػا يسػػمى بقػػول االنتفاضػػة الػػىت تشػػتمل علػػى معظػػم النقابػػات ـ قػػاـ التجمػػُٖٔٗكَب إبريػػل عػػاـ 

كاألحػػػزاب اليسػػػارية باالجتمػػػاع مػػػع قيػػػادة اٟتركػػػة الشػػػعبية َب كوكػػػا داـ بإثيوبيػػػا ، ك٘تخػػػض اللقػػػاء عػػػن إعػػػبلف كوكػػػا داـ 
 :(ْ) القاضى باآلتى

 التزاـ كل األطراؼ با١تؤ٘تر الدستورل. -ُ
 إلغاء قوانُت سبتمرب . -ِ
 رفع حالة الطوارئ. -ّ
 تعديل الدستور . -ْ
 إلغاء كافة االتفاقيات العسكرية الىت ٘تس سيادة الوطن . -ٓ
 كقف إطبلؽ النار . -ٔ

كإبػػاف اٟتكومػػة الدٯتقراطيػػة برئاسػػة الصػػادؽ ا١تهػػدل تواصػػلت االجتماعػػات للوصػػوؿ مػػع اٟتركػػة التفػػاؽ ، ككػػاف 
ـ قػاـ السػيد ُٖٖٗـ ، كَب نػوفمرب ُٖٔٗائد اٟتركة َب أديس أبابا أشهر ىذه االجتماعات اجتماع رئيس الوزراء ، كق

٤تمػػد عثمػػاف ا١تَتغػػٌت بالتباحػػث مػػع قائػػد اٟتركػػة . كبعػػػد مفاكضػػات طويلػػة توصػػبل ١تػػا عػػرؼ ٔتبػػادرة السػػبلـ السػػػودانية 
 :قرنق (، كالىت كاف أىم بنودىا -)ا١تَتغٌت 

                                                           

 . ُٓٔ( د. ٤تمد عمر بشَت ، مرجع سابق ، ص ُ)
: إدارة البحوث كا١تعلومات(، ِ)  .ُٕٗٗ/ُ/ُِ(  ملف ككالة سونا لؤلنباء السودانية ، النشرة ا٠تاصة بقمة اإليقاد ، )ا٠ترطـو
 . ِٖ( د. ٤تمد عمر بشَت ، مرجع سابق ، ص ّ)
 ـ .ُٖٔٗ/ مارس  ِْوكا داـ ، (كقائع إعبلف كْ)
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 ٕتميد قوانُت سبتمرب . -ُ
 رية ) الدفاع ا١تشًتؾ مع مصر(إلغاء االتفاقيات العسك -ِ
 رفع حالة الطوارئ . -ّ
 كقف إطبلؽ النار . -ْ
 تشكيل ٞتنة قومية لئلعداد للمؤ٘ترات الدستورية. -ٓ

كقد القت ىذه االتفاقيػة انتقػادنا مػن حػزب األمػة كاٞتبهػة اإلسػبلمية القوميػة ، كاسػتمر اٞتػدؿ حو٢تػا حػىت قيػاـ   
كالىت انطلقت مرتكزة على تقويػة اٞتانػب العسػكرل لتقويػة إٔب جانػب التفػاكض ،  ـ ،ُٖٗٗيونيو  َّثورة اإلنقاذ َب 

 فقد جاءت لتفاكض من موقع ا١تنتصر ، كٖتدد برنا٣تها من خبلؿ ٖتقيق السبلـ بعد االنتصار ا١تيداىن. 
إعبلف كقػػد صػػاحب فػػًتة اإلنقػػاذ تصػػاعد كتػػَتة اٟتػػرب َب اٞتنػػوب بصػػورة ٓب يسػػبق ٢تػػا مثيػػل . كبػػدأت اإلنقػػاذ بػػ

إسبلمية الدكلة ، كأخذت َب تعبئة اجملاىػدين . كانصػب اإلعػبلـ علػى التعبئػة اٞتهاديػة . كقاطعػت اٟتكومػة معظػم دكؿ 
العآب ، كل ذلك ألقى بتبعاتو على مشكلة اٞتنوب ، ٦تا أدل إٔب فتح باب اٟترب على مصراعيو كأتاح الفرصة للتدخل 

 . (ُ)لدكلية للتأثَت َب ا١تشكلة بل كإدارة الصراع بصورة مباشرةا١تباشر كغَت ا١تباشر للقول اإلقليمية كا
ٕتاه اٞتنوب فقػد كانػت رؤيػة حكومػة اإلنقػاذ للحػرب َب اٞتنػوب  ََِْ – ُٖٗٗأما سياسات اٟتكومة من 

على أهنا حرب ذات نوعية خاصة ، ٗتتلف عن باقى ا١تشكبلت اإلقليمية َب سائر البلداف اإلفريقية ، كرأت أهنا حػرب 
 .(ِ)عنصرية دينية قبلية قائمة ضد العرب كالعركبة

كما رأت أف تطبيق النظاـ الفيػدرأب َب اٞتنػوب قػد ٮتػرج اٞتنػوب مػن تطبيػق الشػريعة اإلسػبلمية ، إال أف اٟتركػة  
 كانت ٢تا رؤية أخرل َب ا١تطالبة بسوداف جديد يضم كل اإلثنيات كبنظاـ علماىن .

إلنقػػػاذ كالتوجػػػو اٟتضػػػارل اإلسػػػبلمى كإعػػػبلف اٞتهػػػاد علػػػى منطقػػػة جنػػػوب كمػػػا أف الرؤيػػػة اإلسػػػبلمية ٟتكومػػػة ا
السوداف باعتباره كافرنا كخارجنا عػن إرادة الدكلػة قػد عمػق ا٠تبلفػات كأنشػأ الػدفاع الشػعىب للػدفاع عػن الػوطن ٦تػن شػجع 

 ا١تواطنُت على ا١تشاركة َب القوات ا١تسلحة ، كىى عملية تطوعية من
دفاع الشػػعىب هتػػدؼ مػػن كراء ذلػػك إٔب أسػػلمة اجملتمػػع كمػػا اعتػػربت كػػل مػػن ييقتػػل َب ا١تػػواطنُت . ككانػػت قػػوة الػػ

ا . ككانػػػت تلػػػك الفػػػًتة ٘تثػػػل ذكرة التصػػػعيد َب اٟتػػػرب َب اٞتنػػػوب ؛ ٦تػػػا أدل إٔب تػػػدخل القػػػول األجنبيػػػة  اٞتنػػػوب شػػػهيدن
ة ا٠ترطـو ، كما كفرت االستخبارات كالواليات ا١تتحدة األمريكية َب دعم اٟتركة الشعبية با١تعدات اٟتربية ١تهاٚتة حكوم

األمريكية كالقوات ا٠تاصة فرص تدريب لقوات اٞتيش الشػعىب لتحريػر السػوداف ، كمػا نشػرت قػوات أمريكيػة خاصػة َب 
اٞتنػػػوب مػػػع ا١تتمػػػردين ، كأف الػػػدعم األمريكػػػى للجػػػيش الشػػػعىب لتحريػػػر السػػػوداف قػػػد دفعػػػو إٔب التعنػػػت َب ا١تفاكضػػػات 

لسػػودانية ٟتػػل ا١تشػػكلة السػػودانية . كمػػا ٧تحػػت سياسػػة كلنتػػوف ٕتػػاه السػػوداف َب إذكػػاء اٟتػػرب السياسػػية مػػع اٟتكومػػة ا
اٟترب الدعائية الىت تقػف أمػاـ ٖتقيػق السػبلـ َب السػوداف ، كمػا ٖتػوؿ دكف الوصػوؿ إٔب تسػوية سػلمية للنػزاع السػوداين 

(ُ)   

                                                           

: جامعة النيلُت ُ)  ـ( .ُٕٗٗ/ُِ/ُٓ( إبراىيم مَتغٌت ، مشكلة جنوب السوداف ، ٤تاضرات َب التحليل السياسى ، )ا٠ترطـو
 . ِٕٓ، مرجع سابق ، ص َََِ-ُْٕٗ( د . عبد القادر إٝتاعيل ، مفاكضات التسوية السلمية َب جنوب السوداف ِ)
 كأسباب فشلها َب الفصل الثاىن ا١تبحث األكؿ. ُِٕٗل عن اتفاقية أديس أبابا (مزيد من التفاصيُ)
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، كاستمرت حىت  ـُٓٓٗوب السوداف كىذه ىى بؤرة النزاع األكٔب َب السوداف كالىت بدأت من مشكلة جن
ـ بعد ُّٖٗـ من خبلؿ اتفاقية أديس أبابا الىت ٘تت َب فًتة نظاـ النمَتل حىت تفجرت اٟترب مرة أخرل َب ُِٕٗ

ـ ، كذلك ََِِنقض النمَتل لبلتفاقية بتقسيم اٞتنوب إٔب ثبلثة أقاليم كإعبلف قوانُت سبتمرب لتستمر اٟترب حىت 
 الىت أطرت للسبلـ من خبلؿ السوداف اٞتديد . (ُ)اتفاقية مشاكوس من خبلؿ مبادئ كإطار 

 ا: غـــرب السودان )دارفور(ثانيً 
 ِٕ – ُِمشاال ، كخطى طوؿ  َِ – ٗيقع إقليم دارفور َب اٞتزء الغرىب من السوداف بُت خطى عرض 

 َََ.َُْا تبلغ مساحتو ثن مساحة السوداف لتكوين مثل ٜتس، ك٘تثل مساحتو  ِألف كم َُٓشرقنا، كتبلغ مساحتو 
 ميبلن مربعنا . 

. كٖتد دارفور حدكد خارجية من بينها مصر ُّٗٗكيبلغ عدد سكانو حوأب ا٠تمسة ألف نسمة حسب تعداد 
. كتقع دارفور َب حزاـ بيئى عرؼ بتحركات  كليبيا َب الشماؿ كتشاد َب الغرب كإفريقيا الوسطى َب اٞتنوب الغرىب

. كينقسم إقليم دارفور إٔب ثبلث كاليات مشاؿ دارفور كعاصمتها الفاشر، (ِ)شرية بعيدة ا١تدل سكانية كثيفة كىجرات ب
 جنوب دارفور كعاصمتها نياال ، كغرب دارفور كعاصمتها اٞتنينة.

، كىػػم خلػػيط مػػن عناصػػر عربيػػة كأخػػرل غػػَت عربيػػة ، ٗتتلػػف فيهػػا (ّ)كيعػػيش َب ىػػذا اإلقلػػيم حػػوأب تسػػعُت قبيلػػة
 ات كالتقاليد كطرؽ كسب العيش . ففى اٞتزء الشمأب من دارفور تعيشالعادات كاللهج

قبائل الفور كالتنجر كالزيادية كالزغاكه كالبديات كعرب الرزيقات الشمالية الربتى كا١تيدكب كبٌت حسُت كقبائل 
 أخرل صغَتة .

كالتعايشة كالًتجم كا١تساليت كالزغاكه كَب اٞتزء اٞتنوىب من دارفور تعيش قبائل الفور كا٢تبانية الرزيقات كالبٌت ىلبو 
 كالداجو كا١تعاليا كالربقو كالقمر كالفبلتو كالتاما كقبائل أخرل صغَتة .

كما تعيش َب اٞتزء الغرىب من دارفور قبائل ا١تساليت كالقمر كالفور كالزغاكه كالتاما كالكَتا كالربقو كبعض من 
 القبائل العربية كالبلزنق كالبديات.

كسط دارفور فتعيش قبائل الربتى كالزيدية كالزغاكه كالكنجارا كا٢تواره كا١تسبعات كالتنجر كالفور كالكَتا أما شرؽ ك 
 كالكثَت من ىذه اجملموعات ٢تا امتدادات َب الدكؿ اجملاكرة ، كخصوصا تشاد كإفريقيا الوسطى.  (ْ)كقبائل صغَتة 

اسيُت ، األكؿ درب األربعُت بُت أسيوط َب مصر ككوىب كتارٮتينا اتصلت دارفور بالعآب ا٠تارجى عن طريقُت أس
كىى العاصمة التجارية القدٯتة لدارفور ، أما الثاىن فكاف من طرابلس عن طريق جالو كالكفرة ؛ حيث يتفرع إٔب فرعُت، 

 غرىب يسَت إٔب كادل كشرقى إٔب دارفور .

                                                           

 ( مزيد من التفاصيل عن اتفاقية مشاكوس كبرتوكوالهتا َب الفصل الثاىن ا١تبحث الثاىن . ُ)
د قمة االٖتاد اإلفريقى السادس ، ) (ملف ككالة السوداف لؤلنباء ، قمة ا٠ترطـو ، ملف خاص ٔتناسبة الذكرل ا٠تمسُت الستقبلؿ السوداف كانعقاِ)

: إدارة البحوث كا١تعلومات،   .ْ( ، ص ََِٔا٠ترطـو
 . ُِٗ( ص ْ( ، شكل رقم )ْ(انظر خريطة التوزيع القبلى لسكاف كاليات دارفور ، ملحق ا٠ترائط رقم )ّ)
: مطبعة جاْ) ، معهد الدراسات اإلفريقية كاآلسيوية، منظمة فريد ( الطيب عبد اهلل ٥تتار، رؤل حوؿ النزاعات القبلية َب السوداف ) ا٠ترطـو معة ا٠ترطـو

 . ِٖٓ( ، ص ُٖٗٗ،  ُريش ايربت األ١تانية ، ط 
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ا طابعنا شعبينا . أما بالنسبة للديانة فيدين سكاف إقليم دارفور باإلسبلـ ا١تختل ط مع األعراؼ ايحملية متخذن
كلدارفور مواقف كثَتة َب تعلية شأف اإلسبلـ ، كيتبُت ذلك من خبلؿ الكسوة الىت تبعثها سلطناهتا القدٯتة ألرض 

 اٟتجاز .
ا١تنطقة ، أما  كينقسم اإلقليم لثبلث مناطق يسكن َب اٞتزء الشمأب منها رعاة اإلبل ، كاٞتنوىب يقطنو رعاة البقر

الوسطى منو فقد استقر فيها ا١تزارعوف ككػػػل ذلػك ٮتتلػػط بتداخػػػل رعػػول زراعػى َب بعػػض ا١تناطػػق مػع خلػيط إثػٌت قبلػى 
 .(ُ) متداخل كمتباين

، كقد ضيمَّت إٔب  كيتوفر اإلقليم على كثَت من ا١توارد ا١تعدنية )كحفرة النحاس( ، كىى تقع جنوب دارفور
أت اٟتكومة ضخأمة النحاس كاليورانيـو ا١تستخرج منها ، كما حصلت الشركة األمريكية عندما ر  ُُٔٗدارفورَب 

Minex  الىت ٯتكن أف تضيف  (ِ) ُٕٗٗعاـ  ِألف كم ْٖعلى ترخيص الستخراج اليورانيـو َب دارفور َب مساحة
 الكثَت القتصاديات ا١تنطقة .

د أتاح مناخ االستقرار الذل كفرتو ىذه السلطنة كقد ظهرت سلطنة الفور من قبل َب منطقة سهل جبل مرة ، كق
بًتكيبتهم القبلية ا١تعقدة ، كأرست نوعا  ـ نوعنا من االستقرار ألىل دارفورُُٔٗقبل انضمامها للسوداف هنائينا َب عاـ 

 . (ّ)من الوحدة كالتعايش السلمى كنبذ التشرذـ كا٠تصومة بُت ىذه اجملموعات 

فيما ٝتى بقانوف اإلدارة ايحملية كالذل تبناه اإل٧تليز عزز السبلـ  ُِٖٗ عاـ كبعد توسيع سلطات ا١تشايخ َب 
كسط اجملموعات اإلثنية ا١تتداخلة ، إال أف سياسة الربيطانيُت إزاء اإلقليم الذل اعتربتو مصدر خطر أدت إٔب هتميش 

ـ ميدَّت سلطاتو ُِِٗ من السوداف عاـ اإلقليم كساكنيو ، حىت إف قانوف ا١تناطق ا١تقفولة الذل طبق على اٞتزء اٞتنوىب
 . (ْ)إٔب أجزاء معينة من اإلقليم 

كأدت األكضاع السياسية كاالقتصادية الىت يعيشها السوداف منذ ما قبل استقبللو إٔب أف يبقى اإلقليم على كضعو 
 ُْٔٗثورة أكتوبر َب ك  ُٔٓٗكعلى مر العهود ٦تا أدل إٔب ظهور السخط الدارفورل َب الفًتة مابُت االستقبلؿ َب 

إٔب ظهور أكٔب اٟتركات السرية "اللهيب األٛتر " كالىت ىددت بأعماؿ مناىضة للجبلبة ، إال أف ىذه اٟتركة ٓب تعمر 
 (.ٓ)طويبلن رغم االضطراب الذل خلقتو كسط التجار العرب

؛ حيث تشكلت  سيةـ لكافة السودانيُت فرصى تكوين األحزاب كا١تنظمات السيأُْٗكأتاحت ثػورة أكتوبر 
جبهة هنضة دارفور ليس على قاعدة ا١تطالب اإلقليمية ، كإ٪تا للمشاركة َب اللعبة السياسية ، كقرر مؤسسوىا إسناد 

                                                           

 ـ(.ُٕٗٗ/ُِ/ُٗ(ديواف اٟتكم االٖتادل ، مداكالت كتوصيات ، مؤ٘تر األمن الشامل بدارفور ، )نياال ُ)
 . ٕٗ، مشكلة دارفور ، ص ، كانظر أيضا ذكى البحَتل  ُُٕ( أبيل ألَت ، مرجع سابق ، ص ِ)
انية( ، مرجع (  يوسف تكنة ، اآلثار ا١تًتتبة على ظاىرة الصراع القبلى بدارفور كأسباب النزعات القبلية َب السوداف ، )منظمة فريد ريش ايربت األ١تّ)

 . ُٓٗسابق ، ص 
 ُٖٗ( ٤تمد عى الصاَب ، مرجع سابق ، ص ْ)
ـ( ، كأيضا ٤تمد على الصاَب ، مرجع ُٕٗٗ/ُِ/ُٗصيات مؤ٘تر األمن الشامل بدارفور ، مرجع سابق ، )(ديواف اٟتكم االٖتادل ، مداكالت كتو ٓ)

 .ُٖٗسابق ، ص 
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الرئاسة للمحامى أٛتد إبراىيم دريج كالذل ربط التنظيم ْتزب األمة غَت أف األخَت ابتلع التنظيم ، كٓب يتمكن من 
 . (ُ)اٟتفاظ على ىويتو اإلقليمية 

ـ الذل قاـ ْتظر األحزاب كأقاـ نظاـ اٟتزب الواحد "االٖتاد ُٗٔٗكبعد تؤب جعفر ٪تَتل اٟتكم َب مايو  
االشًتاكى" ٓب ٬تد أىأب ا١تنطقة بعد حظر العمل اٟتزىب سول الرجوع إٔب ىوياهتم العرقية . كلكن َب فًتة مايو 

ـ إرضاء ١تشاعر اإلقليمية ، إال أف األمر ٓب يشمل ُِٕٗـ قرر النظاـ العمل بقانوف اٟتكم الذاتى لسنة َُٖٗ
دارفور، ٦تا أدل إٔب ظهو ا٠تبلؼ كسط أعضاء اٟتكومة اإلقليمية على خلفية انتماءاهتم اٟتزبية كأصو٢تم القبلية ، ٦تا 

ٔتناطق  أدل إٔب االنقساـ بدال من االنصهار كاالمتزاج ، كضاعف من ذلك التدىور البيئى ككارثة اٞتفاؼ الىت حلت
   (ِ)كاسعة من السوداف ٦تا أدل على نشوب االحتكاكات بُت سكاف اإلقليم 

، منها ما يسمى  كٓب تراع اٟتكومة مصاّب أىل ا١تنطقة ، كقد ظهر ىذا االختبلؿ َب أشكاؿ كصور متعددة
كرغم ظهور ىذه األحداث منذ .  بالنهب ا١تسلح ، كأحياننا االنتقاـ أك النزاعات القبلية بُت القبائل الرعوية كالزراعية

 الثمانينات فإف اٟتكومة ٓب تعَتىا اىتمامنا حىت تطور الوضع.

 ُٖٗٗ/ّ/َّكىذا الوضع ا١تمزؽ كاف لو دكر كبَت َب أف يقـو اٞتيش بالتدخل بعد أف قٌدـ مذكرتو الشهَتة َب 
معاٞتة إفرازات الصراع ا١تسلح َب دارفور إٔب رئيس ٣تلس الدكلة كرئيس الوزراء ، كاشتملت ا١تذكرة على بنود كثَتة منها 

 (ّ)كإلغاء ما يعرؼ با١تليشيات اٟتزبية كإحبلؿ األمن َب ربوع الببلد 

كتعاىن دارفور كما يعاىن بقية أقاليم السوداف األخرل من مشكلة خلل التوازف السياسى كالتنمول ، كلكن 
قبيلة ، كعقدت ٟتلها  ِِبلية ، كىذه النزاعات القبلية مشلت لدارفور مشاكلها ا٠تاصة ا١تتعلقة ْتدة ككثرة النزاعات الق

؛ ألف ىناؾ صراعى موارد بُت اٞتماعات الرعوية  ََِٕ – ُِْٗمؤ٘ترنا َب الفًتة من  ّٗمؤ٘ترات صلح بلغت 
 (ْ) كاٞتماعات الزراعية

فورية ، بدءنا من مؤ٘تر أـ كقد أقيم الكثَت من ا١تؤ٘ترات كاالتفاقيات كاللقاءات حىت يتم احتواء ا١تشكلة الدار 
بُت الزريقات كالدينكا ، كتوالت ا١تؤ٘ترات  ُٕٓٗكأخرل  ُِّٗقوزين بُت الكبابيش كالربتى كالكواىلة كا١تيدكب َب 

ـ ، كمؤ٘تر ُٖٗٗبتعاقب األنظمة العسكرية كا١تدنية . كَب فًتة نظاـ اإلنقاذ بدأ صلح بُت الشرتال كالبديات عاـ 
ـ ، كتوالت ا١تؤ٘ترات الداعية للصلح كنبذ العنف كالتشرذـ . كَب عاـ ُٖٗٗقبائل العربية َب الصلح بُت الفور كال

 (ٓ)ـ عقد مؤ٘تر الصلح بُت الرزيقات كالزغاكه ُٕٗٗ

                                                           

 (ديواف اٟتكم االٖتادل ، مرجع سابق .ُ)
 َُْ(نازؾ الطيب رباح ، مرجع سابق ، ص ِ)
ات النزاعات كآليات تنفيذ القرارات ، )ا٠ترطـو : مطبعة جامعة ا٠ترطـو ، ( الطيب عبد الرٛتن ٥تتار ، أصوؿ النزاع القبلى َب دارفور ، أسبابو ،كمؤ٘تر ّ)

 .ِْٔ( ، ص ُٖٗٗمعهد الدراسات اإلفريقية ، 
 . WWW.UMMA.ORG( الصادؽ ا١تهدل ، مسألة دارفور ْ)
 . ّـ(، ص ُٖٗٗ/ُِ/ِّربية ، )(صحيفة اإلنقاذ الوطٌت ، مؤ٘ترات الصلح بُت الفور كالقبائل العٓ)
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كقد مػرت النزاعات َب دارفور ٔتػرحلتُت رئيسيُت َب تطورىػا : نزاعات بسيطة كالتحرشات القبلية كاالشتباكات 
ا تفجرت َب الثمانينيات . ككاف يتم حل الصراعات البسيطة با١تؤ٘ترات بُت القبائل ، كصراعا ت متأججة أكثر تعقيدن

 األىلية كا١تصاٟتة الىت يعقدىا شيوخ كنظار القبائل ، كلكن النزاعات ا١تستحدثة أسقطت كل ىذه الوسائل البسيطة. 
بتغيَت نظاـ اإلدارة األىلية بصورة  كَب فًتة حكومة اإلنقاذ تفاقمت األكضاع َب دارفور ؛ كذلك ألهنا قامت

 قللت من كفاءهتا كتأثَتىا َب ٣تتمع قبلى كمجتمع دارفور.
كما أف بعض القبائل َب دارفور انضمت لنظاـ اإلنقاذ لتحقيق بعض ا١تنافع كتزكية لتطلعاهتا العرقية ، كقػد آلػت 

البة َب دارفور ؛ كىػو األمػر الػذل أضػفى علػى مقاليد السلطة كالثركة إٔب ىذه القبائل الىت انضمت للحكومة كصارت غ
ا سياسينا . كما أنو عندما اندلعت أزمة دارفور كانت مفاكضات اٟتكومػة كاٟتركػة الشػعبية لتحريػر  الصراعات القبلية بػيٍعدن

ػػػن اٟتركػػػة الشػػػعبة الػػػىت ٛتلػػػت السػػػبلح مػػػن ا١تطالبػػػة ْتقػػػوؽ ا١تهمشػػػُت مػػػن أىػػػل  السػػػوداف تبشػػػر ٔتػػػيبلد كضػػػع جديػػػد ٯتك 
 . (ُ)نوب، كيعيطها مزايا ، كىذه الوضعية شجعت حاملى السبلح من أىل دارفوراٞت

كتفاقمت األكضاع ا١تأسوية َب فًتة اإلنقاذ بإقليم دارفور ٦تا فاقم حدة الصراع كالعمليات العسكرية بظهور 
مع أطراؼ الصراع يحماكلة كَب ظل ىذه الظركؼ ٓب ٕتد اٟتكومة بيدِّا من اٞتلوس  اٟتركات الثورية ا١تسلحة باإلقليم 

الوصوؿ ٟتل يينهى الصراع َب ا١تنطقة بإقامة اتفاقية ىدنة بينها كبُت اٟتركات ا١تسلحة َب مدينة ابشئ شرؽ ٚتهورية 
سبتمرب ١تدة  ٔبرعاية من الرئيس التشادل إدريس ديىب ، كدخلت حيز التنفيذ ابتداء من  ََِْسبتمرب  ّتشاد َب 

فاكضات كتبادؿ ا١تذكرات أجل الوصوؿ التفاؽ هنائى لوقف إطبلؽ النار كٖتقيق السبلـ يوما على أف تبدأ ا١ت ْٓ
 (ِ)الشامل با١تنطقة 

كعلى ىذا أعلن رئيس اٞتمهورية إعبلنا سياسينا لًتتيب األكضاع كٖتقيق االستقرار َب دارفور أكد فيو على أ٫تية 
 كربل َب كافة اجملاالت ، كقد أعلن اآلتى:الوحدة الوطنية كضركرة ٖتقيق طفرة إ٪تائية َب دارفور ال

                                                           

 ( الصادؽ ا١تهدل ، مرجع سابق .ُ)
ار (كتفجػرت األكضػاع مػرة أخػرل َب ىػذا اٞتػزء مػن الػوطن ، كقامػت اٟتركػات ا١تسػلحة َب ا١تنطقػة بػا٢تجـو علػى بعػض ا١تنػاطق َب ا١تػدف الكػربل كمطػػِ)

تقػػـو بػػدكر فاعػػل َب تسػػليح ا١تيليشػػيات العربيػػة اٞتنجويػػد للقيػػاـ ْتػػرؽ ا١تػػدف كهنػػب  الفاشػػر. كَب خػػرب بقنػػاة دىب التليفزيونيػػة ٘تػػت اإلشػػارة إٔب أف اٟتكومػػة
جػيم ،  –جػواد  –القرل ، كيطلق اٞتنجويد على بعض اٞتماعات ا١تقاتلة َب دارفور كمعظمهم من القبائل العربية ، كأصل الكلمة مركب من ثبلثة جػن 

. كىػػو  ْٕ، كىيػػاـ البػػس ، مشػػكلة دارفػػور كالسػػبلـ َب السػػوداف، مرجػػع سػػابق ، ص كتعػػٌت جػػن راكػػب جػػواد ٭تمػػل جػػيم ثػػرل ، انظػػر صػػبلح فضػػل 
َب دارفػور مصطلح استخدـ مع اندالع مشكلة دارفور . كىى ٚتاعة غَت منظمة ال تنتمى إٔب أعراؽ ٤تددة ، كىى ٘تثل اٞتناح العسكرل للقبائل العربيػة 

ا ، كيركبوف ا٠تيوؿ كاٞتماؿ ، كىم فرساف ، انظػر أيضػا موقػع قنػاة اٞتزيػرة الفضػائية ، كيقاؿ إف عدد اٞتنجويد صغَت ، كلكنهم مسلحوف تسليحن   –ا جيدن
. كقػػػد حػػػذرت األمػػػم ا١تتحػػػدة مػػػن أزمػػػة إنسػػػانية َب ww.dubaitv.gov.ae/news/Detailميلشػػػيات مسػػػلحة بػػػدارفور ) اٞتنجويػػػد ، كانظػػػر 

للػواء ارفور ، كذكرت أف الصراع أثر على مليوف شخص ، كأدل لنزكح أكثر من مائة ألف الجػئ فػركا إٔب تشػاد .كَب تطػور الحػق صػرح كزيػر الداخليػة اد
الػػركن عبػػد الػػرحيم ٤تمػػد حسػػُت َب حػػديث أف حركػػة التمػػرد َب دارفػػور َب غػػرب السػػوداف ٖتظػػى بػػدعم أمريكػػى ، كمػػا أكػػد ٘تسػػك اٟتكومػػة السػػودانية 

لن بأكؿ بزيارة ا١تنطقة بثوابتها الوطنية مع التمسك با٠تطوط اٟتمراء ا١تعركفة الىت الٯتكن ٕتاكزىا . كقد لفتت حدة النزاع أنظار العآب فقاـ كوَب عناف ككو 
كزيػػر ا٠تارجيػػة الػػدكتور  كالوقػػوؼ علػػى أكضػػاع ا١تػػواطنُت مػػن جػػراء تفجػػر النػػزاع . كَب تطػػور الحػػق خفػػت حػػدة اإلجػػراءات اٟتكوميػػة َب ا١تنطقػػة ، كصػػرح

شػػئ يشػػكل مصػطفى عثمػػاف إٝتاعيػػل علػػى أف مشػػكلة دارفػػور تػيعىػػاِب بػػاٟتوار بػػُت السػػودانيُت ، كأف اٟتكومػػة مػػا زالػػت تػػرل أف اتفػػاؽ السػػبلـ ا١توقػػع َب اب
ك الػدماء لػن تزيػد مػواطٌت دارفػور إال معانػاة األساس لعبلج قضايا دارفور االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كاألمنية ، كتابع الػوزير قولػو إف اٟتػرب كسػف

عمػر األمػُت على ا١تعاناة الىت كانت موجودة أصبل ، كبالتأب ٬تب االنصياع لنداءات اٞتلوس للتفاكض . كعلى نفس الصعيد أكد الدكتور إبػراىيم أٛتػد 
يات دارفور مشَتنا إٔب مساعى اٟتكومػة الصػادقة َب ىػذا األمػر انظػر َب العاـ ٟتزب ا١تؤ٘تر الوطٌت رغبة اٟتكومة القومية كاٟتزب َب ٖتقيق االستقرار َب كال

 .www:alalam news . com –/arab/world/Africa//neils –ََِّ/ٕ/ُبتاريخ  ََِٓ/ُ/َُىذا 
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التعبئة العامة ألجهزة الدكلة لًتسيخ األمن ، كمطاردة اجملموعات ا١تتفلتة من ٘تردل جنجويد كتورا بورا كبامشرقو ،  -ُ
 كٕتريد ا١تارقُت من السبلح .

 إنشاء النيابات كايحماكم ١تعاقبة عصابات النهب كاجملرمُت. -ِ
 ة كتأمُت عودة ا١تواطنُت لقراىم .نشر قوات الشرط -ّ
 توفَت التقاكل كا١تاليات ا٠تاصة إل٧تاح ا١توسم الزراعى اٟتأب. -ْ
 التنمية العاجلة ٖتت إشراؼ ٣تلس الوزراء. -ٓ
 (ُ)دعم النسيج االجتماعى للوالية الغربية بالتكافل كاٟتوار كا١تبادرات  -ٔ

ا١تتحػػدة ، كقػد نػػص البيػاف ا١تشػًتؾ حػػوؿ الزيػارة الػػىت قػاـ هبػػا  كَب نفػس اإلطػار عقػػدت اٟتكومػة اتفاقنػػا مػع األمػم
ـ على التحذير من قسوة الظركؼ الػىت ََِْيوليو  ّيونيو إٔب  ِٗاألمُت العاـ لؤلمم ا١تتحدة للسوداف َب الفًتة من 
َب دارفور كالىت  ، كالعمل على كقف ا٢تجمات الىت تستهدؼ ا١تدنيُت يواجهها النازحوف من دارفور كالبلجئوف إٔب تشاد

تشػػنها اٞتنجويػػد كاجملموعػػات ا٠تارجػػة عػػن القػػانوف ، ككقػػف االنتهاكػػات ا٠تاصػػة ْتقػػوؽ اإلنسػػاف ، كالًتكيػػز علػػى األثػػر 
 (ِ)اإل٬تاىب لتطبيق اتفاقية السبلـ َب اٞتنوب َب استقرار الصراع َب دارفور

نسانية ١تواطٌت دارفور كا١تساعدة َب النشر كالتزمت األمم ا١تتحدة بتوفَت أقصى ما ٯتكن لتوفَت االحتياجات اإل
 السريع للمراقبُت ككقف إطبلؽ النار من االٖتاد اإلفريقى، كاالستعداد ١تواصلة التوسط كا١تساعدة َب اٞتنوب ك دارفور .

كالتزمت اٟتكومة السودانية ٔتجموعة من ا٠تطوات من حيث التعريف كتأمُت ا١تناطق اآلمنة خبلؿ فًتة ال 
لثبلثُت يومنا ، إضافة لتعليق كل العمليات ا١تسلحة اٟتكومية ، كسيطرة كٖتجيم نشاطات معسكرات ا١تتمردين تتعدل ا

كا١تيليشيات ا١تسلحة كاالتفاؽ على كجود مراقبُت عسكريُت . كما التزمت اٟتكومة التزامنا سياسينا ٕتاه ٤تادثات السبلـ 
 فريقى كجامعة الدكؿ العربية للمساعدة ٟتل األزمة .كذلك باستئنافها كاف تقـو بطلب دعم االٖتاد اإل

  (3)لقاء أبشئ  -1
انعقد ٔتدينة ابشئ مفاكضات بُت كفدل اٟتكومة كحركة متمردل دارفور ، كىى ٔتثابة تكملة للمبلحق 

 ِٔن ، كبعد مداكالت استمرت خبلؿ الفًتة م ََِِكمناقشتها بعد التوقيع على اتفاقية ابشئ َب الثالث من سبتمرب 
 ـ خلصت إٔب البياف ا٠تتامى الذل تضمن اآلتى:ََِّنوفمرب  ّأكتوبر إٔب 

 ٕتديد الثقة َب إدريس ديىب كحكومتو ا١توقرة . -أ
 كا١تضى قدمنا َب تنفيذىا . ََِّسبتمرب  ّااللتزاـ كالتمسك بكل بنود ابشئ ا١توقعة َب  -ب

من الوسيط التشادل ، ككصفو بأنو ال يصلح   كقد فشلت ا١تفاكضات نتيجة لرفض ا١تتمردين الطرح ا١تقدـ
 كأساس للتفاكض ، كمغاالهتم كإٟتاحهم على انفصاؿ دارفور .

                                                           

: إدارة البحوث كا١تعُ)  .ِْلومات( ص (ملفات سونا لؤلنباء : ملف خاص عن إتفاقيات اٟتكومة مع اٟتركات ا١تتمردة بدارفور ،)ا٠ترطـو
 . ِٖ(ا١ترجع السابق ، صِ)
 .ُّ(ملفات سونا لؤلنباء ّ)
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 (ُ)م2004إبريل  8اتفاق انجميتا   -2
كقػػد ًب برعايػػة كرٯتػػة مػػن السػػيد إدريػػس ديػػىب رئػػيس ٚتهوريػػة تشػػاد مسػػنودنا مػػن رئػػيس مفوضػػية االٖتػػاد اإلفريقػػى 

 كْتضور مراقبُت دكليُت .
تقت أطراؼ النزاع ٦تثلة َب ٚتهورية السوداف كحركة ٖترير السوداف كحركة العدالة كا١تساكاة ، كقد ًب االتفاؽ كال

 على اآلتى:
ضركرة االقتناع بضركرة إقامػة حياة سياسية كدٯتقراطية بدارفور تكفل ١تواطنيها حقوقهم السياسية كاالقتصادية  -أ

 كاالجتماعية.
 سلمى شامل متفاكض عليو ٟتل ا١تشكلة الدارفورية.٬تب أف يكوف ىناؾ حل  -ب
 التزاـ األطراؼ بغرض إرساء سبلـ شامل ٖتت رعاية الوسيط التشادل َب مدل ال يتجاكز أسبوعُت . -ج

 كما ًب االتفاؽ على بعض ا١تسائل اإلنسانية ٯتكن تلخيصها َب النقاط التالية:
 لتخلص من اللجوء للقوة كوسيلة لتسوية ا١تشكلة .التسوية الشاملة كالسلمية ١تشكلة دارفور ، كا -أ

كقف إطبلؽ النار ٤تليا أرضنا كجونا كبرنا ؛ كذلك للسماح ٔتساعدة إنسانية سريعة ، كبدكف قيود للسكاف َب  -ب
 دارفور.

 ٚتلة من ايحمظورات كالتجنيد كاإلعبلـ ا١تضاد كالتزكد بالسبلح كالذخائر كالتخريب كعدـ إعاقة ا١تساعدات -ج
 اإلنسانية .

تشكيل ٞتنة لوقف إطبلؽ النار مكونة من ضابطى صف من ذكل الرتب الرفيعة من األطراؼ كالوساطة التشادية  -د
 كاجملتمع الدكٕب.

  (ِ)بروتوكول حول توصيل المساعدة اإلنسانية إلى دارفور -3
اكاة ، كاتًُّفق على مبادئ تتكوف من كقد ًب توقيعو بُت حكومة السوداف كحركة ٖترير السوداف كحركة العدالة كا١تس

 ستة مبادئ ىى ا١تبدأ اإلنساىن كعدـ اال٨تياز كاٟتياد كمبدأ الكرامة كالشفافية كا١تسئولية .
كتضمن الربتكوؿ أحكامنا خاصة ٘تثلت َب تسهيل التحرؾ من غَت مضايقة كاألمن كاٟتماية كعودة ا١تهٌجرين 

ف أٛتد عمر كزير االستثمار كناقـو ياماسـو عن حركة ٖترير السوداف كمٌت كالبلجئُت . كقد كقع ىذا االتفاؽ الشري
 أركو مناكل عن حركة ٖترير السوداف .

 (ّ)م2004يوليو  17لقاء أديس أبابا  -4

ا لقرار رؤساء الدكؿ كحكومات االٖتاد اإلفريقى كمواصلة الجتماعات أ٧تمينا بُت الطرفُت ٖتت رعاية دكلة  تنفيذن
ـ كفد عاؿو من حكومة السوداف برئاسة ٣تذكب ا٠تليفة للتفاكض مع ََِْيوليو  ُٓ أديس أبابا َب تشاد  كصل إٔب

 حاملى السبلح ٖتت رعاية االٖتاد اإلفريقي.

                                                           

 . ِّ(ا١ترجع السابق ، ص ُ)
 ّٔ( ملفات سونا لؤلنباء ، ا١ترجع السابق ، ص ِ)
 . ّٖ( ا١ترجع السابق ، ص ّ)
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كقد التزمت اٟتكومة ْتل ا١تشكلة عن طريق التفاكض ، كآليتها َب ذلك كقف النار كالشراكة مع األسرة الدكلية، 
سيط التشادل ، كاعتبار ا١تؤ٘تر اٞتامع لكل أبناء دارفور ىو ا١تنرب ا١تبلئم للتسوية الشاملة كعودة النازحُت بوجود الو 

 كالعادلة . 
كرغم التوجو اإل٬تاىب للحكومة كسعيها لتوظيف ىذه ا١تفاكضات إلهناء النزاع َب دارفور فإف حاملى السبلح قد 

 .انسحبوا من ا١تفاكضات دكف إهناء معاناة ا١تواطنُت بدارفور

 : (ُ) اتفاقات أبوجةةا - 5
ًب توقيع بركتكوالت للقضايا اإلنسانية بُت اٟتكومة كحركة ٖترير السوداف كالعدؿ كا١تساكاة َب أبوجا برعاية 

 االٖتاد اإلفريقى كتضمنت اآلتى:

تاجُت : حيث تعهدت اٟتكومة بدخوؿ ا١تساعدات كعماؿ اإلغاثة للوصوؿ ٞتميع ايحمحرية التنقل والدخول للمناطق -أ
 َب دارفور مع الغاء القيود كالسماح للمنظمات العا١تية كاألىلية بالعمل َب ا١تنطقة.

لتحرؾ ا١تواشى َب دارفور ؛  كذلك باٗتاذ كل اإلجراءات ا١تطلوبة ١تنع :   تسهيل استخدام الطرق الموسمية التقليدية -ب
كتأمُت العودة الطوعية كاإلبقاء على الطابع ا١تدىن كقوع ا٢تجمات كالتهديدات كاحًتاـ ا١تمتلكات ككسائل ا١تعيشة 

 للمعسكرات كحقوؽ البلجئُت.
بالطلب من االٖتاد اإلفريقى اٗتاذ إجراءات عادلة كضركرية لتعزيز بعثة االٖتاد اإلفريقى َب  دور المجتمع الدولي: -ج

 للممولُت كاجملتمع الدكٔب لتقدًن الدعم كا١تساعدة.السوداف مع تأمُت ا١تراقبة كااللتزاـ بتقدًن التعاكف التاـ كتوجيو النداء 
كلتنفيذ ىذا االتفاؽ ًب االتفاؽ على إنشاء كحدة مراقبة يكوف مقرىا الفاشر لتقـو بدكرىا للحفاظ على  آلية التنفيذ: -د

 الوئاـ االجتماعى َب دارفور.

 نص مسودة البروتوكول األمنى حول إقليم دارفور  -6
ُت حكومة السوداف كحركة جيش ٖترير السوداف كحركة العدؿ كا١تساكاة لتحسُت الوضع انعقد ىذا االتفاؽ ب

األمٌت َب دارفور كفقنا التفاقية ا٧تمينا كٖتت رعاية منظمة الوحدة اإلفريقية نتيجة النتهاكات أحكاـ كقف إطبلؽ النار 
ر كللحاجة ا١تاسة إلعادة ا١تدنيُت كالعودة ـ ٦تا ترتب عليو انعداـ األمن َب دارفو ََِْا١توقع َب ا٧تمينا َب إبريل 

 الطوعية لبلجئُت كاعًتافنا بأف كرب األزمة َب دارفور يتطلب مساعدات مستمرة كمشاركة .
ًب التوصل إٔب التزاـ صاـر بأحكاـ اتفاقيىت ا٧تمينا كأديس أبابا ؛ حيث التـز األطراؼ بوقف إطبلؽ النار برنا 

العدائية كالعسكرية كال افعاؿ من شأهنا توسيع اٟتدكد الواقعة ٖتت سيطرهتم كجونا كالعمل على كقف األعماؿ 
كاالمتناع عن الرحبلت بطائرات عسكرية كاالفراج الفورل عن ا١تعتقلُت كذلك ٔتساعدة الصليب األٛتر كاالمتناع عن 

 ا٠تطف كاالعتقاؿ .
ذات التػػػػأثَت عليهػػػػا ، كبنػػػػاء الثقػػػػة بػػػػُت كتعهػػػػدت اٟتكومػػػػة بػػػػااللتزاـ بنػػػػزع سػػػػبلح اٞتنجويػػػػد كٖتديػػػػد ا١تيليشػػػػيات 

  (ِ)كالسيطرة على القوات ا١تتفلتو كالتعاكف مع االٖتاد اإلفريقي –اجملتمعات ايحملية 

                                                           

 . ّٗ( ا١ترجع السابق ، ص ُ)
 . َْ( ملفات سونا ، ا١ترجع السابق ، ص ِ)
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 اتفاق الحكومة مع الحركة الوطنية لإلصالح والتنمية -7
الرئيس ديىب ، كقد  انعقد االتفاؽ َب ا٧تمينا بُت حكومة السوداف كاٟتركة الوطنية لئلصبلح كالتنمية كأشرؼ عليو

 اتفق األطراؼ على اٟتل السلمى كالدائم ١تشكلة دارفور ، كأنو يأتى عن طريق التفاكض.
 كقد التزمت اٟتركة الوطنية باآلتى:

مايو ا١تتعلق ِٖـ كاتفاؽ أديس أبابا الصادر َب ََِْإبريل  ٖالتزاـ اٟتركة بكل االتفاقيات السابقة َب ا٧تميتا َب   -أ
ا١تتعلقػػُت بتعزيػػز األمػػن اإلنسػػاىن َب دارفػػور ، كالتػػزاـ  ََِْنػػوفمرب  ٗالنػػار كبرتوكػػوؿ أبوجػػا الصػػادر َب بوقػػف إطػػبلؽ 

 (ُ)اٟتركة أيضنا بالتعاكف مع الوساطة التشادية كاالٖتاد اإلفريقى إل٬تاد حل دائم كشامل للنزاع َب ا١تنطقة 

ة التنقل للمواطنُت كإطبلؽ سراح السجناء ككل كالتزمت اٟتكومة السودانية بتجريد أسلحة اٞتنجويد كحري  -ب
 ا١تعتقلُت بأسباب مشكلة دارفور.

كال تزاؿ مشكلة دارفور على السطح كبتدخل دكٔب قد يفرض كجود قوات دكليو بدالن من قوات االٖتاد اإلفريقى  -ج
 الىت ارتضت اٟتكومة السودانية كٝتحت بتواجدىا .

 جنوب كردفان  :اثالثً 
درجة مشاالن، كتغطى  ٓ.ُِ – َُدرجة ، كخطى طوؿ  ُّ – ِٗؿ النوبا  بُت خطى عرض تقع منطقة جبا

ألف ميبل مربعا أل ما يعادؿ مساحة اسكتلندا ، كٖتدىا من الشماؿ كالية مشاؿ   َّا١تنطقة مساحة قدرىا حوأب 
لنيل ، كمن جهة  اٞتنوب كردفاف ، كمن الشرؽ كالية النيل األبيض ، كمن جهة اٞتنوب الشرقى كالية مشاؿ أعأب ا

 (ِ)الغرىب كالية الوحدة ، كمن الغرب كالية غرب كردفاف 
كا١تنطقة عبارة عن سلسلة جبلية غَت منتظمة ، كيقدر عدد جبا٢تا بتسعة كتسعُت جببلن ، ٘تتد جنوبنا إٔب النيل 

 منعزلة . االبيض ، كغربنا إٔب دارفور متخذة شكل سلسلة عنقودية ذات قمم منفصلة ككتل جبلية 
% من ٕٖككلمة النوبا مصطلح يعٌت الكتلة الز٧تية الىت استوطنت اإلقليم منذ مئات السنُت ، كيشكلوف 

 السكاف . أما اجملموعات األخرل فتوافدت إٔب ا١تنطقة كأصبحت جزءنا من الًتكيبة السكانية ، كىم :
 قبائل من غرب إفريقيا كنيجريا ) قبائل الفبلتة( ( ُ)
 من مديرية دارفور . الداجو( ِ)
 الفونج من النيل األزرؽ .( ّ)
 البقارة من مشاؿ كردفاف .( ْ)
 اٞتبلبة من مشاؿ السوداف .( ٓ)
 اليونانيُت الذين ٯتثلوف أقل نسبة سكاف من سكاف ا١تنطقة .( ٔ)
 الدينكا من منطقة ابِت.( ٕ)

                                                           

 . ُْابق ، ص (ملفات سونا ، ا١ترجع السُ)
 جباؿ النوبا  (  د. حامد البشَت إبراىيم ، َب البحث عن اٟتكمة الغائبة كالوعى ا١تفقود: ٤تاكلة لفهم العبلقات القبلية كديناميات اٟترب كالسبلـ َبِ)

 .ُْـ( ، ص َََِ، )دكار: بنغبلديش  ، 
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قليبلن ، إال أنو آخذ َب التعمق . أما كلقد كاف ىنالك نوع من اإلنصهار بُت كل ىذه اإلثنيات ، كإف كاف 
  (ُ)اليونانيوف )ٕتار( فلم ينصهركا مع السكاف

 كترجع أصوؿ النوبا  إٔب ثبلثة ٗتمينات تارٮتية ، كىى:
أهنم َب األصل من النوبا  الذين يقطنوف أقصى مشاؿ السوداف كمنطقة أعأب النيل ا١تصرية كاضطركا ٖتت ضغط  -أ

 عاـ. ََٕٔب النزكح إٔب موطنهم اٟتأب قبل دخوؿ العرب ا١تسلمُت إ
عدـ كجود أل صلة بُت نوبة الشماؿ النوبيُت كالنوبا  ، كىو ما أكد عليو بشدة ماكمايكل الذل كاف حاكمنا  -ب

. كقد كانت السياسة االستعمارية هتدؼ من كراء ذلك إٔب خلق ىوية مستقلة للنوبة  ُِِٗعامنا على السوداف عاـ 
تشَت اكتشافات أثرية قدٯتة إٔب كجود سكاف ليس  بنوبة مشاؿ السوداف ذات الثقافة العربية اإلسبلمية .ليس ٢تا صلة 

 (ِ)٢تم صبلت مؤكدة بالنوبا  اٟتاليُت
ا١تتواجدة َب منطقة جباؿ النوبا  فهى تنقسم بُت عناصر ز٧تية النوبا كأخرل عربية البقارة (  ّ)أما اإلثنيات

النوبا قبائل عديدة كليست قبيلة كاحدة ، كتتباين فيها العادات كالتقاليد . كتنقسم قبائل كاٟتوازمة كا١تسَتية ، ف
 النوبا  إٔب عشرة ٣تموعات تضم كل ٣تموعة عدة قبائل تتشابو َب اللغة كالعادات .

فقد  أما ا١تكوف الديٌت ألىل ىذه ا١تنطقة فهو ا١تسيحية كاإلسبلـ ، فأما انتشار ا١تسيحية َب جباؿ النوبػا
، كأسس مركز تبشَتل َب  تزامن مع التبشػَت ا١تسيحػى الػذل قػاـ بػػو األب ) دانياؿ كمبوىن( َب ببلد السوداف

 (ْ)الدلنج ، كلقد كاف متوقعنا انتشار ا١تسيحية َب جباؿ النوبا  لوال قياـ الثورة ا١تهدية
١تسلمُت الذين دخلوا إقليم اٞتباؿ ْتثنا عن كلقد عرؼ الدين اإلسبلمى طريقو إٔب جباؿ النوبا مع عرب البقارة ا
. كقد كثرت أعدادىم حىت خاؼ منهم  ا١تراعى ا٠تصبة كالسكن ، كرحب هبم سبلطُت النوبا ، كمنهم بوينقا كدينقا

 السكاف األصليُت ؛ ألهنم أقل ٘تسكنا باٟتياة ا١تنظمة . ٍب قضى العرب على ٦تلكة الداجو اٟتاكمة كانتشركا َب ا١تنطقة .
 أما الواقع االقتصادل ١تنطقة جباؿ النوبا  كفقنا إلمكانياهتا اإلنتاجية فيصنف إٔب أربعة أنواع أك مناطق ىي:

 فدانا . َْْ.ْٕٓ.ٔمناطق ذات إمكانات عالية للزراعة كالغابات ، كتبلغ مساحتها ( ُ)
 فداننا . َُٖ.َْٕ.ٔمناطق ذات إمكانات إنتاجية متوسطة ، كتبلغ مساحتها ( ِ)
 فداننا . َُٖ.َْٕ.ٕمناطق ذات إمكانات إنتاجية منخفضة ، كتبلغ مساحتها ( ّ)
فداننا ، كليس ٢تا استخداـ  َََ.ٖٗٔ.ّٓمناطق تغطيها مصادر ا١تياه كاٞتباؿ كالصخور ، كتبلغ مساحتها( ْ)

 اقتصادم.
ك٢تا كفاية من % من األراضى الصاٟتة للزراعة َب السوداف ،  ُٓكَب الوقت اٟتاضر تضم جباؿ النوبا 

، كما كانت تصدر القطن إٔب  األمطار، كما أف ٢تا موقعنا اسًتاتيجىنا بُت جنوب السوداف االستوائى كمشالو الصحراكل

                                                           

: معهد الدراساتُ)  ّٕٖ( ، ص ُٖٗٗاإلفريقية كاآلسيوية ،  ( جذكر اٟترب األىلية َب جباؿ النوبا  ، )ا٠ترطـو
 . ُٖ – ُٕ(  د . حامد البشَت ، ا١ترجع السابق ، ص ِ)
 .ِِٗ( ، صفحة ٓ( ، شكل رقم )ٓ(انظر خريطة التوزيعات القبلية َب كالية جنوب كردفاف )جباؿ النوبا( ، ملحق ا٠ترائط رقم )ّ)
 . ٖٖ – ٕٖ( سراج الدين عبد الغفار ، ا١ترجع السابق ، ص ْ)
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ـ  حقوؿ غنية بالبًتكؿ ، كىذا ما أضاؼ َُٖٗاألسواؽ العا١تية . كما اكتشف َب أقصى الغرب من جباؿ النوبا  َب 
 (ُ)سياسية كاالسًتاتيجية ٢تذه ا١تنطقة مزيدا من األ٫تية االقتصادية كال

أما الواقع السياسى ١تنطقة جباؿ النوبا  فقد عمل ا١تستعمر على عزؿ ا١تنطقة بغرض خلق قومية نوبية ذات 
ـ ؛ ُِِٗتوجو إفريقى مسيحى . كانتهجت السياسة الربيطانية ٕتاه بعض مناطق السوداف قانوف ا١تناطق ا١تقفولة َب 

إٔب تلك ا١تناطق إال بتأشَتة من السكرتَت اإلدارل أك مدير ا١تديرية ا١تختصة ، كىى ا١تديريات  حيث ال٬توز الدخوؿ
اٞتنوبية الثبلثة كبعض مناطق دارفور كجنوب كردفاف كالنيل األزرؽ االنقسنا . ككاف االستعمار يرغب َب إعادة 

عزؿ منطقة جباؿ النوبا  من البداية من فعل تنظيمها إدارايا إٔب األعراؼ كالتقاليد كالًتاث ايحملى .  كقد كاف 
 ا١تستعمر.

ككانت قبائػل جبػاؿ النوبػا  حبيسػة اٞتبػاؿ َب فػًتة االسػتعمار الربيطػاىن ؛ لػذا ٭تظػوا بالتقػدـ اٟتضػارل . كَب فػًتة 
ـ  ُْٖٗالثػػورة ا١تهديػػة كالعهػػد الًتكػػى ا١تصػػرل كانػػت عبلقػػة السػػلطة مػػع اٞتبػػاؿ ال تتعػػدل سػػول جبايػػة الضػػرائب ، كَب 

كانت ىنالك تنظيمات سياسية ألبناء ا١تنطقة ، مثل تنظيم الكتلة السوداء الذل كاف أكؿ تنظيم ألبناء ا١تنطقة ، كاٖتاد 
 (ِ)، كحزب العمل ـُْٔٗعاـ جباؿ النوبا  الذل انشئ َب 

نمية الزراعية الريفية أما بعد االستقبلؿ فلم تعر األنظمة ا١تتعاقبة ا١تنطقة اىتماـ إال أنو بدأت تدخل الدكلة َب الت
لبلسػػتفادة مػػن القطػػن كالشػػيء اآلخػػر كسػػر عزلػػة النوبػػا  كتثقػػيفهم عػػن طريػػق تشػػجيع ىجػػرهتم إٔب أسػػفل اٞتبػػاؿ ككسػػر 

كطالبػػت  ُِْٗالعػزؿ الثقافيػػة كاالجتماعيػػة الػػىت طػػاؿ أمػػدىا ككجػػدت انتقػػادنا مػػن اٟتركػػة الوطنيػػة الػػىت رفعػػت مػػذكرة َب 
 (ّ)ة بإلغاء قانوف ا١تناطق ا١تقفول

كقد ظلت قضية جنوب كردفاف أك ما اصطلح على تسميتو قضية جباؿ النوبا  حاضرة َب ملف السياسة 
السودانية ، ككانت مرتبطة بالشكول من التخلف كالظلم االجتماعى ،  كلكنها ٓب تشهد قبل ذلك نزاعات كاضحة . 

ة العكسية ألبناء منطقة جباؿ النوبا ، كتعريب كأسلمة اقًتح الًتاىب ا٢تجر  ُٕٕٗكَب فًتة النمَتل عند ا١تصاٟتة الوطنية 
 القبائل الز٧تية . 

كقد امتلكت القبائل العربية السبلح سرنا كبطرؽ غَت قانونية لنهب أبقار كأمواؿ الدنيكا َب منطقة ابِت كالقرل 
اف ذلك َب الفًتة اجملاكرة . كتكونت قوات ا١تراحيل َب غفلة من اٟتكومة السودانية ، كتوسعت الغارات ، كك

 .ُْٖٗحىت ُٕٕٗمن
كعند انضماـ أبناء النوبا للحركة الشعبية َب جنوب السوداف زاد كعى أبناء ا١تنطقػة با١تظػآب ٦تػا عمػق النزاعػات ، 

ـ ، ببدايػة دخػوؿ التمػرد إٔب ُْٖٗكلكن ٓب تشهد ا١تنطقػة نزاعػات حقيقػة حػىت بعػد أف نػاؿ السػوداف اسػتقبللو إال َب 
كانفتحػػت منطقػػة اٞتبػػاؿ عقػػب اسػػتقبلؿ السػػوداف بػػا٢تجرات العكسػػية مػػن اٞتبػػاؿ إٔب أكاسػػط السػػوداف  جبػػاؿ النوبػػا ،

 (ْ)كمنطقة البحر األٛتر كاٞتزيرة كالقضارؼ كخارج السوداف
                                                           

، )ا٠ترطـو :  ُٖٗٗ – ُٖٓٗ( د. حامد البشَت ، اإلخفاؽ التنمول كالتدىور البيئى: ، إعادة ٖتليل كتفسَت لعوامل اٟترب األىلية ّتباؿ النوبا  ُ)
 .ُّٔ( ، ص ُٖٗٗمطبعة جامعة ا٠ترطـو ، 

 َِٖ( سراج الدين ، مرجع سابق ، ص ِ)
 .ُّٖ(ا١ترجع السابق ّ)
: ا١تركز اإلسبلمى اإلفريقى ، ( أٛتد على سبيل ، " اْ) ٢تجرة من جباؿ النوبا  إٔب العاصمة" ، دراسة غَت منشورة مقدمة لشعبة البحوث ، )ا٠ترطـو

 َِ(، ص ُٖٗٗ
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كأدل ىذا االنفتاح إٔب لفت نظر أبناء النوبا  ٔتقدار التخلف االقتصادل كاالجتماعى ١تناطقهم ، كبدأت ألكؿ 
طوير كالتنمية أسوة با١تناطق األخرل ، فبعد ًحقىب طويلة من ا١تعاناة كا١تآسى كاالستقبلؿ البشع كالظلم مرة قضايا الت

الفادح الىت تعرضت لو منطقة اٞتباؿ تبُت أف خركج شعب ما ١تعانقة العآب يعٌت عودتو إٔب دياره ، ككعىو هبويتو ا٠تاصة. 
السودانية األخرل ؛ حيث اختزلوا تنوعهم الثقاَب ايحملى إٔب ىوية نوباكية كقد اكتشف الكثَت من النوبا  نوبيتهم َب ا١تدف 

 كاحدة .
كقد بدأ النزاع كاالحتكاؾ َب ا١تنطقػة بسػبب األرض كا١تيػاه ، كقػد كػاف يػتم احتواؤىػا بػُت النوبػا  كجػَتاهنم العػرب 

ة ، إال أف َب الفػًتة األخػػَتة تفجػػر بعقد مؤ٘ترات على أرض ٤تايدة ، يتم فيهػا التوصػل إٔب حلػوؿ كفػق األعػراؼ السػائد
، ففػى (ُ)الصراع بسبػب منح األراضػى ا٠تصبػػػة للجبلبػػػة ، إضػافة للجفػاؼ الػذل ضػرب ا١تنطقػة كالًتاكمػػات السياسػية 

ـ قامت مؤسسة الزراعة اآللية باإلشراؼ على نشر الزراعة اآللية َب الكثَت من مناطق السوداف ، كمػن ىػذه ُٖٔٗعاـ 
نطقة ىبيبل َب ا١تنطقة الشمالية من اٞتباؿ كامتداداهتا َب ا١تنطقة َب أكلوبيا البيضاء ، كرندؿ ، القػردكد ، توس ، ا١تناطق م

ـ  َُٕٗكركرابو ، كرتاال، ؛ حيث ًب التصديق ٢تذه األرض بعد نزعها من أصحاهبا ، حىت إف ا١تؤسسة الىت ًب إنشاؤىا 
 أنشػػأت بغػػرض اإلسػػهاـ بشػػكل مباشػػر َب تطػػوير القػػدرة اإلنتاجيػػة لطػػرؽ مؤسسػػة جبػػاؿ النوبػػا  لئلنتػػاج الزراعػػى كالػػىت

% منهػػا للقبائػػل العربيػػة ك ْٓ% مػػن مسػػاحة أراضػػيها ٢تػػم ، كخصصػػت ّٕالزراعػػة النوبيػػة التقليديػػة ٓب ٗتصػػص سػػول 
 (ِ)الربقو( –% تقاٝتتها عشائر الفبلتو ) ا٢توسا ُٗ

دين هبا ، كمعظمهم من التجار كا١توظفُت كالقوات النظامية من كما ميًنحت العقود لغَت أىل ا١تنطقة كغَت ا١توجو 
مشاؿ السوداف فتعمق الشعور كسط النوبا  بأف اٟتكومة ٘تنح أراضيهم للجبلبة القادمُت مػن الشػماؿ كاٞتبلبػة ايحمليػُت ، 

واقع ا١تنطقة أك كجود قرل كأهنم الٯتلكوف النفوذ السياسى ، كأف اٟتكومة تقـو بًتسيم اٟتدكد بُت ا١تشاريع دكف اعتبار ل
 (ّ)على ىذه األراضى

 ـ سجن ا١تك حسُت األحيمر لرفضو مصادرات أراضى ا١تواطنُت لصاّب ا١تشاريع اآللية .  ُٖٕٗكَب 
كتسارعت كتَتة األحداث بتأسيس أصحاب ا١تشاريع الزراعية كالبقارة ًحلفنا مؤقتا ٝتى ) ا١تراحيل( . كَب أكاخر 

كظهر التمرد َب  (ْ)قبائل العربية شكبل إدارىا كنظمت نفسها سياسينا ٦تا كاف ذلك ذركة األمرفًتة النمَتل اٗتذت ال
منطقة جباؿ النوبا  بدخوؿ ٣تموعة مسلحة من عشَتة بانرك التابعة لقبيلة الدينكا بعد ىركهبم من معسكرات جيش 

 ٖترير السوداف .
، كٓب هتتم اٟتكومة  داف إٔب اٞتباؿ الشرقية )قردكد(دخلت قوات تابعة للحركة الشعبية لتحرير السو  ُٖٓٗكَب 

( SPLAدخل يوسف كوه ، ككاف قد انضم إٔب اٟتركة الشعبية ) ُٕٖٗبالوضع ا٠تطَت الذل أخذ َب التصاعد . كَب 
 كعاد إٔب اٞتباؿ على رأس من أٝتاىم )كتيبة كوش اٞتديدة( ككاف معظم جنوده من أبناء ا١تنطقة .

                                                           

 . ُِٖ – ُِٓ(د. سليماف ٤تمد سليماف ، مرجع سابق ، ص ُ)
 . َُالتوثيق ، ص  (التقرير الداخلى ١تؤسسة جباؿ النوبا  لئلنتاج الزراعى ، ملف جباؿ النوبا ، كحدةِ)
 ُِِ(د .سليماف ٤تمد سليماف ،مرجع سابق ، ص ّ)
 ِِّ(د. سليماف ٤تمد سليماف ، ا١ترجع السابق ، ص ْ)
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فارينف اجملاكرة للمناطق اٞتنوبية من كالية جنوب كردفاف لنهب ثركاهتا اٟتيوانية من  كقد كاف تعرض منطقة
العرب َب فًتات سابقة سببا َب سرعة استجابتهم للتجنيد َب صفوؼ حركة ٖترير السوداف بزعامة جوف قرنق ، إال أهنم 

 .كظفوا أسلحتهم لصاّب قضاياىم ا٠تاصة بسرقة مواشى النوبا  كالبقارة معنا 
ـ ، كدخل جبػاؿ ا١تػورك ، ككجػو ُٕٖٗكقاـ جيش ٖترير شعوب السوداف بأكؿ معاركو َب جباؿ النوبا  َب يوليو 

% مػػن ٚتلػػة َٖمػػن ا١تشػػاريع َب ا١تنطقػػة ، كىػػى مػػا نسػػبتو  َُٓأىدافػػو ٨تػػو مشػػاريع الزراعػػة اآلليػػة ، كاسػػتطاع إيقػػاؼ 
قارة بشكل علٌت ألكؿ مرة بوصفها ميلشيات صديقة لقوات مساحة ا١تشاريع ، ٦تا جعل اٟتكومة تقـو بتسليح قبائل الب

ـ قامت قوات تابعة ٞتيش ٖترير ُٖٗٗـ ، فنشأة قوات )ا١تراحيل( ، كتواصلت االشتباكات ، ففى ُٕٖٗاٟتكومة َب 
بقيػػػادة يوسػػػف كػػػوه بتوسػػػيع نطػػػاؽ عملياتػػػو َب ا١تنطقػػػة ، فشػػػملت أـ دكريػػػن ك أـ كرنقػػػو ،  –كتيبػػػة كػػػوش   –السػػػوداف 

  (ُ)ت إٔب منطقة ىيباف كالكواليب كريفى براـ ، ككانت هتدؼ إٔب احتبلؿ عاصمة اإلقليػػم كادقلػػى كتوسع
كاستمر اٟتاؿ على ىذا األمر طيلة الفًتات الىت سبقت قياـ اإلنقاذ ، كٓب يتغَت األمر َب فًتة اإلنقاذ إٔب كضع 

تعايش القبائل َب كئاـ ، فحكومة اإلنقاذ ٓب تقم  أفضل بوقف العمليات العسكرية با١تنطقة كالوصوؿ ٟتل يساعد على
، كبدالن من ذلك قامت بتأسيس الدفاع الشعىب كإجازة قانونو َب  بأل عمل من شأنو ٗتفيف حدة التوتر با١تنطقة

ـ ٦تا أعطى ميليشيات ا١تنطقة شرعية الستمرار َب سياساتو . كقامت اٟتكومة باستقبلؿ انشقاؽ رياؾ ُٖٗٗأكتوبر 
ـ ، كأعلن حينها اٞتنراؿ ُُٗٗد.الـ أكوؿ ، كصعدت ٛتبلهتا العسكرية َب جباؿ النوبا  َب منتصف نوفمرب مشار ك 

٤تمد عبد اهلل عويضة  " أف القوات ا١تسلحة كىى تبٌت دكلة الشريعة َب عهد اإلنقاذ ، كأف القوات ا١تسلحة تساندىا 
رأس الفيل ك١تبوا كركال٧تا ، كدمرت معسكرات ا٠توارج َب  قوات الدفاع الشعىب استطاعت احتبلؿ مرتفعات شوه كٝتنو ك 

 كجور ككأدل نيقوركيقا ا٠تيل.
كقد ظهرت حينها كثَت من الفتاكل الدينية لصاّب مشركعات اٟتكومة توصم أىأب ا١تنطقة من النوبا بالكفر ٦تا  

ية اإلسبلـ ، توزعت على مناطق  كتيبة من كتائب الدفاع الشعىب ٖتت را  َٕكاف لو أكرب األثر َب حشد مايقارب من 
 كادقلى كالدلنج كرشاد كجباؿ تلش ، ككانت مهمتها تأمُت كحراسة مزارع ا١تَتاـ كىجليجو كىبيبل كلقاكة .

كاسػػػػػتمر سػػػػػجاؿ اٟتػػػػػرب كالعمليػػػػػات َب ا١تنطقػػػػػة طيلػػػػػة الفػػػػػًتات السػػػػػابقة ، ٦تػػػػػا أدل إٔب الػػػػػدمار الكامػػػػػل للبنيػػػػػة 
ا ك َََْلػى مػن ا١تيليشػات َب إحصػائية رٝتيػة مػا يزيػد علػى االقتصادية با١تنطقة ، كبلغ عدد القت مفقػودنا ،  ٣ََْتنػدن

 ُٔٓألػػػف خػػػارج الواليػػػة ، كتعطلػػػت  َُٓألػػػف شػػػخص مػػػن جػػػراء العمليػػػات العسػػػكرية ، كنػػػزح حػػػوأب  ََِكنػػػزح 
 ُٓكىدـ  ألف تلميذ من مواقعهم الدراسية ، كتدىورت األكضاع الصحية ، ْٓمدرسة ابتدائية كمتوسطة ، كًب تشريد 

مشػػركعنا  ُّٖٓمركػػزنا صػػحينا كانػػت تقػػدـ العػػبلج ألكثػػر مػػن نصػػف مليػػوف مػػواطن َب ا١تنطقػػة ، كمػػا توقػػف العمػػل َب 
 (ِ)ألف رأس من األغناـ  ٗٗزراعينا كحديقة إلنتاج ا٠تضر كالفاكهة كفقدت ألف رأس من األبقار ، كحوأب 

يات العسكرية َب منطقة جباؿ النوبا بُت قوات كجاء اقًتاح ا١تبعوث األمريكى جوف دانفورث بوقف العمل
 ُٗ، فتم توقيع اتفاقية جباؿ النوبا َب  اٟتكومة كقوات حركة قرنق ، كىو ٪توذج ، حىت يتم تطبيق اتفاؽ سبلـ شامل

بسويسرا َب مدينة ايبلنس برعاية أمريكية سويسرية .كًب إرساؿ قوات دكلية ٟتفظ األمن ككقف إطبلؽ  ََِِيناير 

                                                           

 .ِـ( ، صُِٗٗ/ٓ/َُ(عمر سليماف ، قصة التمرد َب جنوب كردفاف ، صحيفة السوداف ، )ُ)
 
 . ِِّ – َِّ(د. سليماف ٤تمد سليماف ،  ا١ترجع السابق ، ص ِ)
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؛ ألف أبناء جباؿ النوبا َب أكركبا كأمريكا (ُ)كالسماح ْترية حركة ا١تواطنُت ككصوؿ ا١تساعدات اإلنسانية َب ا١تنطقة النار
ككندا كاسًتاليا جعلوا القضية َب متنأكؿ الشعوب الغربية ،  ٔتا فيها الشعب األمريكى كارتبطت جباؿ النوبا  بالزنوج َب 

وات الىت مارست ضغوط حىت ًب توقيع اتفاقية جباؿ النوبػػا . كقػد أبـر اتفاؽ % من األص ُّكىى ٯتثلوف  –أمريكا 
 إعبلف مبادئ مع اللجنة ا١تركزية لقطاع جباؿ النوبا ا١تتحػد )٤تمد ىاركف كاُب( .

كلقد جاء التوقيع على اتفاقية جباؿ النوبا لوقف إطبلؽ النار بعد مفاكضات استمرت ١تدة ٜتسة أياـ بوساطة 
، ككانت أبرز النقاط َب ىذه االتفاقية إنشاء ٞتنة عسكرية تتضمن ٦تثلُت عن الطرفُت ، تسعة من حركة ٖترير  أمريكية

عضونا من كل من الواليات ا١تتحدة ُٓإٔب  َُالسوداف ، كثبلثة من حكومة السوداف ، كبعثة مراقبة دكلية من 
. كيهدؼ ذلك إٔب إيصاؿ ا١تساعدات اإلنسانية للمدنيُت ، ، باإلضافة إٔب مصر  األمريكية كبريطانيا كالنركيج كسويسرا

 كاإلشراؼ على كقف إطبلؽ النار يتم بواسطة ٞتنة عسكرية سويسرية أمريكية مشًتكة .
كقد رحبت اٟتركة الشعبية كاٟتكومة السودانية باتفاؽ كقف إطبلؽ النار، كالتزاما بو كبدء العمل بو من 

ُِ/ُ/ََِِ. 
سياسية باالتفاقية عدا ا١تؤ٘تر الوطٌت الشعىب ، كاقًتحت حكومة السوداف أف تكوف مدينة  كرحبت ٚتيع القول ال

 كادقلى مقر ٞتنة ا١تراقبة .
كىذه تعترب ا١تنطقة األكٔب الىت حلت فيها  النزاعات الىت كانت دائرة بُت اٟتكومة السودانية كحركة ٖترير السوداف 

 قطاع جباؿ النوبا . 

 دان )البجا(شــرق السو  :ارابعً  
أطلق اسم البجا على الشعوب الىت سكنت ا١تنطقة الىت تعرؼ اآلف بشرؽ السوداف ، كىى تلك الرقعة الىت تقع 

 شرقنا ، كتنقسم إٔب ثبلثة مناطق ىي: ّٓ – ِّدرجو مشاالن ، كخطى طوؿ  قِِ – قَُبُت خطى عرض 
 تبلؿ البحر األٛتر . -ُ
 ٔب هنر عطربة .السهوؿ الوعرة القاحلة الىت ٘تتد إ-ِ
 منطقة السهوؿ الطينية ا٠تصبة الىت تقع جنوب هنر عطربة ، ك٘تتد إٔب مشارؼ تبلؿ االنقسنا َب منطقة الفونج .-ّ

كىػى قبائػػل رعويػة تتحػػرؾ َب النطػاؽ الػػداخلى للبحػر األٛتػػر . كيقػدس البجػػا حيػاة البػػداكة بػالرغم مػػن قػرهبم مػػن 
 (ِ)البحر األٛتر

لحدكد اإلثيوبية بًتبة صخرية ، كاٞتزء الغرىب ٯتتاز بوجود سهوؿ طينية صاٟتة للزراعة . كيتميز اٞتزء ا١تتاخم ل
كتقع ىذه ا١تناطق داخل حزاـ السافنا الغنية ، كما أف ىنالك العديد من األهنار ا١توٝتية ، مثل هنر خوريابوس . 

اليات ، كىى كالية البحر األٛتر كحسب التقسيم اٟتديث الذل جرل للواليات بالسوداف تضم شرؽ السوداف ٜتس ك 
كٖتدىا مشاالن مصر كغربنا كالية هنر النيل كشاطئ البحر األٛتر شرقنا كإرتريا ، ككالية كسبل جنوبا كعاصمتها بورتسوداف 

                                                           

، التفاعبلت اإلفريقيػة كالصراعػات كاٟتركب ، )القاىرة: مركز البحوث كالدراسات اإلفريقية(،  ََِِ – ََُِرير االسًتاتيجى اإلفريقى (التقُ)
 . ُْْ، ص  ََِِجامعة القاىرة ، 

 
 شرؽ / كتاب الشرؽ.، موقع الشرؽ االلكًتكىن / ال ََِٔأكتوبر  ُٕ(د. أماين الطويل ، َب شرؽ السوداف ، ىل ٗتلص النوايا ، ِ)



 "يستقبم انصراعاث, وبُاء انسهى يف أفريقيا" انثانثاحملور         فريقيا: آفاق جديدة"    أ ادلؤمتر اندويل انسُوي "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
933 

 

ٖتدىا من الغرب كاليىت ا٠ترطـو كهنر النيل كإرتَتيا شرقنا كعاصمتها مدينة كسبل ، ٍب كالية القضارؼ ٖتدىا كاليىت 
طـو كاٞتزيرة غربا كعاصمتها القضارؼ ، ككالية سنار كعاصمتها سنجو ، كأخَتنا كالية النيل األزرؽ كعاصمتها ا٠تر 

، كىم (ِ)كتضم منطقة شرؽ السوداف ٣تموعة من اإلثنيات (ُ)الدمازين ٖتدىا من اٞتنوب كالغرب كالية أعأب النيػػل
البشاريوف كاألمرأر كا٢تدندكة كالبٌت عامر ، كينقسم البشاريوف  ربعة ٣تموعات رئيسية ، ىمالبجا الذين ينقسموف إٔب أ

بدكرىم إٔب عشَتتىن ٫تا أـ على كأماباتى ، كىم رحل يسكنوف َب مشاؿ اإلقليم ، كٯتتد كجودىم إٔب منطقة قوص َب 
 صعيد مصر .

ٌت عػامر فهػم أقػل تػأثرنا أما األمرأر فهم مستقركف َب مناطق القاش كطوكر ، كىى مناطق مشاريع زراعية . أمػا البػ
بالثقافػػػة العربيػػػة ، كيتحػػػدثوف لغػػػة )التيغػػػرال السػػػامية( ، كيسػػػكنوف جنػػػوب طػػػوكر كخػػػور بركػػػة كضػػػواحى كسػػػبل ، ك٘تتػػػد 
حػػدكدىم إٔب  إرتَتيػػا ، كأكػػرب اجملموعػػات البجاكيػػة ىػػى قبيلػػة ا٢تدنػػدكه كالػػىت ٘تتػػد إٔب أراضػػى كػػل مػػن إثيوبيػػا كإرتَتيػػا . 

ل مثل العبابده َب أقصى الشماؿ ، كاالرتيقا كاٟتلنقة ٔتنطقة كسبل كاٟتباب َب الشماؿ الشرقى كىناؾ قبائل صغَتة أخر 
 (ّ)من كسبل 

كىنالك ٣تموعات عرقية أخرل من كل أ٨تاء السوداف منهم اٞتعليوف كالعركيوف كالنوبا كالشلك كالنوير كالفور ، 
 كجودىم با١تشركعات الزراعية.كىى ٖتمل لغاهتا كعاداهتا كما يوجد الفبلتو الذين ارتبط 

كال يوجد اتفاؽ حوؿ أصل ىذه اجملموعات البجاكية ، كيرجع بو الشبو بُت البجا كقبائل جنوب اٞتزيرة العربية ، 
كليس معركفنا إف كاف أصلهم إفريقيا أك آسيا ، كلكن الشيء ا١تؤكد ىو كجود البجا َب ا١تنطقة قبل ٜتسة آالؼ سنة 

لغالبية العظمى منهم مسلموف كال يتحدثوف اللغة العربية إال بقدر التواصل كالتعامل مع بقية على األقل ، كما أف ا
 اجملموعات األخرل .

كتوجػػػد ٣تموعػػػات غػػػَت ّتاكيػػػة مػػػن خػػػارج ا١تنطقػػػة نزحػػػت للمػػػدف كعملػػػت بالتجػػػارة ، كمػػػا أف ا١تػػػدف السػػػاحلية 
ة كىنديػة كػانوا يتعػاملوف بالتجػارة ، كعمػل ا١تصػريوف بورتسوداف كسواكن سكنتها ٣تموعػات مصػرية كٯتنيػة كتركيػة كإفريقيػ

كاليمنيػػوف بالقضػػاء كالتػػدريس مػػع التجػػارة . كآخػػر اجملموعػػات الػػىت ىػػاجرت َب منتصػػف القػػرف التاسػػع عشػػر تقريبنػػا مػػن 
فيػػة ، اٞتزيػػرة العربيػػة ىػػم ٣تموعػػة الرشػػايدة ، كيعملػػوف برعػػى اٞتمػػاؿ كالتجػػارة ، كىػػم ال يزالػػوف ٤تتفظػػُت ٓتصائصػػها الثقا

 (ْ)فهم منغلقوف اجتماعينا ، كلكنهم منفتحوف اقتصادينا 
 كمػػػػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػػػػميها أىلهػػػػػػػػػػػػػػا   TIBDAWYكٝتيػػػػػػػػػػػػػػت اللغػػػػػػػػػػػػػػة ا١تشػػػػػػػػػػػػػػًتكة بيػػػػػػػػػػػػػػنهم اللغػػػػػػػػػػػػػػة البيجاكيػػػػػػػػػػػػػػة تبػػػػػػػػػػػػػػداكل 

كعدد من الدارسُت ، كإف كاف ىنالك لغات أخرل مثل التقرال ، كيتحدثوف اللغة العربية الدارجة كل حسػب منطقتػو  
 (ٓ)الىت يعيش فيها 

                                                           

: معهد الدراسات اإلفريقية كاآلسيوية،  ا(٤تمد طاىر أبو بكر ، البجُ)  . ّٖٕـ( ، ص ُٖٗٗكمشكلة اٟتكم َب السوداف ، )ا٠ترطـو
 . ِّٗ(، ص ٔ( ، شكل رقم )ٔ(انظر خريطة توزيعات القبائل َب شرؽ السوداف ، ملحق ا٠ترائط رقم )ِ)
 . ِٕٗجع سابق ، ص (د . سليماف ٤تمد سليماف ، مر ّ)
: مركز البحوث كالًتٚتة ، جامعة إفريقيا العا١تية ، مايو ْ) ( ، ص ُْٗٗ( إدريس سآب اٟتسن ، "البجا َب شرؽ السوداف" ، دراسات إفريقية ،)ا٠ترطـو

ّٓ – ْٓ. 
 . ّٕٗ(٤تمد طاىر أبو بكر ، مرجع سابق ، ص ٓ)
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كمػػا يعتػػرب البجػػا أنفسػػهم أقليػػة فػػإف " كػػل مقومػػات األقليػػة تنطبػػق علىهػػم مثػػل العػػرؽ كاللغػػة كالثقافػػة كالعدديػػة 
% من ٚتلػة سػكاف السػوداف ، كمػا أف جبػاؿ البحػر األٛتػر كالصػحراء ظلتػا فاصػبلن جغرافىنػا َُالسكانية ، فهم ٯتثلوف 

 .(ُ)ية َب كاقع األمرفأقلية البجا ىى من الناحية النفس –بُت البجا كغَتىم 
شهد شرؽ السوداف ًحقبنا من االزدىار ، ككاف عرضة للتداخل اٟتضارل منذ أياـ الفراعنة كحضارات أكسـو 
االثيوبية ككوش النيلُت القدٯتة ، ك٘تازجت قبائلو مع مدف اٟتجاز كاليمن كا٢تند التجارية ، ككانت سواحلو ىدفنا ألطماع 

ا تارٮتينا مهما . اإلمرباطوريات الربتغالية كا  لعثمانية كا١تصرية ، ٦تا أضفى على ا١تنطقة بعدن
كعلى الرغم من موجات االختبلط الىت مرت هبا ا١تنطقة فإف ىوية سكاهنا ما زالت ٖتتفظ بتميزىا كتفردىا ، ٦تا  

ؽ السوداف كالسعودية كٯتتهنوف باإلضافة إٔب رعى اإلبل بالتجارة بُت أسوا يدؿ على خصوصية تراثهم اٟتضارل كالثقاَب.
 كمصر، كالقليل منهم مستقر ٔتشركع خشم القربة َب أرض البطانة . 

أمػػػا ا١تقومػػػات االقتصػػػادية َب منطقػػػة شػػػرؽ السػػػوداف فهػػػى تشػػػكل مصػػػدرنا اسػػػًتاتيجينا كاحتياطينػػػا القتصػػػاديات  
ت الصػػعبة ، كمػػا أف ىنالػػك السػػوداف ، ككجػػود مينػػاء بورتسػػوداف ىػػو ٫تػػزة كصػػلهم مػػع العػػآب ا٠تػػارجى كالتجػػارة كالعمػػبل

ميناء بشاير لتصدير النفط . كما تكثر الثركة السمكية بشواطئ البحر األٛتر ، أيضنا توجد باإلقليم أكرب مشاريع إنتاج 
% مػن عائػدات صػادرات الػببلد كثالػث مشػركع ِٖ% كإنتػاج السمسػم يشػكل ٖٓاٟتبػوب الغذائيػة الرئيسػية للسػكاف 

سػػياحية ، كيوجػػد هبػػا ا١تصػػنع الوحيػػد إلنتػػاج كتوزيػػع إطػػارات النػػاقبلت َب كػػل منطقػػة القػػرف إلنتػػاج السػػكر. كا١تنػػاطق ال
اإلفريقػػػى ، إٔب جانػػػب كجػػػود ا١تنػػػاطق السػػػياحية هبػػػا . كمػػػا أف با١تنطقػػػة كميػػػات مػػػن الػػػذىب ، كمنػػػذ القػػػدـ كػػػاف كادل 

أ٫تيػػة اقتصػػادية للمنطقػػة مػػن  العبلقػػى مكانػػا للتنقيػػب عػػن الػػذىب كاألحجػػار الكرٯتػػة ، كلكػػن ال تشػػكل ىػػذه ا١تعػػادف
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذل يتحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ٖتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت التخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

 (ِ)االقتصادل. كتباشر شركة ارياب الفرنسية التنقيب با١تشاركة مع اٟتكومة السودانيػة 
ا ؛ ككقفت السلطات االستعمارية َب كجو حركة التعريب كانتشار اإلسبلـ ، كبعد إلغاء ىذه القوانُت تركت حاجزن 

 ٦تا جعلها تفرض عزلة على نفسها عن سائر مناطق السوداف . كتعاىن منطقة شرؽ السوداف من مشاكل ٥تتلفة أ٫تها : 
إف توفر ا١تواصبلت يعترب مقوما أساسىا َب التنمية كاستغبلؿ الثركات الطبيعية كالبشرية ، فالطرؽ َب  المواصةالت: -1

كالرماؿ ، كىى تؤثر َب حركة النقل كالًتابط بُت السكاف ، ٦تا فرض العزلة ىذه ا١تنطقة عبارة عن ٦ترات من الصخور 
 كاالنغبلؽ اٟتضارل كعدـ مواكبة التطور الذل ٭تدث حو٢تم ، كىى بذلك تعًتض طريق التنمية االقتصادية .

لرئػػول ، كمػػا أف َب شػػرؽ السػوداف تتفشػػى أمػراض سػػوء التغذيػة كاألمػػراض الصػدرية كمضػػاعفات السػل ا الصحةةةةةةةةةة:  -2
  (ّ)قصور ا٠تدمات الصحية من العوامل ا١تسببة للفقر الذل يعاىن منو السكاف كمشاريع التنمية الىت ٓب تراع بيئة ا١تنطقة 

ىػػذه اجملاعػػات ليسػػت بالشػػيء اٞتديػػد علػػى ا١تنطقػػة ، فقػػد ظهػػرت مػػع دخػػوؿ االسػػتعمار الربيطػػاىن ،  :المجاعةةةةةةةات -3
ـ ا١تشاريع الزراعية على حسػاب ا١تراعػى َب بلػد معظػم سػكانو رعػاة . كقػد عػاىن الشػرؽ مػن كذلك لسوء االستغبلؿ كقيا

ـ ٝتيت كرباجيت ؛ ألنو ُُِٗ - َُِٗعدة ٣تاعات حىت أصبحت تسمى ٔتسميات كل حسب سنينها ففى عاـ 
قيػػاـ الزراعػػة كذلػػك بعػػد  ًُْٖٗب اسػػتخداـ السػػوط لتنظػػيم الصػػفوؼ ، كأشػػهر ىػػذه اجملاعػػات إبػػاف اٟتكػػم الربيطػػاىن 

                                                           

 ِْٓ(د. سليماف ٤تمد سليماف ، مرجع سابق ، ص ُ)
 .ِٕٖد. سليماف ٤تمد سليماف ، ا١ترجع السابق ، ص ( ِ)
 ِِٔ – ِِْ(سليماف صاّب ضرار ، شعب البجا َب شرؽ السوداف : دراسة سياسية كاقتصادية كاجتماعيػة )بدكف مكاف طبع كال نشر ( ص ّ)
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 – ُِْٗـ كٝتيت فولية ؛ ألنو قد ًب فيها توزيع الفوؿ ا١تصرل ، ك٣تاعػة ُُْٗ - َُْٗا١تطرية َب القضارؼ اجملاعة
كٝتيت أمريكاىن لتقدًن أمريكا لئلغاثة ،  ُِٔٗ – ُٗٓٗ، كٝتيت سرارىوكيبا أل النجمة أـ ذنب ، ك٣تاعة  َُٓٗ
خواجػة لتوزيػػع األكربيػُت  ُٖٓٗ – ُْٖٗاإلغاثػة بػالكيلو ، ك٣تاعػة  كٝتيػت كيلوبػت لتوزيػع ُٕٕٗ -ُٗٔٗك٣تاعة 

للػرل  –اإلغاثة . أما مشاكل أصحاب التنمية َب اإلقليم فكانت الشػكول الدائمػة ، فا١تشػركع القػاش الػذل ًب إنشػاؤه 
كىػػػو مػػػػا أدل إٔب ٓب يػػػراع طبيعػػػة سػػػكاف ا١تنطقػػػة الرعويػػػة ، كىػػػم األغلبيػػػػة بػػػُت السػػػكاف ، فػػػتم ٖتػػػويلهم إٔب مػػػزارعُت ، 

 (ُ)اجملاعات
كنتيجػػة ٢تػػذه اجملاعػػات حػػدث تػػدىور صػػحى للمػػواطنُت ، كمػػا حػػدثت ىجػػرات إٔب ا١تدينػػة للبحػػث عػػن فػػرص 
عمل، كما نفقت الثركة اٟتيوانية ، فاألحواؿ البيئية ذات تأثَت ضخم ككبَت على األفراد كاٞتماعات ، فهذه ا١تنطقة أفقر 

 (ِ)مناطق السوداف
رغم ما تعانية ا١تنطقة من التدىور البيئى األيكولوجى ، كمن اإلشكاليات الصحية دخل عنصر جديد ةةن: الالجئيةةة -4

زاد من معاناة إنساف ىذه ا١تنطقة ، كىذا العامل ىو تدفقات البلجئُت من إريًتيا بكثافة نسبية لركابط اٞتوار كالدـ ، 
 – ُّٕٗكقد كانت أكرب موجات البلجئُت بُت  يحة.كأدل ذلك إٔب ضغط رىيب على ا١تنطقة كعلى مواردىا الشح

ـ من إريًتيا كإثيوبيا كإقامة ا١تعسكرات َب عدد من ا١تناطق ؛ ٦تا أدل أب تدىور َب البيئة كمشاكل صحية َََِ
 كضغط على ا٠تدمات َب داخل ا١تدف.

ة الشرقية ، كلكػن ٓب يكػن ٢تػم طريقػة َب كتابػة كقد عرفوا أىل ا١تنطقة التعليم مع انتشار اإلسبلـ َب ا١تنطق التعليةةةةةةةم: -5
لغػػتهم ، فقػػد كػػاف التعلػػيم سػػلفىا . كبانتشػػار الطػػرؽ الصػػوفية كػػاف ىػػو الشػػيء ا١تتػػاح ، ففػػى فػػًتة االسػػتعمار كػػاف عػػدد 

 ـ . كترتفػع نسػبة األميػة َبُِِٗا١تدارس ٤تدكدنا كتركز َب ا١تػدف ، كٓب تكػن ىنالػك مػدارس َب ا١تنػاطق ا١تقفولػة بقػانوف 
شرؽ السوداف كخاصة َب البجا فتنتشر ظاىرة العزكؼ ، فالثقافة عندىم متأثرة بالتنظيم االجتماعى ، كىى ذات طبيعة 
توسػػػعية علػػػى حسػػػاب اجملموعػػػات األخػػػرل ، كىػػػى تنتشػػػر بصػػػورة كبػػػَتة ك٘تػػػارس الغػػػزك كتػػػدكر قيمهػػػا حػػػوؿ الشػػػجاعة 

كاحد ، كالشرؼ عندىم يتمثل أيضػا َب ٛتايػة ا١تػرأة كحجبهػا  كالفركسية كالكـر كاحتقار ا١تهن اليدكية كاإلقامة َب مكاف
ا بسبب  عن كل ما يعرضها لئلىانة ، كاإلنتاج ا١تختلط بُت اٞتنسُت من األمور الغَت ٤تببة ؛ لذا فتعليم البنات قليل جدن
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ التوعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أف األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر تعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أبنائهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 (ّ)ما أنو ٬تهلوف اللغة العربية اقتصادينا َب ا١ترعى كالزراعة ، ك

أما الواقع السياسى َب ا١تنطقة الشرقية فيحمل َب داخلو فقد الثقة َب كل األجانب ؛ ألف كل الذين حضركا إٔب 
أرض البجا كانوا يهدفوف إٔب استغبلؿ ا١تنطقة كسكاهنا ، فالفراعنة كانوا يبحثوف عن الذىب ، أما البطالسة فكانوا 

اؿ الستخدامها َب غزكاهتم َب آسيا ، ٍب جاء السبئيوف كاٟتمَتيوف ْتثا عن التجارة كالربح ، أما يبحثوف عن األفي
الركماف فكانوا ينقبوف عن الرخاـ كاألحجار الكرٯتة ، كالعرب ْتثا عن الذىب كاألحجار الثمينة ، كاٟتكم الًتكى 

ع استقبلؿ ببلدىم كضمت بالقوة إٔب السوداف كبذلك ا١تصرل ْتثنا عن القطن كا١توقع االسًتاتيجى َب اٟترب ، ٍب انتز 

                                                           

 . َِّ،  َِِ، ص  (َُٗٗجامعة القاىرة ، ) رسالة ماجستَت ، (ٚتاؿ عبد اٞتواد موسى سلطاف ، االنقسامات كبناء الدٯتقراطية َب السوداف ،ُ)
    www.Algazira.netاٞتزيرة نت، ََِٔ/ُِ/٤ُُتمد الكبَت الكتىب ، شرؽ السوداف ٫تـو كطموحات،  (ِ)
 ٖٓ(إدريس سآب اٟتسن ،مرجع سابق ، ص ّ)
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. كأخَتا جاء اإل٧تليز الذين استغلوا ا١تنطقة كموقعها َب زراعة القطن كترحيلو إٔب (ُ)قضى على كياف دكلة البجا القومية 
السودنة قررت أف النكشَت َب بريطانيا ، كبعد االستقبلؿ ٍب السودنو حظى أىل مشاؿ السوداف با١تراكز ا١تميزة ألف ٞتنة 

ٕترل التعيينات كالًتقيات كفقنا للتقاليد اإلدارية اإل٧تليزية ا١تعركفة على أساس األقدمية كا٠تربة ، ك١تا كاف أىل الشرؽ من 
البجا يفتقركف إٔب ا٠تربة كاألقدمية ، فلم ٭تدث تغيَت َب أكضاعهم ؛ ألف ا١تستعمر َب نظامو التعليمى ٓب ٮتصص نسبة 

 س األمواؿ إلنشاء ا١تدارس َب الشرؽ مقارنة بالشماؿ ، باإلضافة إٔب عائق اللغة العربية .كبَتة من رؤك 

كارتبطت منطقة البجا بالطريقة ا٠تتمية ، كىو أىم ا١تراكز الركحية َب مدينة كسبل،.كَب فًتة الثورة ا١تهدية انضم 
ككاف أكؿ تعبَت سياسى َب كتاب ًب . األنصار القائد عثماف دقنو إٔب صفوؼ ا١تهدل ، كعند سقوط دكلة ا١تهدية تراجع

ـ بعنواف كفاح البجا ، كفيو تعرض الكاتب إٔب األكضاع االقتصادية كاالجتماعية كاآلثار السالبة ١تشركع ُّٓٗنشره 
القاش كمناجم جبيت للذىب . كقد قارف ا١تؤلف بُت أكضاع اٞتنوبيُت كأكضاع البجا َب شرؽ السوداف ، كىى ال تقل 

ا  .( ِ)ئية عن ا١توجودة َب جنوب السوداف ، كأف مطالبتهم ليست باالنفصاؿ كإ٪تا االستقبلؿ الذاتىبيدى
ـ عند ظهور األحزاب السياسية َب مشاؿ السوداف اند٣تت البجا َب ُّٓٗكَب انتخابات اٞتمعية التشريعية َب 

قراطى )ا٠تتمية( كمؤ٘تر البجا برئاسة د/ ـ فاز حزب األمة على حزب االٖتاد الدٯتُٖٓٗاٟتزب الوطٌت االٖتادل ، كَب 
على ٤تمد بيو حركة إقليمية ناشئة عن تدافع مصاّب البجا ، كانعقد ا١تؤ٘تر السياسى َب السوداف مع بورتسوداف هبدؼ 

 جذب اىتماـ الزعماء ١تشكبلت البجا كطالبوا باالستقبلؿ الذاتى .
، ٍب بعد ذلك من رجاؿ  رضة من زعماء القبائل أكؿ األمركقد أعيق االلتحاؽ با١تدارس ، كبدأت موجة من ا١تعا

ـ عنػػػد زيػػػارة هنػػػرك ُّٖٗـ ، كيقػػػاؿ إنػػػو تأسػػػس كفكػػػرة َب ُٖٓٗالسياسػػػة مػػػن البجػػػا ، كنػػػتج عنهػػػا مػػػؤ٘تر البجػػػا َب 
لربكتسػػػوداف ، كىػػػى حركػػػػة قوميػػػة كطنيػػػة هتػػػػدؼ إٔب إ٬تػػػاد كضػػػػع دسػػػتورل للبجػػػا ؛ إلزالػػػػة التخلػػػف كاالضػػػػطهاد ، كَب 

ا بر١تانينا كائتبلؼ مع حزب األمػػة كلكن فشل ا١تؤ٘تػر كانتهػى حيث بدأ ُُعلى ـ حصلُٓٔٗ   (ّ) .مقعدن
كالوضع السياسى َب ىذه ا١تنطقة ظل على ما ىػو عليػو منػذ اإل٧تليػز كحػىت اشػتعلت اٟتػرب َب جنػوب طػوكر َب 

ب َب نػزكح أعػداد كبػَتة مػن ـ ف كنتج عنها تعرض عشرين قرية للحػرب مػن قػركره إٔب حرافيػت ؛ ٦تػا تسػبُٕٗٗمارس 
ػػػا َب  ا١تػػػواطنُت إٔب بورتسػػػوداف ، إضػػػافة إٔب نػػػازحُت مػػػن اٞتنػػػوب كجبػػػاؿ النوبػػػا  كضػػػاعفت مػػػن ا١تشػػػاكل ا١توجػػػودة أساسن

 . (ْ)ا١تنطقة 
كخبلؿ السبعينيات كالثمانينيات كاف ىناؾ تواجد مكثف ٟتركات التحرر اإلرتَتية كفصائلها ا١تسلحة ، كدعمتها 

دانية لصلة القرابة كاٟتركة العابرة للحدكد ، كانتشر السبلح كالتهريب بُت السوداف كإرتَتيا كعلى ساحل اٟتكومة السو 
البحر األٛتر بُت السوداف كالسعودية . كقدمت اٟتكومة السودانية الدعم ١تعارضى أسياس أفورقى ، ككجد أطراؼ 

َب القرف اإلفريقى يؤثر على شرؽ السوداف ؛ حيث الصراع َب شرؽ السوداف الدعم من النظاـ اإلرتَتل ألف الوضع 
 ىنالك:

                                                           

 .ِٓٔ(  ، ص ُْٓٗتحدة ، لندف  ، كمربدج ، (اندركبوؿ ، تاريخ قبائل البجا َب شرؽ السوداف ، ترٚتة د. اكشيك ادـ على ، )ا١تملكة ا١تُ)
 .ّٖٓ، كانظر أيضا : ٤تمد طاىر أبوبكر مرجع سابق ، ص  ِّْ(سليماف صاّب ضرار ، مرجع سابق ، ص ِ)
 . ّٖٔ( اندرك بوؿ ، مرجع سابق ، ص ّ)
 . ّٖٓ(اندرك بوؿ ، مرجع سابق ، ص ْ)
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التجمع الوطٌت ا١تعارض الذل يدير نشاطو من إرتَتيا إٔب فصيل سوداىن تسع كحدات  األطراف السودانية : –ا 
 َّ، كىو يتحدث باسم قبائل البجا كىم  عسكرية ، مؤ٘تر البجا كال يطالب باالنفصاؿ أساسو عرقى كثقاَب كإثٌت

سكاف اإلقليم ، كىو الفصيل الرئيسى كاألكثر تشددنا مع اٟتكومة ا١تركزية َب ا١تفاكضات بسلطة كاملة َب إدارة  % من
 اإلقليم كقواعده َب إرتَتيا ، كىو حيلف مدلل عند إرتَتيا .

بُت الرشايدة  األسود اٟترة ، ك يتكوف من أفراد قبيلة الرشايدة ، كىو األمر الذل أدل إٔب عداء الفصيل المسلح : -2
 كاٟتكومة ا١تركزية.

ففى شرؽ السوداف توجد إسرائيل بشػكل مسػتمر َب إرتَتيػا ك٢تػا ىنػاؾ أكثػر مػن قاعػدة أطراف خارجية فى الصراع :  -3
داخل األراضى اإلرتَتية ، كمػا اسػتأجرت بعػض اٞتػزر ) دىلػك( ، كأيضػا ألمريكػا اتفاقيػات عسػكرية كسياسػية كأمنيػة 

كإرتَتيػػا طػػرؼ رئيسػػى َب نزعػػات شػػرؽ السػػوداف مػػع اٟتكومػػة السػػودانية ، كال تعتػػرب نزاعػػات شػػرؽ مػػع دكلػػة إرتَتيػػا ، 
، بالرغم من أف التصعيد العسػكرل علػى ا١تمػرات ا١تائيػة ٔتنطقػة البحػر األٛتػر (ُ)السوداف خطرنا عليها َب الوقت اٟتأب 

 ٬تعل السوداف دكلة حبيسة.
ا١تظآب التقليدية للمنطقة من ظلم سياسى كثقاَب كتنمول ، كتطرح  كما ٖتول أجندة حركة شرؽ السوداف بلندف

َب نفسها بديبلن ١تؤ٘تر البجا ، كتستنكر ٖتدثو باسم شرؽ السوداف ، كترل أف اٟتقوؽ ال تأتى إال بالقوة . كأخَتنا أعلػن 
شػرؽ السػوداف ، كأنػو لػن  تنظيم البجا كاأليسود اٟتػرة بشػرؽ السػوداف عػن إنػدماجهما َب تنظػيم كاحػد أطلػق عليػو جبهػة

 . (ِ) تتوقف العمليات العسكرية ، كلكن لديهما استعداد للتفاكض مع اٟتكومة
كبعد اتفاقية السبلـ ا١توقعة تكونت ٞتنة لتقصى اٟتقائق ألحداث شرؽ السوداف بضغوط أمريكية ككساطة ٦تثل 

ناؼ اٟتوار مع ا١تسلحُت ، ككافقت اٟتكومة مع لؤلمُت العاـ لؤلمم ا١تتحدة بركنك الحتواء أكضاع شرؽ السوداف كاستئ
جبهة الشرؽ على التوقيع باألحرؼ األكٔب لربكتوكوؿ تقاسم السلطة َب اتفاقية شرؽ السوداف ا١توقعة باٝترا مع مراعاة 

 اٞتوانب االقتصادية كالثقافية كاالجتماعية .

 المحور الثاني

 ثنيةمقارنة بين دور المفاوضات فى حل النزاعات اإل

 م3334 – 3333و  3335 – 3363فترتى فى 

ك  ُٖٓٗ – ُٗٔٗايحمورمقارنة ٖتليلية لدكر التفاكض َب اٟتل السلمى للنزاعات اإلثنية َب فًتتػي يتضمن ىذا
ـ ، كما ىى األساليب كا١تعاٞتات التفاقيىت أديس أبابا كاتفاقية مشاكوس اإلطارية كبركتوكوالت ََِْ – ُٖٗٗ

م السبلـ َب السوداف ، كمدل ٧تاح كلتا االتفاقيتُت  كالظركؼ الدكلية ايحميطة بكل منهما  ، مع نيفاشا َب إرساء دعائ
 اختبلؼ ظركؼ االتفاقيتُت كبيئة ا١تفاكضات.

َب ظل نظاـ ثنائى القطبية ؛ ٦تا قلل الوجود اإلقليمى كالدكٔب باستثناء دكر  ُِٕٗجاءت اتفاقية أديس أبابا 
؛ لذا جاءت اتفاقية أديس أبابا ٖتمل رؤية   سق بُت الطرفُت كمصر كاٞتزائر مستمعُت فقط٣تلس الكنائس الذل كاف ين

                                                           

 شبكة االنًتنت . – 1/5/1426ؼ أمريكػى كإسرائيلػى كتواطؤ إريًتل ، (إسكندر السوداىن ، بؤر النزاع األكثر خطورة : استهداُ)
 . ََِٔ/ٗ/ٗ،  ِْٕٔ(صحيفة الصحافة النسخة االلكًتكنية، العدد ِ)
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الطرفُت ا١تتفاكضُت ، كما كاف الدكر اإلثيوىب ضعيفنا ، فرؤية ىيبل سيبلسى َب أف الطرفُت ٬تب أف يتوصبل إٔب اتفاؽ ؛ 
وف ىذه سابقة َب إفريقيا يًتتب عليها انفصاؿ ليبعد عنو شبح انفصاؿ اٞتنوب ، كرفض طرح تقرير ا١تصَت خوفنا من تك

 إريًتيا .
كما أف ىناؾ مبلحظة ، كىى غياب القول السياسية سواء كانت ٣تموعة ا١تثقفُت اٞتنوبيُت الذين كانت لديهم 
آراء خبلؼ اآلراء الىت تطرحها جبهة اٞتنوب ، ككذلك غياب أساسى بالنسبة للقول السياسية َب مشاؿ السوداف . 

 ُِٕٗما يتم إبعاد أل طرؼ من ا١تفاكضات نتوقع أف يقـو بدكر استقطاب مضاد ، كىذا ما حدث ألديس أبابا فعند
)ا١ترتزقة( ، كلكن عند ا١تصاٟتة  َُٕٔٗب أف ا١تعأرضة الشمالية أسهمت َب إضعاؼ اٟتكومة ، كحدث انقبلب 

ة ، كنقض النمَتل العهد ، كٓب تكن ىناؾ كتكوف االٖتاد االشًتاكى شاركت فيو القول السياسي ُٕٕٗالوطنية َب 
مشاركة سياسية ، فخرج زعماء ا١تعأرضة من الببلد ، كلكن ظلت اٞتبهة اإلسبلمية بالداخل حىت استطاعت أف تفرض 

 . ُِٕٗقوانُت سبتمرب الىت رفضها اٞتنوبيوف ؛ ٦تا أدل إٔب اهنيار اتفاقية 
الواليات ا١تتحدة  –فقد جاءت َب ظل نظاـ أحادل القطبية  أما البيئة الىت دارت فيها مشاكوس كبرتوكاالهتا

سبتمرب ، كتصنيف العآب إٔب اثنُت "مع أك ضد" ، ككانت تعترب النظاـ السوداىن داعمنا  ُُبعد أحداث  –األمريكية 
داف من لئلرىاب ، كلكن النظاـ السوداىن قدـ تنازالت كأدٔب ٔتعلومات عن أسامة بن الدف كأماكن تواجده َب السو 

ـ ، ٦تا جعل الواليات ا١تتحدة تصنف السوداف كاليمن كليبيا من ضمن الدكؿ التائبة ، كذلك من ُٖٗٗحىت  ُْٗٗ
 خبلؿ إبداء تعاكهنا مع النظاـ األمريكى .

كجاءت نيفاشا َب ظل كجود ايحمافظُت اٞتدد َب إدارة بوش االبن ذل الرؤية االقتصادية ، كجاءت َب ظل صراع 
نفطى َب السوداف ما بُت الواليات ا١تتحدة كالصُت ؛ ألف اإلنقاذ استطاعت استقطاب شركات البًتكؿ ا١تخزكف ال

. كما أبدت اجملموعة األكٔب من النظاـ اإلسبلمى الراديكأب  الصينية كا١تاليزية ، كيعترب السوداف ٥تزكننا اسًتاتيجىنا للنفط
تمع الدكٔب ، خبلؼ ٣تموعة حسن الًتاىب " ا١تؤ٘تر الشعيب"  الذل يظل بقيادة ا١تؤ٘تر الوطٌت مركنتها َب تعاملها مع اجمل

 يوصف بالتشدد .
ـ ، إال ََِْ – ُٖٗٗك  ُٖٓٗ-ُٗٔٗكٯتكن مبلحظة االختبلؼ َب طبيعة ا١تفاكضات َب كلتا الفًتتُت 

  ُٓٓٗنوب منذ ٘ترد أف ىناؾ العديد من  نقاط التشابو َب االتفاقيتُت حوؿ الوصوؿ التفاؽ سبلـ ؛ ألف مشكلة اٞت
 . كانت ىى ىاجس كل األنظمة ا١تختلفة الىت تعاقبت على السوداف

 مقارنة بُت الفًتتُت من منطلق العوامل الداخلية 
ـ ٯتكن إبراز نقاط ا١تقارنة بُت النموذجُت ََِْ- ُٖٗٗـ كُٖٓٗ –ـ ُٗٔٗمن خبلؿ ا١تقارنة بُت فًتتى 

هتا من خبلؿ أكال تػيقىارىف فيو اتفاقية الًتتيبات األمنية ، ك ثانويا للكيفية الىت ًب َب اتفاقية أديس أبابا كمشاكوس كبركتوكوال
ك  ُٖٓٗ – ُٗٔٗهبا تقاسم السلطة كالثركة ، كثالػػثا للمناطػػق الثبلثة الىت دار حو٢تا ا٠تػػبلؼ خبلؿ الفًتتُت 

ُٖٗٗ-ََِْ  . 
نابعة من اتساع مساحتو ا١تًتامية األطراؼ ، ، كقد كما ٯتكن مبلحظة أف أسباب النزاعات اإلثنية َب السوداف 

أدل ىذا إٔب تنوع مناخى كإثٌت يتداخل بُت العركبة كاإلفريقية ؛ ٦تا أدل إٔب اختبلؼ ا١تصاّب بُت األطراؼ الذل أدل 
النوبا  بدكره إٔب النزاعات ، الىت قد كصلت َب أحياف كثَتة إٔب حد النزاعات اٟتادة بدءنا من مشكلة اٞتنوب كجباؿ

 كشرؽ السوداف كانتهاءن ٔتشكلة غرب السوداف ا١تتمثلة َب مشكلة دارفور .
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 أواًل: الترتيبات األمنية والتسوية
كمع االختبلفات اإلثنية ا١توجودة َب السوداف كاف الكل يسعى إٔب الثركة كالسلطة الىت ٘تركزت َب ا١تركز فقط ؛ 

؛ ٦تا زاد من ا١تظآب االجتماعية من هتميش كعدـ  اطق ا١توجودة َب األطراؼألف اٟتكومة الوطنية ٓب تراع تنمية ىذه ا١تن
 تلبية ا٠تدمات ، فسعى الكل إٔب ٤تاكلة اٟتصوؿ على السلطة الىت ٘تكنو من االستيبلء على الثركة . 

ككانت تلك ايحماكالت َب بدايتها َب غرب السوداف ، ككصفت بأهنا هنب مسلح حىت أصبحت ٘تردا ؛ ألف 
كحىت اتفاقية أديس أبابا  ُٓٓٗكومة ٓب تعرىا االىتماـ ، كٓب ٖتاكؿ تلبية مطالبها . كَب جنوب السوداف بدأ التمرد اٟت

 ُّٖٗـ ٘تردنا مسلحنا . كعندما نكث النمَتل عاد التمرد ُِٕٗـ ، ككاف من بدايتو كحىت الوصوؿ إٔب اتفاقية ُِٕٗ
ثنيات تفكر َب أف ٖتقيق ا١تطالب َب السوداف البد أف يصحبو َب مشاكوس ، فبدأت بقية اإل ََِِ، كاستمر حىت 

 ٘ترد مسلح لتلبية ىذه ا١تطالب.
، كما حاكلت    ََِْ – ُٖٗٗك  ُٖٓٗ – ُٗٔٗكسعت اٟتكومات الوطنية للوصوؿ للسبلـ َب فًتتى 

حقن الدماء َب إطار األطراؼ َب كل االتفاقيتات مد جسور السبلـ  ، كل حسب نظرتو كفهمو للسبلـ لتوحيد القطر ك 
ـ ركز النظاـ ا١تايول َب ُٖٓٗ-ُٗٔٗالسوداف الواحد ، كاٟتوار كالتفاكض بُت األطراؼ ا١تتنازعة ، ففى الفًتة من  

الذل اعًتؼ  ُٗٔٗيونيو  ٗبدايتو على استخداـ القوة الىت ٓب ٕتد نفعنا ، فسعى إٔب اٟتل السلمى من خبلؿ بياف 
 .  أف ىناؾ فوارؽ تارٮتية كثقافية بُت الشماؿ كاٞتنوبفيو ٓتصوصية منطقة اٞتنوب ، ك 

ـ  إٔب جانب الًتتيبات األمنية سببنا َب ُِٕٗكبعد سبعة عشر عامنا من االحًتاب كانت اتفاقية أديس أبابا 
فَت كقف إطبلؽ النار ، كإهناء كافة العمليات  العسكرية من توقيت توقيع اإلتفاقية  ، ككقف العمليات العدائية ، كتو 

 األمن كاألماف لقاطٌت اٞتنوب من الشماليُت التجار كغَتىم كرجاؿ اٞتيش كالشرطة .
كما كاف مقًتحا بالنسبة لوضع اٞتيش أف تنشأ كحدة منفصلة من اٞتيش الشعىب للحركة َب اٞتنوب ، كتسمى 

ٞتيش الوطٌت بنسبة سكاف اٞتنوب القيادة اٞتنوبية ، كًب التعديل بتجنيد أعداد متساكية من الشماليُت كاٞتنوبيُت َب ا
 ، كاستقباؿ العائدين من ا١تدنيُت البلجئُت كاإلغاثة كالتوطُت. لسكاف السوداف ،  كًب كقف إطبلؽ النار

ـ كمن خبلؿ اتفاقية مشاكوس كالربكتوكوالت ، فكاف ََِْ –ـ ُٖٗٗأما َب التسوية الىت ٘تت خبلؿ الفًتة 
قاء الوحدتُت جيش اٟتركة الشعبية كاٞتيش الوطٌت منفصلتُت َب أثناء الفًتة االنتقالية مقًتحا بالنسبة للًتتيبات األمنية ب

سنوات ( ، كَب حالة الوحدة ييكىوَّف جيش موحَّد ، كما ييعاد انتشار بقية القوات ا١تسلحة السودانية الشمالية  ٔ) 
على اٟتركة الشعبية ا١توجودة َب جباؿ ـ ، كينطبق الوضع ُٔٓٗا١تنتشرة حالينا َب اٞتنوب إٔب الشماؿ من حدكد 

 النوبا كجنوب النيل األزرؽ َب حالة االشتباؾ.
ألف فرد ، كينتشر ستة آالؼ  ِْكلكن بركتوكوؿ الًتتيبات األمنية تضمن تشكيل كحدات مشًتكة تتكوف من 

،  كىذه القوات تكوف ن واة  الوحدة الوطنية كنواة َب جنوب النيل األزرؽ ، كثبلثة آالؼ من أفراد القوات َب ا٠ترطـو
 ٞتيش السوداف َب ا١تستقبل بعد الفًتة االنتقالية.

 كما ًب االتفاؽ حوؿ كقف إطبلؽ النار ككضع اجملموعات ا١تسلحة ا١تيلشيات كإعادة كتوطُت البلجئُت .
التفاقيتُت ، ففى كيبلحظ أف اإلجراءات األمنية َب كلتا االتفاقيتُت حساسة كصعبة ؛ لفقد الثقة بُت الطرفُت َب ا
 اتفاقية أديس أبابا تطلب األمر التسامح لؤلركاح الىت فقدت كا١تمتلكات الىت ضاعت بسبب القتاؿ . 
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كٓب تكن الًتتيبات األمنية َب اتفاقية أديس أبابا معقدة ، كما ًب استيعاب قوات األنانيا َب القوات ا١تسلحة كَب 
ضع ا١تيليشيات َب نيفاشا فقد حددت الفصل بُت اٞتيشُت جيش اٟتركة اٞتيش السوداىن ، كىى قيادة موحدة . أما ك 

الشعبية جيش قائم بذاتو ، كالقوات ا١تسلحة جيش قائم بذاتو ، على أف يتم تكوين قيادة عسكرية مشًتكة َب الًتتيبات 
١تيليشيات األخرل فإما % للقوات ا١تسلحة العامة . أما آَ% من القوات العسكرية كاألمنية كَٓاألمنية نسبة اٟتركة 

 تتبع للجيش النظامى أك ٞتيش اٟتركة .
مشكلة للعقيدة العسكرية ؛ ألف قوات الشعب ا١تسلحة كانت  ُِٕٗكٓب تكن مسألة العقيدة العسكرية َب 

 .  قائمة على أسس ٛتاية الوطن كالنظاـ الدستورل كٛتاية الشعب كمفاىيم السيادة
ومة كقوات اٟتركة الشعبية كالتناقض التاـ َب برنامج اجملموعتُت يوجب أف كلكن مشاعر العداء بُت قوات اٟتك

تكوف دراسة مسألة العقيدة العسكرية ككضع برنامج التوجيو ا١تعنول يذيب العداكة بُت الطرفُت ، كيؤسس لعقيدة 
ا عن التوجو الديٌت اإلسبلمى  ؛ ألف ىناؾ تنوعنا ثقافىنا َب السوداف.  عسكرية مشًتكة بعيدن

 ا اقتسام السمطة والثروةثانيً 
كاف الوضع االقتصادل َب اٞتنوب بعد االستقبلؿ َب أمس اٟتاجة إٔب مد يد اٟتكومة ا١تركزية كخلق موارد  

ـ أنشئ مشركع قناة ُِٕٗاقتصادية لتنميتو ؛  ألف ىذه ا١تنطقة متخلفة اقتصادينا ، ففى خبلؿ فًتة اتفاقية أديس أبابا 
ىى قناة ٘تتد من قرية جنقلى مشاؿ بور إٔب ملتقى النيل األبيض بنهر السوباط ؛ نظرنا للحاجة ـ ، ك ُْٕٗجونقلى َب 

إٔب اإلنتاج الزراعى كالصناعى كالتوسع الزراعى ١تواجهة احتياجات الغذاء للقطر كالعآب العرىب كحاجة مصر ١تزيد من 
ربائية للحد من تبخر ا١تياه َب منطقة السدكد . ككاف قرار ا١تياه لتحقيق التوسع الزراعى ، كاٟتاجة إٔب توليد الطاقة الكه

إنشاء القناة لتنمية ا١تشاريع االجتماعية كاالقتصادية إال أنو شاعات شائعات حوؿ أف حفر القناة كاف لتوطُت 
ك الوقت الفبلحُت ا١تصريُت لتغَت ا٠تارطة الدٯتغرافية للمنطقة ، كىذا غَت صحيح ألف مشركع قناة جونقلى كاف َب ذل

قوة ٤تركة للنشاط االجتماعى كاالقتصادل كٖتسُت األكضاع االقتصادية ك٭تد من الفيضانات َب ا١تنطقة ، فهو يوفر 
فرصة لؤلسواؽ كارتفاع أسعار ا١تواشى ، كما أف ىناؾ تعويضات للمواطنُت الذين سيتضرركف َب تلك ا١تنطقة ، لكن 

 رب األىلية الىت عادت مرة أخرل .ـ بسبب اٟتُّٖٗالعمل َب ا١تشركع قد توقف َب 
أما النفط َب جنوب السوداف فإف اٟتكومة اإلقليمية بالرغم من سعيها للتنقيب ، إال إف اٟتكومة ا١تركزية َب ذلك 
الوقت كاف ٢تا رأل آخر للتخوؼ من أنو إذا ما اكتشف النفط تقول النزاعات االنفصالية َب اٞتنوب ، كلعدـ توفر 

ـ ًب اكتشاؼ النفط ُٖٕٗشركات التنقيب األجنبية بعد،  فكاف ذلك مربرىا َب عدـ التنقيب . كَب األمن بالنسبة ل
بكميات ٕتارية " شركة شيفركف" َب مشاؿ بانتيو ، كٝتيت اآلبار باسم آبار الوحدة ،  كىناؾ رؤل أف ا١تسئولُت َب 

مشاؿ السوداف ، إال أنو عقدت ٞتنة كأكصت بإبقاء  ا٠ترطـو حاكلوا تعديل حدكد اٞتنوب بنقل ا١تناطق الغنية بالنفط إٔب
 ـ ، كما جاء َب اتفاقية أديس أبابا.ُٔٓٗحدكد اٞتنوب على اٟتدكد ا١ترسومة  َب أكؿ يناير 

فكاف االتفاؽ يقضى بقسمة العادئات النفطية كغَت النفطية بالشكل العادؿ ،  ََِْ –ـ ُٖٗٗأما َب فًتة 
ك األصل أك  اللغة ، كضركرة دعم ا١تواطن اٞتنوىب ، ككذلك ا١تناطق الثبلثة ، كتطوير كدكف التمييز على أساس الدين أ

البنية التحتية ، كملكية األرض كا١توارد الطبيعية ، كتعويض األفراد الذين تضرركا بسبب استغبلؿ األرض للمنفعة العامة 
 ء ، كأيضنا ا١تناطق الىت ٖتتاج إٔب بناء كتعمَت .، كقياـ مفوضية للنفط ، كأف جنوب السوداف لديو احتياجات ملحة للبنا
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كما أف االتفاؽ على الًتتيبات ا٠تاصة باقتساـ الثركة بأف على اجملتمع الدكٔب أف يؤدل دكرنا فاعبلن لتقدًن العوف 
 كالدعومات االقتصادية إلعادة إعمار السوداف ، كخاصة اٞتنوب كا١تناطق األخرل ا١تتأثرة .

ـ أف دكر الثركة ٓب يكن ٯتثل ىاجسنا للجنوبيُت ؛ ألف ا١تنطقة أساسنا كانت ُٖٓٗ – ُٗٔٗ كيبلحظ َب الفًتة
تفتقر إٔب مواردىا ا٠تاصة ، كتعتمد على اإلعانات ، كعلى اٟتكومة ا١تركزية الىت ٓب تكن ٕتود بالكثَت ، فعند إنشاء قناة 

م ا١تغلوط كعدـ الثقة . أما عند اكتشاؼ النفط جونقلى الىت كانت سوؼ تنعش اقتصاد ا١تنطقة قوبلت بالرفض كالفه
َب بعض مناطق اٞتنوب فحاكلت حكومة الشماؿ ضم تلك ا١تناطق إليها ٠توفها من تقوية النزعة االنفصالية لدل 

 بعض اٞتنوبيُت .
فإف أىل اٞتنوب لعدـ كجود الثقة َب أىل الشماؿ ، فكاف نصيب حكومة  ََِْ-ُٖٗٗأما خبلؿ الفًتة 

صصا معركفة ك٤تددة من ثركاهتا النفطية كغَت النفطية ، كإنشاء بنك السوداف ا١تركزل ٞتنوب السوداف بنظاـ اٞتنوب ح
 علماىن أرباح ، كلكنو يتبع بنك السوداف ا١تركزم.

عن الثركة كا١توارد ا١تالية بشكل عاـ ، أما َب نيفاشا فقد كانت ترتيب تقاسم  ُِٕٗكٖتدثت اتفاقية أديس أبابا 
% من بًتكؿ اٞتنوب ٟتكومة جنوب السوداف ، كما ٓب َٓحافبلن بالتفاصيل ا١تلفتة للنظر ، فقد خصصت  الثركة

يتضمن اتفاؽ نيفاشا ا١تناطق األخرل ، كإ٪تا كاف الًتكيز على اٞتنوب فقط ؛ ٦تا كلد أحقاد كاضطرابات َب مناطق 
صل من خبلؿ الثركات القومية كتوزيعها العادؿ أخرل تطالب بثركاهتا َب مناطقها ، ككاف من األجدل أف يتم التوا

 الحتياجات كل منطقة كتباد٢تا مع ا١تناطق األخرل .
أما الوضع ا١تأب َب نيفاشا فقد اعتمد على نظاـ البنك ا١تركزل بوجهُت إسبلمى َب الشماؿ،  كاآلخر َب اٞتنوب 

بو ، كما أف ا٢تيئة البنكية مكونة من ا١تؤ٘تر الوطٌت كفق النظاـ ا١تصرَب )علماين( ، كٓب يكن َب أديس أبابا أل كضع مشا
 كاٟتركة الشعبية على أساس سياسى كليس مهنىنا مستقبلن .

أما كضع العملة النقدية فهى ٘تثل َب مضموهنا التنوع الثقاَب السوداىن ، كىى عملة مؤقتة َب الفًتة االنتقالية ، 
كلفة إلغاء العملة النقدية كإصدار عملة جديدة يرىق ميزانية الدكلة ، ككاف من األفضل انتظار نتيجة االستفتاء ؛ ألف ت
 مليوف دكالر .  َٖفقد يصل ذلك حسب تقدير خرباء االقتصاد إٔب 

، كالذل ينظم  أما تقاسم السلطة َب اتفاقية أديس أبابا فكاف من خبلؿ اٟتكم الذاتى َب مديريات اٞتنوب
يم اٞتنوىب . كمن ناحية أخرل صدر قانوف اٟتكم الشعىب ايحملى اإلقليمى َب عاـ العبلقة بُت اٟتكومة ا١تركزية كاإلقل

، كٔتوجب ىذا القانوف ٖتولت العديد من السلطات اإلدارية إٔب مديريات ٥تتلفة مثل االستوائية كالشمالية  ُُٕٗ
ة الشعبية ايحملية ، كقد كاف مقدمة كدارفور كالبحر األٛتر كأعأب النيل كالنيل األزرؽ ككسبل ، إٔب جانب ضركرة ا١تشارك

التفاؽ أديس أبابا ، ككاف ا٢تدؼ من ذلك انتزاع السلطة من زعماء القبائل لتنفيذ أىداؼ االٖتاد االشًتاكى السوداىن، 
كقد شكلت اٟتكومة من أحد عشر كزيرنا إقليمينا كما نص الربكتوكوؿ . كٓب تكن الوالءات القبلية  ىى أساس التعيُت ، 

ا للمجلس التنفيذل العأب، كرئيسنا للجمعية، ا موازنات سياسية، كأنشأت مؤسسات لنظم اٟتكم اإلقليمى كرئيسن كإ٪ت
 ككانت ىناؾ الفًتة االنتقالية كىى َب اتفاؽ أديس أبابا ٤تددة اختصاصاهتا َب قانوف اٟتكم الذاتى ٞتنوب السوداف .

يعية ١تنطقة جنوب السوداف كاجمللس التنفيذل العأب ، كىو كتكوف اجمللس الشعىب اإلقليمى ، كىو ا٢تيئة التشر 
اجمللس الذل ًب تعيينو من قبل الرئيس كرئيس اجمللس التنفيذل العأب كيقصد الشخص الذل عينو الرئيس كًب كضع ْتر 

 اٞتنوبية . الغزاؿ كاالستوائية كأعأب النيل منطقة حكم ذاتى َب اطار ٚتهورية السوداف الدٯتقراطية بأسم ا١تنطقة
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أما اللغة فاللغة العربية ىى لغة السوداف الرٝتية ، كاإل٧تليزية ىى اللغة الرئيسية للجنوب كاللغات ايحملية ىى لغة 
 التعامل َب جنوب السوداف.

كال ٬توز جمللس الشعب اإلقليمى أك اجمللس التنفيذل العأب إصدار تشريعات َب ا١تسائل القومية كالدفاع ، 
 ارجية كالعملة كالنقل النهرل كاٞتول كاإلقليمى كاٞتنسية كعاصمة اإلقليم اٞتنوىب جوبا.كالشئوف ا٠ت

أما التشريع فيمارس من خبلؿ ٣تلس الشعب اإلقليمى ا١تنتخب ، كيكوف انتخاب أعضاء اجمللس عن طريق 
ى . كسن القوانُت يكوف االقًتاع السرل ا١تباشر ، ك٬توز للرئيس تعيُت عدد إضاَب من أعضاء ٣تلس الشعب اإلقليم

 باالستناد إٔب العرؼ كالقانوف التقليدل َب إطار القانوف القومي.
كما ٬توز جمللس الشعب بأغلبية ثبلثة أرباع تغيَت رئيس اجمللس التنفيذل العأب أك أل عضو آخر كما ٬توز 

عضاء ينعكس على رفاىية كمصاّب بأغلبية الثلثُت الطلب من الرئيس تأجيل سرياف أل قانوف ؛ ألنو من كجهة نظر األ
 ا١تنطقة .

ـ فإف السلطة كىياكل اٟتكم ٓب ََِْ – ُٖٗٗأما َب اتفاؽ نيفاشا َب ترتيبات تقاسم السلطة َب الفًتة من 
تقتصر على اٞتنوب ، كإ٪تا السلطة َب كاليات السوداف ا١تختلفة ، كضمن ذلك من خبلؿ الدستور القومى االنتقأب ، 

كا١تؤسسات على ا١تستول القومى من ىيئة تشريعية كتنفيذية كقضائية . كتتكوف ا٢تيئة التشريعية من  كتتشكل ا٢تيئات
 ٣تلسُت ٣تلس كطٌت ك٣تلس كاليات . كتتكوف السلطة التنفيذية القومية من رئاسة اٞتمهورية ك٣تلس كالوزراء . 

السياسة ا٠تارجية من خبلؿ مصاّب السوداف  كالعاصمة القومية ىى ا٠ترطـو ، كتظهر التنوع اإلثٌت كالثقاَب. أما
 كذلك خبلؿ الفًتة االنتقالية .

 كتعترب ا٢تيئة القضائية مستقلة ، كتنشأ ايحمكمة الدستورية كايحمكمة العليا القومية ك٤تاكم استئناؼ قومية .
ئة التشريعية إٔب أف . ا٢تي أما حكومة جنوب السوداف فتتألف من ىيئة تشريعية كتنفيذية كقضائية ٞتنوب السوداف

% كحزب ا١تؤ٘تر َٕ٭تُت موعد االنتخابات ك٘تثل اٟتركة الشعبية لتحرير السوداف ٣تلس تشريعى ٞتنوب السوداف بنسبة 
، كينتخب ٣تلس جنوب للسوداف رئيسو كأعضاءه ، ك٬توز جمللس  %ُٓ% كالقول السياسية األخرل ُٓالوطٌت 

 بأغلبية ثلثى األعضاء. جنوب السوداف تعديل دستور جنوب السوداف
أما السلطة التنفيذية فينشأ ٣تلس كزراء تنفيذل يعينو رئيس حكومة اٞتنوب بالتشاكر مع النائب ، كينشأ دستور 
قومى انتقأب ، كدستور جنوب السوداف ، كإذا خبل منصب رئيس حكومة اٞتنوب يتؤب نائب رئيس حكومة اٞتنوب 

. كإذا خبل منصب رئيس حكومة جنوب السوداف خبلؿ الفًتة  ديد كأداء القسمأعباء الرئيس إٔب حُت تعيُت رئيس ج
 . الىت تسبق االنتخابات يتم شغل ا١تنصب ٔترشح من اٟتركة الشعبية لتحرير السوداف َب خبلؿ أسبوعُت

تكوف أما السلطة القضائية فتنشأ ٤تكمة عليا ٞتنوب السوداف ، ك٤تكمة استئناؼ . أما على ا١تستول الوالئى ف
 من خبلؿ ىيئات تشريعية كتنفيذية كقضائية .

كا٢تيئة التشريعية لكل كالية تتكوف من أعضاء منتخبُت كفق أحكاـ االنتخاب . كيكوف ٟتزب ا١تؤ٘تر الوطٌت 
 % من ا١تقاعد َب الواليات اٞتنوبية .َٕ% من ا١تقاعد َب الواليات الشمالية كاٟتركة الشعبية لتحرير السوداف َٕ

% َب الواليات الشمالية كاٟتركة َٕتشكل السلطة التنفيذية الوالئية من حزب ا١تؤ٘تر الوطٌت  –التنفيذية السلطة 
 % ا١تتبقية توزع كاآلتى:َّ% َب الواليات اٞتنوبية ك َٕالشعبية 
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وداف، % َب الواليات الشمالية للحركة الشعبية لتحرير السَُ% َب الواليات اٞتنوبية ٟتزب ا١تؤ٘تر الوطٌت، كَُ
 % من كل الواليات الشمالية كاٞتنوبية للقول السياسية الشمالية كاٞتنوبية.َِك

%  بالنسبة للمؤ٘تر الوطٌت َب الواليات اٞتنوبية بأف يكوف ىناؾ كأب يرشحو حزب ا١تؤ٘تر الوطٌت ، َُأما الػ 
يقر الدستور على  –يئة القضائية كنائب للوأب َب كالية أخرل من كاليات اٞتنوب يرشحو حزب ا١تؤ٘تر الوطٌت . ا٢ت

 إنشاء ٤تاكم كالئية.
ٓب يكن ىناؾ نقاش حوؿ تقرير ا١تصَت ، كٓب تكن ىناؾ عبلقة بُت الدين كالدكلة،  ُِٕٗاتفاقية أديس أبابا كَب 

نيفاشا فمن كال ٟتق الفيتو لنائب الرئيس اٞتنوىب ، كاف نظاـ اٟتكم ذاتىنا إقليمىنا ٖتت إطار السوداف ا١توحد . أما َب 
حق نائب الرئيس اٞتنوىب االعًتاض على أل قرار يتخذه الرئيس ، يكوف متعلقنا ٔتسائل اٞتنوب كبا١تسائل اٞتوىرية 

 األخرم.
% من َٕكما ًب توزيع السلطة التشريعية كالتنفيذية ا١تركزية كالوالئية على أساس ٘تكُت ا١تؤ٘تر الوطٌت َب الشماؿ 

% ِٓاٟتركة الشعبية للجنوب كذلك . أما َب السلطة ا١تركزية  فيأخذ ا١تؤ٘تر الوطٌت نسبة  مقاعد الرب١تانات ، ك٘تكُت
% . كَب ىذا الوضع بالنسبة ُْ% كاألحزاب الشمالية ٔ% كالنسبة الباقية لؤلحزاب اٞتنوبية ِٖكاٟتركة الشعبية 

استأثر بالشماؿ ، كاستأثرت اٟتركة  للجماعات السودانية األخرل شيء من اإلقصاء التاـ ؛ حيث إف ا١تؤ٘تر الوطٌت
الشعبية باٞتنوب ، كىو ما فتح باب االحتجاجات ا١تسلحة َب الشماؿ كاٞتنوب ، كىو ما يغلق الباب ٘تاما أماـ أل 

 حل خارج مظلة نيفاشا.
ذاتى كإف مقارنة االتفاقيتُت َب توزيع السلطة توضح أف بينهما اختبلفنا شاسعنا خبلؿ ٦تارسة السلطة َب حكم  

إقليمى داخل إطار حكومة السوداف ، كأصبح حق تقرير ا١تصَت بالنسبة ٞتنوب السوداف بعد الفًتة االنتقالية بأف يكوف 
 اٟتق َب الوحدة أك االنفصاؿ موجودنا َب توزيع السلطة الذل يعترب حقنا أصيبل كمضمننا َب االتفاقية بعد الفًتة االنتقالية.

قليمى َب جنوب السوداف اعتمد على نظاـ بر١تاىن كسلطة تنفيذية فإف اتفاؽ كَب حُت أف اٟتكم الذاتى اإل
مشاكوس كالربكتوكوالت البلحقة َب نيفاشا بالرغم من الوضع السياسى عمل على مبدأ البلمركزية ؛ فقد أطر اتفاؽ 

اريخ النزاع ؛ األمر الذل يعترب نيفاشا مبدأ الفيدرالية كالبلمركزية َب اٟتكم ، كأقرت مبدأ تقرير ا١تصَت ألكؿ مرة َب ت
 اخًتاقنا تارٮتىنا ١تسار الصراع كالسماح ٟتكومة اٞتنوب بإبراـ العقود كاالقًتاض.

 وضــــع المناطـــق الثــالثة :ثالثا
ـ ٘تسكت اٟتركة الشعبية ُِٕٗبالنسبة ٟتدكد اإلقليم اٞتنوىب َب االتفاقيتُت ، ففى فًتة اتفاقية أديس أبابا 

سوداف عند توقيع االتفاؽ بابِت َب جنوب كردفاف كٔتنطقة الربكف َب جنوب النيل األزرؽ ، فقد ضمت تلك لتحرير ال
ا١تنطقة قبل االستقبلؿ إٔب النيل األزرؽ لصعوبة الوصوؿ إليها من  أعأب النيل ّتنوب السوداف ، ك٘تسكت أيضنا ْتفرة 

ـ ، كرفضت اٟتكومة ا١تركزية ضمها إٔب ُُٔٗفور َب  النحاس َب جنوب دارفور ، كقد ضمت حفرة النحاس إٔب دار 
ْتر الغزاؿ ٠توؼ اٟتكومة من سيطرة جنوب السوداف على مورد اقتصادل؛ ٦تا يقول االٕتاىات االنفصالية ىناؾ ، 

ـ ، مع استفتاء أىل ُٔٓٗكلكن َب النهاية ًب التوصل إٔب أف تظل حدكد اٞتنوب مع الشماؿ كما كانت َب أكؿ يناير 
 منطقة َب ا١تديريات الشمالية عن رغبتهم  َب االنضماـ إٔب اإلدارة اٞتنوبية.كل 
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فقد كانت االتفاقية بشأف ابِت على أساس كوهنا جسرنا بُت الشماؿ  ََِْ – ُٖٗٗأما خبلؿ الفًتة 
كية ْتقوقها كاٞتنوب يربط أىل السوداف كأىل منطقة نظارات لدينكا نقوؾ كا١تسَتية ، على أف ٖتتفظ اجملموعات البد

 التقليدية َب الرعى. أما خبلؿ الفًتة االنتقالية فتيٍمنىح كضعنا إدارىنا خاصنا .
كَب هناية الفًتة االنتقالية يتم االستفتاء على خيارين : إما أف ٖتتفظ ابِت بوضعها اإلدارل ا٠تاص َب الشماؿ ، 

 أك تكوف جزءنا من ْتر الغزاؿ َب اٞتنوب .
% ِ% ٟتكومة جنوب السوداف كِْ% للحكومة القومية ك َٓالنفط َب ابِت كاألتى :  كيتم تقاسم الثركة من

% للمسَتية ، باإلضافة إٔب ا١توارد األخرل من ضريبة ِ% لدينكا نقوؾ كِ% لغرب كردفاف  ك ِإلقليم ْتر الغزاؿ ك 
 الدخل كالضرائب .كسكاف ا١تنطقة ىم دينكا نقوؾ كغَتىم من السودانيُت ا١تقيمُت . 

أما  الًتتيبات األمنية فبل ٮتل باتفاقيات الًتتيبات األمنية ككضع كتيبة كاحدة مشًتكة بابِت من الطرفُت طواؿ 
 الفًتة االنتقالية كنشر مراقبُت دكليُت.

أما النزاع كتسويتو حوؿ ا١تناطق الثبلث َب االتفاقية بشأف اقتساـ السلطة كتسوية النزاع َب منطقة جنوب كردفاف 
لنوبا كالنيل األزرؽ كنزاع ابِت فقد أقر الطرفاف بأهنما توصبل إٔب تفاىم حوؿ الوضع القانوىن ككل ا١تسائل ا١تتعلقة كجباؿ ا

 با١تناطق الثبلثة ا١تشاركة َب االتفاقية.
با١تديريات اٞتنوبية للسوداف مديرية ْتر الغزاؿ كاالستوائية كأعأب النيل  ُِٕٗاتفاقية أديس أبابا َب قيًصد ك 

، باإلضافة ألل مناطق أخرل تعترب ثقافيا كجغرافيا جزءنا من  ُٔٓٗلحدكد الىت كانت عليها َب األكؿ من يناير ل
ا١تركب اٞتنوىب على ٨تو ما قد يتقرر عن طريق االستفتاء ، ٔتعٌت أهنا ٓب تعًتؼ حينذاؾ َب تعريفها للمديريات إال بتلك 

 مع ترؾ الباب مواربا ١تا قد يستجد َب ىذه ا١تسألة .  ُٔٓٗالىت كانت كاقعة َب حدكد األكؿ من يناير 
. كعرفوىا بأهنا  أما َب نيفاشا فاعتربت مسألة أبِت جسرت بُت الشماؿ كاٞتنوب ، كرابطنا بُت أىل السوداف

مع مراعاة احتفاظ ا١تسَتية كاجملموعات البدكية  ُُٓٗمنطقة لنظارات الدينكا نقوؾ التسعة الىت أٟتقت بكردفاف 
 ألخرل ْتقوقهم التقليدية َب رعى ا١تاشية كالتنقل عرب إقليم ابِت .ا

، كٯتثلوف َب ا٢تيئتُت  أما الفًتة  خبلؿ الفًتة االنتقالية فاعترب سكاف ابِت مواطنُت َب غرب كردفاف كْتر الغزاؿ
و يتم تعُت أعضاء اجمللس التشريعتُت لتلك الواليتُت ، كيكٌوف ٣تلس تنفيذل ٤تلى ينتخبو سكاف أبِت كإٔب حُت انتخاب

 من الرئاسة .
كقد جاء َب الربتوكوؿ إعطاء سكاف أبِت حق االستفتاء قبل االستفتاء العاـ لتقرير ا١تصَت ٞتنوب السوداف ، إما 

 أف ٖتتفظ ابِت بوضعها اإلدارل ا٠تاص َب الشماؿ ، أك أف تكوف ابِت جزءنا من ْتر الغزاؿ . 
علقة باٞتوانب األمنية ، كٞتنة االستفتاء كإجراءات ا١تصاٟتة كتكوين ٞتنة خاصة كقد مشلت االتفاقية ترتيبات مت

بأبِت من ٜتسة خرباء من حكومة السوداف كٜتسة من اٟتركة الشعبية ، ك٦تثلُت لربيطانيا كالواليات ا١تتحدة األمريكية ، 
َب حالة عجز األطراؼ الوطنية عن التوصل كثبلثة ٦تثلُت عن اإليقاد للبدء َب مسألة ابِت كتبعيتها. كقد نص على أنو 

 إٔب تسوية بشأف ا١تنطقة كترتيبها ينقل األمر برمتو للخرباء األجانب. 
كقد جاءت فتول ا٠ترباء األجانب متوافقة ٘تاما مع كوف منطقة ابِت كمناطق أخرل حو٢تا تابعة ٟتدكد جنوب 

ليست ٢تا حدكد ٤تددة ، كأف أىل دينكا نقوؾ استقركا َب السوداف، كأف ا١تسَتية ٚتاعة رعوية بدكية غَت مستقرة ، ك 
 ىذه ا١تنطقة منذ سنوات طويلة . 



 "يستقبم انصراعاث, وبُاء انسهى يف أفريقيا" انثانثاحملور         فريقيا: آفاق جديدة"    أ ادلؤمتر اندويل انسُوي "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
433 

 

كٓب تدخل اللجنة أىل ا١تنطقة بالرغم من أهنم أصحاب االستفتاء َب االنضماـ إٔب الشماؿ أك اٞتنوب كأف 
عمودية الدينكا التسعة الىت ضمت ا٠ترباء غَت ٤تايدين ، كٕتاكزا صبلحيتهم ، فقد كاف ا١تطلوب منهم أف يرٝتوا حدكد 

 ، كٓب يفعلوا ْتجة أهنم ٓب ٭تصلوا على كثائق حاٝتة .َُٓٗإٔب كردفاف َب 
أما فيما يتعلق باتفاقية تسوية نزاع جنوب كردفاف "جباؿ النوبا" ك"النيل األزرؽ" ، فأىم ما ميزىا أهنا تركت 

واطٌت كالية جنوب كردفاف كجباؿ النوبا ككالية النيل مساحة للشورل الشعبية ، كْتثت عن أداة للتحقق من آراء م
األزرؽ بشأف االتفاقية الشاملة الىت توصل إليها حكومة السوداف كاٟتركة الشعبية ، كما نصت االتفاقية على إنشاء ىيئة 

التشريعية َب الوالية تشريعية َب كل من الواليتُت لتقدير كتقييم االتفاقية َب كل كالية برفع كل ٞتنة تقريرىا إٔب ا٢تيئة 
 . ا١تعنية ْتلوؿ السنة الرابعة من تاريخ التوقيع على اتفاقية السبلـ الشاملة

كما تنشئ رئاسة اٞتمهورية ٞتنة مستقلة لتقدير اتفاقية السبلـ الشاملة َب كل كالية من الواليتُت فًتفع ٞتنة 
امها لتصحيح أل إجراء يتطلب التصحيح لضماف التنفيذ تقريرىا إٔب اٟتكومة القومية كإٔب حكومىت الواليتُت َب استخد

األمُت لبلتفاقية َب حالة موافقة ا١تواطنُت على ىذه االتفاقية على اعتبار أهنا ملبية لتطلعاهتم ، كتعترب االتفاقية عندئذ 
لدستورية كاإلدارية ىى التسوية النهائية للنزاع السياسى َب تلك الوالية إذا ما كجد أف ىناؾ قصورنا َب الًتتيبات ا

 لبلتفاقية تشرع ا٢تيئة التشريعية َب التفاكض مع اٟتكومة القومية بغرض تصحيح القصور . 
كبعد أف استعرض الدراسة تفاصيل الًتتيبات ا١تتعلقة باتفاقيىت السبلـ األكٔب اتفاقية أديس أبابا ا١توقعة َب نظاـ 

انية ا١توقعة بُت حكومة السوداف كاٟتركة الشعبية لتحرير السوداف َب كحركة األنانيا ، كاتفاقية السبلـ الثُِٕٗ٪تَتل 
، فإنو ينبغى أف نستخلص نتائج االتفاقيتُت كدراستهما دراسة مقارنة لتتبُت مواطن القول  ََِٓالتاسع من يناير 

 كالضعف َب كلتيهما . 
اقع الذل عاشو السوداف خبلؿ الفًتة كٯتكن للدراسة إذا ما سلكت هنجنا علمينا ينظر إٔب األمور من خبلؿ الو 

أف تقوؿ إف ىذه االتقاقية تضمنت مبادئ جيدة ، كانت عادلة لدرجة أهنا  ُِٕٗالىت أعقبت اتفاقية أديس أبابا 
ا يتعلق ْتق تقرير ا١تصَت ، كٓب  مكنتها من االستدامة لفًتة أحد عشر عأما ، كعلى جانب آخر ٧تد  ٓب تتضمن بندن

،  ة من شأهنا هتديد أمن ا١تواطنُت ، كضياع ىيبة الدكلة كسط مناكرات بُت اجملموعات العسكريةتضع ترتيبات عسكري
 فاتفاقية أديس أبابا كضعت نظاما أمنينا صارمنا كعادالن قلل من التفلتات األمنية كالتوترات الداخلية .

ا كلينا على ترتيبات ٞتنة االثٌت عشر كرٔتا كاف ٧تاح اتفاقية أديس أبابا نتيجة العتماد مبادئ االتفاؽ اعتمادن  
كمؤ٘تر األحزاب السودانية َب الفًتة الىت أعقبت ثورة أكتوبر السودانىة . كىذه الًتتيبات كانت ٤تل إٚتاع القول 

، كإهناء اٟترب ّتنوب السوداف ، كما أف ىناؾ جانبنا آخر أسهم  السياسية كالشعبية كالعسكرية ٟتل األزمة السودانية
اح اتفاقية أديس أبابا ٘تثل َب أف اٟتلوؿ الىت ًب االتفاؽ عليها  بُت طرَب النزاع السوداىن آنذاؾ كانت أفكارنا َب إ٧ت

كطنية ٤تضة كنابعة من اإلرادة الشعبية،  إال أف العمل باتفاقية أديس أبابا أيٍجًهض نتيجة لتصرؼ أحادل من الرئيس 
نوىب إٔب ثبلثة أقاليم ، كسن قوانُت سبتمرب دكف مراعاة ٠تصوصية األسبق ٪تَتل ؛ حيث قاـ بتقسيم  اإلقليم اٞت

 اٞتماعات غَت ا١تسلمة َب السوداف .
كاالتفاقية األخَتة ا١توقعة من قبل حكومة  ُِٕٗكإذا عقدنا مقارنة بُت االتفاقية األكٔب ا١توقعة َب أديس أبابا    

اتفاقية سبلـ نيفاشا ٛتلت بشارات عديدة ، كاف أ٫تها أهنا  فإنو ٭تق لنا القوؿ بأف ََِٓالسوداف كاٟتركة الشعبية 
أكقفت اٟترب، كٛتلت بشارات سبلـ عادؿ كشامل إذا ما أضيفت اجملموعات األخرل كأشركت َب صياغة مستقبل 
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اء السوداف، كما أهنا قامت بتحوؿ دٯتقراطى حقيقى عرب انتخابات حرة كنزيهة كمراقبة دكلية ، كجعل الوحدة عرب استفت
لتقرير مصَت جنوب السوداف ، كما أهنا عملت على كفالة حقوؽ اإلنساف كتقرير مبدأ ا١تشاركة العادلة َب السلطة 
كالثركة كعلى الرغم من ىذه البشارات فأهنا ٛتلت بذكرنا ألكضاع مأساكية عاناىا السوداف عقب توقيع اتفاقية السبلـ ؛ 

ود أخرل جاءت ضبابية فضفاضة تقبل أكثر من تفسَت ، كعلى متنها لك ألف كثَت من بنودىا جاءت متناقضة ، كبن
 قضايا خبلفية مازالت تفاصيلها عالقة بُت الطرفُت كحسم نزاع منطقة أبِت . 

كترل الدراسة أف ترتيبات األمن خبلؿ الفًتة االنتقالية سوؼ ٕتعل الوضع مشتعبلن كسوؼ ٕتعل القول 
ككما ٭تدث  ََِٕا ا٠تبلفية ، كما حدث َب أبِت خبلؿ شهر يناير من عاـ العسكرية سيدة ا١توقف َب حسم القضاي

 بشكل شبو يومى َب ا٠ترطـو كمدف أخرل َب السوداف .
ككاقع اٟتاؿ ٓتصوص ما ًب االتفاؽ عليو َب الطريقة ا١تتبعة لتنفيذ االتفاؽ ، كَب حسم القضايا ٤تل ا٠تبلؼ 

غَت السارة ، كرٔتا يكوف خيار االنفصاؿ ىو ا١تبلذ اآلمن للحركة الشعبية،  سوؼ ٬تعل الفًتة االنتقالية مليئة با١تفاجآت
. كيبقى َب النهاية أف فرصة استدامة اتفاقية نيفاشا َب سوداف  ٦تا يعترب خركقات مستمرة لبلتفاؽ يقـو هبا الشريك

لسياسية كالشعبية كا١تدنية موحد ٖتتاج ٞتهد كطٌت كبَت يتعدل طرفيو اٟتاليُت ، ك٭تتاج إٔب إشراؾ كافة القول ا
 كالعسكرية السودانية .

ـ ظهر عامل ََِْ-ُٖٗٗـ ك ُٖٓٗ – ُٗٔٗيبلحظ أنو َب كل اٞتوالت التفاكضية َب الفًتتُت من 
مشًتؾ ، كىو إهناء النزاع اٞتنوىب ككضع أسس جديدة يقـو على أساسها نظاـ اٟتكم َب السوداف إال أف مظاىر 

ُت تبدك كاضحة من خبلؿ االختبلؼ األيدكلوجى بُت النظاـ ا١تايول كنظاـ اإلنقاذ ، بل االختبلؼ بُت ىاتُت الفًتت
ـ كجدت اختبلفات جوىرية َب نظرة حكومة النمَتل ألزمة اٞتنوب ، ففى عاـ ُٖٓٗ-ُٗٔٗكَب ا١ترحلة من 

ـ ُّٖٗ، كَب عاـ  ـ أعلن ٪تَتل من خبلؿ اتفاقية السبلـ احًتامو لكل األدياف السماكية ككرًن ا١تعتقداتُِٕٗ
تراجع كانقلب على ىذه الفكرة ، كأعلن قوانُت سبتمرب )التشريعات اإلسبلمية( الىت أراد ٢تا أف تكوف مرجعية قانونية 

 . ـُِٕٖٗتكم أىل السوداف على اختبلؼ ثقافاهتم كأدياهنم الىت اعًتؼ هبا َب عاـ 
ـ ، فإف نظاـ اإلنقاذ أعلن بوضوح ََِْ –ـ ُٖٗٗكما يبلحظ أف َب الفًتة الثانية من موضوع الدراسة من 

العربية( ، كقرر إقامة دكلة على أساس إسبلمى األمر الذل استفز القول اٞتنوبية بشدة ،  -عن أجندتو )اإلسبلمية 
ـ كما صحبها من ُِٕٗكجعلها تطالب بشكل جرلء بفكرة تقرير ا١تصَت . كما أف التجربة السلمية األكٔب ا١تربمة َب 

تراجيع عن النصوص ا١تتفق عليها من قبل النظاـ ا١تايول ، كٕتربة اإلنقاذ الىت كأدت مشركع السبلـ ا١تأموؿ نكوص ك 
كفقنا للمساعى الىت قامت هبا القول السياسية خبلؿ فًتة الدٯتقراطية الثالثة ، كأطلقت شعارات عدائية كمستفزة للقول 

اد عمقنا ، كأضافت عوامل جديدة اعتربىا ا١تفاكضوف ضركرية إل٧تاح اٞتنوبية، كل ىذه ا١تمارسات جعلت أزمة الثقة تزد
أل تفاكض . ك٘تثلت ىذه العوامل َب ا١تطالبة من قبل اٟتركة الشعبية ْتضور دكٔب كرعاية ألية مفاكضات تتم بينها كبُت 

 اٟتكومة السودانية ، كجعلها تطالب برقابة دكلية ألل اتفاؽ يتم التوصل إليو .
التارٮتية الىت مر هبا النظاـ ا١تايول كا١تؤثرات الدكلية كالضغوط الداخلية الىت كاجهها أثرت َب مسَتة  إف الظركؼ 

 التفاكض ، كَب التوصل إٔب اتفاؽ سبلـ بالصورة الىت جاءت هبا نصوص اتفاقية أديس أبابا.
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د الذل أفرزتو تداعيات أحداث كعلى ذات الطريقة فإف الظركؼ السياسية كالضغوط الدكلية كالواقع العا١تى اٞتدي
ـ قادت النظاـ السوداىن كاٟتركة الشعبية إٔب مشوار طويل من التفاكض الذل أٙتر َب هناية ا١تطاؼ ََُِسبتمرب  ُُ

 اتفاقية سبلـ نيفاشا .
، كلعل مرجع  ـُِٕٗكيبلحظ أف الًتتيبات األمنية َب اتفاقية نيفاشا قد اختلفت عنها َب اتفاقية أديس أبابا 

االختبلؼ كسببو اختبلؼ األكضاع َب كل من قوات الشعب ا١تسلحة إباف حكم ٪تَتل كالقوات ا١تسلحة َب عهد 
)اإلنقاذ( من ناحية ، كاختبلؼ تركيبة قوات أنانيا  عن اٞتيش الشعىب لتحرير السوداف بقيادة قرنق . ففى اتفاقية 

بالصورة الىت كجدت َب برتوكوالت نيفاشا ؛ حيث ًب ـ ٓب ٭تتج األمر إٔب إجراءات معقدة كال إٔب تفصيبلت ُِٕٗ
دمح قوات األنانيا َب قوات الشعب ا١تسلحة ، ككضعت ترتيبات للقيادة َب اإلقليم اٞتنوىب  اشًتؾ فيها ضباط كجنود 

فاقية من الشماؿ كاٞتنوب ، كحىت القوات العسكرية العاملة َب اٞتنوب ٓب يتم التعامل معها على األساس الذل ًب َب ات
، نيفاشا ، ففى اتفاقية أديس أبابا كانت عملية الدمج أكثر سبلسة  ؛ األمر الذل جعل قوات الشعب ا١تسلحة مستقرة

كٓب تتأثر ٔتا طرأ عليها من عملية دمج قوات األنانيا فيها كالعقيدة العسكرية ٓب يكن ٥تتلفنا حو٢تا ؛ إذ إهنا كانت مبنية 
على أساس الدفاع عن الوطن كٛتاية ترابو ، كٓب تكن ٥تتلطة بأيدكلوجية سياسية أك ٔتنهاج ديٌت ، األمر الذل اختلف 

ة كانت عقيدهتا إسبلمية كموجهة توجيهنا سياسينا ٤تددنا ؛ األمر الذل جعل مسألة َب نيفاشا ؛ إذ إف القوات ا١تسلح
تطوير العقيدة العسكرية كضبطها من األمور ا١تهمة َب اتفاؽ الًتتيبات األمنية . كعلى ذات النحو جعل اٞتيش الشعىب 

إف بركتوكوؿ الًتتيبات األمنية  لتحرير السوداف مستمسكا بوضع ٬تعلو مع القوات ا١تسلحة َب مرتبة كاحدة ؛ حيث
% َب َٓجعل القسمة َب القوات ا١تسلحة مناصفة بُت اٞتيش اٟتكومى كاٞتيش الشعىب ، أل إف لكل منهما نسبة 

 القوات ا١تسلحة.
كما يبلحظ أف ترتيبات نيفاشا ٓب تنتج جيشنا قومينا مشًتكنا كالذل حدث َب أديس أبابا ، كلكنها كضعت 

قومى َب هناية الفًتة االنتقالية إذا أفضى تقرير ا١تصَت إٔب الوحدة . أما فيما يتعلق بالرتيبات  جيش أساسا لتأسيس
 األمنية خبلؿ الفًتة االنتقالية فقد احتفظ كل جيش بعدتو كعتاده مع تكوين قيادة مشًتكة . 

ففى اتفاقية أديس أبابا كيبلحظ أيضا أنو فيما يتعلق بقسمة السلطة كالثركة َب االتفاقيتُت ٤تل الدراسة ، 
ـ ٓب تيناقش مسألة قسمة الثركة على النحو الذل جرت عليو اتفاقية نيفاشا ، كمرجع ذلك أف اٞتنوب كاف ُِٕٗ

معدـ الثركات ، ككاف َب حاجة ماسة للعوف الذل تقدمو اٟتكومة ا١تركزية ، كإٔب ا١تبالغ الىت خصصتها اٟتكومة عقب 
 . التوقيع على سبلـ أديس أبابا 

أما َب نيفاشا فقد تضمن بركتكوؿ قسم السلطة كالثركة أيسسنا ٥تتلفة َب تقسيم الثركة فقد ًب اقتساـ النفط 
، كٓب تشمل القسمة ثركات أخرل ، ككاف حرينا  ا١تستخرج من اٞتنوب ، مناصفة بُت اٟتكومة ا١تركزية كحكومة اٞتنوب

على أساس قومى ، أل أف يكوف ألىل اٞتنوب نسبة ٤تدده َب ثركات  باٟتكومة السودانية كاٟتركة الشعبية اقتساـ الثركة
 السوداف ا١توجودة َب أقاليم أخرل ٔتا ٭تقق الوحدة الطوعية ، كيدعم التنمية ا١تطلوبة بإٟتاح َب اإلقليم اٞتنوىب .

قع نائب رئيس كَب اتفاقية أديس أبابا أيعطى إقليم اٞتنوب حيكمنا ذاتينا َب إطار دكلة موحدة ، كما خصص مو 
اٞتمهورية ألحد أبناء اإلقليم اٞتنوىب ، كٓب تتح ىذه االتفاقية ٟتكومة جنوب السوداف التشريع فيما يتعلق بأمور السيادة 

 الوطنية كا١تتعلقة بالدفاع الوطٌت كتنظيم العبلقات ا٠تارجية كفقنا ١تا ًب النص عليو .  
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ية منصب نائب أكؿ رئيس اٞتمهورية كبصبلحيات كاسعة ، من أما َب اتفاقية نيفاشا فقد أعطيت اٟتركة الشعب
بينها حق النقض فيما يتعلق بالقرارات ا١تصَتية ، كلكن اختلف الوضع ىنا ؛ حيث إف اٟتركة الشعبية على الرغم من 

وطٌت َب أهنا أمسكت ٔتقاليد األمور َب اٞتنوب إال أف االتفاقية ألزمتها بتخصيص نسب للقول اٞتنوبية كللمؤ٘تر ال
% َب السلطة التنفيذية ا١تركزية ، كَب السلطة ِٖ، ككذا اٟتاؿ َب الشماؿ فإف للحركة الشعبية نسبة  حكومة اٞتنوب

 التشريعية على ا١تستول القومى ، ك٢تا مقاعد َب حكومات الواليات كَب ٣تالسها التشريعية . 
ـ ُِٕٗيات َب ا١تسائل الىت كصفتها اتفاقية إف بركتوكوؿ قسمة السلطة كالثركة أعطى اٟتركة الشعبية صبلح

بأهنا )متعلقة بالسيادة الوطنية( ؛ حيث إهنا أعطت حكومة اٞتنوب صبلحية تنظيم عبلقاهتا ا٠تارجية كفقنا ١تا تراه ، 
 كأعطتها صبلحيات مرتبطة بتنظيم ا٢تجرة.

يا بفكرة ضم منطقة أبِت  ـ ٘تسكت ٚتاعة األنانُِٕٗأما من حيث كضع ا١تناطق الثبلثة خبلؿ مفاكضات 
. كبعد نقاش طويل كتفاكض شاؽ توصل الطرفاف  َب كردفاف ، كٔتنطقة جنوب النيل األزرؽ كْتفرة النحاس َب دارفور

 ـ .ُٔٓٗإٔب اعتبار حدكد جنوب السوداف ىى ذات اٟتدكد ا١تتوافق عليها َب مطلع 

 المحور الثالث

 السودان ومستقبل تسوية الصراعات االثنية

حظ بركز الدكر اإلقليمي بصورة جلية َب ٣تهودات اإليقاد َب مفاكضات سبلـ نيفاشا ، كدكر االٖتاد يبل
 اإلفريقي كمساعيو اٟتثيثة لوقف القتاؿ َب دارفور . كما برز مؤخرنا دكر إريًتيا َب قضية شرؽ السوداف . 

فاكض بُت األطراؼ السوداين كدكرىا كعلى الرغم من اٞتهود الىت تبذ٢تا مصر  من أجل توفَت مناخ مبلئم للت
الفاعل َب الغوث اإلنساىن ا١توجو إٔب أىل دافور ا١تتضررين من اٟترب إال أف الواليات ا١تتحدة كقول دكلية أخرل سعت 

 حثيثا إٔب إبعاد مصر من كضعها الطبيعى َب السوداف هبدؼ إضعاؼ النفوذ ا١تصرل َب السوداف .
جملتمع الدكٔب ، كال سيما الواليات ا١تتحدة األمريكية إسهامنا فاعبل َب ٖتقيق كقد أسهم الدكر الذل لعبو ا  

السبلـ َب السوداف . كقد انطلقت الواليات ا١تتحدة األمريكية كدكؿ أكربية أخرل َب دكرىا ٕتاه السبلـ َب السوداف من 
نظمات حقوؽ اإلنساف الىت مارست منطلقات متعددة ، أبرزىا كأ٫تها إرضاء ٚتاعات الضغط الصهيونية كالكنسية كم

ضغوطا شديدة على اإلدارة األمريكية كاٟتكومات األكربية األمر الذل دعا الواليات ا١تتحدة إٔب ٦تارسة ضغط مباشر 
على اٟتكومة السودانية كاٟتركة الشعبية لتحرير السوداف ٓتصوص جنوب السوداف ، كحث ىذه األطراؼ على ٖتقيق 

 سبلـ متفاكىض عليو .
كىذا الدكر ىو ذات الدكر الذل لعبتو الواليات ا١تتحدة كدكؿ أكربية على صعيد األكضاع َب إقليم دارفور ،  

فقد استصدرت ىذه القول ٣تموعة من القرارات الدكلية من ٣تلس األمن ، كىذه القرارات َب غالبها موجهة ضد 
 مية اٟتكومة السودانية َب ٤تاكالت للضغط عليها لقبوؿ اٟتلوؿ السل

كأسهمت سياسات األنظمة السودانية ا١تتعاقبة على السلطة َب رفع درجة حدهتا من خبلؿ عدـ االعًتاؼ 
 بأسباب النزاع كإ٫تاؿ أبعاده ا٠تطَتة على مستقبل السوداف ككحدتو.



 "يستقبم انصراعاث, وبُاء انسهى يف أفريقيا" انثانثاحملور         فريقيا: آفاق جديدة"    أ ادلؤمتر اندويل انسُوي "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
439 

 

يفاشا كعلى الرغم من أف جنوب السوداف قد حقق كثَتنا من تطلعاتو من خبلؿ اتفاقيات السبلـ كبرتوكوالهتا َب ن
، فإف ٥تاطر كثَتة هتدده ؛ حيث إف االتفاقية مكنت اٟتركة الشعبية من حكم اٞتنوب بإرادهتا ا١تنفردة ، األمر الذل 

 جعل أحزابا جنوبية خارج ا١تلعب السياسى .
أما النزاع ا١تسلح َب دارفور كأسبابو ، فتعيش َب دارفور حوأب تسعوف قبيلة ، ك٘تثل ىذه القبائل خليطنا من 
٣تموعات عربية كغَت عربية ٭تًتؼ بعضها الزراعة كالبعض اآلخر يعيش على الرعى . كقد قامت بُت ىذه القبائل 

 نزاعات عديدة ، أغلبها بسبب شح موارد ا١تياه َب اإلقليم ، كبعضها ألسباب قبلية متعلقة بالنظاـ القبلى العرَب .
ا باٟتماسة الشديدة لئلسبلـ ، أما اٟتركات الىت قامت كيبلحظ أف سكاف إقليم دارفور يدينوف باإلسبلـ كعرفو 

َب مواجهة اٟتكومات فكانت مطلبية كاحتجاجية ، ٛتل بعضها َب أجندتو مطالب اإلقليم ، كالتهميش الذل ٬تده من 
 ا١تركز .

قتاف ُب افردت اتفاقية نيفاشا ضمن بنودىا كبركتوكوالهتا مساحو ١تنطقيت النيل االزؽ كجباؿ النوبة ،ك٫تا منط
، كبالرغم من اف نفاشا كضعت حلوؿ للسوداف الشامل ،لكن  َُُِجنوب كردفاف ،كبعد انفصاؿ اٞتنوب ُب 

بُت اٟتكومة كاٞتيش الشعيب لتحرير السوداف  مشاؿ كمازالت مستمرة ،رغم جهود َُُِاٟترب اندلعت ٣تدداُب 
اٟترب كاحبلؿ السبلـ كٓب يوفق امبيكي ُب اهناء  االٖتاد االفريقي عرب االيقاد ال٬تاد حل للوصوؿ التفاؽ اليقاؼ

كمازالت ايحماكالت كالتفاكض مستمره بُت اٟتكومة كاٟتركة الشعبية قطاع  َِْٔاٟترب ، تدخل ٣تلس االمن بالقرار 
 الشماؿ.

د كيفية تدخل اجملتمع الدكٕب للضغط علي الطرفُت لتوقيع اتفاؽ سبلـ متوقع ، كما اف التعددية االثنية ٖتتاج ا٬تا
الدارة التنوع لكي ٭تدث اندماج كطٍت ،اك من ا١تتوقع اف يتم منح االثنيات حكم ذاٌب ُب اطار السوداف ا١توحد .اف 
بعد اٞتماعات االثنية عن ا١تؤسسات اٞتماعية العرقية اليت تنتمي ٢تا ٮتلق فرص ١تستقبل يتسم باالستقرار 

ستوعب البٍت االىلية سوؼ تلعب دكر ُب حل الصراعات االثنية ُب كالتعايش،كما اف منظمات اجملتمع ا١تدين اليت ت
 السوداف. 
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 ) انسوداٌ منوذج ( فريقيا االسباب واحلهولأ انصراع يف

 عبداهلل عبدالعزيز ابكر حسين
 السودان -جامعة الدلنج كمية التربية -استاذ مساعد ورئيس قسم التاريخ
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 المقدمة 
 إليو تتعرض ما بسبب سوء بعد سوء تزاد كأكضاعها حقيقية ٤تننا العشرين لقرفل السابع العقد منذ القارة تعيش

 نصف من اكثر ظلت حيث .للمعاناة كرمزنا للتخلف ٪توذجنا جعلها الذم األمر كغَتىا، أىليو كحركبات صراعات من
 ا١تفزع كالدمار ١تعاناةكا الرعب صور تثَت أصبحت الدكؿ من عدد أٝتاء أف لدرجة مريرة صراعات من تعاين القارة دكؿ

 السوداف الصوماؿ، أ٧توال، موزبيق، "بيافرا إقيلم" نيجَتيا الدٯتقراطية، الكنغو ٚتهورية مثاؿ الناس، من كثَت أذىاف ُب
 .الصحراء جنوب القارة دكؿ من كغَتىا "فور دار اٞتنوب، حرب"

 ىدر إٔب النزاعات ىذه أدت تقريبنا، القارة كل ُب اإلستقبلؿ بعد ما مرحلة ٝتات من ٝتة النزاعات أصبحت
 بقاع ُب كبَتة بدرجة تزداد الداخلية النزاعات صارت الثالثة األلفية من األكؿ العقد كْتلوؿ .كاإلقتصادية البشرية ا١توارد
 دكلة مثاؿ" كاإلقتصادم اإلجتماعي نسيجها أهنيار خبلؿ من كاملة ٣تتمعات هتدد كصارت القارة أرجاء من عدة

 دكرنا من كثَت انفكت فما كاإلستثمار، كالتخطيط التنمية حساب على الداخلي بالصراع اإلىتماـ كأصبح "الصوماؿ
 عن ال ًن  فض الدكؿ من لكثَت التحتية البنياف ٖتطيم إٔب أدل ٦تا النزاعات تلك على ميزانياهتا من اكثر تتفق أفريقينا

 .ك٣تاعات أمراض من هبا ارتبط اكم الصراعات تلك عن كالناٚتة الواسعة البشرية ا٠تسائر
 القارة ُب أىلية حرب كعشركف ٜتس من اكثر اندلعت ا١تاضي القرف هناية كحىت الستينات من الفًتة ففي

 احتواء ٤تاكالت من العديد فشلت أنو كالواقع توقف، دكف مستمرة ا١تلتهبة النزاعات من العديد ىنالك كماتزاؿ األفريقية
 أم" جعلها الذم األمر .الدكلية أك اإلقليمية ا١تنظمات أك ايحملية اٟتكومات قبل من كانت سواء األزمات ىذه

 .ا١تستدامة التنمية أماـ عثرة حجر تقف "النزاعات
 عن اٟتديث كُب .خارجي ماىو كمنها ٤تض داخلي ىو ما فمنها متعددة أهنا ٧تد النزاعات ىذه مسببات إف

 ا١تناخ ٘تهد اليت فهي األفريقية النزاعات إشعاؿ ُب ك٤تورينا ىامنا دكرنا تلعب أهنا د٧ت الداخلية البيئة أك الداخلية العوامل
 إثارة ُب ىامنا دكرنا كتلعب كاإلجتماعية كالثقافية كاإلقتصادية السياسية العوامل ُب كتتمثل النزاعات، ىذه الندالع ا١تبلئم

 ُب األثر ككاضح أساسي عامل تعترب ا٠تارجية البيئة اأم، كالتمرد كالعنف للجوء األفراد كدفع الداخلية ا١تعارضة
 سياسينا أك إقتصادينا إرتباطنا سواء األخرل بالدكؿ – ٚتيعها تكن ٓب إف القارة، دكؿ من كثَت الرتباط كذلك الصراعات

 تدخل إٔب أدل ٦تا القارة دكؿ من العديد داخل الدكؿ ٢تذه حيوية مصاّب ىنالك – ا١تقابل ُب – جعل ٦تا أمنينا
 رٔتا أك القارة خارج من اَتن بك ادكرن  تكوف قد األطراؼ كىذه ا١تختلفة، الذاتية مصاٟتها ٖتقيق أجل من ا٠تارجية األطراؼ

 صديقة معارضة ٚتاعة دعم منها التدخل طرؽ من العديد األطراؼ أك الدكؿ ىذه كاٗتذت .جغراُب جوار دكؿ تكوف
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 أمثل أبرز كمن عليها ايحمافظة أك اإلسًتاتيجية الطبيعية ا١توارد على وؿاٟتص بغرض ذلك ككل امواؿ نظاـ مساعدة أك
 .السوداف جنوب حرب الصراعات ىذه

 لفًتة دامت حيث عمرنا أفريقينا حركب أطوؿ من ألهنا كذلك السوداف جنوب حرب على بالًتكيز البحث قاـ
 كحىت األخرل، السودانية اإلقاليم إٔب أثرىا متدكأ بل كاإلقتصادية البشرية ا١توارد من مهمولة كميات كأىدرت طويلة
ا مسرحنا السوداف يشهد كاآلف . كأكغندا أريًتيا مثاؿ اإلقليمي اٞتوار دكؿ  ٞتنوب ٣تاكر إقليم ُب جدد ك٦تثلُت جديدن

 كذلك القارة صراعات معظم ُب مثيل لو يسبق ٓب كدكٕب إقليمي بصدل ٘تتعت حربو كالذم دارفور إقليم ىو السوداف
 .عديدة ألسباب

 تعريف الصراع 
٦تا ال شك فيو أف الصراع ييعد ظاىرة ال ٤تيص منها ك٭تدث ُب كل مستويات اٟتياة بداءن من الشخصية البينية 
)اٞتانب النفسي ( كحىت العبلقات العا١تية للبشرية ، كعلى ٚتيع ا١تستويات فإف للصراع خصائص كديناميكيات مشًتكة 

عات عندما تتعارض مصاٟتهم أك قيمهم أك عندما ٓب يتم تلبيتها من قبل اآلخرين ) ياجسجلو كينخرط الناس ُب الصرا
 ـ ( .ََِٓـ ، بيفاكادك كدير يبسا ، ُٔٗٗ

كٯتكن تعريف الصراع كذلك على أنو تعارض ا١تصاّب كا١تبادئ كاألفكار كالسياسات كالربامج اليت ٘تيز العديد من 
لسياسية ، كما يعرفو البعض بأنو نزاع القيم كا١تطالب على السلطة كا١تكانة التفاعبلت داخل أك بُت األنظمة ا

االجتماعية كا١توارد كالذم يكوف ىدؼ ا١تتصارعُت فيها ىو التغلب على خصومهم أك إسكات أصواهتم أك إٟتاؽ 
بالضركرة القتاؿ الفعلي .  األذل هبم . ك٦تا تقدـ فإف ىذه التعاريف تبُت أف الصراع يشكل عائقان أماـ التعاكف كال يعٍت

كيشمل الصراع كذلك التعابَت اللفظية للخبلفات كعدـ ا١توافقة باإلضافة إٔب أشكاؿ أخرل عديدة " جوينج ، 
 ـ " ََِٖ

منذ زمن سحيق كاجملتمعات البشرية تتنافس على ا٢تيمنة على األشكاؿ ا١تختلفة من ا١توارد كىذا التنافس ػػ يقود 
الجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالدينية إٔب الصراعات . كلذا فإنو بإمكاف ا١ترء القوؿ أف الصراع األفراد كاٞتماعات ا

شئ متأصل ) مبلـز ( ُب التنظيم االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي للبشرية كٯتكن أعتباره كذلك بأنو أداه باعثو أك 
ضى ُب النهاية إٔب ا٬تاد العنصر اإلبداعي كا٠تبلؽ لتغيَت حافزة للتغيَت كالتنمية . كما ٯتكن اعتباره مفيدا  إذا أف

اجملتمعات كيليب ألطموحات كاألىداؼ اليت صارع األفراد كاٞتماعات من أجلها . كتعترب الصراعات بناءة اذا أدت إٔب 
ار تلك تغيَتات ا٬تابية كليس فقط أبداء االعتذار أك التعويض عما بدر من انتهاكات ُب ا١تاضي كإ٪تا منع تكر 

االنتهاكات ُب ا١تستقبل . كمع ذلك فإف النزاعات العنيفة ٢تا أثار ىدامة لرفاىية اجملتمع ُب كافة اٞتوانب . كسواءن  
كانت مصدرىا اٟتكومة اك غَت اٟتكومة فإف أشكاؿ عديدة من االنتهاكات كالعنف تكوف غَت ظاىرة للعياف كجزء ال 

ماعية كاليت با١تقابل تؤثر على التنمية ُب أم ٣تتمع كتؤدم إٔب استنزاؼ ا١توارد يتجزأ من الدنيا ميكية السياسية كاالجت
اليت كاف من ا١تفًتض أف يتم استغبل٢تا بشكل مثمر كا٬تايب ، ٔتعٌت أف الصراعات ذات طبيعة غَت مرغوب فيها 

ية أماـ السلم كالتنمية  (، كلذا فإنو ٦تا ال جداؿ فيو أف الصراعات العنيفة تشكل ٖتديات أساسََِٓ)الكسندر ، 
كما أف الصراعات اليت تتجاكز اٟتدكد الوطنية يكوف ٢تا آثار ضارة على االستقرار كالسكينة اإلقليمية ٦تا يضيف بعدان 

 ـ( .ُٗٗٗجديدان من شأنو أف يزيد من معانات معيشة ا١تواطنُت كيؤدم إٔب تعقيدىا . )مارينو 



 "يستقبم انصراعاث, وبُاء انسهى يف أفريقيا" انثانثاحملور         فريقيا: آفاق جديدة"    أ ادلؤمتر اندويل انسُوي "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
436 

 

ُت الدكؿ ( فإنو يزداد عدد ا١تمثلُت كالبلعبُت كتتعدد مصاّب األطراؼ كعندما يكتسب العنف بعدان إقليميان ) ب
 ا١تتحاربة كيصبح اٟتل أكثر تعقيدان كتكوف ىناؾ أثاران كبَتة كمتعددة على األمن كرفاىية ا١تواطنُت .

 ( ممخص موجز عن أسباب وأنواع الصراعات األفريقية1)
 اب السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية .إف أسباب الصراع ُب أفريقيا متعددة كتشمل األسب

 األسباب السياسية  -أ
 الصراع على السلطة .-
 عدـ كجود القيادة اٟتكيمة .-
 التأثَتات ا٠تارجية .-
 غياب اٟتكم الرشيد كالشفافية .-
 عدـ االلتزاـ ٔتبدأ حقوؽ األنساف .-
 قضايا اٟتدكد اليت ٓب يتم ترسيمها أك حسمها .-

 سباب االقتصادية األ -ب
 الفقر-
 التوزيع غَت العادؿ للموارد كالثركات الوطنية .-
 اآلثار السلبية لعٍب الديوف ا٠تارجية للنظاـ ا١تإب العا١تي.-

 األسباب االجتماعية والثقافية  -ج
 غياب ا١تساكاة االجتماعية .-
 سياسة اإلقصاء كزرع الكراىية العرقية .-
 التبلعب با١تشاعر كاآلراء العرقية كاإلقليمية .دكر الطبقة السياسية ُب -
 العزلة الثقافية كالبحث عن ا٢توية خارج الثقافة األفريقية . -
 سوء اإلدارة الدينية .-
 ـ ( .ََِِانعداـ األمن كا٠توؼ النفسي من انعداـ الثقة السياسية ) بوجرا -

 اليت يتم استخدامها فمثبلي صنف سآب ) أشَت كٯتكن تصنيف الصراعات إٔب أشكاؿ ٥تتلفة كفقان لنوع ا١تعايَت
 -ـ الصراعات ُب أفريقيا على النحو التإب :ُٗٗٗـ  ( ُب عاـ ََِِإٔب ذلك ُب بوجي 

 صراعات حدكدية كإقليمية-
 اٟتركب األىلية كالنزاعات الداخلية ذات التداعيات الدكلية .-
 الصراعات السياسية كاأليديولوجية .-
 كالتحريرية الوحدكية ) مبدأ سياسي ينادم بتحرير ا١تقاطعات ا١تتصلة تأرٮتيان أك عرقيان بوحدة سياسية( ا١تطامع البشرية-
 االنفصاؿ .-
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 تكمفة الحرب والعنف في أفريقيا( 2)
مليار دكالر  ُٖتعاين أفريقيا بشكل كبَت من الصراعات كالعنف ا١تسلح ، كيكلف النزاع ا١تسلح أفريقيا حوإب 

تإب فإف ذلك ٯتثل عائقان خطَتان للتنمية ُب أفريقيا . كبا١تقارنة مع الدكؿ اليت تنعم بالسبلـ ، فإف ما نسبتو سنويان كبال
% من الناس ُٓ% من حاالت الوفاة لؤلطفاؿ توجد ُب الدكؿ األفريقية اليت تعاين من الصراعات ككذلك فإف َٓ

 % بُت الكبار.َِعدؿ ٜتس سنوات ػػ نسبة األمية تقدر بػػ يعانوف من سؤ التغذية كا٩تفاض كمتوسط العمر ا١تتوقع ٔت

 ـ ( .ََِٕ% فقط من الغذاء ) ىيلر ، أكتوبر 2ُِْك٭تصل الشخص على ما نسبتة 

ـ ََِٓك  َُٔٗعبلكة على ذلك فإف حاالت الوفاة بسبب ا١تعارؾ اليت ًب تسجيلها ُب أفريقيا بُت عامي 
% من اجملموع العا١تي للوفيات النإتة عن ا١تعارؾ ِْكلت ما نسبتة حوإب مليوف حالة كفاة كاليت ش 2ُٔبلغت حوإب 

 ـ ( .ََِٖ) تقرير التنمية األفريقية ، 

% من سكاف شبة الصحراء األفريقية تأثر َِكأشار تقرير برنامج األمم ا١تتحدة اإل٪تائي إٔب أف أكثر من 
ر ُب اإلنتاج الزراعي ػػ بسبب العنف ا١تسلح ػػ ُب أفريقيا باٟترب األىلية بشكل مباشر خبلؿ التسعينات كتقدر ا٠تسائ

ـ . اضافة إٔب ذلك ، أدل العنف إٔب تقليل الدخل ُٕٗٗـ ػػػ َُٕٗٓتمسة كعشرين مليار دكالر أمريكي ُب األعواـ 
جنيب ) % ُب العديد من البلداف األفريقية ُب أكاخر التسعينات كحرماهنم من النقد األَٓالناتج من السياحة بسبة 

 ـ ( .ََِٔإنيسا ، 

بلدان أفريقيان كاف ُب حالة حرب أك مشارؾ ُب  ُّٓب الثمانيات كبداية التسعينات ، أشارت التقديرات إٔب أف 
مليوف شخص غالبية الضحايا منهم من  َٓٓالنزاعات ا١تسلحة كاليت أثرت بشكل مباشرا أك غَت مباشر على أكثر من 

 شاركة .الشباب كوهنم الفئة األكثر م

كعلى الرغم من أف مستول مشاركة الشباب ٮتتلف من صراع إٔب صراع فإف الشباب شاركوا ُب ٚتيع النزاعات 
ا١تسلحة ككانوا مسؤكلُت عن بعض ) أسوأ كأفضع اٞترائم اليت ًب ارتكاهبا على اإلطبلؽ ُب القارة األفريقية ) موتو ، 

 ـ(ََِٕأكتوبر 

واؿ كالدمار ا٢تائل الذم ٟتق بالبٌت التحتية كأصوؿ سبل العيش زادت النفقات كباإلضافة إٔب إ٨تسار رؤكس األم
 ـ ( .ََِٕالعسكرية كنفقات إعادة التأىيل كالتصليح . نظران لبلصابات كاٞترحى كاألعاقة ) ىيلر ، أكتوبر 

 اآلثار المترتبة عمى نزوح السكان بسبب التشرد ( 3)
% من سكاف العآب. إال أف  ُِـ ( فإف أفريقيا تعترب موطنان ٟتوإب ََِٖ كفقان لتقرير التنمية األفريقية ) عاـ

% من عدد البلجئُت ُب العآب ىم من أفريقيا. ككما ىو موضح ُب اٞتداكؿ التالية يشَت التقرير إٔب عدد ا١تهاجرين ُّ
شخاص ا١تشردين ُب الداخل حسب األصوؿ األفريقية ، ككذا ا١تهاجرين األفارقة حسب بلد اللجؤ السياسي كايضان األ

 ـ .ََِٖعاـ 
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 عدد الالجئين البلد م
 686,311 السودان 1
 401,914 جمهورية الكنغو الديمقراطية 2
 396,541 بوروندي 3
 206,501 انجوال 4
 160,548 ليبريا 5
 92,966 رواندا 6
 90,614 الصحراء الغربية 7

 2,035,395 االجمالي
 م 2006االفارقة حسب االصول ( الالجئين  2الجدول ) 

 عدد الالجئين البلد م
 485,295 تنزانيا 1
 286,743 تشاد 2
 272,007 أوغندا 3
 208,371 جمهورية الكنغو الديمقراطية 4
 120,253 زامبيا 5
 94,180 الجزائر 6
 55,788 جمهورية الكنجو 7

 1,522,565 األجمالي
 م .2006لد اللجؤ ، المهاجرين األفارقة حسب ب (3الجدول )

 .% من عدد البلجئُت ُب العآبِٖالبلداف نسبة تلك يشكل البلجئوف من 

 عدد المشردين في داخل البلد البلد م
 1,586,174 أوغندا 1
 1,325,235 السودان 2
 1,075,297 جمهورية الكنغو الديمقراطية 3
 709,228 كوت ديفوار ) ساحل العاج ( 4
 400,000 الصومال 5
 147,000 جمهورية أفريقيا والوسطى 6
 112,686 تشاد 7
 13,850 بروندي 8
 3,492 جمهورية الكنجو 9

 5,372,962 االجمالي
 . م2006 ، أفريقيا في داخليا المشردين عدد األشخاص (3الجدول )

بق اإلشارة إليها ُب السا % أٚتإب ا١تشردين داخليان العاـ ُب البلداف األفريقية التسعًِْب تشريد ما نسبتو 
 .اٞتدكؿ
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اف البيانات ا١تشار أليها أعبله ليست سول ٪تاذج من عدد قليل من بلداف أفريقيا لتوضح حجم التكاليف 
 النإتة عن الصراعات .

كما أف الدكؿ اليت تشهد صراعات أك تلك اليت تعيش للتو حالة ما بعد أنتهاء الصراعات فيها ٗتلق أعداد 
ُت الذم يًتكوف بلداهنم ْتثان عن سبل عيش أفضل ألف اقتصاديات الدكؿ اليت تعيش مرحلة ما بُت ىائلة من النازح

( حوؿ ا٢تجرة ُب القرف األفريقي ٓالصراعات توفر فرصان عيش ٤تدكدة ١تواطنيها . كإذا ما تفحصنا اٞتدكؿ التإب ) رقم 
 يشمل مهاجرين بسبب األكضاع كالظركؼ االقتصادية . فإننا نستطيع أف نبلحظ أف عدد ا١تهاجرين الذين تركوا بلداهنم

( أف معظم الدكؿ تستقبل ) ٚتيعهم دكؿ ما بعد مرحلة الصراع ( نازحُت بالقدر ْكتشَت البيانات ُب اٞتدكؿ )
 الذم يهاجر منها النازحُت ( .

ألقتصادية ُب حُت كيستطيع ا١ترء أف يبلحظ أف عدد النازحُت من ىذه الدكؿ يشمل النازحُت بسبب األكضاع ا
 أف النازحُت من الصوماؿ كأريًتيا ىم ألجئُت بشكل أساسي .

 عدد السكان بالمليون البلد م
 م (2009) بيانات 

النسبة النازحين من  النازحين
 أجمالي عدد السكان

الدول التي استقبلت 
 النازحين

 المغربتين

 16,500 السودان وأثيوبيا %18 941,200 5,1 أرتيريا 1
 22,800 أثيوبيا وجيبوتي وكينا %8,7 812,700 9,1 لصومالا 2
 753,400 أوغندا وكينا وأثيوبيا % 2,2 967,500 42,3 السودان 3
 114,100 اثيوبيا % 1,5 13,500 0,9 جيبوتي 4
 817,700 أوغندا وتنزانيا %1,1 457,100 39,8 كينيا 5
 548,700 بوتيالسودان وكينيا وجي % 17,7 620,100 82,8 أثيوبيا 6

 2,273,200   3,812,100 180 األجمالي
 م (2010( النازحين والمغتربين في القرن األفريقي ) بيانات 5جدول )

 اآلليات الرسمية والبديمة لمتعامل مع النزاعات( 4)
ن أجل تعترب النزاعات جزءن ىامان ُب العبلقات اإلنسانية كقد قاـ البشر بتطوير آليات الحتواء الصراعات م

 اٟتفاظ على التماسك كاالستقرار االقتصادم كالسياسي ُب حياة مواطٍت الدكؿ .
كٯتكن تصنيف ىذه اآلليات ػػ على نطاؽ كاسع إٔب آليات رٝتية كغَت رٝتية، كاآلليات الرٝتية ىي اآلليات 

مداىا من اآلليات التقليدية مع الكثَت ا١ترتبطة با١تؤسسات القانونية الرٝتية بينما اآلليات الغَت رٝتية فهي تلك اليت ٯتتد 
 من التغيَتات إٔب اجملاالت األكسع من الدبلوماسية الوقائية كالوساطة كاألنشطة ا١تختلفة ذات الصلة .

، يعترب التقاضي ىو األسلوب السائد ٟتل ا١تنازعات باآلليات الرٝتية كىو عملية حل ا١تنازعات ُب ايحمكمة :التقاضي -
ايحمكمة ٤تكمة كطنية يتم إنشاؤىا بالتشريعات الوطنية كجزء من منظومة العدالة ُب البلد اك تكوف كٯتكن أف تكوف 

دكلية تنشأ ٔتوجب قانوف ا١تؤسسات الدكلية أك ا١تؤسسات ا١تتعددةاألطراؼ ػػ كمثل ىذه األليات مفيدة ُب التعامل مع 
جاركؿ  ُتعددة اليت رٔتا تنشا كنتيجة للسبب اٟتقيقي للنزاع)النزاعات الفردية اال أهنا تكوف مفيدة ُب معاٞتة اآلثار ا١ت

 ـ ( .ََُِ
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كبسبب قصور النظاـ القضائي ُب تقدًن حلوؿ شاملة للنزاعات فإنو ًب كضع كسائل بديلة ٟتل ا١تنازعات كُب 
ذه األليات أف اشكاؿ ٥تتلفة ، كمن ىذه األليات البديلة ٟتل ا١تنازعات ا١تفاكضات كالوساطة كالتحكيم . كمن شأف ى

 ٖتسم ا٠تبلفات ُب كقت قصَت كبتكلفة أقل مقارنة مع األليات القضائية الرٝتية ) ا١ترجع نفسو (

ىي عملية طوعية ) اختيارية ( كغَت رٝتية تتوصل اطراؼ النزاع فيها إٔب اتفاؽ مقبوؿ من  :المفاوضات ) أو التفاوض ( -
ارات األفضل لبعضها البعض كاليت تقضي إٔب التوصل إٔب اتفاؽ . الطرفُت ٔتعٌت أف أطراؼ النزاع تسعى إٔب ا٠تي

كتنطوم ىذه العمليات على اتصاالت ) جيئة كذىابان ( بُت اطراؼ النزاع هبدؼ ٤تاكلة ا٬تاد اٟتل ا١تناسب كال يتم 
 (.ـََُِكاسانول، اشراؾ طرؼ ثالث ُب ىذه العملية كقد تتوصل أطراؼ النزاع ػػ ُب النهاية ػػ إٔب اتفاؽ ) عقد (. ) ا

أما الوساطة فهي ٗتتلف عن التفاكض كوهنا تتطلب كجود طرؼ ثالث ٤تايد أك مؤسسة للتوصل إٔب اتفاؽ 
بالًتاضي. كما تعترب كذلك تدخل كدم لشخص ٤تايد أك دكلة ٤تايدة الغرض منو اٟتفاظ على عملية السبلـ بُت 

 ا١تتنازعُت.
وهنا . ٔتعٌت أف دكر الوسيط ال يعٍت أف يقـو بإٗتاذ القرار ا١تناسب كذلك عن طريق تذليل الصعوبات أليت يواجه

من جانب كاحد لؤلطراؼ ا١تتنازعة كإ٪تا يعمل كميسر يوجو مناقشات األطراؼ ا١تتنازعة من أجل مساعدهتا على فهم 
ة كاليت من شأهنا أف طبعية ا١تشكلة كا١تصاّب األساسية ٞتميع األطراؼ كإ٬تاد البدائل ا١تختلفة اليت قد تكوف موجود

تساعد ُب حل ا١تشكلة برمتها أك جزءن منها كبذلك فإف الوسيط يكوف ُب الغالب قادران على مساعدة األطراؼ ا١تتنازعة 
ُب الكشف عن مصاٟتها كٖتديد مواقف كل طرؼ كبالتإب مساعدة األطراؼ ُب صياغة اتفاؽ تسوية ٚتاعي ييرضي  

 ـ ( .ََُِ،  كل طرؼ كإٔب أقصى حد ٦تكن ) آدمز

كيعترب التحكيم آليو أخرل ٟتل ا١تنازعات بطريقة سلمية ، كالتحكيم ىو عملية اختيارية ) طوعية ( ٟتل النزاع 
يقـو فيها طرؼ ثالث ٤تايد ) ٤تكم ( ػػ بإصدار حكمان بعد ٝتاعة للقضية من قبل األطراؼ ا١تتنازعة . كُب جلسة 

ة الٝتاع أصواهتم ، كتستطيع أطراؼ النزاع اختيار التحكيم ا٠تاص هبا مع االستماع ٬تب ، اعطاء كبل الطرفُت الفرص
 منحها السلطة لتمرير القرار ا١تلـز 

كُب ىذا الصدد ، فإنو من الواضح أف بإمكاف أطراؼ النزاع االتفاؽ اختَت اآللية ا١تناسبة ٟتل أم نزاع قد ينشأ 
 بينها دكف الرجوع إٔب ايحماكم .

زاعات ايحملية كالدكلية كعلى أساس اتفاقية حاضرة أك مستقبلية لؤلطراؼ بأف تلجأ إٔب كىذا ينطبق على الن
 ـ ( .ََُِالتحكيم عند كجود أم خبلؼ ) اكاسينو ، 

كىي أيضان آليات داعمة ٟتل ا١تنازعات عند نشوهبا كذلك عن طريق تقصي اٟتقائق على  بعثات تقصي الحقائق : -
ية يتم فيها اختيار طرؼ ثالث ٤تايد من قبل ا١تتنازعُت للتحقيق ُب القضية ٤تل النزاع أرض الواقع. كىي عملية غَت رٝت

 كتقدًن تقريران أك األداء بشهادتو ُب ٤تفل آخر مثل ايحمكمة أك عند التحكيم.
ليها من قبل البعثة ايحمايدة لتقصي اٟتقائق التعترب ملزمة إال أهنا تكوف قابلة إكالنتائج اليت يتم التوصل 

 لبلستخداـ ) مسلم هبا ( ُب ايحماكمة إف طلب ذلك ُب أم منتدل آخر .
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كىذه الطريقة تكوف مفيدة على كجو ا٠تصوص ُب حل القضايا ا١تعقدة سواءن العلمية أك الفنية أك االجتماعية أك 
 التجارية أك االقتصادية ) ا١ترجع نفسو (.

زعات والصراعات السياسية عن طريق حاالت من التجارب األفريقية تم فييا تسوية المنا( 5)
 المفاوضات

أحدثت الصراعات العنيفة اليت شهدهتا أفريقيا أضراران فادحة كدماران ىائبلن ُب القطاعات االقتصادية كاالجتماعية 
اب ىذه كالسياسية ُب القارة األفريقية كبالتإب فقد أثر ذلك سلبان على اإلمكانيات الدٯتقراطية كموارد التنمية كأما أسب

 الصراعات فهي معقدة بنفس قد التحديات ٟتلها .

من خبلؿ التفاكض كاالستفتاءات اليت أشرفت عليها األمم ا١تتحدة .  تجارب في إنهاء الحروب األىليةألفريقيا  -أ
 ـ ا١تتعلق ّتنوب السوداف .ََُِـ كاستفتاء ُّٗٗككمثاؿ على ذلك االستفتاء الذل جرل ُب ارتَتيا عاـ 

 ية السالم الشامل واالستفتاء على جنوب السودان:اتفاق -
عكس الصراع ُب السوداف مدل اٟتقد كالضغينة كالتمييز العرقي بُت العرب ا١تسلمُت ُب الشماؿ كا١تسيحيُت 

 األفارقة كأصحاب العقائد األخرل ُب اٞتنوب .
سلح من كقت ألخر . كقد بدأت كقد بدأت األزمة منذ استقبلؿ السوداف من بريطانيا ٔتا ُب ذلك العصياف ا١ت

ـ. ََِٓـ كاستمرت حىت ًب اعتماد اتفاؽ السبلـ الشامل عاـ ُّٖٗاٟترب األىلية الثانية كاليت تعترب األطوؿ ُب عاـ 
مبليُت شخص من اٞتنوب )  ْمليوف شخص من كبل اٞتانبُت كشردت ما يقرب من  ِكقد حصد ىذا الصراع أركاح 

 ـ ََِٖأٛتد ، ايب ، جي ، أـ ، 
ـ أجرل جنوب السوداف استفتاءن لتقرير أما البقاء مع حكومة السوداف أك االستقبلؿ عنها َُُُِب يناير 

% من األصوات كانت لصاّب  2ٖٖٗٔتوجب اتفاؽ السبلـ الشامل ككفقان للجنة االستفتاء ٞتنوب السوداف فإف 
يان على قبوؿ نتائج االستفتاء . كما فعلت ذلك ـ ، كافق الرئيس السوداين عمر البشَت رٝتَُُِاالنفصاؿ كُب فرباير 

ـ أعلن جنوب َُُِيوليو  ٗاألمم ا١تتحدة كاالٖتاد األفريقي كاالٖتاد األكركيب كالواليات ا١تتحدة كدكؿ أخرل كُب 
 ـ (  َُُِالسوداف استقبللو رٝتيان ) أ نج ، 

بالوسائل السلمية حوؿ ادارة كاستخداـ ا١توارد  ىناؾ ايضان العديد من التجارب ُب أفريقيا ًب فيها حل الصراعات -ب
بُت الدكؿ ، كمن األمثلة على ذلك منطقة التنمية ا١تشًتكة اليت أنشأهتا نيجَتيا كساكتومي للتطوير ا١تشًتؾ ١توارد النفط 

ابوتو كا١تمرات اليت البعيدة عن الشاطئ ُب اٟتدكد البحرية ا١تتنازع عليها ، ككذا للتطوير إنشاء ٦تر مابوتو إلدارة ميناء م
 تشًتؾ فيها موزمبيق كجنوب أفريقيا كسوازيبلند .

كما أف مبادرة حوض النيل بُت عشر دكؿ الواقعة على ضفة هنر النيل تعترب كسيلة مبتكرة إلدارة ا١توارد ا١تائية 
 ا١تشًتكة .

  



 "يستقبم انصراعاث, وبُاء انسهى يف أفريقيا" انثانثاحملور         فريقيا: آفاق جديدة"    أ ادلؤمتر اندويل انسُوي "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
433 

 

 الخاتمة 
العديد من  العوامل االجتماعية تعاين أفريقيا بشكل كبَت من الصراع كالعنف ا١تسلح اللذين تسببهما 

كاالقتصادية كالسياسية. كترتبط معظم الصراعات ، باٟتدكد كالنزاعات اإلقليمية؛ك اٟتركب األىلية كالصراعات الداخلية 
اليت ٢تا  تداعيات دكلية أب جانب   الصراعات السياسية كاأليديولوجية؛ كا١تطامع ك نزعات االنفصاؿ أب جانب اشياء 

َتة.  كقد ادت ىذه الصراعات أب سقوط الكثَت من االصابات ك   الوفيات البشرية،  أب جانب ارتفاع اخرل كث
مستول األمية بُت صفوؼ  الكبار، كما سببت ُب حدكث موجات من اٞتوء  كالنزكح الداخلي ، كا٠تسائر الزراعية  ك 

 .استنزاؼ ايرادات السياحة، اْب.

ات فيما ٮتص  إهناء أنواع ٥تتلفة من الصراعات.ك ُب ىذا الصدد، ٯتكن كمع ذلك فاف أفريقيا  لديها خرب 
ٖتت رقابة االمم ا١تتحدة كاالستفتاء ا٠تاص ّتنوب ُْٗٗ-ُّٗٗاعتبار  االستفتاء الذم جرل ُب اريًتيا ُب الفًتة  

 ٪توذجا كمثاال حسنا ١تا ذكرناه انفا. ََُِالسوداف الذم جرل عاـ 

األزمات اليت حدثت بعد االنتخابات اليت جرت  ُب كل من  كينيا كزٯتبابوم   أمثلة  كٯتكن أيضا اعتبار      
تقلل من اضرار   عنف ما بعد االنتخابات . كعبلكة على ذلك، فإف  نظاـ االنذار ا١تبكر ا٠تاص باالٖتاد االفريقي 

 ٔتعاٞتة انواع ٥تتلفة من الصراعات. كالية االستجابة ا١تبكرة كنظاـ االنذار ا١تبكر للصراع خَت مثالُت فيما يتعلق
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انُزاعاث االثُيت واشكانيت اندونت انفاشهت يف يُطقت انساحم االفريقي 
 جا()َزاع يايل منوذ

 يوسفي فاطمة الزىراء
 -كمية العالقات الدولية والعموم السياسية -باحثة دكتوراه في العموم السياسية

 3جامعة الجزائر
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 مقدمة
 ُب تظهر تأثرا بالعديد من التحديات اليت اإلفريقية األقاليم أكثر بُت من اإلفريقي الساحل منطقة دكؿ تظهر

عل عديدة جحلقة كاحدة مًتابطة، كٔتخار  شكل  كتتجلى ك تتوضح لنا االرتباط ٕتنب ذلك ٔتكاف  الصعوبة من ٕتج
كا١تتمثلة ُب االرىاب الدكٕب كاٞترٯتة ا١تنظمة  بتوجهاهتا، بغالبها كالدكلية ايحملية بالبيئة إرتبطت اليت التحديات طبيعة

 أزمة- باٞتديدة كليا  ليست ر اخرل ك٥تاط ٖتديات أب باإلضافة العابرة للحدكد، اجملاعة كالفقر كموجات اٞتفاؼ،
 الساحل كا١تخاطر تتميز بسهولة انتشارىا ُب  منطقة التحديات كل ىذه جديدة ، باشكاؿ إب تطورت -الطوارؽ
 من تعاين ك اليت بالفشل توصف اليت يساعدىا ُب ذلك طبيعة دكؿ ا١تنطقة اٞتغرافيا السياسية ا١تبلئمة ذات اإلفريقي
 كنتائج  أسباب لدراسة حالة أحسن مإب كتعترب كظائفها، كعجز تاـ ُب آداء  دكدىا اٞتغرافيةح على الرقابة ضعف
السياسي أك االقتصادم أك االجتماعي ،  ا١تستول على سواء دكلة مإب منها عانت اليت فا١تشاكل الدكالٌب ، الفشل
 منطقيا عليها السليب االنعكاس أمر من ٬تعل ةىش دكلة مع اإلثنية النزاعات  وجودفأمنية متكاملة،  أزمة تشهد جعلتها
 يدفعنا لطرح الذم األمر ، كالتقدـ للتطور البلـز الشرط ُب دكؿ ا١تنطقة كاالستقرار األمن كضعية على التأثَت بسبب

 : التالية اإلشكالية
شكل الى أي مدى أثر النزاع االثني على بناء الدولة في منطقة الساحل والصحراء؟ وكيف يمكن ان ي

لئلجابة على كل ىذه اإلشكالية ؟  مدخال لتفسير الفشل الدوالتي في مالي باعتبارىا نموذج للتعدد االثني
 سنتعرض إٔب ايحماكر األساسية التالية:

 : مدخل مفاىيمي: النزاع االثٍت كالدكلة الفاشلة.                                            المحور األول

 تأثَت النزاعات االثنية على فشل الدكلة ُب مإب.  المحور الثاني:

 ٨تو اسًتاتيجية إلدارة النزاعات االثنية كاعادة بناء الدكلة ُب منطقة الساحل االفريقي.المحور الثالث: 
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  المحور األول
 : النزاع االثني والدولة الفاشمة مدخل مفاىيمي

 أوال : تعريف النزاع االثني 
النزاعات  أنواع عن االثنية النزاعات ٘تييز ك ، الدكلية الساحة على مهمة مكانة حاليا االثنية النزاعات ٖتتل

 النوع ٢تذا الدكؿ دكف ما األبعاد مع يؤطر تعريف صياغة كذلك ا١تهم من لكن ، للحالة متقدما فهما يفًتض األخرل
 . النزاع من

 ا١تهمة القضايا (Michel Brown)براون  الميش كحسب عن أكثر أك ٣تموعتُت بُت تناحر ىي االثنية النزاعات
 ٪تط أك طريقة على أنو يفهم أف ٯتكن االثٍت النزاع ببساطة أك إقليمية ، إجتماعية ، سياسية إقتصادية ٔتشاكل ا١ترتبطة
 ُاالثنية. ٔتنطقة القيم ك اجملموعات تقاس أين منظم لعنف

 ٦تا أكثر أك طرفُت بُت ُب ا١تصاّب توافق عدـ أك تلفة٥ت إتاىات بُت تصادـ أك تعارض بأنو عموما النزاع يعرؼ
، Violenceبالعنف  فقط النزاع يرتبط تغيَته. كال ك٤تاكلة بالوضع القائم القبوؿ عدـ إٔب مباشرة ا١تعنية باألطراؼ يدفع
كاألزمة  لتوتر،ا :يشمل إذا فالنزاع  .النزاع أعلى مستول تعد اليت اٟترب ٍب كاألزمة أخرل كالتوتر أشكاؿ يتخذ فقد

 نصف من أكثر ٯتتد الفرعية فقد اٟتاالت ىذه من أمدا كأطوؿ أكسع األخَت فهذا النزاع، مستويات أعلى ىي كاٟترب
 ال االثنية النزاعات ٣تموع على تطبيقها استطعنا إف ك التعاريف ىذه ِ .اإلسرائيلي – العريب النزاع غرار على قرف

 على تطبق أف ٯتكن كاقعيا ك ، الدقيقة الفركؽ ىذه االعتبار ُب تأخذ اليت نزاعاتال بُت ما بالتفريق بالقياـ تسمح
 ك الدكلة  ٫تا: ك للتعريف عنصرين إضافة الباحثُت بعض إقًتح ، لذلك ٥تتلفتُت دكلتُت ُب ٚتاعتُت بُت ما حركب
 .ّ" l'état de la quête d'indépendance"االستقبلؿ  طلب

 بُت ما على نزاعات للداللة يستعمل مصطلح فهو (Michael Haward)ىاوارد  ميشال عند االثٍت النزاع أما   
 مقاكمة ٣تموعات ٖتاكؿ  عندما تظهر النزاعات  ىذه أف ، أك (Statehood)دكلتها  بعد ٖتقق ٓب اثنية ٚتاعات
فيرون  كحسب ْا.ىويته أك لثقافتها كمهدد تراىا اليت الكربل اجملموعات عن إستقبل٢تا تعلن أف أك إدماجها

(Fearon) ُب تثق ال اليت األقلية نتيجة ٠توؼ ذلك ك االنفصالية اٟترب أشكاؿ من كشكل النزاعات االثنية تظهر 
 ىي ( Rotchild, Lake )وروتشيلد  الك كحسب ٓاالقليات. حقوؽ ٘تنح ال اليت االغلبية نظاـ ٭تكمها اليت الدكلة
 اليت األخرل االثنية اجملموعات نوايا من متأكدة غَت اثنية تظهر ٣تموعة اعندم األمن بانعداـ الشعور نتاج من حرب
اٟتد  إل٬تاد تسمح االنفصاؿ أك االستقبلؿ ُب الرغبة فإف (Jan Angstron)انغسترون  جون كحسب ٔالعداء. تباد٢تا

                                                           

 .293 ص ، 1985 لبناف، ، العريب الكتاب دار ، الدولية العالقات في النظرية ، حيت يوسفي ناصيف - ُ
، رسالة دكتوراه ُب العبلقات ) الكونغو نموذجا جمهورية ( فيها الديمقراطية مسار على وتاثيرىا فريقياا في اإلثنية النزاعات ، ٝتية بلعيد - ِ

 .ِْالدكلية قسم العلـو السياسية ، جامعة قسنطينة، ص :
3 -  Christian Geiser, Approches théoriques sur les conflits ethniques et les réfugiés, in: 

http://www.paixbalkans.org/contributions/geiser-parant_bosnie.pdf. p 9. 
 .ِْ، ا١ترجع السابق ، ص : ٝتية بلعيد - ْ
 .ِٓ-ِْنفس ا١ترجع، ص:  - ٓ
 .ِٓنفس ا١ترجع، ص :  - ٔ
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االثنية                       اعاتالنز  بُت ما با١تقارنة القياـ كذلك ك الدكؿ مادكف نزاع ك الدكؿ بُت ما نزاع بُت الفاصل
 ُإنفصالية. ىدؼ االثنية اٞتماعات لكل ليس ،لكن السياسية كاإليديولوجية ك 

 ثانيا : تعريف الدولة الفاشمة
، بعد اهنيار اإلٖتاد السوفييت َُٗٗ"، النقاشات اإلسًتاتيجية منذ Failed Stateدخل مفهـو الدكلة الفاشلة "

أغلب النزاعات اليت كقعت كانت حركب أىلية اليت أثرت  ُْٓٗٞتيوسياسيُت إٔب أنو منذ حينما أشار ا١تنظرين ا
بشكل كبَت على الدكؿ، بداية ربط ا١تصطلح باٟتالة الصومالية، ٍب امتد إٔب ا١تناطق اليت تشهد أزمات إنسانية خانقة 

. ِ فقدت السيطرة على مناطق من أقاليمها)ىاييت، ليربيا ركاندا،...( ٍب اٞتمهوريات السابقة لئلٖتاد السوفييت اليت
" لوصف B.Klintonحيث أطلق ىذا ا١تصطلح من طرؼ اإلدارة األمريكية ُب عهد الرئيس األمريكي "بيل كلينتوف" "

بعض الدكؿ اليت بات فشلها ُب لعب كظائفها الرئيسية ٯتثل هتديدا لؤلمن الدكٕب. الدكلة الفاشلة، شأهنا شأف العديد 
ر ُب العبلقات الدكلية ٓب يتم بعد كضع تعريف شامل ٞتميع أبعادىا فهذا ا١تصطلح ىو مصطلح مطاط، من الظواى

"الدكلة الفاشلة ىي William Olsonاختلفت اٞتهات السياسية كاألكادٯتية ُب تعريفو ، بالنسبة "لويلياـ أكلسوف" "
، أما بالنسبة "لركنالد زٯترماف " ّا للخطر""الدكلة اليت تواجو مشاكل حقيقية تعرض كحدهتا كبقاءىا كاستمرارى

"Roland Zimmerman فهو يرل أف الدكلة الفاشلة )ىي الدكلة اليت ال ٘تلك قوة أك سلطة شرعية على إقليمها كىي "
ف بالنسبة ١تركز أْتاث األزمات ُب كلية لند ْالدكلة اليت ال تستطيع القياـ بوظائفها األساسية كخاصة احًتاـ القانوف(. 

للدراسات االقتصادية فإف الدكلة الفاشلة تعرب عن )حالة اهنيار الدكلة أك الدكلة العاجزة عن أداء كظائف التنمية 
" إٔب أف Stratigic Assement، بينما يشَت معهد "ٓاألساسية كٛتاية أمنها، كفرض سيطرهتا على أراضيها كحدكدىا( 

يَت ٖتديات النزاعات االثنية العشائرية، القبلية أك الدينية، ٦تا يؤدم الدكلة الفاشلة ىي الدكلة الغَت قادرة على تس
 .ٔلفوضى داخلية كانتهاكات ٟتقوؽ اإلنساف اليت تبدأ باهنيار دكلة القانوف إٔب حركة البلجئُت

                    

                                                           

 .ِٔنفس ا١ترجع،ص:  - ُ
2 - Etat en déliquescence ; p 20, Obtenu en parcourant : http//fr.wikipedia.org/wiki/Etat en 

déliquescence. 

3  - Ibid, p20. 

 

4-  Robert Schutte, La sécurité humaine et l’Etat Fragile, (traduction : Antonia 

C.Durnsteiner),Human security-journale-.issu. Feb 2007, pp 92-94. 92-94. , Obtenu en 

parcourant http://www.peacecenter.sciences-po.fr/journal/issue3pdf/issue3_FF_Robert-

Schutte.pdf 

5 - Oumar ba ,Dorly castaned et Maria Guabrielsen, les états fragiles constituent ils une 

menace pour la sécurité international,p 16,  Obtenu en 

parcourant :www.peacecenter.sciences-po.fr/conf-etats fragiles . 

6 - Ibid, p16. 



 "يستقبم انصراعاث, وبُاء انسهى يف أفريقيا" انثانثاحملور         فريقيا: آفاق جديدة"    أ ادلؤمتر اندويل انسُوي "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
433 

 

 المحور الثاني 

 أثر النزاع االثني عمى فشل الدولة في مالي

 التي في مالي تحميل الفشل الدو : أواًل 
يتم قياس فشل الدكلة كفقنا ٟتزمة رئيسية من ا١تؤشرات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، كاليت تنقسم بدكرىا 

مؤشر فرعي داؿ عليها، كيتم كفقنا ٢تا ٖتليل األحداث اليت تشهدىا الدكؿ لفًتة عاـ كامل، كتغطي  ََُإٔب أكثر من 
إٔب  َُِِديسمرب  ُّاألحداث اليت شهدهتا الدكؿ ٤تل القياس خبلؿ الفًتة من  َُِّنتائج ا١تقياس ا١تنشورة لعاـ 

، كٙتة فرؽ بُت ترتيب الدكلة على نتائج ا١تقياس كحاصل ٣تموع ا١تؤشرات، فكلما زاد الرقم الذم َُِّديسمرب  ُّ
مقدمة قائمة الدكؿ  حصلت عليو الدكلة فإف ذلك يعٍت درجة أعلى من عدـ االستقرار، األمر الذم يدفع هبا إٔب

الفاشلة، فقد تشًتؾ أكثر من دكلة ُب نفس اجملموع كلكن ُب كل حالة ٗتتلف األكزاف النسبية للمؤشرات ٔتا يرسم 
 .مبلمح إخفاؽ متفردة ُب كل حالة من حاالت الفشل

اء العآب حوؿ كتعتمد عملية القياس بشكل أساسي على ٕتميع مبليُت األخبار كالتقارير ا١تنشورة يوميِّا ُب أ٨ت
دكلة( باعتبارىا قاعدة البيانات األصلية، كاليت يقـو بقياسها كتصنيفها كفقنا جملموعات  ُٖٕالدكؿ ٤تل القياس )

ا١تؤشرات ليحصل على ٣تموع رقمي لكل دكلة يعترب ىو أساس ترتيبها ُب نتائج ا١تقياس، كهبذا الشكل يقـو ا١تقياس 
رير حوؿ األحداث اليت تشهدىا الدكؿ ٤تل القياس إٔب معلومات دقيقة بغية رسم بتحويل كم ىائل من األخبار كالتقا

 ُ.٪تط كاضح لكل دكلة يربز نقاط الضعف، كيشَت بوضوح إٔب أكثر القضايا إٟتاحنا كالقابلة لبلنفجار

 :كتتمثل ا١تؤشرات الرئيسية للحكم على فشل الدكلة فيما يلي
درجة شرعية كمصداقية نظاـ اٟتكم، تراجع قدرة الدكلة على تقدًن ا٠تدمات قياس  :المؤشرات السياسية واألمنية -أ

العامة تعطيل أك تعليق تطبيق حكم القانوف كانتشار ٦تارسات انتهاؾ حقوؽ اإلنساف، تنامي حالة من ازدكاجية 
خاصة على  ا١تسئولية األمنية ْتيث تتمتع جهة بسلطة تضاىي سلطة الدكلة، كجود حالة من عدـ استقرار سياسي

 ا١تستول ا١تؤسساٌب، تزايد حدة التدخل ا٠تارجي سواء من جانب دكؿ أك فاعلُت من غَت الدكؿ.
عدـ انتظاـ معدؿ التنمية االقتصادية، استمرار تدىور كضع االقتصاد الوطٍت بدرجات  :المؤشرات االقتصادية -ب

 .انتشار ا١تعامبلت العرفيةتدر٬تية متفاكتة أك حادة، باإلضافة إٔب ازدياد معدالت الفساد ك 
تصاعد الضغوط الدٯتوجرافية، كيعرب عنو ارتفاع كثافة كحجم السكاف ُب الدكلة، كا٩تفاض   المؤشرات االجتماعية -ج

نصيب األفراد ُب اجملتمع من االحتياجات األساسية، تزايد حركة البلجئُت بشكل كبَت إٔب خارج الدكلة، أك هتجَت عدد 
ة داخل الدكلة بشكل قسرم، كجود إرث عدائي لدل أفراد الشعب، انتشار ظاىرة ىركب العقوؿ من السكاف ُب منطق

 ِ.كالكفاءات

                                                           

، متحصل عليو َُِّاكت  ْ، ٣تلة السياسة الدكلية، تعثر انتقالي: أوضاع دول الربيع العربي في ضوء مقياس الدولة الفاشلةرنا ابو عمر،  - ُ
     http://www.siyassa.org.egمن: 

 نفس ا١ترجع. - ِ
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كال يعٍت اتساـ دكلة بالفشل ضركرة اتسامها بكل ا١تؤشرات بدرجة عالية، كإال أنذر كضعها بكارثة أكيدة، 
، كبعض الدكؿ تشمل كل ىذه كلكن لكل دكلة ٪تط، ْتيث يوجد دكؿ تشمل بعض ىذه ا١تؤشرات دكف األخرل

ا١تؤشرات كلكن بدرجات ٥تتلفة، أم لكل مؤشر حدتو، كىذه األ٪تاط ا١تختلفة ٕتعل كل دكلة متفردة ُب كضعها قياسنا 
ٔتؤشرات الفشل، ْتيث تقدـ كل دكلة حالة من الفشل ٥تتلفة عن األخرل بالنظر إٔب منظومتها التارٮتية كالقيمية، 

قد تدىورت بشكل كبَت ىذا العاـ مقارنة  مالي٧تد اف اكضاع  َُِٓكلة الفاشلة لسنة استنادا أب مؤشرات الد
باالعواـ ا٠تمسة اليت مضت، اذ تظهر ا١تؤشرات ا٩تفاظا كبَتا ُب ا١تستول االقتصادم كالسياسي كاالجتماعي ، 

ٍت كانقساـ النخب الشرعية ُب كالواضح من ىذه ا١تؤشرات زيادة كبَتة ُب نسبة البلجئُت، فضبل عن تدىور اٞتهاز االم
مإب حسب التقرير، باالضافة أب عامل التدخل ا٠تارجي. االمر الذم جعل من دكلة مإب تسَت ٨تو الفشل الدكالٌب ، 

شهدت مإب ثباتا اف ٓب نقل اعتداال ُب االٕتاه بالنسبة ١تؤشرات الفشل الدكالٌب ، اال أف  َُِِ-ََِٔما بُت 
منذ  ْ.ُُ، تسبب ُب تفاقم االٕتاه للغاية مع تفاقم النتيجة اإلٚتالية من َُِِببلد منذ عاـ  الصراع الداخلي ُب ال

 العاـ ا١تاضي. 

 التأثيرات الداخلية لفشل الدولة في مالي ( 1)
 القول خركج  منذ ذلك ك االشكاليات ، من العديد جاهبت اٟتديثة اإلفريقية السياسية النظم أف الواضح
 باألدكار القياـ على قادرة حديثة لدكلة التأسيس أم ؛ التأسيس إشكالية ىي اإلشكاليات تلك رزا١تستعمرة ، كأب

 العجز كانت ذلك على األٝتى، كزيادة مستواه غاية إٔب األدىن مستواه من بدايةن  لؤلمن الداخلي، حفظ من ٢تا الرئيسة
 خبلؿ من نراىا كاليت االقتصادية، السمة ذات النزاعات اٟتدكدية أك النزاعات أمثلتها كمن اإلفريقية السياسية النزاعات

 مبلحظتها يكننا اليت نفسها الصورة كىي  .العرقي أك الديٍت الوازع أك الطابع ذات النزاعات أك الكربل ، البحَتات نزاع
 مركرنا وداف كالس إٔب كصوالن  تشاد النيجر، موريتانيا، مإب، دكؿ بالذكر ك٩تص اإلفريقي الساحل مستول منطقة على
 ك السلطة حوؿ نزاعات ظهرت الدكؿ، تلك نفس مستول على ك تلقائي شبو فعل ككرد .ليبيا اٞتزائر ٤تور عرب

 أم كدكف اعتبارات أم دكف حدث ذلك لكن ك دٯتقراطية، حكم أنظمة إلقامة التغيَت بشعائر تنادم كانتالسلطوية  
فالنزاعات االثنية مثلت  ُ.متناىية البل السياسية النزاعات من فرغةم حلقة إٔب قادت اليت النتيجة مسبقة كىي دراسات

عقبة أماـ بناء الدكلة ُب منطقة الساحل االفريقي ، ما نتج عنو ازمة بناء الدكلة ُب ىذه ا١تنطقة فاهنا ُب ا١تقابل تعرب عن 
ستوياتو. كمن خبلؿ دراستنا مدل فشل الدكلة ، فهي تأثر على االمن االنساين كاالمن القومي ٔتختلف ابعادة كم

لبلزمات اليت تتعرض ٢تا بناء الدكلة القومية ُب منطقة الساحل االفريقي ، ٧تد اف الزمة ا٢توية كالتعدد االثٍت كالقبلي 
دكر ىاـ ُب كسر الوحدة الوطنية كالسَت بالدكلة ٨تو الفشل. اف ىذه التحديات اصبحت ُب قلب ا١تقاربة برزت بشكل 

ية حفظ االستقرار كالتوازف الداخلي ُب ا١تناطق ا١تضطربة كما ُب منطقة الساحل االفريقي ، ك٘تاشيا ٢تذا اكضح لفهم كيف
التوسيع للمقاربة االمنية طرح ٣تددا التساؤؿ ا١تتعلق بدكر الدكلة كضامن أمٍت ُب ىذه ا١تناطق فتبعا للظركؼ اٞتديدة 

الدكلة فاعبل مسؤكال اكثر تكليفا كمطالبة بالتكيف كالتربير،  اليت انبثقت عن تغَت البيئة االمنية الدكلية اصبحت
فالسيادة ٓب تعد الشيء االكؿ ايحممي كنتيجة لتهديدىا مساءلتها باحًتاـ حقوؽ اإلنساف كرافق ىذه التغَتات زيادة 

لمجاؿ الذم  الًتكيز على ا٠تصائص الفردية مقابل الدعوة إلعادة التساؤؿ حوؿ دكر الدكلة. حيث اعيد االعتبار ل

                                                           

 .َّ، ص: ََِٓ، أفريل َُٕ، ٣تلة السياسة الدكلية، العدد الدولة االفريقية ونظريات العالقات الدوليةحسن اٟتاج علي أٛتد،  - ُ
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كانت فيو الدكلة غَت مهتمة بعد زيادة الطبيعة العابرة لؤلمن كٖتديدا بالنسبة لبعض ا١تخاطر اليت تنشأ اكثر ارتباطا 
با١تركب الوطٍت كلكن تستطيع ٗتطي اٟتدكد الوطنية ، ما يلح على الدكلة ٖتسُت قدراهتا أكثر لتجاكز التهديدات 

اذ أصبحت مإب على ع بقوة لطرح مشكلة الدكلة الفاشلة ُب العبلقات الدكلية ، كا١تخاطر اٞتديدة ، الشيء الذم دف
عدة مستويات ٕتسد ٪توذجا جديدا للدكلة الفاشلة، فقد ٖتولت لدكلة منقسمة تعم فيها الفوضى، كأصبح جزء كبَت 

ٔب مبلذ آمن للحمبلت من سكاهنا ٖتت حكم اإلرىابيُت كاٞتماعات ا١تتطرفة. كمثل ليبيا، أخذت مإب ُب التحوؿ إ
  .اإلرىابية الدكلية، اليت ال تسعى سول ٞتلب الدمار التاـ لكل ما أفلحت إفريقيا اٟتديثة ُب ٖتقيقو

 الفشل الدوالتي في مالي وتأثيراتو الخارجية( 2)
        يعترب ركبرت جاكسوف من بُت االكائل الذين تناكلوا ىذه االشكالية ٖتت مفهـو شبو الدكؿ              

 ( (states quasi حيث حاكؿ اف يوضح ىذه ا١تشكلة ا١ترتبطة بعجز الدكلة الوظيفي كالدكر الذم تلعبو الدكلة اليت
تتمتع بالسيادة كا١تخاطر اليت تعًتض اداء كظائفها لضماف االستقرار كدرجة الكفاءة على ا١تستول الداخلي . كتربز 

غَت قادرة على اداء كفرض قوهتا السياسية كالعسكرية بالشكل ا١تطلوب ٢تذه ىذه ا١تقاربة ُب اعتبار الدكلة الفاشلة 
حيث تقدير القوة  « power »كالقدرة  « state » ا٫تية التمييز بُت مفهـو الدكلة ُُٗٗاالسباب طرح بارم بوزاف 

ل كحسب بوزاف كالضعف يعتمد على قدرات النظاـ السياسي ُب اجملاؿ العسكرم كاالقتصادم كيرتبط من جهة اخر 
ٍب اف  ُبدرجة التناسق االجتماعي السياسي كىذا االخَت يرتكز على قدرات النظاـ ُب خلق شعور سياسي اجتماعي .

 بوزاف طرح ُب موضوع آخر ثبلثة ابعاد لبلشارة لضعف الدكلة كىي:
 االفتقاد أب مصادر الشرعية . -
 العجز على مراقبة االقليم اٞتغراُب . -
 ِاكل ا١تؤسساتية كقدرهتا على ضماف اداء جيد للوظائف ٞتميع فئات اجملتمع دكف استثناء.طبيعة ا٢تي -

مقاربة اخرل طرحها كافلي ىلوسيت حُت تسائل عن مدل التجانس بُت قدرة الدكلة كقواهتا كفعالية االقناع ٍب 
االمكانيات العسكرية بل القدرة على اظهار اٟتـز ضد االخرين ، كاعترب ا١تفكر اف الدكلة ال تقاس بقدرهتا ُب امتبلؾ 

اٟتكم كاالداء الوظيفي الفعاؿ ، ككاطار عاـ فالدراسات ا١تعمقة لفشل الدكلة ُب منطقة الساحل االفريقي تتعزز بشكل  
  ّ( كطرح ىذا ا١تفهـو من عدة زكايا ٥تتلفة.dysfonctionnementكبَت بتطور فكرة ا٠تلل الوظيفي) 
حُت تتحوؿ الدكلة أب مصدر البلأمن لؤلفراد،  ىذه الفرضية ىناؾ من الدارسُت من  ُب مقاربة االمن االنساين

حيث الحظ اف الدكلة قد تلجأ  trutz von thorthaحاكؿ اسقاطها على حالة الساحل االفريقي كىذا ما اعتقده 
لتصرفات سا٫تت ُب الستعماؿ لتدمَت االقتصاد كالضغط على االفراد ْتجة حفظ االمن، كال احد ينكر اف ىذه ا

كقد  ْتوسيع دائرة البلامن ُب معظم الدكؿ كا١تدف اٟتدكدية كىو ما صعب ٘توين السكاف ٔتتطلبات اٟتياة الضركرية.
نضيف ٢تذا االنفجار الدٯتوغراُب الذم ال يتماشى مع النمو االقتصادم ُب ىذه ا١تناطق ا١تضطربة أصبل ، ككذا 

                                                           

، رسالة ماجستَت ُب العبلقات الدكلية، قسم العلـو السياسية ، جامعة اشكالية ىندسة أمن مشترك في منطقة الساحل االفريقيشوادرة رضا، ،  -ُ
 .ٗٔ.ص: َُُِاٞتزائر ، 

 .َٕنفس ا١ترجع، ص:  - ِ
 .ُٕ-َٕص:  –نفس ا١ترجع ، ص  - ّ
 .ُٕا١ترجع السابق، ص:  - ْ
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يدا، ٍب االستقطاب السياسي كاالقتصادم من الداخل سواء من طرؼ اقلية الشتما٢تا العلى نسب حاملي مرض الس
اك ٣تموعة معينة، كاالستقطاب من ا٠تارج ُب اطار التنافس الدكٕب على القارة االفريقية. ُب نفس الوقت البلأمن يظهر 

الدكؿ ا١تعنية ، كىذا مرده  ُب اٞتماعات ا١تسلحة اليت تنشط ُب التجارة غَت الشرعية على مناطق اٟتدكد ا١تشًتكة بُت
ايضا أب ضعف سلطة الرقابة االمنية للدكلة الذم يشجع على انتشار اٞترٯتة ، حسب ىولسيت ىذا النوع من الضعف 
يشَت أب عجز الدكلة ُب حفظ امن مواطينها ، فهذا العجز يعود اساسا لنقص االمكانيات كالذم قاد ُب هناية ا١تطاؼ 

 الشرعية بالنسبة للدكلة كىو اٞتانب االمٍت. أب ٠توصصة احد مصادر 

 ثانًيا: انعكاسات الفشل الدوالتي في مالي عمى دول منطقة الساحل االفريقي
 حلقة شكل ُب تظهر اإلفريقي، الساحل منطقة على بظبل٢تا تلقي اليت ك األمنية التهديدات تلك طبيعة إف
 حىت أك االرتباطات فك ٕتنب الدارس على كاف ٔتا الصعوبة من ٕتعل عديدة؛ كٔتخارج مًتابطة كاحدة أمنية هتديدات
 ٣تاهبة اإلفريقي ُب الساحل دكؿ دخوؿ إمكانية األمنية، ا١تسألة تعقيد من زاد ما ك .األخرل عن الواحدة فصلها،

 الساحل منطقة ٤تور عرب تنشط اليت االنفصالية اٟتركات بعض فإحساس اٟتاصل. الشيء ىو ك بعضها البعض،
 لنا تتضح أك اإلفريقي، تتجلى الساحل دكؿ لسيادة أمنية هتديدات شكل التباعد أك األخرل الدكؿ بعض مع لتقارببا

 :من خبلؿ  اإلفريقي الساحل لدكؿ األمنية ا١تشكلة كراء تقف اليت تلك األمنية التهديدات طبيعة

 حالة ُب الدكلة أكجدت ( إْب..اٟترب أمراء نيات،اإلث )القبائل، فواعل هبا كنعٍت الفاشلة: بالدولة مرتبطة تهديدات -أ
 ذاهتا حد ُب الدكلة عجز جانب إٔب .ايحملي ا١تستول على كذلك مؤسساهتا  مركزية تقوية ك كظائفها، أداء عن تاـ عجز
 النظاـ ضمن ٢تا مكانة إ٬تاد حىت أك-فشلو ك النظاـ عجز-شعوهبا ٕتاه االقتصادية ك السياسية كاجباهتا تأدية عن

 بو. متواجدة ىي الذم اإلقليمي أك اٞتهوم
 :باألخرل مرتبطة ككبل٫تا صورتُت ُب ظهرت :اإلفريقي الساحل منطقة عسكرة -ب
 من كبل مصاّب ىنا كنقصد اإلفريقي، الساحل لدكؿ الوطنية ا١تصاّب ك األجنبية ا١تصاّب بُت اٟتاصل التداخل األولى: -

 بشكل افضى ميزة تنافسية ما بُت ىذه الدكؿ.إسرائيل. حىت ك ا٢تند ك الصُت، ك فرنسا، ك األمريكية، ا١تتحدة الواليات
 أك االنفصالية اٟتركات جملاهبة التسلح ٨تو ا١تركزية بالسلطة دفع اإلفريقي، الساحل لدكؿ الداخلي العاـ الوضع الثانية:-

 األطراؼ، بعض من جعل الذم نفسو افعالد كىو التسلح. ٨تو السباؽ من كنوع الشرعية لكسب ٤تاكلتها ُب ا١تتمردة،
 ُ.ا١تموؿ دكر لعب ٨تو تسعى -متصادمة حىت ك ٥تتلفة بسياسات غايات ك توجهات ذات-خارجية أـ كانت داخلية

 االنعكاسات االمنية ( 1)
يربط " يوىاف غالتونغ" ُب نظريتو حوؿ " العنف البنيوم" بُت فكرة ضعف التوزيع كعدـ عدالتو بربكز االزمات 

لداخلية ، كخاصة عندما تكوف أزمة ا٢توية مرتبطة ٔتكوف اجتماعي متمركز جغرافيا، ما قد ينتج عنو انفصاؿ عن الدكلة ا

                                                           

رسالة ماجستَت ُب العبلقات الدكلية، قسم العلـو السياسية ، جامعة اٞتزائر ، المشكلة االمنية في منطقة الساحل االفريقيأبصَت ٤تمد طالب ،  - ُ
 .َِ، ص: َُُِ، 
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٦تا يؤدم أب انفبلت أمٍت كاهنيار الدكلة كانتقاؿ التهديدات لدكؿ اٞتوار.كىذا ما ٯتكن تطبيقو على االزمة ُب مشاؿ 
 ُمإب.

 ا١تثاؿ سبيل على منها عديدة ٖتديات ْتـز تواجو أف اٞتوار دكؿ على تفرض عسكرية تداعيات ٔبإ باالضافة
 كاف  أيا السبلح كمصادرة كضبط ا١تسلحُت تسلل كمنع للمراقبة اٟتدكد على كاألمٍت العسكرم التواجد تعزيز اٟتصر ال

  2ا١تالية. اٟتدكد داخل ٤تصورة كإبقائها اٟترب الحتواء أساسي كشرط  مصدره

 القتصادية واالجتماعية:االنعكاسات ا( 2)
ال شك اف الفشل الدكالٌب ُب مإب سيكوف خليقا بأف يلحق أضرارا جسيمة باقتصاديات البلداف الساحلية إذ 
أنو سيستهدؼ ضرب ما قد تصل إليو يده من منشآت كبٌت ٖتتية اقتصادية. كسيسعى من خبلؿ خطف الرىائن 

التنقيب كاالستكشاؼ ُب ا١تنطقة. كسيعمل على اٟتيلولة بكل  كتركيع األجانب إٔب القضاء على السياحة كأعماؿ
الوسائل ا١تتاحة دكف إقباؿ الفاعلُت االقتصاديُت األجانب على االستثمار ُب بلداف ا١تنطقة من خبلؿ هتديد كجودىم 

ٓب يتم  كعرقلة أنشطتهم كٗتريب ما يقيمونو ىناؾ من منشآت كآليات إنتاج. كال ريب أنو سيكوف من شأف ذلك إذا
التصدم لو، أف ينعكس سلبا على كتَتة النماء االقتصادم كالتطور االجتماعي كالتكنولوجي كالعلمي ُب ىذه البلداف، 

 .كسيعيق بالتإب مسَتهتا ٨تو اٟتداثة كالتمدف
ل أب اف دكؿ منطقة الساحل االفريقي كجدت نفسها أماـ دكلة فاشلة ٕتسدىا اٟتالة ا١تالية، فالنزاع ُب مإب أد 

اعبلف كياف أزكادم أشبو باٟتالة االزموية الفاشلة كاليت تشبو ُب خصائصها الفشل الصومإب كاالفغاين، كما ستجره 
الحقا من أزمات ترتبط مفصليا يتوسيع رقعة التهديدات الصلبة كالناعمة من انتشار للبلجئُت كزيادة نسبة ا٢تجرة غَت 

حداث موجة من ىجرات الطوارؽ أب الدكؿ اجملاكرة ليبيا كاٞتزائر* الشرعية، اذ ادل النزاع ُب مإب أب ا
كالنيجر...بسبب تصعيد أعماؿ العنف ، اين ٞتؤكا أب ا١تناطق البًتكلية كالتجمعات السكانية ٦تا أدل أب خلق ٣تموعة 

ويض العديد من القيم من ا١تشاكل.ىؤالء البلجئُت يقوموف بتهديد التجانس االجتماعي لدكؿ ا١تنطقة كيسا٫توف ُب تق
االجتماعية من خبلؿ تغيَت الًتكيب االثٍت كالثقاُب كالديٍت كاللغوم ، اضاَب أب صعوبة مراقبة نشاطهم حيث ٖتولوا أب 

   ّعمليات هتريب االسلحة كا١تخدرات عرب الصحراء الكربل.

                                                           

، رسالة ماجستَت ُب العبلقات الدكلية، قسم العلـو السياسية لكبرىالمقاربة الجزائرية تجاه التحديات االمنية في منطقة الصحراء انبيل بويبية،  - ُ
 .ْٔ،ص: َُُِ، جامعة اٞتزائر ، 

، َُِِجويلية  3 بتاريخ للدراسات ، اٞتزيرة ، مركزاإلفريقي الساحل منطقة االستراتيجية الجزائرية تجاه التطورات االمنية فيبوحنية قوم،  - ِ
  http://studies.aljazeera.net/reports/2012/06/20126310429208904.htmمتحصل عليو من : 

 
 َِخ ، موقع صحراء ميديا، بتاريالتداعيات االمنية واالنسانية الزمة شمال مالي على المنطقة المغاربية٤تمد األمُت كلد الكتاب،  - ّ

 http://www.saharamedias.net، متحصل عليو من:  َُِّفرباير
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 المحور الثالث

عادة بناء الدول  ة في منطقة الساحل االفريقينحو استراتجية إلدارة النزاعات االثنية وا 

 معُت مدل ٢تا يبقى شكل سببا مباشرا للفشل الدكالٌب ُب مإب ، لكن النزاع االثٍت أف ذكره سبق ٦تا تبُت لقد
 بسبب ىينا أمرا ليس للمشاكل اإلثنية منشودة حلوؿ إ٬تاد معو، اف التعامل سبل إ٬تاد يستوجب السليب التأثَت من

 القريب ا١تدل على منها خطوات للتخفيف لوضع التفكَت من ٯتنع ال ذلك لكن ىرة،الظا كمكونات أسباب تعقد
 اإلثنية ؛ كالنزاعات الفشل الدكالٌب بُت التأثَت ثنائية االعتبار بعُت األخذ البعيد. ٬تب ا١تدل على كلية عليها كالقضاء

 كاستقرار منطقة الساحل . ألمن ا١تمهدة األرضية خلق بغية األخَتة ىذه من للحد طرؽ ٬تب استخبلص إذ

 : أثر السياسات االثنية عمى استقرار الدولة في منطقة الساحل االفريقيأواًل  
للسياسات االثنية دكر كبَت ُب التأثَت على استقرار الدكلة ُب منطقة الساحل االفريقي، اذ ينبغي على دكؿ 

ادية كاجتماعية، باالضافة أب تأثَت  العوامل ا١تنطقة تبٍت عدة اصبلحات داخلية ُب عدة مستويات سياسية كاقتص
 ا٠تارجية اليت من شأهنا ا١تسا٫تة ُب استقرار دكؿ منطقة الساحل االفريقي كمواجهة ٖتديات الفشل الدكالٌب.

 أثر السياسات االثنية الداخلية ( 1)
 االصالحات على المستوى االجتماعي:  -أ

 إٔب معُت تفكَت ٪تط من الذىنيات تغيَت ُب دكره بسبب كذلك اإلصبلح خطوات أكؿ الثقاُب اإلصبلح يعترب
 تساعد تعليمية سياسات كإتباع اإلفريقية باألقطار الًتبوية ا١تناىج تغيَت من اإلصبلح يبدأ حيث معاكس، آخر ٪تط
 إضفاء سبل التعليمية السياسات ىذه تضمُت على كالعمل ا١تختلفة اإلثنية اٞتماعات بُت كالتسامح التفاىم ٖتقيق على
 مشًتؾ شعور كخلق ٚتاعة بكل ا٠تاصة كاالحتفاالت اللغوم بالتنوع االعًتاؼ طريق عن العنصرية كنبذ التسامح ركح

 الثقافة ينقل أف شأنو من ىذا الوطنية، الوحدة لبناء التخطيط أجل من كذلك للقبيلة الوالء كٕتاكز الوطنية با٢توية
 الوحدكم. الوطٍت فقاأل إٔب اإلثٍت الفضاء من اإلفريقية

 االصالحات على المستوى االقتصادي:  -ب
 ا١تدخبلت بُت التوازف إحداث على كالقدرة ا١تختلفة اٞتماعات ١تصاّب ٘تثيلو على اٟترص النظاـ على ٬تب
 أسباب من العديد أف سابقا لنا تبُت فكما ، التوزيعية كالعدالة ا١تساكاة أسس على اٞتماىَت ٟتياة كالتطوير كا١تخرجات

 التكاليف أف أف تعي السياسية األنظمة على كعليو االقتصادم التهميش ىو ا١تنطقة ُب اإلثنية النزاعات اندالع
 أ٨تاء ُب مبلحظتو ماأمكننا كىو بكاملها سياسية أنظمة اهنيار إٔب تؤدم كقد كبَتة تكوف االقتصادم للفشل السياسية

 تكافؤ مبدأ كٕتسيد ١تطالبها تسويات كإ٬تاد اٞتماعات بُت التفرقة دـع ٬تب ذلك تفادم أجل فمن القارة، من عديدة
 زيادة على ذلك كانعكاس كاألنظمة ا١تواطنُت بُت ثقة خلق إعادة أجل من كذلك الفقر كمكافحة النمو كزيادة الفرص
 ُ.إفريقيا ُب اٟتكم أزمة ٤تاكر أحد ٘تثل اليت األخَتة ىذه ، كشرعيتو النظاـ شعبية

                                                           

 .ُُْنفس ا١ترجع، ص:  - ُ
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 الحات على المستوى السياسي: االص -ج
 الدٯتقراطي ا١تسار كتطوير اإلثنية النزاعات مشكلة مع التعاطي حوؿ بأفكار ا٠تصوص هبذا السياسي اجملاؿ يعج

 أداة ىو السلطة تقاسم كالفيدرالية،  فمبدأ السلطة تقاسم مبدأ كٕتسيد التوافقية الدٯتقراطية األفكار؛ ىذه ٚتلة كمن
 تقاسم أماـ عقبة أخطر كتبقى اٟتكم، ُب ا١تعارضة األطراؼ إشراؾ طريق عن السبلـ كبناء عاتالصرا كتسوية ١تنع

 األطراؼ ىذه كفاءة عدـ ىو ا١تبدأ إزاء ا١توجو النقد لكن ُصلبة. أغلبية كجود ىو ا١تنقسمة اجملتمعات ُب السلطة
 أعقبت اليت العنف فأعماؿ كينيا نم كا١تثاؿ العملية ىذه تكلفة ارتفاع ككذلك اٟتكم ُب فاعبل جزءا لتكوف

 كزارات ٗ إنشاء إٔب أدت ا١تشاركة ىذه الوزراء من كبَت ائتبلؼ تشكيل إٔب أدت ََِٖ أكائل ُب الرئاسية االنتخابات
 ا١توارد تكوف كعليو مساعدا كزيرا َٓ إٔب باإلضافة الرئيسيُت اٟتزبُت بُت مناصفة كزيرا  َْ إٔب اجملموع ليصل إضافية

 ُب التنافسية مبدأ على التقاسم ىذا انعكاس كمدل اٟتكومة لتقاسم الكبَتة القوة مثل ىذه لتشغيل كبَتة ا١تطلوبة ةا١تالي
 ٕتارب ككجود الواقع إٔب بالنظر إفريقيا ُب للتطبيق األقرب ىي الفيدرالية تعترب خاصة نظر كجهة كمن الدٯتقراطية. اٟتياة
 كإثيوبيا إفريقيا جنوب نيجَتيا، كىي الظاىرة حدة من التخفيف ُب تفاكتةم كبنسب ما حد إٔب ناجحة كانت ٦تاثلة
، إٔب مستمرة كىي  التضحية دكف الوطنية الوحدة على للحفاظ لسعيها نظرا إفريقيا ُب الفيدرالية تطبيق كاحتماؿ اليـو

 بإظهار فئة لكل اجملاؿ حكفس اإلثنية كاٞتماعات الببلد أمور تنظيم إٔب كذلك كهتدؼ الدكلة ُب ا١توجود بالتنوع
 اآلخرين. مع التضارب دكف خصوصيتها

 االجتماعية النخب جهود تكثيف يتطلب اإلثنية النزاعات على كالتغلب الدٯتقراطية ٖتقيق إٔب الوصوؿ إف
 اليت الفاسدة القول ضد كالتعبئة ، إثٍت أساس على أحزاب تشكيل كمنع اٞتماىَت لتدعيم سواء حد على كالسياسية

 ٤تددة إشارات على ٭تتوم أال ىو منو يطلب كما دٯتقراطيا يكوف أف يشًتط الذم الدستور على كتتعدل بذلك محتس
 مشاركة إٔب باإلضافة مستقببل، تطرأ قد اليت اإلثنية التطورات بكل ٮتتص فيما ا١تركنة يضمن فهذا اإلثنية، للقضية
  ِة.ثقاف كجود على تعتمد اليت العملية ُب ا١تدين اجملتمع

 أثر السياسات االثنية الخارجية:( 2)
  :اإقليميً  تجسيدىا المنتظر السياسات -أ

 ا١تهاـ: من نوعُت لو أسندت اإلفريقي االٖتاد إنشاء منذ
 .كالقارم الوطٍت ا١تستول على الداخلي البناء- 
 ّ.الدكلية الساحة ُب حقيقي إفريقي تكتل تكوين- 

 الداخلية حالتها إٔب النظر على اإلفريقية الدكؿ إجبار اإلفريقي االٖتاد ُب ةالفاعل الدكؿ فعلى ا١تنطلق ىذا كمن
 غذل الذم األمر الدكؿ بُت كا١تتبادؿ ا١تضاد الدعم ٟتاالت حد كضع خبلؿ من ، إقليمية بقضايا االنشغاؿ قبل أكال

 اإلفريقي التكامل على ذلك انعكاسك  الدكؿ بُت العبلقات على سلبا أثر كالذم إفريقيا اإلثنية الًتاعات انتشار ظاىرة

                                                           

 .ُٖٓ ص ، 2002 كتوبر أ ، االقاىرة ، 152 ،العدد الدكلية السياسية ،٣تلة السالم ومستقبل العظمى البحيراتعلي، حنفي خالد - ُ
 ، متحصل عليو من: 2008 ،الديمقراطية لغياب الثقافية الجذور ،غليوف افبرى - ِ
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 الدكؿ بُت حقيقية تصاٟتية سياسة بإتباع كذلك اإلفريقية للعبلقات جديدة أجندة كضع مع بالتزامن ا١تنشود،كذلك
 التكتل لبناء أساس ىو الداخلي البناء فنجاح منفصلتُت غَت ذكر٫تا السالف فالنقطتُت. العدائية العبلقات ذات

 اإلقليمي.

 ا: ات المنتظر تجسيدىا دوليً السياس -ب
 اعتمد فقد كعليو العا١تية السياسة قضايا كإحدل الدكٕب الصعيد على بارزة مكانة ٖتتل اإلثنية النزاعات إف

 ُب: تتمثل إلدارهتا طرقا الدكٕب اجملتمع
 ُب ا١تسا٫تة ُب ْتقهم ٢تم االعًتاؼ مع اإلثنية اٞتماعات إٔب ا١تنتمُت األفراد حقوؽ تأمُت خبلؿ من  الدولية المعايير -

 منح على كالتأكيد اٞتماعية اإلبادات مرتكيب ١تعاقبة دكلية جنائية ٤تاكم إنشاء إٔب باإلضافة ٘تسهم، اليت القرارات
 .الظاىرة ٟتصر جدا ا١تتضررة لؤلقليات الذاٌب اٟتكم

 ُب السبلـ صناعة أجل من ا١تانعة يةللدبلوماس كإتباعها ا٠تارجية الفواعل دكر على نركز كىنا  الثالث الطرف دور -
 ٦تثبل أك اجملاؿ ىذا ُب باع كلديها دكليا مرموقة كارزمية شخصية تكوف ،كأف ٤تايدة تكوف أف شرط ا١تضطربة ا١تناطق
 ُ.أخرل إقليمية أك دكلية جهات أك رٝتية ٟتكومة

 من التخفيف ُب جهوده تقتصر بل النزاعات من للحد آليات ٯتلك ال الدكٕب اجملتمع أف إٔب ٩تلص سبق ٦تا    
 فإف . كعليو-مثبل كالبلجئُت– آلثارىا كا١تؤقتة النسبية كا١تعاٞتة الدكلية با١تعايَت كالتذكَت الوساطة طريق عن حدهتا
 من ، الدٯتقراطي كالتعثر اإلثنية للمشاكل هنائية حلوؿ إ٬تاد ُب كرغبتها اإلفريقية السياسية األنظمة على يقع الرىاف
 كثَت تشهدىا اليت ا١تشًتكة اإلثنية قضايا مع للتعامل كمدخل اإلقليمي التكامل سبل كتسهيل فعالة دكلة بناء خبلؿ

 . األماـ ٨تو الذاتية اإلفريقية الدٯتقراطية عجلة كدفع القارة مناطق من

 ا:  آليات التكيف مع تحديات الفشل الدوالتي في منطقة الساحل االفريقي ثانيً 
دكالٌب ُب مإب عدة انعكاسات أمنية كسياسية كاقتصادية كاجتماعية على دكؿ منطقة الساحل خلف الفشل ال

 االفريقي، االمر الذم يفرض تبٍت عدة آليات كعلى مستويات عدة من اجل التكيف مع ٖتديات ىذا الفشل. 

 والرفاه( والقانون الحق )دولة الدولة مستوى على التكيف آليات ( 1)
 كاجملتمع الفرد مستول على ديات الفشل الدكالٌب ُب منطقة الساحل ٖتقيق االمن االنساين مواجهة ٖت تتطلب

 ُب با١تسا٫تة كفيلة كالرفاه كالقانوف اٟتق على ا١تبنية القوية الدكلة أف ذلك-كهدؼ كليس كوسيلة -قوية دكلة كجود
 الدكلة اهنيار ١تنع استباقية كسيلة يعترب كالرفاه كالقانوف اٟتق دكلة بناء ٍب إف .األفريقي ُب الساحل اإلنساف أمن ضماف

 الفشل حالة من للخركج عبلجية ككسيلة ا٢تيئات الدكلية، حسب ََِِ حدكد ُب ا١تتوقع الساحل ُب
 فإنو ايحملي ا١تستول على اإلنساين األمن ٖتقيق يضمن قوية دكلة كجود كاف إذا ٧تد أنو ىدا إٔب باإلضافة.ا١توجودة
 مع التكيف على قادر قوم إقليم إٔب بالنتيجة يؤدم قوية دكؿ ،فوجود كالدكٕب كاإلقليمي اٞتهوم تولا١تس على كذلك

 . األكركيب اإلٖتاد دكؿ ُب ىو اٟتاؿ كما اإلنساين األمن ٖتديات

                                                           

 .ُِْ،ُِّص: -، صمرجع سابقبلعيد ٝتية ،  - ُ
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 آليات تحقيق األمن االنساني في منطقة الساحل االفريقي (2)
 اليت كا١تؤسسات اآلليات من ٣تموعة تطوير تستدعي الوطٍت() ايحملى ا١تستول على األمن ٖتقيق أف القوؿ ٯتكن

 كاليت الساحل ُب اإلنساين لؤلمن ا١تهددة ا١ترضية الظواىر ٢تتو انتشار أك تفاقم أك ظهور من إستباقية بصفة ستمنع
 ُمنها: 

 بُت جامع قيمي منظور حكم( حسب فلسفة األفريقي )بناء الساحل ُب السياسية األنظمة ىندسة إعادة ضركرة-
 .الراشد كاٟتكم الدا٣تة ا١تشاركاتية الدٯتقراطية الرفاه ك كالقانوف اٟتق دكلة اإلنساف حقوؽ

 ٬تب األساس ىذا ك على .كاإلقتصادية كالسياسية اإلجتماعية األزمات مع التعامل ُب استباقية آليات تطوير ضركرة -
 :التالية النقاط خبلؿ من اإلرىاب ك٤تاربة الوقاية أجل من العمل األفريقي الساحل دكؿ على
 .اٞتنائية كالعقوبات كالردع الوقاية هنجي بُت ٕتمع اإلرىاب ١تكافحة مبلءمة تشريعات كضع ضركرة -

 األساسية كا١تتطلبات ا١تبادئ مع ٘تاشيا القائم كللنظاـ للدكلة جديدة ىندسة إعادة عملية ُب الدخوؿ ضركرة -
 .اإلنساف كحقوؽ الرشيد كاٟتكم كالقانوف اٟتق كدكلة ا١تشاركاتية للدٯتقراطية

 العدالة كانعداـ كالتهميش الفقر حدة لتخفيف كاإلقتصادية اإلجتماعية اإلصبلحات عملية ُب اإل٩تراط ضركرة -
 .الفرص تكافؤ كغياب

 االقليمي  المستوى على التكيف آليات( 3)
 دائم ٨تو لتهديدات الفشل الدكالٌب علىسبيبل للتصدم  "كاإلقليمي اٞتهوم" اإلقليمي التكامل أضحى

 عن الدكؿ تعجز كاليت"كالقدًن منها اٞتديد" كا١تخاطر التحديات ١تواجهة فاعلية أكثر طريقا بذلك كىو كفؤة كبطريقة
 ةا٠تطَت  ايحملية ا١تشاكل من فالكثَت الدكلية، ك اإلقليمية ألبعادىا نضرا أك قدراهتا ٤تدكدية نتيجة ٔتفردىا ٢تا التصدم
 منظور من الظاىرة لفهم أقرب- عموما-كوهنا من اإلقليمية كا١تعاٞتة ا١تقاربة أ٫تية الدكلة، كتربز حدكد تتجاكز أصبحت

  .خارجية بأطراؼ كاإلستعانة الرجوع دكف خاص ٤تلي

 التدخل( دون الدولي )التعاون المستوى على التكيف آليات( 4)
 الفاعلُت ألدكار كذلك التطرؽ األفريقي الساحل ُب األمنية تحدياتال مواجهة آلليات الشاملة ا١تقاربة تستدعي

 األطراؼ ٚتيع طرؼ كمن األصعدة كافة على التعاكف يتطلب اإلنساين األمن ٖتقيق أف باعتبار الدكٕب ا١تستول على
 بو. اإلخبلؿ ُب تسببت اليت

 للتنمية األلفية أىداف -أ
 العآب دكؿ ٚتيع تعمل كا١تنظمات الدكؿ أكلويات من أصبح الذم افاإلنس أمن ٟتماية الدكلية ا١تساعي إطار ُب

 تنمية ٖتقيق فكرة إٔب ا١تستند ا١تفهـو ىذا.ا١تستدامة التنمية مفهـو كآليات مضامُت من قسط كلو ٖتقيق على حاليا
  ِسليمة. ئةالبي على كاٟتفاظ التنمية نفس ُب القادمة األجياؿ حق اإلعتبار بعُت األخذ مع اٟتالية لؤلجياؿ

                                                           

 .ُّٔ-ُّٓص: -نفس ا١ترجع، ص - ُ
-Http//www .kamel، متحصل عليو من: َُِّاكتوبر ِّ، التنمية المستدامة المراحل واالىدافكماؿ رزيق،   - ِ
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 األزمات عولمة -ب
 كا١تنسق ا١تشًتؾ العمل إطار ُب الدكٕب اجملتمع كاىتماـ بعناية األخَتة السنوات ُب اإلنساين األمن مسألة حظيت

 الدكلية األطراؼ من الضركرة ىذه اقتضت ،كقد ا١تختلفة كجوانبو ا١تتعددة كمستوياتو ا١تفهـو ىذا طبيعة تقتضيو ١تا نظرا
 أك كالوسائل اٟتدكد ىبلمية مهمة لتصيح مكافحتها كمستويات آليات بذلك كتوسع التهديدات مصادر تعوٓب أف

 أشكاؿ ُب العا١تي ا١تستول على ٖتركات بذؿ إٔب الدكلية األطراؼ سعت اإلطار ىذا األزمات، كُب بعو١تة مايعرؼ
 ٯتكن من ناحية اخرل ال .اإلنساف أمن وياتمست من للرفع لتحقيقها الدكؿ تسعى كأىداؼ برامج ٔتثابة اعتربت ٥تتلفة
 كإقتصادية تنموية حركة بعث دكف من األفريقي الساحل منطقة ُب األمن كاستباب اإلجتماعي اإلستقرار ٖتقيق تصور

 حجر ٯتثل الذم التنموم للحل بديبل يكوف أف ٔتقدكره ليس الغربية الدكؿ تقدمو الذم األمٍت اٟتل أف ا١تنطقة، غَت ُب
 ا١تساعدات  ْتجم يقارف ال العسكرية ا١تساعدات فحجم األفريقي الساحل منطقة ١تشاكل عبلج أم ُب كيةالزا

 ُا١تستويات. دكف تبقى كاليت كالتنموية اإلقتصادية

 الخاتمة
النزاعات االثنية مثلت عقبة أماـ بناء الدكلة ُب منطقة الساحل االفريقي  ، فهي تأثر على االمن االنساين 

 التعامل ُب السياسية األنظمة عجز االثنية ك النزاعات كجود من ناحية اخرل ،اتوالقومي ٔتختلف ابعاده كمستويكاألمن 
 كالتحديات للمخاطر منطلقا بأنو األفريقي الساحل إٔب النظر ٯتكن مطلبا ملحا، فبل حلوؿ ُب التفكَت أمر جعل معها،

 البعد ٤تل حلت كاليت ا١تخاطر، تلك لربكز خصبة أرضا جعلها ١تنطقةا تعيشو الذم الفراغ أف األمر ُب ما كل األمنية ،
 أف كما األفريقي الساحل ُب اإلنساين األمن لتحقيق كافية غَت تبقى ا١توجودة الساحل، فاآلليات إعمار ك التنموم

 ١تظاىر ا١تؤدية ةكاٞتوىري اٟتقيقية األسباب عن البحث دكف فقط، األمٍت اٞتانب على أكرب بصفة ركزت اآلليات ىاتو
 ٖتقيق ُب اإلنسانية األمنية ا١تقاربة ٧تاعة اذ تربز ا١تستدامة. التنمية عملية على الًتكيز تتطلب كاليت ا١تختلفة االنفبلتات

 اٞتوع الفقر ا١تنطقة ُب األمنية للتحديات كاٞتوىرية العميقة لؤلسباب ٥تاطبتها خبلؿ من األفريقي الساحل ُب األمن
 .األكبئة
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 ئمة المراجعقا
 : المراجع العربيةأواًل 
رسالة ماجستير في العالقات الدولية، قسم العلوم أبصير محمد طالب ، المشكلة االمنية في منطقة الساحل االفريقي،  (1
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 شرق انسوداٌ  حتدياث بُاء انسالو يف إفريقيا , يع إشاراث خاصت نتجربت

 ميدي دىب حسن
 جامعة إفريقيا العالمية -رئيس قسم العموم السياسية 
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يقصد بعملية بناء السبلـ ترسيخ داعائم السبلـ كاإلحساس باألمن كبناء جسور الثقة ُب مرحلة ما بعد اٟترب ، 
 عزيز السبلـ.كبالتإب فهي تعد من العمليات الصعبة اليت قد تواجو األطراؼ ا١تعنية بت

بالنظر إٔب إفريقيا يبلحظ إهنا تواجو أزمات سياسية كإجتماعية كإقتصادية حادة قادت إٔب صراعات متعددة 
كمتباينة ، بعضها ظلت مستمرة بينما ٜتدت البعض األخر "إٔب حُت" ، كىذا األمر يتطلب ضركرة إتباع إسًتاتيجيات 

أخرل إٔب خانة اٟترب كىو إسًتاتيجية بناء السبلـ كتبعاهتا .ُب بعض جديدة من أجل أف ال تعود ىذه اجملتمعات مرة 
اٟتاالت كجدت بعض األزمات اإلفريقية إىتمامان خاصان من اجملتمع الدكٕب ك األمم ا١تتحدة اليت سعت إٔب تقدًن 

لكنها كاجهت ٖتديات ك  -" كما حدث ُب دكليت ليبَتيا ك السَتاليوف كالكنغو "  -ا١تساعدات لبناء السبلـ ُب إفريقيا 
ٚتة أرتبطت بعمق الصراع كفساد النخب ك مقاكمة أطراؼ الصراع كٕتاكز مرارات ا١تاضي كفقر اجملتمعات ايحملية 

كإدارة ا١توارد ، كٖتييد البعد  ”security sector reform“ كتقاليدىا ، كمتطلبات تطوير كإصبلح القطاع األمٍت
 ا٠تارجي.

ب األفريقية فأف الدكلة السودانية ُب أخر ثبلث عقود كاجهت حركبان طرفية  كأزمات ككما ىو اٟتاؿ ُب التجار  
سياسية عمقت شقة ا٠تبلفات بالقدر الذم ىدد بقاء كإستمرارية الدكلة السودانية ، ككاف أبرزىا اٟترب األىلية ُب 

ان مشكلة شرؽ السوداف اليت ـ ،  كمشكلة دافور كأخَت َُُِجنوب السوداف ك الذم إنتهى بإنفصاؿ اٞتنوب ُب عاـ 
ـ مذكرة مؤ٘تر البجا( قبل أف يتجدد الصراع ُب ُّٓٗإرتبطت ٔتطالب تنموية منذ كقت مبكر من إستقبلؿ السوداف )

منتصف التسعينيات من القرف ا١تاضي كإنتهت بإتفاقية سبلـ الشرؽ كإنشاء صندكؽ إلعادة إعمار الشرؽ كبناء السبلـ  
ٚتة ستكوف ٤تور تناكؿ الورقة .كعليو ستتناكؿ ىذه الدراسة ٤تاكر تتضمن إطاران نظريا ١تفهـو  إال أهنا كاجهت ٖتديات

بناء السبلـ ك٣تتمعات ما بعد اٟترب ك٪تاذج لبناء السبلـ ُب إفريقيا كاألزمة السودانية كمشكلة شرؽ السوداف كٖتليل 
 كتقييم لعملية بناء السبلـ بشرؽ السوداف.

  مفيوم بناء السالم -
تعد عملية بناء السبلـ من العمليات ا١تهمة اليت تقـو هبا ا١تؤسسات الدكلية ُب كقتنا ا١تعاصر من أجل حفظ 
األمن كالسلم الدكليُت كٟتفظ كرامة اإلنساف ، كقد تطورت ىذه العملية نتيجة ٞتهود الدكؿ كا١تنظمات الدكلية اليت 

كانت تسعى إل٬تاد صيغة لعدـ العودة إٔب مرحلة اٟترب كتقليل   نشأت ُب مطلع القرف العشرين )عصبة األمم( ، كاليت
٥تاطر النزاعات الدكلية كاٟتركب ، لذلك تدرج ىذا ا١تفهـو من مفهـو األمن اٞتماعي إٔب الدبلوماسية الوقائية 

Preventive diplomacy   كمن ٍب إٕب صناعة السبلـ peace making  فرض السبلـ ،Peace  Enforcement ظ كحف
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)جوزيف  building state   كأخَتان بناء الدكلة peace buildingكبناء السبلـ  peace keeping السبلـ
 (. ُِٗ.صُٕٗٗ.

مؤخران إرتبط ىذا ا١تصطلح بأمم ا١تتحدة ٦تا أدم إٔب شهرتو كإتساع  يدخل حيز اإلستخداـ الواسع بعد أف كرد  
ـ ، كمنذ ذلك ُِٗٗلدكتور بطرس بطرس غإب خطة سبلـ دكلية عاـ ُب مبادرة األمُت العاـ الراحل لؤلمم ا١تتحدة ا

اٟتُت أصبح ا١تصطلح يستخدـ على نطاؽ كاسع للداللة على مرحلة ما بعد اٟترب كنشاط ٣تتمع السلم ، كاليت 
 تتضمن عملية مصَتية مثل التنمية كبناء ا٢تياكل كمؤسسات اٟتكم كبناء قدرات ا١تنظمات غَت حكومية ٔتا ُب ذلك

 .(Schilling.2012.pg.28)ا١تؤسسات الدينية
إذف عملية بناء السبلـ عملية تسبقها عدة عمليات كقائية من أجل تريسخها ُب اجملتمعات اليت عانت من 
مررات اٟتركبات كالصرعات الدامية ، فهي عملية تنطوم عليها ٣تموعة من التدابَت اليت تستهدؼ اٟتد من ٥تاطر 

ٔب الصراع من خبلؿ تعزيز القدرات الوطنية ُب كل ا١تستويات من أجل إدارة الصراع، كإٔب إرساء االنتكاس أك العودة إ
أسس السبلـ ا١تستداـ كالتنمية .ككذلك تعرؼ عملية بناء الدكلة ىو عملية ٤تلية لتعزيز القدرات كا١تؤسسات ك شرعية 

 للناس كالفئات االجتماعية كالسياسية.  الدكلة ، كخلق تفاعبلت بُت اجملتمع كالدكلة ك اليت تقدـ ا٠تدمات

عملية بناء السبلـ بأهنا العملية اليت هتدؼ ُب جوىرىا منع كحل   Necla Tshirgiك تعرؼ نيكوال تشرغي  
النزاعات العنيفة ، بتعزيز السبلـ بعد إف يكوف العنف قد انقص منو ، كبالتإب فهي هتدؼ لتجنب الوقوع فيو ٣تددا ُب 

النزاع، فعملية بناء السبلـ تسعى ١تعاٞتة األسباب اٞتذرية للنزاع ، ٔتا فيها من األسباب السياسية، مرحلة ما بعد 
 ا٢تيكلية ،االجتماعية ،الثقافية ، االقتصادية ..."

ك٬تمع بُت الوقاية من اٟترب)إزالة أسباهبا( ،حل النزاع )اإلتفاؽ(ك إعادة االستقرار ١تا بعد النزاع )السبلـ( ، ك 
اف بناء السبلـ ىو أفضل تصور لنشاطات موجهة ٨تو األىداؼ ا١تشًتكة ، ك جوىره تعريف بناء السبلـ تشَت  يوضح

إٔب عمليات لبناء ا١تؤسسات ك البٌت التحتية للمجتمعات اليت عانت من اٟتركب األىلية كالنزاعات ، كبناء عبلقات 
انت ُب حالة حرب،كىذا ٔتعاٞتة األسباب العميقة للصراع سلمية تقـو على أساس ا١تنفعة ا١تتبادلة بُت الدكؿ اليت ك

 )رياض.ب.ت(.

 مفيوم بناء السالم والمفاىيم ذات الصمة -
ُب أدبيات السياسة الدكلية تتداخل عدد من ا١تفاىيم ا٠تاصة بعملية السبلـ كاألمن العا١تيُت، كأحيانان قد  

 بل أكثرىا تداخبلن ىي:ترتقي ىذه التداخل للدرجة ا٠تلط بُت ىذه ا١تفاىيم كلع

  Preventive diplomacyالدبلوماسية الوقائية  -1
تعترب الدبلوماسية الوقائية من ميكانيزمات بناء السبلـ األكلية كيقصد هبا العمل على منع نشوء منازعات بُت 

 عرؼ مايكل س. لونداألطراؼ، ككاٟتيلولة دكف ٖتوؿ ا١تنازعات القائمة إٔب صراعات كالعمل للحد من انتشارىا ، كي
Michael S. Lund مؤلف كتاب "منع الصراعات العنيفة: إسًتاتيجية للدبلوماسية الوقائية"، ك٭تدد بأهنا "اإلجراءات ،

ا١تتخذة ُب األماكن ا٢تشة لتجنب التهديد أك استخداـ القوة ا١تسلحة كا١تظاىر ذات الصلة من اإلكراه من قبل دكؿ أك 
ات السياسية اليت ٯتكن أف تنشأ نتيجة لعدـ االستقرار االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي ة ٚتاعات، لتسوية ا٠تبلف

 (Wikipedia. May 3. 2016) ." كالدكٕب
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كتطور مفهـو الدبلوماسية الوقائية نتيجة لتيقن اجملتمع الدكٕب كاألمم ا١تتحدة ُب أعقاب اٟترب الباردة بإرتفاع  
ز على الدبلوماسية الوقائية من قبل األمم ا١تتحدة كا١تنظمات اإلقليمية كشبكات كلفة إدارة الصراع لذلك سعت للًتكي

تدابَت  تقصي اٟتقائق ، ، عديدة مثل التحذير ا١تبكر للصراع ا١تنظمات غَت اٟتكومية كالدكؿ ، كتشمل تدابَت كقائية
ا١تساعدات اإلنسانية كإنشاء مناطق منزكعة  بناء الثقة ، اإلنتشار الوقائي للقوات على األرض ُب ا١تناطق ا١تتوترة ، تقدًن

 (.ُِٗص.ـُٖٗٗ.السبلح.)ٛتاد 

  Peacekeeping حفظ السالم -2
يقصد ْتفظ السبلـ اٞتهود اليت تتخذ أثناء النزاع بغرض ٗتفيضو أك إزالة مظاىر النزاع كالوصوؿ ١تستول 

يكوف الغرض من حفظ السبلـ ليس  البلعنف ، حيث ٯتكن معها إستكشاؼ أساليب للحل ك إصبلح النزاع ، كقد
حل النزاع من جذكره ك إ٪تا إستعادة البلعنف ، كإذا كانت اٞتهة ا١تسئولة عن حفظ السبلـ منظمة دكلية يكوف دكر 
قواهتا على األرض مهمتها متابعة حفظ السبلـ كالفصل بُت القوات ا١تتقاتلة كالدفاع عن النفس دكف اف يكوف مهمتها 

 (.   ّْٖص .ََِٓ .قتالية .)فالنستُت

  Peace Making صنع السالم -3
يشَت صنع السبلـ إٔب اٞتهود ك العمليات اليت تتضمن أم عمل يهدؼ إٔب دفع األطراؼ ا١تتحاربة للتوصل إٔب 
إتفاؽ سبلـ من خبلؿ الوسائل الدبلوماسية السلمية كتهيئة مناخ التفاكض ك التحاكر بُت األطراؼ ك استعماؿ الوسائل 

لوماسية ٟتل النزاع ، ك ٕتدر اإلشارة إٔب أف صنع السبلـ ال يتضمن إستخداـ القوة العسكرية ضد أم من األطراؼ الدب
إلهناء الصراع ، حيث هتدؼ عملية صنع السبلـ إجبار األطراؼ ا١تتحاربة للتوصل أب تسوية سلمية ٠تبلفاهتم عن 

مم ا١تتحدة إستنادان على  الفصل السادس من ميثاؽ األمم طريق الوساطة كغَتىا من أشكاؿ التفاكض اليت تقدمها األ
ا١تتحدة ، كتقـو األمم ا١تتحدة على حث األطراؼ ا١تسلحة  ُب ا١تيداف لوقف القتاؿ مع العمل من أجل بناء جسور 

بلـ الثقة كرصد أم خركقات على اتفاقات بُت األطراؼ ا١تعنية ، مع تفعيل الشق الدبلوماسي ١تواصلة العمل ٨تو س
 .(Wikipedia.May 5. 2016 ).شامل كدائم، أك لتنفيذ  ما ًب اإلتفاؽ عليو السبلـ

  : Peace Enforcement فرض السالم -4
يقصد هبذا ا١تصطلح فرض عملية السبلـ باللجؤ إٔب إستخداـ القوة ا١تسلحة أك التهديد  إلرغاـ األطراؼ   

ركضة من قبل اجملتمع الدكٕب من أجل اٟتفاظ على السلم ك النظاـ، كُب ا١تعنية على اإلمتثاؿ للقرارات ك العقوبات ا١تف
العادة يتخذ ىذا ا١تسار للحل بعد أف تتفاقم األكضاع اإلنسانية كفقد األطراؼ ا١تتصارعة بوصلة اٟتل ،  ك قد تتضمن 

 (.َُّص.جهود فرض السبلـ إجراءات غَت عسكرية كالعقوبات، ك إجراءات عسكرية )كماؿ ٛتاد 

ىتمام المجتمع الدولي بياأ -  سباب ظيور المصطمح وا 
عملية بناء السبلـ من العمليات اليت إىتدت إليها اجملتمع الدكٕب نتيجة لتطور الفكر اإلنساين ا١تهتم ْتقوؽ 
اإلنساف بالدرجة اإلكٔب كٖتقيق األمن الدكٕب ُب سياؽ تطور النظاـ الدكٕب كظهور فاعليُت دكليُت جدد )ا١تنظمات 

 :(OCHA.2011.pg9)دكلية( خبلؿ القرف العشرين ّتانب بعض األسباب اٞتدية مثل ال
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إرتفاع تكاليف إدارة الصراعات ك اليت تشمل مرحلة حل الصراع كحفظ السبلـ كتأمينو عرب موظفيُت دكليُت  -ُ
 ( .َُص.ََِْ.باإلضافة إٔب أف الصراعات تبدد ا١توارد ك تعيق التنمية )أالف كابية

الصراعات بُت الدكؿ كتناميها ك إتساع دائرة التهديدات األمنية كإنتشار اٟتركات كاٞتماعات العابرة للحدكد  كثرة   -ِ
 اليت بداءت هتدد الدكلة بصورهتا القدٯتة )الشرؽ األكسط كاٞتماعات ا١تتطرفة(.

باٟتركب كالنزاعات كتعاظم  تطور اجملتمعات كظهور ا١تنظمات التطوعية اليت تعمل على تنمية اجملتمعات ا١تتأثرة -ّ
 (.ُْٗص .ـَُُِخولة  .اٞتهد الدكٕب إلرساء الدٯتقراطية داخل الدكؿ ) ٤تي الدين

تزايد دكر الرأم العاـ ُب صنع السياسة ا٠تاجية كإزديادة حركة اإلتصاؿ كالتواصل بُت الشعوب كظهور اإلعبلـ  -ْ
 اٞتديد.

إلنساف كدرع ا١تخاطر الناجة عن النزاعات مثل خطر جرائم اإلبادة تزايد اإلىتماـ بالقضايا ا١ترتبطة ْتقوؽ ا -ٓ
 اٞتماعية كالتطهَت العرقي.

تزايد ا١تخاطر الناٚتة عن الصراعات ا١تسلحة ) إنتقاؿ الصراع كتوسع نطاقو ،خطر اإلبادة اٞتماعية ك اإلرىاب  -ٔ
 كاللجؤ الغَت شرعي كتدمَت البنية التحتية كاألمراض(.

 السالم ، الحقول واألنشطة والبيئاتعممية بناء  -
تشمل عملية بناء السبلـ أنشطة متعددة تعاِب أسباب الصراع كغياب األمن عرب إزالة أسبابو كٖتقيق التقارب 
كا١تصاّب بُت اٞتماعات ا١تتصارعة ، كذلك باإلىتماـ بقطاعات ٤تددة تعزز من فرص السبلـ كإستمراريتو كُب الغالب 

 ة:تشمل البيئات األتي

  security sectorقطاع األمن  :أوالً 
كذلك بالعمل على إزالة األسباب األمنية اليت أدت إٔب قياـ اٟترب كنشوهبا أم تطوير القطاع األمٍت عرب دعم 
ا١تؤسسات األمنية الرٝتية اٟتكومية كدمج القوات ا١تتقاتلة أك تسر٭تهم ، حيث ال ٣تاؿ للقوات الغَت رٝتية ، كىذه 

 .(JICA.2011.pg5)العادة يقصد منها إ٬تاد حلوؿ مرضية للذين كانوا جزءان من الصراع ا١تسلح العملية ُب

 ثانيًا:ترقية وتطوير البيئة السياسية
تعمل األطراؼ ا١تهتمة بعملية بناء السبلـ سواء أف كانت أطراؼ دكلية أك ٤تلية إل٬تاد صيغة للحكم كتطوير  

إٔب عملية التحوؿ الدٯتقراطي بعد أف أصبحت الدٯتقراطية موجة عا١تية ُب أكاخر ا١تؤسسات السياسية كُب الغالب تلجأ 
القرف ا١تاضي ، كبالتإب تسعي ىذه األطراؼ على ٤تاربة الفساد كتعزيز اٟتكم الرشيد كبناء ا١تؤسسات اٟتزبية ك إجراء 

 اإلنتخابات كتطوير ا١تؤسسات العدلية كالقانونية.
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 ة والوفاق الوطنيثالثاً: المصالحة والعدال
ُب ىذا اإلطار تعمل األطراؼ ا١تعنية بعملية بناء السبلـ على ٖتقيق التوافق الوطٍت عرب فتح حوارات مباشرة  

للتسامي كنسياف ا١تاضي ، كذلك بتشكيل ٞتاف للمصاٟتة الوطنية ٘تثل كافة التيارات السياسية كاإلجتماعية ُب داخل 
 دمل جراحات ا١تاضي.الدكلة كفتح حوارات صر٭تة حيت تن

 رابعاً: قطاع اإلقتصاد والرفاىية
يعد اإلىتماـ هبذا القطاع من أىم العناصر اليت تلجب اإلستقرار كالسبلـ ُب اجملتمعات ا١تتقاتلة كا١تتصارعة ، 

اإلقتصاد بإعتبار أف ٧تاح األنشطة األخرم ا١ترتبطة بعملية بناء السبلـ تعمد كليان على النجاحات اليت ٖتقق ُب قطاع 
كالتنمية ، حيث يعتمد تطوير قطاع األمن كدمج ا١تقاتليُت ُب اٟتياة ا١تدنية ك عملية اإلصبلح السياسي كتأسيس البنية 
ٖتتية عليها، فضبلن عن أف معظم الصراعات قد تنشب نتيجة لقصور كضعف القطاع اإلقتصادم كغياب التنمية 

بعد اٟترب دائمان ما تكوف ُب حالة ترقب ٞتائزة التحوؿ اليت تًتبط بأشواؽ كالصراع حوؿ ا١توارد ، كما أف اجملتمعات ما 
  (.              ُٖٓ.صَُُِالرفاىية اإلقتصادية كاإلزدىار)دىب

 (Slutzky . December 2013 )المصدر : من تصميم الباحث استناداً على دراسة :

 أطراف العممية والشراكات الدولية -
كبناء الدكلة أطراؼ دكلية ك٤تلية مثل األمم ا١تتحدة ك ا١تنظمات اإلقليمية كا١تا٨توف الدكليُت تقـو بعملية السبلـ 

كا١تؤسسات ا١تالية الدكلية كاجملتمع ا١تدين كا١تؤسسات الغَت اٟتكومية كالسلطات ايحملية كالقيادات الشعبية كايحملية 
 كالقواعد ايحملية.
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 المالتحديات التي تواجو عممية بناء الس -
تواجو عملية بناء السبلـ ٖتديات عديدة من خبلؿ التجارب ا١تختلفة على ا١تستوم العا١تي  كلعل أبرز ىذه 

 التحديات ىي :

 تحديات داخلية -1
مثل ضعف السلطة كا١تؤسسات السياسية ، ضعف اإلرادة الوطنية كغياب ا١تشركع القومي كضعف البنية 

 اإلقتصادية كإنتشار الفقر

 خارجيةتحديات  -2
ضعف األدكار اليت تقـو هبا ا١تؤسسات كاٞتهات ا٠تاصة بالبلداف ا١تتقدمة إقتصاديان ُب تشكيل ديناميات بناء  -

 السبلـ. 
 (Geneva.2015).اٟتد من التدخل ا٠تارجي أصبح هنجان سياسيان غَت قاببلن للتطبيق عمليان  -
بإيواء ك٘تويل ا١تقاتلُت كا١تعارضة السياسية ٔتا ٮتدـ  تدخل دكؿ اٞتوار ا١تدعومة من قبل الدكؿ الكربل ، كذلك -

 مصاٟتها ُب مناطق النزاعات. 
 ٤تدكدية إضفاء الطابع ا١تؤسسي لبناء السبلـ ُب إطار األمم ا١تتحدة . -
ضعف ا١تنظمات اإلقليمية كالقارية ُب التعامل مع ا١تشكبلت ُب نطاقها اإلقليمي )مثل اإلشكاليات اليت تعًتض  -

 ٣تلس السلم كاألمن اإلفريقي من ضعف التمويل( كضعف الدعم اللوجيسيت ا١تقدـ من ا١تنظمات الدكلية عمل 
 إختبلؼ األجندة بُت اجملتمع الدكٕب كالقول السياسية ايحملية. -

 تحديات منهجية وإدارية -3
 ..(Geneva.2015)عدـ كجود تصور مشًتؾ لبناء السبلـ ال يزاؿ يشكل ٖتديان كبَتان  -
ضعف اٞتانب ا١تهارم كاإلحًتاُب لدم بعض ا١توظفيُت الدكليُت كقوات حفظ السبلـ ُب التعاطي مع بعض  -

ا١تشكبلت ايحملية اليت يصعب فهمها العميق كبالتإب قد يصبح ا١توظف الدكٔب جزءان من ا١تشكلة كليس اٟتل )عمليات 
 (.اإلغتصاب اليت قاـ هبا قوات حفظ السبلـ اإلفريقية ُب دارفور

ضعف ا١تنظمات الدكلية ُب متابعة كتنفيذ ك٘تويل عمليات بناء كحفظ السبلـ بالقدر الذم يؤدم إٔب تشتيت جهود  -
ىذه ا١تنظمات خاصة ُب حاؿ كجود أكثر من نزاع أك صراع يتصدر ا١تشهد )إندالع حرب دارفور قلل من قيمة توقيع 

 إتفاقية نيفاشا كمتابعة تنفيذىا(.

 بناء السالم في إفريقيا "تجارب إفريقيةنماذج لعمميات  -
شهدت إفريقيا العديد من الصراعات اليت تسببت فيها عناصر ٥تتلفة للصراع تعلقت بأزمة بناء الدكلة القومية 
اٟتديثة كٕتذر القبلية كٗتلف األنظمة السياسية كضعف بنية الدكلة اإلقتصادية كالسياسية ، كمن ٪تاذج تلك الصراعات 

ت ُب إفريقيا كشكلت ٖتديان للمجتمع الدكٕب ما شهدهتا دكليت ليربيا كالسَتاليوف كاليت كجدت إىتمامان من اليت إندلع
 قبل ا١تنظمات الدكلية لًتسيخ داعائم السبلـ كما ىو موضح ُب اٞتدكؿ األٌب:
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 م في غرب إفريقيايوضح جهود عملية السال (1الجدول رقم )
 المصدر: من تصميم الباحث

 طبيعة الصراع السياسي في السودان وعناصر عدم اإلستقرار -
ـ شهدت صراعات عنيفة ُب عدد من ا١تناطق الطرفية  ُٔٓٗمنذ أف إستقل السوداف عن بريطانيا ُب عاـ  

ـ ، كالصراع ُب منطقة دارفور الذم ُّٖٗكانت أعنفها اٟترب األىلية الثانية اليت إندلعت  ُب جنوب السوداف عاـ 
ـ بعد أف ٘ترد أبناءىا كٛتلوا السبلح ضد اٟتكومة ا١تركزية ، كصراع شرؽ السوداف ََِّشهد تطوران خطَتان ْتلوؿ عاـ 

الذم إندلع ُب منتصف التسعينات من القرف ا١تاضي على خلفية مطالب قدٯتة تعلقت بالتنمية كحركة مؤ٘تر البجا ُب 
ـ. كبالتإب فإف التوتر كعدـ اإلستقرار ُب السوداف ضرب إٕتاىاتو األربعة جنوب كغربان كشرقان كمشاالن ُّٓٗعاـ 

ـ(. كبغض النظر عن إختبلؼ طبيعة الصراع كأسباب الصراع كأمد ُٖٗٗ)ا١تعارضة السياسية كا١تسلحة بعد إنقبلب 
السياسي ُب السوداف ٕتلت ُب عوامل إقتصادية مثل ك قوة ك حٌدة الصراع فإف عناصر كعوامل عدـ اإلستقرار  الصراع،

الصراع حوؿ ا١توارد( ، كعوامل اإلجتماعية ) التهميش اإلجتماعي كالتميز علي أساس عنصرم (،  -) ضعف التنمية
كعوامل أخرل سياسية مثل)أزمة ا١تشاركة السياسية كضعف تغلغل السلطة كإحكاـ السيطرة علي األطراؼ، كدكر القوم 

ية كضعف ا١تؤسسات السياسية( ، باإلضافة للعوامل التأرٮتية ك األثر اإلستعمارم ك ٤تاباة اإلستعمار لبعض السياس
اٞتماعات ك٘تكينهم من الثركة كالسلطة )بيت أسرة ا١تهدم كا١تَتغٍت كا٢تندم كتعزيز قبضتهم اإلقتصادية بالسيطرة على 

بعض العوامل ا٠تارجية مثل التدخل األجنيب كتدخل دكؿ  ـ(.، كما أثرت ُب ذلكَُُِاألراضي الزراعية(. )دىب.
اٞتوار لتحقيق مصاٟتها ا٠تاصة  ك دعم بعض اٞتماعات ايحملية كما حدث ُب دارفور ) حيث دعمت تشاد اٟتركات 
ا١تسلحة الدارفورية كُب شرؽ السوداف دعمت إريًتيا مؤ٘تر البجا كُب اٞتنوب كجدت اٟتركة الشعبية كاٞتيش الشعيب 

 مالحظات طبيعة الحل السلمي وعمليات بناء السالم أسباب الصراع الدولة

بريا
لي

 

ني والتداخل مع دول الجوار *التعدد اإلث
 خاصة سيراليون وساحل العاج.

*سيطرة األقليات األفروأمريكية على 
السلطة وإحتكارىا وتجاىلها حقوق 

الجماعات المحلية األخرى وتكريس 
نظام أشبو بالفصل العنصري عبر 

 الدستور.

دعم تطبيق اتفاقية وقف إطالق النار والسالم، 
نسان، نزع في قضايا حقوق اإل المساعدة

إصالح القطاع  (SSR).السالح، تسريح وإعادة
دمج  (DDR)األمني،

 (2016الجيش.)جونسون.
 
 

م. الثمة الغالبة 2002-م1991استمر الصراع من 
للصراع حول الموارد ال سيما األلماس. شهدت الدولة 

 انهياراً تاماً زىاء عقد من الزمان

ون
رالي

سي
 

جم *سيطرة تخب على موارد الدولة )منا
االلماس في شرق البالد وحرمان سكان 

المنطقة من االستفادة منها قبيلتي المندي 
 والكونو(

 *سوء اإلدارة والفساد
 *عدم القسمة العادلة للثروة.

*تمركز عمليات التنمية في العاصمة 
 وتهميش األطراف.

دعم تطبيق اتفاقية السالم، نزع السالح، تسريح 
 وطنية، دعمدعم الحكومة ال، وإعادة الدمج

،(DDR)  دمج الجيش. ، تقديم المساعدات
اإلنسانية، دعم االنتخابات، توفير األمن و 

للمطارات والمباني الحكومية،  DDRالتنسيق
ومواقع مع أجهزة وىيئات تطبيق وتنفيذ القوانين 

وتوفير الدعم لها، وحماية المدنيين تحت 
األخطار والتهديدات 
 (.2016الوشيكة.)جونسون.

عندما  1991الصراع في سيراليون في مارس بدأ 
( حربا RUFأطلق محاربو الجبهة الثورية المتحدة)

من شرق البالد بالقرب من الحدود مع ليبريا لإلطاحة 
بالحكومة. وبدعم من مجموعة المراقبين العسكريين 

(ECOMOG للمجموعة االقتصادية لدول )
( حاول جيش سيراليون ECOWASغرب أفريقيا )

بداية أن يدافع عن الحكومة، ولكن في العام في ال
التالي قام الجيش نفسو باإلطاحة بها. بعد أن تصاعد 

م تدخل األمم المتحدة لحل 1998الصراع في يونيو 
الصراع الدامي وسمي االمين العام لألمم المتحدة 

 مبعوثاً وقوة لنزع السالح بين المقاتلين
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ـ(.كقد عمقت ىذه العوامل أزمة الوحدة الوطنية  كاإلندماج َُُِعمان مقدران من يوغندا ككينيا كأثيوبيا )دىب.د
 الوطٍت كغياب السبلـ كاألمن بالببلد. 

 شرق السودان :الجغرافيا والهوية -
ثبلثػػة  شػػرقان ، كتنقسػػم إب ّٓ-ِّمشػػاالن كخطػػي طػػوؿ -َُٯتتػػد شػػرؽ السػػوداف ُب بقعػػة جغرافيػػة بػػُت خطػػي 

كاليات  كىي :البحر األٛتر ، كاليػة كسػبل ، كاليػة القضػارؼ ،  كٚتلػة مسػاحة االقلػيم ٣تتمعػة تعػادؿ مسػاحة بريطانيػا 
(.اشػػػهر مػػػدف شػػػرؽ السػػػوداف كسػػبل كبورتسػػػوداف كحلفػػػا اٞتديػػػدة كالقضػػػارؼ. ابػػػرز ِٕٕ، صََِٔالعظمي)سػػلماف،

بطوهنا قبيلػة ىدنػدكة ، بشػاريوف ، ، األمػرار ، اٟتلنقػة ، بػٍت  القبائل اليت تعيش ُب شرؽ السوداف ىي قبائل  البجا كمن
عامر كىم ينتشركف ُب تبلؿ البحر األٛتر ُب أقصي الشماؿ حيت كسبل جنوبػا ، فا٢تدنػدكة يقطنػوف ُب منطقػة سػنكات 

 ألٛتر.كهتاميم بينما البشارم كفهم يعيشوف ُب منطقة هنر عطربة جنوب كسبل كمنطقة أـ علي ك طوؿ ساحل البحر ا

 المشكلة السودانية وشرق السودان -
ظهرت بوادر مشكلة الشرؽ ُب السوداف عندما ظهرت حركات إقليمية با١تنطقة تنادم بضركرة التنمية ، كقد  

ـ( بثبلثة سنوات أكؿ حركة إقليمية با١تنطقة ، كيبلحظ أهنا ُٔٓٗكانت حركة البجا اليت ظهرت قبل عاـ االستقبلؿ )
كما يشَت )تيم   -الية كما ىو اٟتاؿ لدم بعض اٟتركات اٞتنوبية كالدارفورية ، كلعل ذلك يعود ٓب تكن حركة انفص

إٕب تعايشها الطويل سلميان مع القبائل النيلية ، حيث ظلت تتفاعل معا منذ القرف التاسع ا١تيبلدم ، كلكنها  -نبلوؾ( 
خل مع القبائل العربية ، فضبلن عن أف قبائل البجة علي الرغم من ذلك ظلت متمسكة بلغتها األصلية كٓب تتأثر بالتدا

(. ُُْـ ،ص ُْٗٗتشًتؾ مع القبائل العربية النيلية ُب إتباعهم للطريقة ا٠تتمية ا١تنتشرة ُب شرؽ كمشاؿ السوداف )
 كمن األسباب اليت دفعت قبائل البجا إٕب التمرد منذ كقت مبكر من االستقبلؿ:

 مية، حيث أ٫تلت ا١تنطقة ٘تامان من قبل اإلدارة االستعمارية.التخلف االقتصادم كغياب التن -ُ
حرماف الرعاة من مناطق رعيهم التقليدية ُب دلتا حوض القاش نتيجة لقياـ مشركع قاش الزراعي ، كتسبب ذلك  -ِ

 ـ .ُٖٓٗ -ـ ُٓٓٗ -ـ َُّٗ -ـ ُِٕٗ -ـ ُُِٓٗب اجملاعة اليت شهدهتا ا١تنطقة ُب السنوات 
اليت كانت تواجو البجا ُب كربم مدف الشرؽ ، فعلي سبيل ا١تثاؿ كاف البجا يعانوف من فقر  حالة التهميش -ّ

كهتميش ُب مدينة بور تسوداف ، ككانوا يقطنوف األحياء الطرفية للمدينة مثل دًن العرب كيعملوف ُب أعماؿ ىامشية ُب 
  (.ُْٗٗميناء ا١تدينة )نبلوؾ،

بية لتحرير السوداف بعمليات نوعية كنقلت الصراع مع ١تركز ١ترحلة ُب منتصف التسعينيات قاـ اٟتركة الشع
جديدة بعد دخو٢تا جنوب النيل األزرؽ ، األمر الذم أدم إٔب ٖتريك الربكة الراكدة ُب شرؽ السوداف ك نشاط 

عبد العزيز اٟتركات الشمالية ا١تتحالفة معها مثل قوات التجمع الوطٍت كجيش حزب األمة كقوات أنا السوداف بقيادة 
خالد ، كظهور حركات إقليمية مثل األسود اٟترة كعودة الركح ١تؤ٘تر البجا ، كقد كجدت دعمان لوجستيان من إريتَتيا اليت 

 فتحت حدكدىا للمعارضة االسودنية ككفرت ٢تا الغطاء كالدعم.
ـ كاليت أكلت ََِٔأكتوبر ُْإنتهي الصراع ُب شرؽ السوداف بعد توقيع إتفاقية سبلـ شرؽ السوداف ُب 

التنمية نصيبان أكرب من اإلىتماـ ، كًب على إثر ذلك إنشاء صندؽ إعادة إعمار الشرؽ لتنفيذ مشاريع تنموية . كيبلحظ 
إختبلؼ النزاع ُب شرؽ السوداف ُب طبيعتو عن طبيعة الصراع ُب جنوب كغرب السوداف ، باعتبار أف مشكلة اٞتنوب  
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كذلك الرتباطو ٔتمارسات استعمارية أججت ا١تشكلة ،فضبلن عن مشكلة دارفور أيضان  كاف لعنصر التارٮتي دكران مقدران 
لعبت فيها أيادم أجنبية دكران مستًتان ، استغلت تناقضات اٟتياة باإلقليم حيث الصراع ما بُت القبائل الرعوية العربية 

ُب شرؽ السوداف كعدـ االستقرار كاف موجهان ضد كالقبائل اإلفريقية الزراعية ا١تستقرة ُب القرم كاٟتضر، بينما الصراع 
حكومة ا١تركز من اجل التنمية ، علي الرغم انو اندالع ُب كقت مبكر من فجر االستقبلؿ ؛ كلكن ٓب يكن الصراع 
موجهان من قبيلة معينة أك عرؽ ضد أخر علي الرغم من كجود ٣تموعات عرقية ٥تتلفة ثقافيان ، لذلك نبلحظ أف حدة 

اف اقل با١تقارنة ّتنوب السوداف كدارفور ، كىو ما سهل من ٖتقيق السبلـ كالتوصل إٕب اتفاؽ مع التنظيمات الصراع ك
 ا١تمثلة لسكاف شرؽ السوداف.

 أطراف عملية بناء السالم في شرق السودان  -
كاف مرتبطان   بادرت عدة أطراؼ إلعادة إعمار شرؽ السوداف كحل النزاع عرب مشاريع التنمية بإعتبار أف النزاع

ٔتطالب تنموية ، مثل ا١تا٨تُت الدكليُت )بريطانيا كأ١تانيا كإيطاليا كالصُت كقطر كالكويت كإيراف( كحكومة السوداف 
كصندكؽ إعمار الشرؽ ، كقامت تنفيذ بعضها كفشلت ُب البعض األخر . كتقـو عدد من األطراؼ ٔتشركعات تنموية 

اف ، كيأٌب اإلٖتاد األكريب كبعض الدكؿ األكربية)ا١تانيا، بريطانيا،أسبانيا،إيطاليا( تعزز من عمليات بناء السبلـ ُب السود
مليوف دكالر  لًتسيخ  ٓ.ٖـ مبلغ َُُِْب مقدمة ا١تهتمُت ، ككذلك هتتم اٟتكومة كاليت كقد رصدت اٟتكومة عاـ 

، حيث ساىم البنك الدكٕب بقيمة ـ  بالشراكة مع البنك الدكٕب َُِٔ-َُِْعمليات بناء السبلـ من الفًتة ما بُت 
مليوف دكالر ، إٔب جانب قطر ك الكويت ك الصُت ك الصندكؽ العريب  ُ.ُمليوف دكالر كشركاء التنمية ْتوإب  ٗ.ْ

 ـ(.َُِّإل٪تاء اإلقتصادم كاإلجتماعي )صندكؽ.

 جهود إعمار شرق السودان وعمليات بناء السالم -
 ؽ السوداف ُب األٌب:تنجلي بيئة كأنشطة بناء السبلـ ُب شر 

 قطاع األمن -1
ُب ىذا ا٠تصوص سعت أطراؼ عدة من أجل استبتاب األمن ُب شرؽ السوداف كذلك بالعمل على إعادة دمج 
ا١تقاتليُت الذين كانوا ٭تملوف السبلح ُب اجملتمع بتمليكمهم مشركعات إنتاجية ُب ٣تاؿ اإلنتاج اٟتيواين كفقت الًتيبات 

 إتفاقية سبلـ شرؽ السوداف ، باإلضافة إٔب العمل على نزع السبلح كالسيطرة على مناطق األمنية اليت كردت ُب
   (sudaress, 2016) . النزاعات كفرض األمن فيها

  قطاع التنمية -2
ُب إطار دعم اتفاؽ سبلـ الشرؽ سا٫تت دكلة قطر ُب إنفاذ ثبلثة مشركعات تنموية بوالية كسبل  مثل بناء 

ط شبكة الطرؽ القومية بُت السوداف كاريًتيا عند مدينة كسبل كإنشاء قرم ٪توذجية ُب ٫تشكوريب طريق اسفليت يرب
مليوف دكالر  َُكما خصص الصندكؽ العرىب لبل٪تاء االقتصادل كاالجتماعى منحة بقيمة .كاللفة بوالية كسبل 

كظف ذلك ُب مشاريع ٖتلية مياه ك  الستفادة منها ُب مشركعات ا١تياه يستفاد منها كل كاليات شرؽ السوداف ،حيث
 ـ(.َُِّ( ٤تطة مياه جوفية )صندكؽ.ُٗتنقيتها بقرم عدة بالشرؽ كما  ًب تنفيذ عدد )
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 القطاع السياسي -3
ُب القطاع ًب استيعاب اٟتركات ا١تسلحة ُب شرؽ السوداف كٖتويلها إٔب أحزاب سياسية مع إستيعاب القيادات  

سياسيات على كافة مستويات اٟتكم الفدرإب ك يعد ىذا القطاع من أكثر القطاعات أ٫تية ُب السلطة كتوزيع ا١تشاركة ال
حيث أف الفشل فية قد يتسبب ُب إجهاض اٞتهود ا١تبزكلة ُب القطاعات األخرم، حيث أف إخفاقات التجربة الفدرالية 

١تشاركة السياسية للحركات ا١تسلحة كحالة الفساد كتأخر اإلصبلح السياسي ُب السوداف قد تلقي بظبللو على عملية ا
 .(sudaress, 2016)ُب شرؽ السوداف كالعودة ١تربع اٟترب مرة أخرل 

 الخاتمة
يبلحظ ُب أنشطة بناء السبلـ ك التنمية بشرؽ السوداف حققت ٧تاحات معتربة إال أف بعض ا١تشاريع  فشلت 

رؽ كترؾ تراث األجداد ، فعلي سبيل ا١تثاؿ يبلحظ نتيجة لبعض العادات كا١تعتقدات كالسلوؾ اإلجتماعي ١تواطن الش
رفض قبائل البجا اإلنتقاؿ إٔب مساكن حديثة ًب بناءىا ٢تم كإستمرت العيش ُب مساكنهم القدٯتة ا١تكونة من الوبر 

ان كاألخشاب على مقربن ىذه القرل ، كما أف الفساد اإلدارم كصراع أبناء ا١تنطقة حوؿ الثركة كالسلطة كاف ٯتثل عائق
أماـ جهود السبلـ باإلضافة إٔب ٕتذر القبيلة ُب ٖتديد الوالءات كىو ما ترتب عنها قسمة ا١تناصب السياسية كاإلدارية 
على أسس قبيلية قد تعيد ا١تنطقة إٔب مربع الصراع مرة أخرم كلكن ُب ىذه ا١ترة على أسس قبيلية كجهوية كليس كما  

 كاف على أساس مطالب تنموية.

 توصيات
 .اد دكر فاعل للمؤسسات القاعدية كاإلدارت األىلية ُب عملية بناء السبلـإ٬ت -
 .تطوير السلطة كا١تؤسسات السياسية كزيادة ا١تشاركة السياسي -
 .ضركرة إنشاء مراكز ْتثية لبناء القدرات كالتأىيل -
 ُب اجملتمع.توفَت مشاريع سبل كسب العيش من أجل رفع ا١تستوم ا١تعيشي ك إلستيعاب ا١تقاتلُت  -
 تقوية ا١تنظمات اإلقليمية كالقارية كتوفَت الدعم ٢تا. -
 اإلستعانة ٔتوظفيُت دكليُت كقوات حفظ السبلـ ُب على بقدر عأب من ا١تهارة . -
اإلىتماـ بربنامج تنمية شاملة ١تنطقة شرؽ السوداف ، بإعتبار أف الصراع فيها يأخذ طابعان إقتصادية أكثر من كوهنا  -

 ثقافيا ن كعرقيان. صراعان 
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ادلُطقت اخلانيت يٍ األسهحت انُوويت يف إفريقيا "اتفاقيت بهيُدابا": ادلاضي 
 واحلاضر وآفاق ادلستقبم

 نانيس عبد الرازق فيمي
 ة.جامعة القاىر  –كمية االقتصاد والعموم السياسية  -دكتوراة في العموم السياسية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منطقػػػة جغرافيػػػة ٭تظػػػر فيهػػػا إنتػػػاج أك حيػػػازة وكيػػػة علػػػى اهنػػػا بدايػػػة ٯتكػػػن تعريػػػف ا١تنطقػػػة ا٠تاليػػػة مػػػن االسػػػلحة الن

إلقػاء أك تفريػغ  كحظػر داخػل أقػاليم دكؿ ا١تنطقػة،ك حظػر إجػراء تفجػَتات نوكيػة َب ا١تنطقػة األسػلحة النوكيػة، أك نصػبها
نتشار النوكم ا١تواد النوكية.  كىي أداة من أدكات عدـ اال النفايات ا١تشعة هبا، كما تضع ضوابط خاصة بنقل أك تداكؿ

مصممة ١تنع انتشار األسلحة النوكية  ُب مناطق ٤تددة  ٔتبادرة من الدكؿ ُب ىذه ا١تناطق ،أم تعػرب عػن  ترتيبػات أمنيػة 
مستقلة اك مكملة لًتتيبات دكلية اك إقليمية أخرل ٘تتد على مساحة جغرافية ٤تددة كهتدؼ  إقليمية تتخذ شكل أنظمة

 ية ُب تلك ا١تنطقة . أب منع انتشار األسلحة النوك 

كيعػد إنشػاء ا١تنػػاطق ا٠تاليػة مػػن األسػلحة النوكيػػة كسػيلة للحفػاظ علػػى السػلم كاألمػػن الػدكليُت كأحػػد أىػم السػػبل 
مفهػػػـو  منتصػػػف ا٠تمسػػػينيات كانػػػت بدايػػػة. كُب ر التقػػػدـ ٨تػػػو نػػػزع السػػػبلح العػػػا١تياإلقليميػػػة الػػػيت ظهػػػرت كنتيجػػػة لتعثػػػ
يػػة" ُب األمػػم ا١تتحػػدة كجػػزء مػػن ٤تاكلتهػػا إلقامػػة نظػػاـ عػػا١تي ١تنػػع انتشػػار األسػػلحة "ا١تنػػاطق ا٠تاليػػة مػػن األسػػلحة النوك 

 النوكية.

، عنػػدما كقعػػت معاىػػدة تانًتاكتيكػػات  ُٗٓٗكقػػد عػػرؼ العػػآب ألكؿ مػػرة فكػػرة ا١تنػػاطق منزكعػػة السػػبلح َب عػػاـ 
واء النوكية أك التقليديػة ، ككػاف توقيػع ا٠تاصة ّتعل ا١تنطقة القطبية اٞتنوبية خالية من كافة االستخدامات العسكرية ، س

ا١تنطقػة ا٠تاليػة مػن علػي سػبيل ا١تثػاؿ  ، ىذه ا١تعاىدة دافعان ٨تو االٕتاه النشاء مناطق أخػرل خاليػة مػن األسػلحة النوكيػة
السػلحة كا١تنطقػة ا٠تاليػة مػن ا ُٕٔٗعاـ االسلحة النوكية ُب امريكا البلتينية كالبحر الكارييب ٔتوجب اتفاقية تيبلتللكو 

كا١تنطقػة ا٠تاليػة ُب جنػوب شػرؽ اسػيا) اتفاقيػة بػانكوؾ(  ُٖٓٗالنوكية ُب جنوب ايحميط ا٢تادم )اتفاقية راركتو٧تا( عػاـ 
 .ُٔٗٗ، ك ا١تنطقة ا٠تالية من االسلحة النوكية ُب القارة االفريقية ٔتوجب اتفاقية بليندابا عاـ  ُٓٗٗعاـ 

 Nuclear Weapons Free Zone in Africa (NWFZ)يػة ُب افريقيػا أنشػئت ا١تنطقػة ا٠تاليػة مػن االسػلحة النوك 
بعػد  ََِٗ.ك دخلػت حيػز النفػاذ ُب ُٔٗٗابريػل  عػاـ  ُُٔتوجب اتفاقية بليندابا اليت فتحت للتوقيع  ُب القاىرة ُب

انشػاء  دكلة عليها حسػب مػا نصػت عليػو االتفاقيػة . كيبلحػظ اف اطػوؿ فػًتة زمنيػة بػُت بػدء اقػًتاح ِٖاكتماؿ تصديق 
منطقة خالية كالتوصل اليها ىي حالة التوصل ١تعاىدة انشاء ا١تنطقة ا٠تالية مػن االسػلحة النوكيػة ُب افريقيػا كتبلػغ حػوإب 

، فقد بدأت الدعوة الخبلء افريقيا من االسلحة النوكية ُب االعػبلف الػذم  ُٔٗٗحىت عاـ  ُْٔٗعاما من عاـ  ِّ
، كتعػد اقصػر  ُٔٗٗكفتحت االتفاقيػة للتوقيػع عػاـ  ُْٔٗالفريقية بالقاىرة عاـ اصدرتو القمة االكٔب ١تنظمة الوحدة ا
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فًتة زمنية بُت بدء االقًتاح بإنشاء ا١تنطقة ا٠تالية كالتوصل اليها كاف سبع سنوات ُب ا١تنطقة ا٠تالية من األسلحة النوكيػة 
 (. ُٕٔٗأب  َُُٔٗب أمريكا البلتينية )

ظر انتاج اك تصنيع اك تكديس  اك اقتناء اكاختبار اك حيازة  )ُب صورة ٣تمعة اك كتنص اتفاقية  بليندابا  على ح
غػػَت ٣تمعػػة اك ٣تمعػػة جزئيػػا ( اسػػلحة نوكيػػة كحظػػر البحػػوث اك تطػػوير أجهػػزة متفجػػرة نوكيػػة اك اخضػػاع تلػػك األجهػػزة 

نوكية كٖتظر كذلك التخلص من للسيطرة اك كضعها ُب اقليم الدكؿ األطراؼ  الداخلة ُب ا١تنطقة ا٠تالية من األسلحة ال
النفايػػات ا١تشػػعة ُب ا١تنطقػػة ا٠تاليػػة كام ىجػػـو مػػن االطػػراؼ علػػى ا١تنشػػآت النوكيػػة ُب ا١تنطقػػة ، كتلزمهػػا بتطبيػػق  أعلػػى 

كُب نفس الوقت تتعهد الدكؿ االطراؼ بتقوية آليات التعاكف على  معاير اٟتماية ا١تادية للمواد كا١ترافق كا١تعدات النوكية.
ويات الثنائيػػػة كاإلقليميػػػة كدكف اإلقليميػػػة مػػػن اجػػػل تشػػػجع اسػػػتخداـ الطاقػػػة النوكيػػػة كالعلػػػـو كالتكنولوجيػػػا النوكيػػػة ا١تسػػػت

 ألغراض سلمية من اجل التنمية االقتصادية كاالجتماعية .

–صُت ال-الواليات ا١تتحدة االمريكية-بركتوكوالت  ، األكؿ كالثاين يلزماف الدكؿ  ا٠تمس النوكية )ركسيا ّك٢تا 
فرنسػػا كبريطانيػػا( بعػػدـ اسػػتخداـ اك التهديػػد باسػػتخداـ ام جهػػاز نػػوكم ضػػد ام اقلػػيم داخػػل ا١تنطقػػة ا٠تاليػػة ، كبعػػدـ 
القياـ باختبار ام جهاز متفجر نوكم اك با١تساعدة اك التشجيع على اجػراء ىػذا االختبػار  ُب ام مكػاف داخػل ا١تنطقػة 

لربكتوكػػػوؿ الثالػػػث فهػػػو لفرنسػػػا كاسػػػبانيا بالنسػػػبة لؤلقػػػاليم الػػػيت تتحمػػػل )فيمػػػا يعػػػرؼ بضػػػمانات األمػػػن السػػػلبية( ، امػػػا ا
 ا١تسؤكلية عنها دكليا كاليت تقع داخل ا١تنطقة كيلزمها الربكتوكوؿ باال تسهم ُب ام فعل يشكل انتهاكا لبلتفاقية.. 

كؿ القارة للخيار النوكم ُب إفريقيا مفهـو االمن كاالستقرار كتؤكد نبذ د (NWFZ)كٕتسد اتفاقية بليندابا النشاء 
ُب اطار سعيها لتحقيق السبلـ كاالمن االقليمي كالعا١تي ، كما انشئ ٣تلس السلم كاألمن اإلفريقي ليكوف من بُت اىػم 
أىدافو تعزيز السلم كاألمن كاالستقرار ُب إفريقيا من اجػل ضػماف ٛتايػة كحفػظ حيػاة كرفاىيػة الشػعوب اإلفريقيػة كبيئتهػا 

فقرة أ( كتعزيز كتشجيع ا١تمارسات الدٯتقراطية كاٟتكم الرشيد  ّواتية لتحقيق التنمية ا١تستدامة ) ا١تادة كخلق الظركؼ ا١ت
كسػػيادة القػػانوف كاحػػًتاـ القػػانوف الػػدكٕب االنسػػاين كذلػػك كجػػزء مػػن اٞتهػػود الراميػػة أب منػػع النزاعػػات كٖتقيػػق السػػبلـ ُب 

 القارة اإلفريقية. 

قيػػػة ٍب االٖتػػػاد اإلفريقػػػي دكرا ٦تيػػػزا ُب عمليػػػة التفػػػاكض كالتصػػػديق علػػػى اتفاقيػػػة كقػػػد لعبػػػت منظمػػػة الوحػػػدة اإلفري
االٖتػػػاد  باعتبػػػار اف ميثاقهػػا ىػػػو مرجعيػػػة أساسػػية التفاقيػػػة بلينػػدابا ، باالضػػػافة أب اف منظمػػػة الوحػػدة اإلفريقيػػػة/بلينػػدابا 
ي للسػبلـ كاألمػن ، فػاف اتفاقيػة ا١تنطقػة ا٠تاليػة . ككفقػا ١تفػوض االٖتػاد اإلفريقػىي اٞتهػة ا١تػودع لػديها االتفاقيػة  اإلفريقي

من األسلحة النوكية ُب إفريقيا ىي جزء من اإلسًتاتيجية األكسع لتنفيػذ السياسػة األمنيػة كالدفاعيػة اإلفريقيػة ا١تشػًتكة  ، 
 كأهنا مكوف رئيسي لبناء األمن كالسبلـ لبلٖتاد اإلفريقي .

 عػػة كدكر منظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة/االٖتاد اإلفريقػػي ُب إنشػػاء كتسػػتهدؼ ىػػذه الدراسػػة القػػاء الضػػوء علػػى طبي
(NWFZ) ُب إفريقيا كذلك من خبلؿ استعراض البيئة اإلقليمية كالدكلية إلنشائها كعملية اإلنشػاء ،كآفػاؽ مسػتقبل ىػذه

 ا١تنطقة .
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 البيئة اإلقميمية والدولية -
حينمػا اسػتخدمت الواليػات ا١تتحػدة  ُُْٓٗب عػاـ ُب الوقت الذم دخل العآب فيو أب عصر األسلحة النوكيػة 

القنبلة النوكية على ناجازاكي كىَتكشيما ، كانت الدكؿ اإلفريقيػة ٖتػت االسػتعمار، ٍب شػهدت  الػدكؿ اإلفريقيػة العصػر 
ؿ االمر الذم رفضتو الدك   ُٔٔٗ-َُٔٗالنوكم  من خبلؿ االختبارات النوكية الفرنسية ُب القارة اإلفريقية بُت عامي 

اإلفريقيػػة  بسػػبب اآلثػػار البيئيػػة كاإلنسػػانية.ك طالبػػت الػػدكؿ اإلفريقيػػة فرنسػػا عػػدـ اجػػراء االختبػػارات النوكيػػة ُب أراضػػي 
 القارة، لكن دكف جدكل. 

كعربت  الدكؿ اإلفريقية عن غضبها بالعديد مػن الطػرؽ ، ك اٗتػذت نيجَتيػا ا٠تطػوة االكثػر قػوة بقطػع العبلقػات 
 ، بينما ٚتدت غانا األصوؿ الفرنسية ُب الببلد.. ُُٔٗ بداية عاـ الدبلوماسية مع فرنسا ُب

مػػػن االختبػػػارات الفرنسػػػية كػػػاف  العمػػػل كازاء ا١تخػػػاكؼ مػػػن جانػػػب الػػػدكؿ االعضػػػاء ٔتنظمػػػة الوحػػػدة اإلفريقيػػػة  
،  ُُٔٗشرة عاـ دكؿ افريقية تبنوا قرار اماـ اٞتمعية العامة لبلمم ا١تتحدة ُب دكرهتا ا٠تامسة ع ٖاإلفريقي ا١تشًتؾ من 

من اجل منع اجراء االختبارات النوكية ُب القارة اإلفريقية . لكن نظرا النتمػاءات العديػد مػن الػدكؿ اإلفريقيػة لفرنسػا ُب 
اطػار الفرانكفونيػة فلػم تنضػم دكؿ اخػػرل ١تسػاندة مشػركع القػرار كٓب يفػػتح للتصػويت ، ٍب ًب  تقدٯتػو ُب الػدكرة السادسػػة 

بلمػم ا١تتحػدة حيػث سػاندتو العديػد مػن الػدكؿ اإلفريقيػة ككػاف بعنػواف "اعتبػار إفريقيػا منطقػة غػَت عشر للجمعية العامة ل
ك طالػب ٚتيػع الػدكؿ  اعضػاء االمػم ا١تتحػدة ْتظػر  "Consideration of Africa as a Denuclearized Zoneنوكيػة 

بار اك ٗتزين اك نقل اسلحة نوكية كاحًتاـ إفريقيا اجراء أم ٕتارب نوكية ُب القارة اإلفريقية اك استخداـ القارة الجراء اخت
 ال نوكية . 

كالػذم بػدأ  يضاؼ أب ذلك ، القلق اإلفريقي بسبب  تطوير النظاـ العنصرم ُب جنوب إفريقيا لؤلسلحة النوكيػة
رم ُب كأنشئ ُب الستينات ُب فًتة سعي الدكؿ االفريقية أب االستقبلؿ ، حيػث  بػدأ نظػاـ الفصػل العنصػ  ُْٖٗعاـ 

تقنيػة جديػدة ك حققػت تقػدما ُب   جنوب إفريقيا  بتكػريس األسػلحة الراميػة لتخويػف جَتاهنػا كعػدائها ا١تتزايػد ٕتػاىهم 
لتخصػيب اليورانيػػـو .٦تػػا أثػار الشػػك ُب برنا٣تهػػا النػوكم الػػذم ادعػػت  انػػو الغػراض سػػلمية ك انػػو غػَت موجػػو ٨تػػو تطػػوير 

 أسلحة نوكية .

فريقيػػػػة منػػػػذ تأسيسػػػػها منتػػػػدل قػػػػارم ٬تمػػػػع الػػػػدكؿ اإلفريقيػػػػة للنقػػػػاش كتنسػػػػيق كقػػػػد شػػػػكلت منظمػػػػة الوحػػػػدة اإل
كاف من اكثر القضايا االمنية ا٫تية االختبارات النوكية الفرنسية ُب الصحراء الكربل  االستجابة اإلفريقية لقضايا القارة.ك

لػذلك  دد امػن كازدىػار اٞتػنس البشػرم كطالبت منظمة الوحدة اإلفريقية ٔتنع ٗتزين ك انتشار األسلحة النوكيػة الػيت هتػ ،
كضػػػعوا علػػػى جػػػدكؿ أعما٢تػػا بنػػػدا حػػػوؿ نػػػزع  ُّٔٗفػػاف القػػػادة األفارقػػػة ُب مػػػؤ٘تر القمػػة اإلفريقيػػػة ُب اديػػػس ابابػػػا عػػاـ 

دعػا ا١تػػؤ٘تر كاقتنػع باإلٚتػػاع بالضػػركرة ا١تلحػة كالعاجلػػة لتنسػيق كتعزيػػز اٞتهػود ا١تبذكلػػة للمسػػا٫تة ُب  السػبلح العاـ،حيػػث 
رنامج كاقعي لنزع السبلح عن طريق توقيع كافة االطػراؼ ا١تعنيػة علػى معاىػدة لنػزع السػبلح الكامػل كالعػاـ ٖتػت كضع ب

اشرؼ دكٕب من خبلؿ عدة اجػراءات ا٫تهػا تأكيػد كاحػًتاـ اعػبلف إفريقيػا منطقػة منزكعػة السػبلح النػوكم، كرفػض اجػراء 
النوكيػة كتشػػجيع ٚتيػػع االسػػتخدامات السػػلمية للطاقػػة النوكيػػة ،  ٚتيػع التجػػارب النوكيػػة كالنوكيػػة اٟتراريػػة كانتػػاج األسػػلحة
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فضبل عن تدمَت األسلحة النوكية ا١توجودة حاليا ، ككضع حد للقواعد العسكرية ُب القارة كمناشدة الدكؿ الكربل للحد 
 من األسلحة التقليدية ككضع هناية لسباؽ التسلح .

 ُُْٔٗب دكرتػػو الثانيػػة العاديػػة ُب الجػػوس بنيجَتيػػا ُب فربايػػر كُب جلسػػة ٣تلػػس كزراء منظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة 
كزعػػت سػػكرتارية منظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة ٔتبػػادرة مػػن غانػػا مسػػودة اتفاقيػػة العػػبلف إفريقيػػا منطقػػة ال نوكيػػة ، تضػػمنت 

راء اك االسػتمرار مادتُت االكٔب العضاء ا١تنطقة ْتظر اجػراء ام اختبػار لبلسػلحة النوكيػة اك تلقػي اسػلحة نوكيػة كمنػع اجػ
 كا١تػادة الثانيػة تػنص ُب اجراء ٕتارب نوكية ُب اقاليمها اك مياىها االقليمية اك فضائها اك ٗتزين اك نقل األسػلحة النوكيػة.

 على فتحها للتوقيع من جانب الدكؿ اإلفريقية ا١تستقلة.

دكؿ االعضاء للدراسة ، كشكلت ىذه كبعد ا١تناقشة كافق ٣تلس الوزراء على مسودة االتفاقية كقرر ارسا٢تا أب ال
ا١تناقشػػات االسػػاس الٗتػػاذ خطػػوة مػػن قبػػل اجتمػػاع القمػػة األكٔب ١تنظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة  ُب القػػاىرة ،حيػػث أصػػدرت 

كالػػذم اكػػد  Declaration on the  denuclearization of Africa إفريقيػػا ال نوكيػػة" اعػػبلف إعػػبلف القػػاىرة األكؿ "
ريقية بااللتزاـ ٔتوجب اتفاؽ دكٕب بعدـ انتاج اسلحة نوكية اك امتبلكها كدعا كل الدكؿ الحًتاـ كضع استعداد الدكؿ اإلف

 إفريقيا كمنطقة ال نوكية كالزموا انفسهم بالتفاكض حوؿ اتفاقية دكلية بعدـ تصنيع اك امتبلؾ اسلحة نوكية  .

كاجههػػػػا انقسػػػػاـ العػػػػآب ايػػػػػدلوجيا أب  كبالنسػػػػبة للػػػػدكؿ اإلفريقيػػػػة سػػػػعت خػػػػبلؿ السػػػػتينات لنيػػػػل االسػػػػتقبلؿ ٍب
معسػػكرين، ٦تػػا ادل أب ارتباكهػػا ُب عػػآب مضػػطرب  يفتقػػد نظػػاـ معػػركؼ لقيادتػػو خاصػػة اف ميثػػاؽ االمػػم ا١تتحػػدة جػػاء 
٤تايػػدا بفعػػل اٟتػػرب البػػاردة. ككانػػت السياسػػة ا٠تارجيػػة للقػػول الكػػربل تتمثػػل مبػػدئيا ُب ضػػركرة مػػد نفوذىػػا أب الػػدكؿ 

١تعسكرىا. كبالرغم من اف اٟتكومات اٞتديدة ُب إفريقيا كسبت سياسيا كاقتصاديا من اللعب على كػل اٞتديدة لضمها 
معسػػكر ضػػد االخػػر لكػػن ٓب يسػػتفد أم نظػػاـ ُب إفريقيػػا مػػن اٟتػػرب البػػاردة بقػػدر مػػا اسػػتفاد نظػػاـ الفصػػل العنصػػرم ُب 

د طػػرُب اٟتػرب البػػاردة   ككانػت تنظػػر كانػت جنػػوب  افريقيػا ٤تميػػة مػن العقوبػػات مػن جانػػب احػجنػوب إفريقيػا ،حيػػث  
اليها القول الغربية باعتبارىا معقبل للحضارة الغربية ُب القارة اإلفريقية، كرأكا اف إفريقيا ال نوكيػة ىػو ضػد مصػاّب اٟتػرب 
 البػػاردة ألهنػػم ٭تتػػاجوف لقواعػػد عسػػكرية ُب جنػػوب إفريقيػػا كٓب يريػػدكا اهنػػاء النظػػاـ العنصػػرم فيهػػا ، لػػذلك كانػػت ىنػػاؾ

 معارضة الم قرارات افريقية ُب اٞتمعية العامة لبلمم ا١تتحدة حوؿ ىذا الشأف.

كمنػػػذ هنايػػػة السػػػبعينات تبنػػػت الػػػدكؿ اإلفريقيػػػة سػػػنويا قػػػرارات لتنفيػػػذ اعػػػبلف إفريقيػػػا ال نوكيػػػة  ، كبػػػادرت الػػػدكؿ 
ؿ النػػوكم كذلػػك ُب قػػرار اٞتمعيػػة اإلفريقيػػة بتقػػدًن دراسػػتُت لبلمػػم ا١تتحػػدة ، األكٔب عػػن جنػػوب إفريقيػػا كقػػدراهتا ُب اجملػػا

، كالثانيػػة عػػن قػػدرة جنػػوب إفريقيػػا ُب ٣تػػاؿ الصػػواريخ  ُٕٓٗديسػػمرب ُُب ُب  ّْ\ٕٔالعامػػة لبلمػػم ا١تتحػػدة رقػػم 
كقػد تػؤب الدراسػتُت ٣تموعػة ُٖٗٗدبسػمرب ُٓب ُب  ْْ\ُُّالباليستية ُب قرار اٞتمعية العامة لبلمػم ا١تتحػدة رقػم 

 لبلمم ا١تتحدة  . خرباء عينهم االمُت العاـ

حدكث ٖتوؿ داخػل اجملتمػع كمع انتهاء اٟترب الباردة كسقوط االٖتاد السوفييت كاف من مبلمح التغيَت ُب إفريقيا 
خسرت جنوب إفريقيا تأييد الدكؿ الغربية بنهايػة اٟتػرب  اٞتنوب أفريقى أدل إٔب انتهاء سياسة التمييز العنصرل حيث 

، كاصبح عنصرم  غَت ٣تدم ، االمر الذم دفع رئيس جنوب إفريقيا أب اهناء ىذا النظاـ الباردة كاصبح  نظاـ الفصل ال
 االىتمػػاـ ا١تشػػًتؾ لنظػػاـ الفصػػل العنصػػرم كالػػدكؿ الغربيػػة الػػيت تعاكنػػت معػػو كقامػػت ْتمايتػػو ىػػو فػػك األسػػلحة النوكيػػة،
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تػػو أب اجملتمػػع الػػدكٕب  ، كبالنسػػبة كبالنسػػبة لنظػػاـ الفصػػل العنصػػرم فقػػد شػػكل منػػع االنتشػػار النػػوكم الطريػػق ٨تػػو عود
للغػػرب ، فػػػاف األمػػػر اختلػػػف كأصػػػبح ُب يػػػد أغلبيػػػة الػػػدكؿ اإلفريقيػػة الػػػيت حاربػػػت نظػػػاـ الفصػػػل العنصػػػرم ٦تػػػا قرهبػػػا مػػػن 
ا١تعسكر الشرقي الذم ساعدىا ُب حركة نضا٢تا من اجل  االسػتقبلؿ. ككػاف اىتمػاـ الواليػات ١تتحػدة كالغػرب بتفكيػك 

كتوجهػت جنػػوب  ـو عػإب التخصػيب ُب جنػوب إفريقيػا حػػىت ال ٭تصػل عليهػا أم أطػراؼ غػَت مرغوبػة .القنابػل كاليورانيػ
إفريقيا إٔب اإلعبلف عن نشاطها النوكل ٍب بعد ذلػك أعلنػت بشػكل احػادم ازالػة ىػذه األسػلحة كاهنػت برنا٣تهػا النػوكم 

 ُٖٗٗ-ُْٕٗنت برنا٣تا نوكيا منذ حيث اعلن رئيس جنوب إفريقيا دم كلَتؾ اف جنوب إفريقيا تب ُُّٗٗب مارس 
امر دم كلػَتؾ بوقػف برنػامج األسػلحة النوكيػة ،  ُٖٗٗ، ككانت قد ادعت اف برنا٣تها الغراض دفاعية صرؼ  ، كُب 
كبالفعػػل عملػػت علػػى تفكيػػك سػػتة أسػػلحة نوكيػػة    NPTكاعلػػن عػػـز بػػبلده االنضػػماـ إٔب معاىػػدة منػػع االنتشػػار النػػوكل

ككقعػػت اتفاقيػػة الضػػمانات مػػع الوكالػػة الدكليػػة للطاقػػة  ُُُٗٗب  NPT انضػػمت أب ك ،  كانػػت قػػد قامػػت بتصػػنيعها
ككضعت كافة منشآهتا النوكية ك٥تزكهنا النوكم ٖتت اشرؼ نظاـ الضمانات الشامل طبقا ُب نفس العاـ  IAEA الذرية  
لؤلسػلحة النوكيػػة ٘تػػت اف مهمػػتهم انتهػػت كاف برنػامج جنػػوب إفريقيػػا  IAEAاعلػػن مفتشػو  ُْٗٗكُب  . ُّٓللوثيقػة 
 ازالتو. 

كتعترب حالة جنوب إفريقيا ىي أكؿ حالة يشهدىا النظاـ الدكٔب لدكلة تتخلى طواعيػة عػن سػبلح نػوكل ٦تػا مثػل 
سػػابقة ٯتكػػن أف ٖتػػذكىا دكؿ أخػػرل. كتبقػػى معرفػػة اسػػباب ٗتليهػػا عػػن برنا٣تهػػا النػػوكم سػػرية . كقػػد ترجػػع أب التكلفػػة 

ظ باألسلحة النوكية مع  الصعوبات االقتصادية اليت مر هبا نظاـ الفصل العنصرم  ُب سنواتو االقتصادية العالية لبلحتفا
االخػػَتة . عامػػة لقػػد مهػػد انضػػماـ جنػػوب إفريقيػػا ١تعاىػػدة منػػع االنتشػػار النػػوكم كدخو٢تػػا َب النظػػاـ الػػدكٔب للضػػمانات 

التوصػل إٔب اتفاقيػة جعػل منطقػة إفريقيػا خاليػة مػن النوكية الطريق ٨تو إنشػاء نظػاـ إقليمػى ١تنػع االنتشػار النػوكل ٘تثػل ُب 
 األسلحة النوكية .

تنفيػذ اعػبلف منظمػة الوحػدة اإلفريقيػة " ّتعػل إفريقيػا  َّأقرت اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة َب دكرهتا رقػم كقد 
إلفريقيػة كسػائل ، كعربت فيو عػن املهػا ُب اف  تضػع الػدكؿ ا ُٕٓٗعاـ   ُّْٕ )XXX(منطقة ال نوكية بالقرار رقم 

لتنفيذه، كطلبت من االمُت العاـ لبلمم ا١تتحدة  اف ٯتد يد العػوف ١تنظمػة الوحػدة اإلفريقيػة اذا طلبػت ذلػك ككػاف القػرار 
يصدر كل عاـ، لكاف كاف  استمرار جنوب إفريقيا َب نشاطها النوكل السرل كتعاكهنا مع إسرائيل عقبة َب طريق ٖتقيق 

لكػن اصػبح مػػن  النوكيػػة. ككانػت ىػي الدكلػة الوحيػػدة ُب إفريقيػا الػيت طػورت اسػػلحة نوكيػة ، إخػبلء إفريقيػا مػن األسػلحة
الضركرم كقف سياسة الفصػل العنصػرم ٞتنػوب إفريقيػا كبرنا٣تهػا النػوكم ، كاصػبح منػع االنتشػار النػوكم عنصػر ىػاـ ُب 

االسلحة النوكية ُب إفريقيا أداة لتحقيق االسًتاتيجية العامة ضد نظاـ الفصل العنصرم . كقد شكلت ا١تنطقة ا٠تالية من 
أمن إفريقيا ٦تا يعٍت ضماف أمن القارة من التهديدات النوكية الداخلية كا٠تارجية ،كال يكتمل  ٖتقيق اىدافها اال ٔتشاركة  

بلمػم ا١تتحػدة كل الدكؿ اإلفريقية خاصة اليت لديها برامج نوكية كفقا ١تفهـو ا١تنطقة ا٠تالية الػذم عرفتػو اٞتمعيػة العامػة ل
كمن بُت مبادئو  مشاركة كل الدكؿ ا١تميزة عسكريا خاصة كل دكؿ ا١تنطقة ٦تا يعزز فعالية ا١تنطقة. لذلك فمنطقة خالية 
ُب إفريقيػا دكف مشػػاركة جنػػوب إفريقيػػا كانػػت  ال معػػٌت ٢تػػا ، خاصػة كانػػو ال ٯتكػػن تصػػور ام ترتيبػػات امنيػػة ُب القػػارة ُب 

اف التفػػاكض علػػى انشػػاء ا١تنطقػػة ا٠تاليػػة ىػػو عمليػػة سياسػػية تعتمػػد علػػى ا١تنػػاخ السياسػػي  ظػػل كجػػود دكلػػة منبػػوذة ، كمػػا
 االقليمي . 
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بعنػػواف  َُٗٗأ( عػػاـ ْٓ\ٔٓالقػػرار رقػػم)  ْٓكتػػوج ذلػػك، باصػػدار  اٞتمعيػػة العامػػة لبلمػػم ا١تتحػػدة ُب الػػدكرة 
القػدرات النوكيػة ٞتنػوب إفريقيػا  ككػل أشػكاؿ  تنفيذ اعبلف إفريقيا ال نوكية ، كقد أداف ىذا القرار كما سبقو مػن قػرارات

التسلح النوكم لنظاـ الفصل العنصرم ، كتضمن ُب فقرتو الثانية اعادة التاكيد على اف تنفيذ اعبلف إفريقيا ال نوكية ىو 
عػػاـ االمػػم  اداة ىامػػة ١تنػػع اانتشػػارً   األسػػلحة النوكيػػة كتعزيػػز السػػبلـ كاالمػػن العػػا١تي . كمػػا طالبػػت الفقػػرة التاسػػعة امػػُت

 ا١تتحدة اف ٯتد كل اشكاؿ ا١تساعدة ١تنظمة الوحدة اإلفريقية  لتنفيذه.

 تنفيذ اعالن إفريقيا ال نووية  -
حػىت   ُْٔٗٓب يتم اٗتاذ خطوات لتنفيذ اعػبلف إفريقيػا النوكيػة الػذم اصػدرتو منظمػة الوحػدة االفريقيػة ُب عػاـ 

"بليندابا" ، كيرجع التأخر ُب تنفيػذ االعػبلف السػباب عديػدة منهػا  ، عندما كقعت الدكؿ اإلفريقية  اتفاقية ُٔٗٗعاـ 
ما ىو دكٕب كما ىو اقليمي ، فالتخوؼ اإلفريقي من التهديدات النوكية ظهر أساسا  بسبب التفجَتات النوكية الفرنسية 

بعد  ُٔٔٗوكية عاـ  بعدما أكقفت فرنسا اختباراهتا الن ُٔٔٗ-َُُٔٗب الصحارل اإلفريقية كاليت استمرت ُب الفًتة 
ٖتت االرض كُب النصف الثاين من الستينات شهد العآب نشاطات متعددة النشػاء نظػاـ  ُّاختبارات ُب الفضاء ك ّ

، كركػػزت الػػدكؿ  NPT منػػع االنتشػػار النػػوكم مػػن خػػبلؿ مفاكضػػات انتهػػت بالتوصػػل ١تعاىػػدة منػػع االنتشػػار النػػوكم 
التفػػاكض علػػى ىػػذه االتفاقيػػة  الهنػػا اعتػػربت اهنػػا مفاكضػػات للتوصػػل ٔب آليػػة اإلفريقيػػة ُب ىػػذا الوقػػت علػػى ا١تشػػاركة ُب 

دكلية ١تنع االنتشار النوكم  تتصل اتصاال مباشرا باعبلف منظمة الوحدة اإلفريقية عن" إفريقيا ال نوكيػة" كالػذم عػرب عػن 
كقػػد شػػاركت  الػػدكؿ اإلفريقيػػة كيػػة ،اسػػتعداد الػػدكؿ اإلفريقيػػة للػػدخوؿ ُب اتفاقيػػة دكليػػة لعػػدـ انتػػاج اك حيػػازة اسػػلحة نو 

ُب مفاكضات   Eighteen Nations Disarmament Committeeلنزع السبلح باالمم ا١تتحدة  ُٖاألعضاء ُب ٞتنة اؿ  
 بعد فتحها للتوقيع .  ٍب انضمت الدكؿ اإلفريقية بعد ذلك أب ا١تعاىدة. NP"Tمعاىدة 

، كنظػرا الف الػدكؿ ُْٔٗفيػذ إعػبلف إفريقيػا ال نوكيػة لعػاـ نػادت مصػر باالىتمػاـ بتن ُٖكخبلؿ عمل ٞتنة اؿ 
اإلفريقيػػة كػػاف ٖتػػػت التهديػػد النػػوكم كضػػػعت نيجَتيػػا مبػػػادئ يقػػـو عليهػػا منػػػع االنتشػػار النػػوكم منهػػػا اف تكػػوف الػػػدكؿ 

سػػلحة الكػػربل مسػػئولة عػػن األفعػػاؿ السياسػػية خاصػػة  االمتنػػاع عػػن ابتػػزاز الػػدكؿ الصػػغَتة  نوكيػػا اك هتديػػد سػػيادهتا باأل
التقليدية ،ك منع األسلحة النوكية كنبذ االستخداـ األكؿ  كٕتميد إنتاج األسلحة النوكية ككسػائل إيصػا٢تا  . كمػا عػربت 
إثيوبيا عن نفس االٕتاه باف اٟتد األدىن ١تتطلبات منع االنتشار النوكم ٬تب اف يصاحبو منع شامل إلجػراء االختبػارات 

آب ك٭تتػػاج ايضػػا أب اتفاقيػػة ١تنػػع انتشػػار األسػػلحة النوكيػػة . كبػػذلك سػػا٫تت  الػػدكؿ النوكيػػة كنػػزع سػػبلح منػػاطق مػػن العػػ
 كىي : NPTمبادئ كانت أساس للتفاكض حوؿ معاىدة   ٓاإلفريقية الثبلث ُب كضع 

 ٬تب اف ٘تنع االتفاقية أم شكل من اشكاؿ االستثناء للدكؿ النوكية اك غَت النوكية لنشر سواء بطريق مباشر اك غَت -ُ
 مباشر األسلحة النوكية بام شكل

 ٬تب اف ٖتقق االتفاقية توازف مقبوؿ للمسؤكليات كااللتزامات ا١تتبادلة بُت الدكؿ النوكية كغَت النوكية  -ِ
 اف ٘تنع االتفاقية انتشار األسلحة النوكية كخطوة لتحقيق نزع سبلح شامل ككامل كخاصة نزع السبلح النوكم . -ّ
 لتزامات مقبولة كفعالة من للضماف فعاليتها.ٖتدد االتفاقية ا -ْ
ال يوجد  باالتفاقية ما ينكر حق  أم ٣تموعة من الدكؿ ُب التوصل التفاقية إقليمية لضماف إخبلئها من األسلحة  -ٓ

 النوكية 
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 Unitedكبعد اصدار اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة قرارىا بتنفيذ اعبلف افريقيا ال نوكية ، شكلت األمم ا١تتحػدة 

Nations (UN)  كمنظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػةUnity (OAU) African of Organization  ٣تموعػػة  خػػرباء مشػػًتكة
UN/OAU Group  ككػػػاف دكرىػػػا  لػػػيس كضػػػع مشػػػركع اتفاقيػػػة كلكػػػن البحػػػث عػػػن عناصػػػر لبلعػػػداد كتنفيػػػذ اتفاقيػػػة اك

ي ٨تػػو اإلعػػداد آلليػػة قانونيػػة ، مػػن اجػػل معاىػػدة، كمهمتهػػا كانػػت أساسػػية  ككضػػع اسػػاس للعمػػل علػػى ام قػػرار مسػػتقبل
 التقدـ ٨تو صياغة معاىدة خاصة ُب ظل الوضع الدكٕب الذم أصبح يسمح بذلك. 

  Government Group (IGG) -Interكشػكلت منظمػة الوحػدة اإلفريقيػة ٣تموعػة حكوميػة مػن ا٠تػرباء األفارقػة 
زٯتبػػػابوم كىػػػي مفتوحػػػة العضػػػوية ١تػػػن يرغػػػب ُب -زائػػػَت–توجػػػو -نيجريػػػا-السػػػنغاؿ-ناميبيػػػا-إثيوبيػػػا–تكونػػػت مػػػن مصػػػر 

حػػوؿ عناصػػر اإلعػػداد التفاقيػػة انشػػاء  UN/OAU Groupاالنضػػماـ كمهمتهػػا دراسػػة تقػػارير ٣تموعػػة  ا٠تػػرباء ا١تشػػًتكة 
(NWFZ) .ُب إفريقيا ككضع مشركع معاىدة إلخبلء إفريقيا من السبلح النوكم 

فيػذ اعػبلف إفريقيػا ال نوكيػة اال بعػد إصػدار اٞتمعيػة العامػة لبلمػم كٓب يتسن ١تنظمة الوحػدة اإلفريقيػة لعػب دكر لتن
ا١تتحػػػدة قػػػرارات لوضػػػع آليػػػة لتنفيػػػذ االعػػػبلف  ، حيػػػث كضػػػعت االمػػػم ا١تتحػػػدة اطػػػار العمػػػل  جملموعػػػة ا٠تػػػرباء ا١تشػػػًتكة 

UN/OAU Group ٠ترباء ، ، كليس ىذا فقط بل اف ا١تنظمة الدكلية كانت ٖتدد موعد كمكاف كىدؼ اجتماع ٣تموعة ا
أ( توقيػت  اكؿ اجتمػاع جملموعػة ا٠تػرباء بػأف يعقػد  خػبلؿ  ْٓ\ٔٓفقد حدد قػرار اٞتمعيػة العامػة لبلمػم ا١تتحػدة رقػم) 

كمكػػاف انعقػػاده ُب اديػػس ابابػػا ككػػذا ىػػدؼ االجتمػػاع كىػػو ْتػػث  اإلمكانيػػات كالعناصػػر البلزمػػة لبلعػػداد  ُُٗٗعػػاـ 
 نوكيةالتفاقية اك معاىدة من اجل إفريقيا ال 

كمكػاف الجتمػاع  ُِٗٗالذم حدد توقيت االجتماع عاـ  ُِٗٗلعاـ   ْٔب/ّْكنفس األمر ُب قرار رقم  
٣تموعة ا٠ترباء ا١تشًتكة ُب لومي كىدؼ االجتماع  من اجل استمرار ْتث امكانيات كعناصر ا١تنطقػة ا٠تاليػة ُب إفريقيػا 

 نوكية . كعبلقتها بغَتىا من اتفاقيات ا١تناطق ا٠تالية من األسلحة ال

لدعوة ٣تموعة ا٠تػرباء ا١تشػًتكة الجتمػاع ثالػث ُب ىػرارم خػبلؿ  ْٕ/ٕٔكما اصدرت اٞتمعية العامة  قرار رقم 
الػذم  ُْٗٗلعػاـ  ْٖ/ٖٔلوضع مشركع اتفاقية اك معاىدة الخبلء إفريقيػا مػن األسػلحة النوكيػة . كقػرار  ُّٗٗعاـ 

 كيندىوؾ كاديس ابابا من اجل االنتهاء مػن مشػركع اتفاقيػة ُب ُْٗٗحدد اجتماع ٣تموعة العمل ا١تشًتكة خبلؿ عاـ 
  ْٗا١تنطقة ا٠تالية ُب إفريقيا من األسلحة النوكية كعرض النص النهائي على اٞتمعية العامة ُب دكرهتا 

بعقد اجتماع سادس جملموعة العمل ا١تشًتكة كٞتنة ا٠ترباء االفارقة ُب  ُٓٗٗيناير  ُُُب  ْٗ\ُّٖكقرار رقم 
 من اجل مراجعة الصياغة النهائية ١تشركع االتفاقية. ُٓٗٗوريا  خبلؿ عاـ بريت

بعنواف النص النهػائي التفاقيػة ا١تنطقػة ا٠تاليػة ُب إفريقيػا كدعػا ٚتيػع الػدكؿ  ُٔٗٗلعاـ  َٓ/ٖٕ رقم كاخَتا قرار
 اإلفريقية من اجل التوقيع كالتصديق عليها .
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اكض على اتفاقية بليندابا لعبت منظمة الوحدة اإلفريقية دكرا ُب فًتة التف ُٔٗٗكحىت  ُُٗٗكطواؿ الفًتة من 
اإلعػػداد كالتنفيػػذ لبلتفاقيػػة كُب تقػػدًن التوجيهػػات البلزمػػة لواضػػعي مسػػودة االتفاقيػػة ، كمػػا  كػػاف علػػى منظمػػة الوحػػػدة 

كف ُب االسػتخدامات السػلمية اإلفريقية اف توافق على ا١تسودة النهائية ، كما اف آلية مراقبة التنفيذ كالتحقػق كتعزيػز التعػا
 للطاقة النوكية  كانت  ُب إطار منظمة الوحدة اإلفريقية ، كمتسقة مع أىداؼ ا١تنظمة كمواردىا االقتصادية  . 

كمػػا رأل ا٠تػػرباء  أ٫تيػػة الػػدكر ا١تسػػاند لؤلمػػم ا١تتحػػدة حيػػث ٬تػػب اف تتفػػق االتفاقيػػة كػػذلك مػػع أىػػداؼ األمػػم 
التحقق عامل رئيسي ١تصداقية ا١تنطقػة مػع إدراكهػم التكلفػة العاليػة إلنشػاء ككالػة مراقبػة  ا١تتحدة .كرأل ا٠ترباء اف عملية

كأفضػػل خيػػار    IAEA مسػػتقلة .لػػذلك رأكا االعتمػػاد ُب البدايػػة علػػى خػػرباء كإمكانيػػات الوكالػػة الدكليػػة للطاقػػة الذريػػة 
حػػىت كلػػو ُب ا١تراحػػل االكٔب  IAEA ثلػػُت عػػن اؿللتحقػػق مػػن االلتػػزاـ ٔتػػا تقػػرره االتفاقيػػة .ك شػػعركا باالرتيػػاح ١تشػػاركة ٦ت

 لبلتفاقية.

 الفرق بين اتفاقية بميندابا وغيرىا من االتفاقيات  -
حػدثت عػدة تطػورات سػاعدت علػي  تنفيػذ اإلعػبلف ، مػن ا٫تهػا انشػاء  ُْٔٗمنذ اعبلف إفريقيا ال نوكية عاـ 

ا  ، كظهػػػور دراسػػػات لبلمػػػم ا١تتحػػػدة كضػػػعت ُب امريكػػػا البلتينيػػػة كجنػػػوب ا٢تػػػادم كجنػػػوب شػػػرؽ اسػػػي NWFZsثػػػبلث 
  مبادئ للتنفيذ ، االمر الذم ساعد ُب اعطاء ٪تاذج لتطبيقها ُب القارة اإلفريقية.

كراركتو٧تػػا ، لكنهػػا ٗتتلػػف عنهػػا ُب أهنػػا  كتيبلتيللكػػو NWFZsكتتشػػابو اتفاقيػػة بلينػػدابا مػػع غَتىػػا مػػن اتفاقيػػات 
 ة ا١توجودة كما يتصل هبا من إمكانات .احتوت التزاما بالتخلص من األسلحة النوكي

كمػػا جػػاءت  حيػػث اسػػتحدثت مػػوادا جديػػدة(NWFZs)ك تعتػػرب اتفاقيػػة بلينػػدابا  ٪توذجػػا َب معاىػػدات إنشػػاء 
أكسػػع كأمشػػل مػػن كػػل ا١تعاىػػدة الػػثبلث السػػابقة، حيػػث تػػنص باالضػػافة أب االلتزامػػات األساسػػية ا١تتمثلػػة َب منػػع الػػدكؿ 

كامتبلؾ كحيازة األسلحة النوكية )ا١تادة الثالثة (، كما أهنا منعت الدكؿ األطراؼ من  كٗتزيناألطراؼ من تطوير كتصنيع 
 األجهػػزة )ا١تػػادة كضػػع أجهػػزة تفجػػَت نوكيػػة َب أراضػػيها كىػػى بػػذلك تتنػػاكؿ مػػا ًب إنتاجػػو كٗتزينػػو مػػن تلػػك ٗتػػزين أك

 (ُ)الرابعة(

كعػدـ ا١تسػاعدة أك تشػجيع أل اختبػار نػوكم ألم تفجػَتات نوكيػة  كمػا تلتػـز الػدكؿ األطػراؼ  بعػدـ إجػراء أل  
الدكؿ األطراؼ باإلعبلف عن أل إمكانػات أك قػدرات ٯتكػن أف تكػوف  دكلة َب أل مكاف )ا١تادة ا٠تامسة(، كما تتعهد

تصػػنيعها مػػن قبػػل دخػػوؿ  لصػػناعة أجهػػزة تفجػػَت نػػوكم، كأف تلتػػـز بتفكيػػك كتػػدمَت أل أجهػػزة تفجػػَت نوكيػػة ًب لػػديها
دفن النفايات ا١تشػعة أك ا١تسػاعدة علػى دفنهػا  النفاذ )ا١تادة السادسة( كما ٘تنع ا١تعاىدة َب )ا١تادة الثامنة( ا١تعاىدة حيز

هبذا تتشابو مع معاىدة بانكوؾ كٗتتلف عػن معاىػدة راركتو٧تػا كتيبلتيللكػو  َب أل مكاف َب أرض القارة أك ْتارىا كىى
ضػػركرة تطبيػػق  تتشػػابو معاىػػدة بلينػػدابا مػػع ا١تعاىػػدات السػػابقة َبدفػػن النفايػػات َب البحػػر فقػػط. كمػػا  اللتػػاف منعتػػا

جػاءت )ا١تػادة اٟتاديػة عشػرة( فريػدة ٓب تػذكر مػن  الضمانات الشػاملة للوكالػة الدكليػة علػى ٚتيػع األنشػطة النوكيػة . كمػا

                                                           

(1 (ػػ  Luis Masperi, Present and Future Weapon  Free Zone  , Information Bulletin INESAP ػػ No 
10, August 1996, pp.6-8  
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ؼ إٔب االعتػداء األطػراؼ بعػدـ القيػاـ أك ا١تسػاعدة أك التشػجيع ألم عمػل يهػد قبػل ُب ا١تعاىػدات السػابقة حيػث تلتػـز
 )*(أل منشأة نوكية. ا١تسلح على

كٖتتػػوم االتفاقيػػة  علػػى أحكامػػا لتعزيػػز االمػػن كهتػػدؼ أب ٛتايػػة الػػدكؿ األطػػراؼ  مػػن ا٢تجمػػات النوكيػػة كإسػػاءة 
لػى استخداـ ا١تواد النوكية كافراغ النفايات النوكية .كقد نالت ا١تنطقة التأييد من جانػب الػدكؿ اٟتػائزة لؤلسػلحة النوكيػة ع

أساس إعطاء ا١تنطقة ضػمانات األمػن السػلبية كتلتػـز بعػدـ ٕتربػة ام جهػاز تفجػَت نػوكم اك ا١تسػاعدة اك التشػجيع علػى 
 ٕتربتو داخل ا١تنطقة ا٠تالية . 

ُب إفريقيا عن غَتىا من ا١تناطق  بتواجد دكلة نوكية ُب االقليم )جنوب إفريقيا( ، كبتداخل دكؿ  NWFZك٘تيزت 
إلفريقيػػة مػػع منطقػػة الشػػرؽ االكسػػط ، حيػػث االعتقػػاد اف منطقػػة خاليػػة ُب إفريقيػػا مػػن األسػػلحة النوكيػػة ُب مشػػاؿ القػػارة ا

 دكف ما يوازيها ُب الشرؽ االكسط يؤدم أب هتديدات امنية باعتبار استمرار سياسة اسرائيل ُب الغموض النوكم. 

 ةآلية التحقق والرقاب -
 African Commission onالنوكيػػةإنشػػاء اللجنػػة اإلفريقيػػة للطاقػػة    ُِتتطلػػب  اتفاقيػػة بلينػػدابا كفقػػا للمػػادة 

Nuclear Energy (AFCONE)   كاليت تتػؤب لػيس فقػط مراقبػة التنفيػذ الكامػل لبلتفاقيػة كا٪تػا تعزيػز االسػتخداـ السػلمي
ي اآللية التنفيذية للمعاىدة للطاقة النوكية ٦تا يسهم ُب تعزيز اٞتهود العا١تية لنزع السبلح كعدـ االنتشار النوم ، كتعد ى

 َُِٓكمقرىػػا جنػػوب إفريقياخاصػػػة بعػػد توقيػػع االٖتػػػاد اإلفريقػػي مػػع حكومػػػة جنػػوب إفريقيػػا اتفاقػػػا  بشػػأف ا١تقػػر عػػػاـ 
 .كنصت  االتفاقية على اف تتكوف اللجنة من رئيس كنائب رئيس كسكرتَت تنفيذم.

مػػن اجػػل مناقشػػة ٥تتلػػف َُِٓايوكحػػىت مػػ َُُِٜتػػس دكرات منػػذ مػػايو   AFCONE كقػػد عقػػدت اللجنػػة 
اٞتوانػػػػب ا١تتصػػػػلة بتفعيػػػػل عملهػػػػا علػػػػى ٨تػػػػو فعػػػػاؿ مثػػػػل النظػػػػاـ الػػػػداخلي كا٢تيكػػػػل التنظيمػػػػي  كبرنػػػػامج العمػػػػل كا١تيزانيػػػػة 

مػػن النظػػاـ الػػداخلي للجنػػة أنشػػئت فريقػػي عمػػل تػػابعُت للجنػػة  ُٖكعمػػبل با١تػػادة  كاختصاصػػات السػػكرتَت التنفيػػذم .
كؿ األطػػػراؼ بالتزاماهتػػا ا١تتعلقػػة بعػػدـ االنتشػػار النػػػوكم كالثػػاين خػػاص بػػاألمن كالسػػػبلمة األكؿ خػػاص برصػػد امتثػػاؿ الػػد

 االشعاعية كالنوكية. 
ثػػػبلث مػػػؤ٘ترات  َُِْكحػػػىت  ََُِمػػػن اتفاقيػػػة بلينػػػدابا نظػػػم االٖتػػػاد اإلفريقػػػي   منػػػذ  (ُْككفقػػا )للمػػػادة   

نػػػػة ١تػػػػدة ثػػػػبلث سػػػػنوات ، كًب اختيػػػػار  كػػػػل عضػػػػو للج ُِللػػػػدكؿ  األطػػػػراؼ ُب معاىػػػػدة بلينػػػػدابا  مػػػػن اجػػػػل اختيػػػػار 
تػػػونس   -توجػػػو-جنػػػوب إفريقيػػػا-السػػػنغاؿ-موريشػػػيوس-مػػػإب-ليبيػػػا-كينيػػػا-اثيوبيػػػا-الكػػػامَتكف-بوركينافاسػػػو-من:اٞتزائػػػر

.كاختيػػار مقػػر اللجنػػة ،ك اٞتمػػع بػػُت أطػػراؼ ا١تنطقػػة كاألطػػراؼ ا١تعنيػػة خػػارج ا١تنطقػػة كا٢تيئػػات الدكليػػة كاإلقليميػػة ذات 
.  كدعػػوة  الػػدكؿ األطػػراؼ الػػيت ٓب تقػػم بعػػد AFCONEُب ا١تسػػائل ا١تتعلقػػة بتنفيػػذ ا١تعاىػػدة كتفعيػػل أمانػػة  الصػػلة للنظػػر

بػػالتوقيع كالتصػػديق علػػػى معاىػػدة بلينػػػدابا اف تفعػػل ذلػػػك كمػػا ناشػػػدت ا١تػػؤ٘ترات  الػػػدكؿ غػػَت اإلفريقيػػػة ا١تعنيػػة بػػػالتوقيع 
كخصص ا١تؤ٘تر الثالث للدكؿ األطراؼ ُب اديس ابابا ُب مايو  كالتصديق على بركتوكوالت ا١تعاىدة  سرعة القياـ بذلك.

 .مفوضا للجنة بعد انتهاء كالية السابقُت   ُِالنتخاب  َُِْ
__________________________________________ 

 .اعتداءات على منشآت نوكية سلمية نبع ذلك من ا٠تربة ا٠تاصة ٔتنطقة الشرؽ األكسط الىت كقع فيها )*(
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من العرض السابق ، ٯتكن االستنتاج اف منظمة الوحدة اإلفريقيػة /االٖتػاد اإلفريقػي لعبػت دكر ا١تيسػر اك ا١تسػهل 
 Facilitator  إلنشاء ا١تنطقة ا٠تالية من األسلحة النوكية ُب إفريقيا ، فهي ٓب تقم بدكر ا١تنشئ كإ٪تػا سػهلت إنشػاء ىػذه
كحػػػىت عػػػاـ  ُُٗٗرعايتهػػػا ١تفاكضػػػات إنشػػػائها منػػػذ دكرىػػػا اال٬تػػػايب ُب االعػػػداد التفاقيػػػة بلينػػدابا، ك ١تنطقػػة مػػػن خػػػبلؿ ا

 عاـ توقيع االتفاقية ، ُٔٗٗ
كمػػػا شػػػكلتو مػػػن  ٣تموعػػػات عمػػػل مػػػن ا٠تػػػرباء االفارقػػػة  الػػػذين بػػػذلوا جهػػػودا ُب اعػػػداد كصػػػياغة اتفاقيػػػة بلينػػػدابا 

،حيػػث جػػاء  دكر ا١تنظمػػة اإلفريقيػػة  اسػػتجابة لقلػػق  NWFZsىػػا مػػن اتفاقيػػات  انشػػاء كتضػػمينها مػػواد ٓب تػػأت ُب غَت 
أعضائها من التجارب النوكية الفرنسية كأثارىا السلبية بيئيػا كإنسػانيا ُب إفريقيػا فضػبل عػن التخػوؼ مػن الربنػامج النػوكم 

 ٞتنوب إفريقيا .
ُب تقػدًن التوجيهػات البلزمػة لواضػعي مسػودة االتفاقيػة ، ك ٧تحت ا١تنظمة ُب االعداد كالتنفيذ التفاقية بليندابا ك 

اضافة أب اآللية ا٠تاصة ٔتراقبة التنفيذ كالتحقق كاليت ٘تت ُب اطار منظمة الوحدة اإلفريقية كمتسقة مع اىدافها كمبادئها 
منتدل ا٢تيئػات الرقابيػة  كمواردىا االقتصادية . كما لعب االٖتاد اإلفريقي دكر ُب تعزيز فعالية ا١تنطقة من خبلؿ تشكيل

ككػػاف دكر األمػػم ا١تتحػػدة دكر مسػػاند ك حيػػوم النوكيػػة ُب إفريقيػػا مػػن اجػػل تعزيػػز االسػػتخداـ السػػلمي للطاقػػة النوكيػػة . 
ضركرية لضماف التحقق   IAEAلضماف اف تكوف االتفاقية متماشية مع مبادئ كأىداؼ األمم ا١تتحدة. ككذلك مشاركة 

 طقة .كعامل رئيسي ١تصداقية ا١تن
ُب إفريقيا يبلحظ انو قد توافرت  ٣تموعة من العوامل األساسية اليت مكنت منظمة الوحػدة  NWFZكبالنظر أب 

 اإلفريقية/االٖتاد اإلفريقي من لعب دكر ا١تيسر اك ا١تسهل لعملية انشاء ا١تنطقة كىذه العوامل ىي :
غػراُب ١تنظمػة الوحػدة اإلفريقيػة/االٖتاد اإلفريقػي ، حيػث ُب إفريقيا مع النطاؽ اٞت NWFZللػ  تطابق النطاؽ اٞتغراُب -ُ

تطبػػق اتفاقيػػة بلينػػدابا علػػى اقلػػيم  القػػارة اإلفريقيػػة كالػػدكؿ اٞتزريػػة األعضػػاء ُب ا١تنظمػػة ككػػل اٞتػػزر الػػيت تعتػػرب مػػن جانػػب 
يقيا تبعا للمعيار الذم منظمة الوحدة اإلفريقية جزء من إفريقيا ، ٔتعٍت اف منطقة التطبيق تتشكل من أقاليم كل دكؿ إفر 
( اف مصطلح ِفقرة ُحددتو اتفاقية بليندابا كىو عضوية منظمة الوحدة اإلفريقية اك مقرراهتا ، كحسب االتفاقية )ا١تادة 

اإلقليم يعٍت اإلقليم الربم كا١تياه الداخلية كالبحر اإلقليمي كمياه األرخبيبلت كاجملاؿ اٞتوم فوؽ كل ذلك اضافة أب قاع 
كمػػا ٖتػػت الًتبػػة. كٯتكػػن القػػوؿ بػػذلك اف جغرافيػػة القػػارة اإلفريقيػػة ال تطػػرح مشػػاكل ىامػػة تتصػػل بصػػبلحية القػػارة البحػػر 

مػن االتفاقيػػة  ُ.كقػد أرفقػػت الػدكؿ اإلفريقيػة خريطػػة باالتفاقيػة توضػح منطقػػة التطبيػق كىػي مرفػػق رقػم  NWFZإلنشػاء 
 ( جزء ال يتجزأ منها.ِِكالذم يعترب تبعا )للمادة 

اركة الدكؿ الرئيسية ُب االقليم، حيث مارست الدكؿ القائدة ُب إفريقيا دكرا ُب عملية اإلنشاء ، حيث كاف مش -ِ
التوصل كتوقيع اتفاقية بليندابا نتاج مبادرات قوية من الدكؿ اإلفريقية خاصة مصر كنيجَتيا كجنوب إفريقيا ، حيث 

دعمها ا١تستمر ،من جانب مصر ٍب بعد ذلك دعمها من مارست ىذه الدكؿ الدكر األىم ُب عملية االنشاء سواء ب
جانب جنوب إفريقيا كنيجَتيا . كىناؾ مؤشرات رمزية على ذلك فقد صدر إعبلف اعتبار إفريقيا ال نوكية عن الدكرة 

قيع كًب تو      ُْٔٗالعادية االكٔب ١تؤ٘تر رؤساء الدكؿ كاٟتكومات ١تنظمة الوحدة اإلفريقية الذم عقد بالقاىرة عاـ 
، كما مارست نيجَتيا ضغوطا على جنوب إفريقيا ٓتصوص ا١تسألة النوكية ،  ُٔٗٗاتفاقية بليندابا بالقاىرة عاـ 

ككانت طرفا فاعبل ُب اثارة القضية دكليا ُب االمم ا١تتحدة ، كبالنسبة ٞتنوب إفريقيا. باالضافة أب التحوؿ اٞتذرم ُب 
د انتهاء نظاـ الفصل العنصرم ، فاف الصياغة النهائية التفاقية بليندابا ٘تت أكضاعها كسياستها ُب بداية التسعينات بع
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خبلؿ االجتماع األخَت جملموعة ا٠ترباء ا١تشًتكة ُب أراضيها كٝتيت االتفاقية )بليندابا(  باسم ا١تنطقة اليت تقع فيها أىم 
ة نيجَتية قيادة فريق العمل اإلفريقي الذم كلف منشآهتا النوكية ا١تدنية ، كما تؤب فريق خرباء من الدكؿ الثبلث برئاس

                                                                                                                                                                                                                            . ككقعت الدكؿ الثبلث على االتفاقية ُب اليـو األكؿ لفتحها للتوقيع.                                                             ُُٗٗبصياغة مشركع االتفاقية ابتداء من عاـ 

االضػػػطرابات ايحمػػػدكدة  رغػػػم ٘تيػػػز القػػػارة اإلفريقيػػػة بوجػػػود صػػػدامات مسػػػلحة اك ازمػػػات عنيفػػػة داخليػػػة تراكحػػػت بػػػُت -ّ
كاٟتػػركب االىليػػة ك النزاعػػات اٟتدكديػػة  مػػع كجػػود حػػاالت تتسػػم بعػػدـ االسػػتقرار ا١تػػزمن ، فضػػبل عػػن تػػدخبلت الػػدكؿ 
االستعمارية السابقة إضافة أب القوتُت العظميُت خبلؿ اٟتػرب البػاردة ، اال اف ىػذه الصػراعات رغػم حػدهتا ككثافتهػا ٓب 

يا لكن قد تكوف أخرت دخو٢تا حيز النفاذ كتأجيل توقيع بعض الدكؿ علي االتفاقيػة بفعػل ُب إفريق NWFZ٘تنع انشاء 
الصػراعات ، كيػدخل ُب ىػػذا االطػار تػػأخر توقيػع الػدكؿ العربيػػة ُب مشػاؿ إفريقيػػا بفعػل صػراعات إقليميػػة خارجيػة ٦تتػػدة. 

نطقة ُب ٖتقيق االىداؼ اليت قامت من اجلها كقد يؤدم استمرار اٟتالة الصراعية ُب إفريقيا أب مشكلة تتصل بفعالية ا١ت
، فعػدـ اسػػتقرار الػنظم السياسػػية كالصػراعات الثنائيػػة بػُت الػػدكؿ كالتػدخبلت ا٠تارجيػػة ُب صػراعات القػػارة ٮتلػق أكضػػاعا 

 دكلة افريقية.  ّٓغَت مبلئمة الستقرار عملية التطبيق  الفعلي ٢تا ، خاصة اف اتفاقية بليندابا تضم 

كلة نوكية ُب القارة اإلفريقية بعد ما ٗتلت جنػوب إفريقيػا عػن برنا٣تهػا النػوكم ، كمػا ٓب تكػن القػدرات عدـ كجود د -ْ
النوكية ُب القارة قد تطورت على ٨تو يطرح اية مشكبلت نوكيػة ذات ا٫تيػة تػدفع الػدكؿ اإلفريقيػة ٨تػو التفكػَت ُب انشػاء 

NWFZ ة الفرنسػػية ُب أراضػػيها علػػى اهنػػا كاحػػدة مػػن اىػػم مصػػادر ، لكػػن نظػػرت الػػدكؿ اإلفريقيػػة أب التفجػػَتات النوكيػػ
هتديد أمن القارة إضافة أب أثرىا ا١تباشر ا١تتصل بالتلويث اٟتاد كاحتمالية خلق مشكلة انتشار نوكم ُب إفريقيا ٔتا يقرب 

ة كمػػن ٍب منظمػػة لعػػب برنػػامج جنػػوب إفريقيػػا النػػوكم  دكرا ُب اىتمػػاـ الػػدكؿ اإلفريقيػػ دك٢تػػا مػػن األسػػلحة النوكيػػة.،حيث
،  ُْٔٗالوحػػدة اإلفريقيػػة منػػذ نشػػأهتا بالقضػػايا النوكيػػة ، لكنػػو ٓب يكػػن عامػػل للتوصػػل العػػبلف إفريقيػػا النوكيػػة ُب عػػاـ 

قػرارات اٞتمعيػػة العامػػة لؤلمػم ا١تتحػػدة ك منظمػػة الوحػػدة عكسػػت بػالرغم انػػو بػػدأ كجػرس انػػذار منػػذ السػبعينيات ، لكػػن 
ُب أكاخر السبعينات كالثمانينات إدراؾ القارة اإلفريقية ٠تطػورة نظػاـ الفصػل العنصػرم ُب  اإلفريقية  حوؿ إفريقيا النوكية

جنوب إفريقيا كلربنا٣تها النوكم حيث كانت ٖتتكػر امػتبلؾ األسػلحة النوكيػة ُب ظػل موقػف كاضػح مػن حكومتهػا بعػدـ 
حكومػة جنػوب إفريقيػا لنظػاـ الفصػل . لكن مع انتهاء اٟترب البػاردة كاهنػاء ُٖٗٗالتخلي عن تلك األسلحة قبل عاـ 

ُب إفريقيػا الف كجػود سػبلح   NWFZشكل دفعة لتنفيذ إعػبلف إفريقيػا النوكيػة كإنشػاء   NPTالعنصرم كانضمامها لل 
نوكم لدل جنوب إفريقيا ادل أب عرقلة تأسيس ا١تنطقة ١تا يقرب من ربع قرف ، فا١تسألة ال تتعلق بوجود تلك األسلحة 

 كشرط أساسي لئلنشاء.  NWFZالتها إلنشاء كا٪تا بضركرة از 
ُب القػارة اإلفريقيػػة كاشػًتاؾ ٦تثلػُت عػن الػػدكؿ النوكيػة ا٠تمػس )الواليػػات  NWFZموافقػة الػدكؿ الكػربم علػػى انشػاء  -ٓ

ا١تتحػػدة ،ركسػػيا ،بريطانيا،فرنسػػا، الصػػُت( ُب اجتماعػػات صػػياغة اتفاقيػػة  بلينػػدابا لعػػرض كجهػػات نظػػر ببلدىػػم بشػػأهنا، 
اإلفريقيػػة ىػػي ا١تنطقػػة الوحيػػدة الػػيت قامػػت فيهػػا أربػػع دكؿ نوكيػػة )الصُت،فرنسػػػا،بريطانيا،الواليات  NWFZ  حيػػث تعػػد

بعػػد اف شػػاركت ُب احتفػػاالت  ُٔٗٗا١تتحػػدة( بػػالتوقيع علػػى بركتوكػػوالت ا١تعاىػػدة ُب نفػػس يػػـو فتحهػػا للتوقيػػع عػػاـ 
وكوالت بعد عدة شهور ُب نفس العاـ ، كذلك بعد تسوية  التوقيع ، كقامت الدكلة ا٠تامسة )ركسيا (بالتوقيع على الربكت

بعض االختبلفات حوؿ بعض األقاليم ا١تتنػازع عليهػا بػُت دكؿ افريقيػة كدكؿ مػن خػارج القػارة كاالخػتبلؼ حػوؿ مسػألة 
مطػارات العبور النوكم )أم السماح للسفن اك الطػائرات الػيت يشػتبو ُب اهنػا ٖتمػل أجهػزة متفجػرة نوكيػة بزيػارة مػوانئ اك 
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دكؿ ا١تنطقة اك عبورىا ( كاليت تركت لتقدير كل طرؼ ُب االتفاقية شرط عدـ اإلخبلؿ بأغراض كأىداؼ االتفاقية كفقػا 
 NWFZ. االمر الذم يشَت أب انو ٓب تكن ىناؾ مواقف مبدئية معارضة من الدكؿ الكربل لقيػاـ  ِللمادة الرابعة فقرة 

لكػن رغػم توقيػع  قامػت منطقتهػا علػى أسػس ال تتعػارض مػع معػايَت الػدكؿ الكػربل .ُب أفريقيا ، اك اف دكؿ افريقيا قد أ
الػػدكؿ الكػػربل علػػى بركتوكػػوالت االتفاقيػػة اال اف ركسػػيا كالواليػػات ا١تتحػػدة ٓب تصػػدقا عليهػػا اضػػافة  لعػػدـ توقيػػع اسػػبانيا 

اال اف ذلك رغم أ٫تيتو لكنو ٓب ٯتثل على الربتوكوؿ الثالث.    ك ينتظر من ىذه الدكؿ التصديق على معاىدة بليندابا ، 
 ُب إفريقيا. NWFZعقبة اماـ استكماؿ انشاء 

كبالرغم ٦تا بذلتو منظمة الوحدة اإلفريقية ٍب االٖتاد اإلفريقي ُب التوصػل التفاقيػة بلينػدابا ، فػاف االٖتػاد اإلفريقػي 
االكلويات ، فاالٖتاد اإلفريقي يضع قضايا  ال يضع نفسو كفاعل ُب ٣تاؿ ازالة األسلحة النوكية ، كيرجع ذلك أب قضية

اخرل  ٢تا أكلوية على أجندتو خاصة القضايا ذات االثار ا٢تامة كا١تباشرة على أمن القارة اإلفريقية حيث يركز على جعل 
مػػن  إفريقيػػا خاليػػة مػػن النزاعػػات كجعػػل السػػبلـ كاقعػػا ملموسػػا بالنسػػبة لشػػعوب الػػدكؿ اإلفريقيػػة كٗتلػػيص القػػارة اإلفريقيػػة

اٟتػػركب كالصػػراعات االىليػػة كاٟتدكديػػة كانتهاكػػات حقػػوؽ االنسػػاف كالكػػوارث ، كاهنػػاء ٚتيػػع اٟتػػركب ُب إفريقيػػا ْتلػػوؿ 
كضػػماف  َِِٓ، كدفػػع اجنػػدة منػػع النزاعػػات كصػػنع السػػبلـ كاعػػادة االعمػػار كالتنميػػة كمواجهػػة الفقػػر ْتلػػوؿ  ََِِ

 النمو االقتصادم الشامل كالتنمية ا١تستدامة كمكافحة التصحر .  مشولية عملية التنمية للنواحي الصحية كغَتىا من اجل
لػػذلك ٓب تتخػػذ أم خطػػوات لتنفيػػذ اعػػبلف إفريقيػػا ال نوكيػػة حػػىت إصػػدار األمػػم ا١تتحػػدة لقراراهتػػا ككضػػعها الطػػار 

د ا١تادية كالبشرية عمل لفريق ا٠ترباء ا١تشًتؾ من االمم ا١تتحدة كمنظمة الوحدة اإلفريقية ، كقد يرجع ذلك أب نقص ا١توار 
 اك تراجع اكلوية القضية على جدكؿ اعماؿ ا١تنظمة اإلقليمية. 

كذلك على الرغم من اف الدكؿ اإلفريقية تستطيع اف تلعب دكر ىاـ ُب القضاء على األسلحة النوكية نظرا لوزهنا 
دكليػة ، فػإذا اٖتػدت ُب قضػية مػا دكلػة ُب ايحمافػل ال ّٓالدٯتغراُب حيث يسكنها بليوف نسػمة  كٖتتػل كتلػة تصػويتية مػن 

 NPT كعلى الرغم اف كل الدكؿ اإلفريقيػة أعضػاء ُب تلعب دكرا مؤثرا مثلما حدث ُب مفاكضات اتفاقية منع األلغاـ . 
حػػىت اهنػػػم يشػػػكلوف ثلػػث عػػػدد األطػػػراؼ فيهػػػا، اال اف مشػػاركاهتم ُب ا١تناقشػػػات كاقػػػًتاح سياسػػات جديػػػدة ٤تػػػدكدة امػػػا 

ت اك نقػص الكفػػاءات الدبلوماسػية اإلفريقيػػة ، كقػد يرجػع ذلػػك ايضػا أب تػػأخر دخػوؿ اتفاقيػػة بسػبب اخػتبلؼ األكلويػػا
 . ََِٗبليندابا حيز النفاذ حىت عاـ 

 مستقبل المنطقة الخالية من األسمحة النووية في إفريقيا  -
فة خاصػة ،كحاجػة الػدكؿ ُب ظل ا١تتغَتات البيئية كا١تناخية كاالقتصادية كتعاظم الطلب على الطاقة كالطاقة النظي

أصبح    َِِٓاإلفريقية ١تتطلبات اٟتياة األساسية كٖتقيق التنمية ا١تستدامة كٖتقيقا ألىداؼ االٖتاد اإلفريقي حىت عاـ 
الوضػػع اكثػػر إٟتاحػػا لبلسػػتفادة مػػن التكنولوجيػػا النوكيػػة ُب ٣تػػاؿ تػػوفَت الطاقػػة كبػػاقي اجملػػاالت  كاالسػػتخدامات السػػلمية 

 إب القيػػػاـ ببحػػػوث دكليػػػة مشػػػًتكة لتطػػػوير اسػػػتخدامها  ٖتػػػت اشػػػراؼ الوكػػػاالت الدكليػػػة كاإلقليميػػػة ، األخػػػرل ، اضػػػافة
كحػق   NPTخاصة كقد كفلت اتفاقية بليندابا اٟتق ُب االستخداـ السلمي للطاقة النوكية العضائها كما كفلتػو معاىػدة 

ة ا٠تاليػػة ُب افريقيػػا ، شػػكلت الػػدكؿ االفريقيػػة منتػػدل كٔتبػػادة افريقيػػة لتعزيػػز ا١تنطقػػطبيعػػي ٞتميػػع الػػدكؿ.كُب ىػػذا االطػػار 
  ََُِٗب ديسػمرب  Forum of Nuclear Regulatory bodies in Africa (FNRBA)ا٢تيئػات الرقابيػة النوكيػة ُب افريقيػا 

ا١تنتدل  لبلستخداـ ا١تتزايد للمواد ا١تشعة ُب االغراض السلمية مثل الزراعة كالصحة كالطاقة كغَتىا  ،كيهدؼ كاستجابة
أب تعزيز السبلمة النوكيػة كالبنيػة التحتيػة التنظيميػة كاالمػن بػُت االعضػاء كتػوفَت آليػة لتبػادؿ ا٠تػربات كالتطبيقػات العمليػة 
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كم ُب افريقيػػا  . كمنػػذ مػػارس لبلمػػن النػػو  IAEA بػػُت ا٢تيئػػات النوكيػػة ُب افريقيػػا ، كيشػػكل دكره مكمػػبل لػػدكر برنػػامج 
 .ية ، كىو مبادرة ٦تيزة الفريقيا لضماف االمن النوكم ُب القارةدكلة افريق ِّاعضائو  َُِِ

االٖتػاد اإلفريقػػي ُب دعػوة الػػدكؿ األعضػاء ُب اتفاقيػة بلينػػدابا أب تقػدًن الػػدعم الػبلـز لػػل كمػا  ينبغػي اف يسػػتمر 
AFCONE نػػع االنتشػػار لضػػماف البػػدء ا١تبكػػر ألنشػػطتها ، انطبلقػػا مػػن اف ىػػذه اٞتهػػود تسػػهم ُب دعػػم النظػػاـ العػػا١تي ١ت

النػػوكم كتعزيػػز االسػػتخداـ السػػلمي للطاقػػة كالعلػػـو كالتكنولوجيػػا النوكيػػة كالػػيت ٖتتاجهػػا الػػدكؿ االفريقيػػة مػػن اجػػل التنميػػة 
االقتصادية كاالجتماعية  كذلك تطبيقا ايضا  لقرارات االٖتاد االفريقي  ُب ىذا الشأف.. خاصة كانو منذ دخػوؿ اتفاقيػة 

عملػػت مفوضػػيو االٖتػػاد اإلفريقػػي  ٔتثابػػة األمانػػة االنتقاليػػة ٞتميػػع ا١تسػػائل ذات الصػػلة ريثمػػا ٬تػػرم بلينػػدابا حيػػز النفػػاذ  
 . AFCONE  تفعيل أمانة

ُب مطالبة الدكؿ األعضاء الذين ٓب يوقعوا ُب إفريقيا كاكتماؿ اقامتها ينبغي االستمرار   NWFZكمن اجل تفعيل 
  دكلة فقط. ّٗياـ بذلك حيث كقع عليها اك يصدقوا على اتفاقية بليندابا بسرعة الق

الػػدكؿ غػػَت اإلفريقيػػة ا١تعنيػػة بػػالتوقيع كالتصػػديق علػػى بركتوكػػوالت ا١تعاىػػدة أب القيػػاـ بػػذلك فضػػبل عػػن  مطالبػػة 
  ا.ايضن 

لػػيس ألهنػػا تشػػمل ٣تموعػػة   كمػػا إف اتفاقيػػة "بلينػػدابا اإلفريقيػػة ذات صػػلة كأ٫تيػػة خاصػػة ١تنطقػػة الشػػرؽ األكسػػط
ظػػورات فحسػػب كإ٪تػػا ألهنػػا الوحيػػدة أيضػػان الػػيت تشػػمل دكلػػة مسػػلحة نوكيػػان سػػابقان ُب الواقػػع ، ىػػي جنػػوب كاسػػعة مػػن ايحم

. ك قػد يكػوف ٢تػا إفريقيا، كاليت انكبت على معاٞتة ىاجس كجوب ٖتديد كتفكيك ٚتيع ا١ترافػق كأجهػزة التفجػَت النوكيػة
ا كقعػت عليهػا بعػض الػدكؿ مثػل مصػر كليبيػا كالسػوداف ،  تأثَت ا٬تايب على إقليم الشرؽ األكسط ُب اٞتوار خاصة بعد م

لكن دكف تصديق نظرا الف عشرة دكؿ عربية ُب مشاؿ إفريقيا ىم أعضاء ُب ا١تنطقة ا٠تالية مػن األسػلحة النوكيػة ايحمتملػة 
ُت :األكؿ اف حيث أثَت رأي ُب الشرؽ األكسط ، ككانت ىذه ا١تسألة ٤تل نقاش ُب مرحلة التفاكض على اتفاقية بليندابا 

دكؿ مشاؿ إفريقيا ىي جزء من دكؿ الشرؽ األكسط كاف انشاء منطقة خالية ُب إفريقيا مع عدـ كجود منطقة خاليػة مػن 
األسلحة النوكية ُب الشرؽ األكسط قد يوجد أخطارا امنية خاصػة مػع سياسػة إسػرائيل ُب الغمػوض النػوكم ، كمػن ٍب ال 

طقة ا٠تالية ُب إفريقيا طا١تا اف التهديد اإلسػرائيلي لػدكؿ مشػاؿ إفريقيػا موجػود بػبل ٯتكن ا١تضي قدما ُب مشركع انشاء ا١تن
حػػػل، كالػػػرأم األخػػػر ىػػػو ٔتػػػا اف ا١تنطقػػػة ا٠تاليػػػة ُب إفريقيػػػا كُب الشػػػرؽ األكسػػػط مكملتػػػاف لبعضػػػهما الػػػبعض كال ٯتكػػػن 

ضػػػعف أمػػػن الػػػدكؿ الواقعػػػة ُب فصػػػلهما، فػػػاف تنفيػػػذ احػػػد٫تا قػػػد يسػػػرع ُب تنفيػػػذ األخػػػرل كيسػػػاعد ُب تقويػػػة اكثػػػر ٦تػػػا ي
ا١تنطقتُت . كىو الرأم الذم ًب األخذ بو . كما  الحظت اٞتمعية العامة لبلمػم ا١تتحػدة مبكػرا اف إنشػاء ا١تنطقػة ا٠تاليػة 
ُب الشػػرؽ األكسػػط مػػن شػػأنو اف يسػػهم اسػػهاما فعػػاال ُب ٖتقيػػق األىػػداؼ ا١تعلنػػة ُب اإلعػػبلف ا٠تػػاص باعتبػػار إفريقيػػا ال 

الػػربط ا١تبكػػر بػػُت ا١تنطقتػػُت جػػاء ُب ديباجػػة اتفاقيػة بلينػػدابا ، كالػػيت ال تػػزاؿ ٓب تػػدخل حيػػز النفػػاذ الفعلػػي  نوكيػة. كمػػا اف
بسبب عدـ التحرؾ ُب انشاء ا١تنطقة ا٠تالية ُب الشرؽ األكسط. األمر الذم يستلـز التحرؾ اال٬تايب السػريع ٨تػو ٖتقيقػو 

بعد ثورات الربيع العريب كما تبعهػا مػن فوضػى كظهػور تنظيمػات  خاصة مع التطورات اليت حلت ٔتنطقة الشرؽ االكسط
ارىابية كفاعلُت مسلحُت من غَت الدكؿ كاحتماؿ امتبلكهم ألسلحة الػدمار الشػامل ، األمػر الػذم يهػدد امػن كاسػتقرار 

دد كػذلك األمػن ليس فقط الشػرؽ األكسػط بػل القػارة اإلفريقيػة كفقػا للػربط اٞتغػراُب كاالسػًتاتيجي بػُت ا١تنطقتػُت ،  كيهػ
 كالسلم الدكليُت. 
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 دوليت لعمل املنظماث غري احلكوميت يف إفريقيامستقاه  جتارب

 إسرائيل" -الكويج -"الصني

 هبة جمال الدين
 -دبموم الدراسات االسرائيمية -كمية االقتصاد والعموم السياسية -مدرس العموم  السياسية

 جامعة القاهرة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

إلفريقية العديد من التحديات التنموية حيث يعاين ثلث تعداد سكاهنا من اجلوع، وترتفع معدالت تواجه القارة ا
وفيػػات افافػػاؿ دوف سػػن اخلام ػػة حيػػث تسػػ  إو ال ػػدس ، وػػاوة ولػػ،  الراػػود االاتسػػادي، واطلفػػا  م ػػتويات 

والسراوات والنزاوات واالرهاب،  ادلعيشة ، يضاؼ إو اجله  وادلر ، والكوارث الطبيعية ومن صنع االن اف ااحلروب
شلا يعين ُب ادلقاب  إخفاؽ احملاوالت اليت بذلتها دوؿ القارة، وادلؤس ات ادلالية الدولية لرفع معدالت النمو االاتسادي، 

خاصة أف العديد مػن دوؿ العػات تقػدـ الػدوا ادلػادي  (1) .وإصلاح جتارب التنمية، وحت ٌن م تويات معيشة أبناء القارة
 دلدين لدوؿ القارة ال مراء والغريب هو استمرار ما تعانيه من تدهور مؤشرات التنمية.وا

ويظهر بشك  واضح وجلي الدور السػيين و اإلسػراليلي بالػدوؿ اإلفريقيػة وؼلتلػ  دور اػ  منهػا وتػفثًن ، ، فكػ  
ليظهر اهتماـ أارب  5112 جتربة منهما تعكس دور مغاير وأجندة سلتلفة ومشرووات وتدخات متباينة. واد جاء واـ

ضلو القارة االفريقية فعل، سبي  ادلثاؿ سجلت افريقيا ادلراز االوؿ ُب احلسوؿ ول، ادل اودات السينية اخلارجية، وانته، 
تعكػػس رلػػاالت  5101ليتػػوج تدشػػٌن اسػػةاتيجية جديػػدة للم ػػاودات اخلارجيػػة حػػ  وػػاـ  5العػػاـ متػػؤدتر جوهان ػػربج 

عنينا ُب هذ  الوراة البحثية هو دور ادلؤس ات غًن احلكومية فقد اضحت آلية اساسية لتفعي  ، وما ي0تعاوف جديدة. 
ادلشاراة الشعبية ُب التنمية. فإسرالي  تطوع منظمات اجملتمع ادلدين خلدمة أهدفها اقوى ناومة للتفثًن، أما السٌن فه، 

ن خػػاؿ الدولػػة وُب إاارهػػا إال أف لكػػ  منهػػا دور تقػػدـ ظلػػوذج لدولػػة سوليػػة سػػلطوية تعمػػ  منظمػػات اجملتمػػع ادلػػدين مػػ
تنموي واضح ومؤثر. ومن ٍب من اجلدير بالذار تناوله لاستفادة من أبرز الػدروس ادل ػتقا  ُب هػذا الشػفف. خاصػة مػع 

منهػا  زلاولة الواوؼ ول، الدور العريب ُب هذا السػدد مػع الةايػز ولػ، التجػارب الرالػدة الػيت ؽلكننػا تطويرهػا واالسػتفادة 
 اتجربة مجعية العوف ادلباشر بدولة الكويت افحد اجلمعيات العربية الرالدة.

فاذلدؼ من هذ  الوراة بافساس التعرؼ ول، ودد من التجارب الدوليػة ادل ػتقاة مػن خلفيػات سلتلفػة اػ  منهػا 
شػرووات تنمويػة سلتلفػة تعكس توجهات وخلفيات وأدوار مغايرة ذلا مردود رلتمعي وأجندة سلتلفة وأولويػات متنووػة وم

. هبدؼ التعرؼ ول، اآلخر واستقاء الدروس الناجعة وتطبيق اففض  خلدمة الدوؿ اففريقية 5112خاصة خاؿ واـ 
الشػػػػقيقة للوصػػػػوؿ إو ال ػػػػيناريوهات والبػػػػدال  ادلناسػػػػبة ذات ادلػػػػردود اجملتمعػػػػي والتنمػػػػوي الػػػػيت ؽلكػػػػن تقػػػػدؽلها لتح ػػػػٌن 

 الدوؿ االفريقية واليت ؽلكن أف يتبناها صانع القرار العريب باالساس.مؤشرات التنمية وختفي  معاناة 
ومػػن ٍب تنق ػػػا هػػػذ  الوراػػػة لػػػثاث أا ػػػاـ رلي ػػػة  افوؿ ينػػػااين التجربػػػة السػػػينية، الثػػػاين يتنػػػاوؿ التجربػػػة العربيػػػة 

 )دراسة حالة جلمعية العوف ادلباشر(، الثالث يدرس التجربة اإلسراليلية.
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 الصينية بأفريقياكومية المنظمات غير الح (1)
تعرؼ ادلنظمات غًن احلكومية بالسٌن امنظمات غًن رحبية تشك  بواسطة مواانٌن متطووٌن وتنفذ انشطة 
هتدؼ إيل ادراؾ االذلاـ ادلشةؾ الوضالها بالتن يق مع هذ   اذليئات وادلنظمات. هذ  اجلمعيات تتضمن منظمات 

ات ومنظمات مطالبة وهيئات ااادؽلية وحبثية ومجعيات صدااة. وظيفة جتارية اولية ومجاوات ومنظمات اوماؿ وهيئ
اجلمعيات بالسٌن هو دتثي  ادلسلحة ادلشةاة جلماوة من بٌن الشعب وتنفذ انشطة هتدؼ ايل تنفيذ اموحاهتا 

وتضع  عومساحلها. اف دور اجلمعيات السينية هو العم  اج ر من االتساالت ادلتبادلة اليت ستس  احلكومة باجملتم
معايًن زلددة لل لوؾ االجتماوي. وتعترب اجلمعيات السينية نتيجة لتطور القدرات االجتماوية للمجتمع ُب رلاالت 
ال ياسة واالاتساد والعلـو والتكنولوجيا والثقافة والتعليا. اف التنمية واالنتقاؿ الدؽلوارااي خلق بيئة اغلابية للظهور 

ولكنها باالساس ال تعم  ُب مناخ دؽلوارااي واظلا ُب دولة سولية تلعب فيها الدولة ال ريع وتطور اجلمعيات بالسٌن. 
تعم  اجلمعيات السينية بافريقيا إما مباشرة ُب الدور االساسي وه، اداة ايعة ت تخدمها احلكومة لتحقيق سياساهتا. 

يبية لتطوير النموذج اخلاص بادل اودات الدوؿ االفريقية )ن بة زلدودة(، او ورب وزارة التجارة للبدء متشرووات جتر 
لذلك ففف الدوا ادلوجه الفريقيا تقدمه الدولة باالساس والدور الذي تلعبه اجلمعيات زلدود وهامشي  4السينية الرمسية،

 (2) وؽلكن تسني  أبرز االنشطة اليت تقدمه اجلمعيات السينية بافريقيا ايل ثاث فئات رلي ة:

مج التبادؿ الطايب بالتن يق مع مرااز الفكر واجلامعات امنتدى الشعبٌن السيين اربا  مساعدات ثقافية: -
واالفريقي، ومعظا ادلشاريع وادل اودة التقنية ادلقدمة ُب إاا ر منتدى التعاوف السيىن االفريق، مث  ادلدارس الريفية، 

الزراوة وتقدًن ادلنح الدراسية. خسست مؤس ة  ومراز الوااية من ادلاريا، والتقنية و مراز التدريب ادلهين، ومراز لدوا
مليوف يواف لبناء مشروع ػلم  اسا ابت امة االافاؿ ُب اثيوبيا لينفذ ول،  11مبلغ   5110السٌن دلكافحة الفقر واـ 

 6سنوات .  2مدار 
 اـ امبادرات واج ادلاريا وبعض القواف ، ومن أبرز اجلمعيات العاملة رلمووات ال  مساعدات صحية: -

 بالسٌن، وشباب ادلتطووٌن السينٌن، صكوؾ الفع  الطيب بافريقيا
منتدى التعاوف السيين  مشرووات تنموية سلتلفة اإنشاء مدارس وبعض ادلشرووات االوامية ادلشةاة و اخرى: -

تربع  5111اغ طس  0. ُب Chinese poverty reduction foundationاالفريقي مث  ادلؤس ة السينية دلكافحة الفقر 
مدرسة حتم  اسا "مدار ام   1111مليار يواف دلؤس ة تنمية شباب السٌن لبناء  1.2احد رجاؿ االوماؿ متبلغ 
  7السٌن وافريقيا" ُب زامبيا.

ومن أبرز الكيانات  --إال أف اجلهد االارب ُب اجملاؿ التنموي ليس للمنظمات غًن احلكومية واظلا للحكومة
اليت اد ختتار اف   -ية والقالمة ول، تقدًن الدوا للدوؿ االفريقية صندوؽ السٌن افريقيا للتنميةالتابعة للحكومة السين

يكوف شريكها ليس اجلمعيات السينية واظلا مؤس ات دولية اخرى او القطاع ادلسرُب السيين فعل، سبي  ادلثاؿ توفر 
 عددة االاراؼ مث  مسرؼ التنمية االفريق، او منون اريق وااالت متاحلكومة السينية فثيوبيا ادل اودات اخلارجية 

خاؿ الشرااات مع الوااالت االظلالية االخرى مث  البنك الدوو. ومعظا التموي  يقدـ  ورب بنك التسدير واالستًناد 
اء السيىن )مسرؼ اا يا( وبنك السٌن للتنمية ادلالية بشروط جتارية وودد من الشراات السينية )ول، سبي  ادلثاؿ بن

الطرؽ واجل ور السينية للتنظيا ادلسرَب السينية تعم  شراة مال، اثًنا من هذ  القطاوات "بشروط مي رة" )اى َب  
اثًن من االحياف ادلسدر الوحيد وادل تفيدين منها اجراءات الشراء من جانب احلكومة االثيوبية(. وتوزع ادلعونة 
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لقطاوات ول، اساس اولويات التنمية االثيوبية وفق اجندة احلكومة اخلارجية َب اثيوبيا وموما َب االفة واسعة من ا
فالسٌن أارب شريك جتاري إلثيوبيا ول، ادـ ادل اواة تقريبا إو االحتاد افورويب اك   خاؿ ال نوات االثيوبية. 

عربية ال عودية واذلند اخلمس ادلاضية، اانت الشراات السينية ثالث أارب ادل تثمرين افجانب إلثيوبيا، بعد ادلملكة ال
واب  ال وداف وترايا. وتقدـ الشراات والبنوؾ السينية الدوا مث  بنك التنمية السيىن ااـ بتموي  ودد من ادلشرووات 

 8التنموية باثيوبيا دتثلت ُب مسنع للخيااة، مشروع حلفر اآلبار وإمدادات ادليا  

سباب  من ابرزها ودـ تعارضها مع اداء احلكومات ودتتاز ادل اودات السينية بقبوؿ رلتمعي نظرا لعدة ا
االفريقية، ودـ مطالبتها باجراء حتوالت ضلو الدؽلوارااية واحلكا الرشيد، تقدًن م اودات ااتسادية دتث  احتياج فعلي، 

 (9)وؽلكن وص  مامح ادلعونة السينية للدوؿ االفريقية فعدة صفات رلي ة ابرزها: 

ادللكية احمللية اي جع  الدوؿ  :ية ال تتعارض مع توجهات الحكومات االفريقيةالمنح والمساعدات الصين -
االفريقية تقرر الكيفية اليت يرغبوف ُب استخداـ ادلعونة هبا خاؿ دتوي  انف ها شلا يدوا احلكومات االفريقية خاؿ 

ي اود ُب تكريس مشاريع وجاهة دوف وملية اختاذ القرار اخلاصة بتقرير الكيفية ادلثل، الستخداـ مسادر التموي .شلا 
تدوا متعىن اخر  جدوى ال تكافح الفقر اوحتقق تنمية ااتسادية مث  بناء مباين ومكاتب حكومية او استاد رياضي.

فاحلكومة السينية حتـة بشك  ملـز  ادلنح السينية ملكية الدولية فهي دتوؿ ادلشرووات اليت تطلب من احلكومات.
 ة ادلنح وال ترفقها ابدا بفية شروط او ت اؿ حوؿ اية امتيازات.سيادة الدوؿ ادلتلقي

فالسٌن ال ترفق شروط خاصة متعونتها ادلوجهة ضلو افريقيا فا تقرهنا باالصلاز ُب رلاؿ سياسة الصين الفردية،  -
 ال تقرهنا بقدرة مؤس ات احلكومة وافالتها.  الشفافية او احلكا اجليد ... متعىن اخر

. وال كومة الصينية دائما على مبادئ الجودة والفائدة المتبادلة في تقديم المنح للدول االخرىتستند الح -
 تعترب ابدا هذ  ادلنحة انوع من السداة الفردية واظلا شئ متبادؿ بٌن الطرفٌن.

تقدم الصين المنح االقتصادية في شكل قروض مجانية او بفائدة محدودة وتزيد من المدة المخصصة  -
 ايل ذلك لتقلي  العبء ول، الدولة ادلتلقية الما امكن الوضع.د عند الحاجة للسدا

خاؿ تقدًن ادلنح للدوؿ االخرى فإف غر  احلكومة السينية ليس اف جتع  الدولة ادلتلقية معتمدة دالما ول، السٌن  -
 .مستقلةتساعدىا خطوة بخطوة للسير على طريق االعتماد الذاتي والتنمية االقتصادية الواظلا 

)اي صينية السنع( وفق اسعار االسواؽ  تقدم الحكومة الصينية افضل االجهزة والمعدات المصنعة محليا -
الدولية، واذا اانت ال تتفق مع ادلواصفات اليت ًب االتفاؽ وليها او اجلودة ادلنتظرة فاف احلكومة السينية تاخذ 

 استعدادهتا الازمة لتغًنها.
االفراد اعضاء حكومات الدول المتلقية باعتبارىم من لفين فإف احلكومة السينية تنظر ايل خاؿ تقدًن الدوا ا -

 الضروري ان يمتلكوا لمثل ىذه التقنيات.
تحاول الحكومة الصينية مساعدة الدول المتلقية لبناء مشروعاتها التي تتطلب استثمار قليل يتيح اكبر نتائج  -

 ا تزيد من دخلها وتعم  ول، ترااا راس ادلاؿ.، لذلك احلكومات ادلتلقية رمتسريعة
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الخبراء الذين يتم ارسالهم من قبل الصين للمساعدة في عملية االعمال بالدول الملقية سيتمتعون بنفس  -
. واخلرباء السينٌن ال ي مح ذلا اف يطلبوا البات خاصة او يتمتعوف باية مستويات المعيشة كخبراء بالدولة المتلقية

 اصة. امتيازات خ
وول، الرغا من هذا القبوؿ الذي تتمتع به ادل اودات اخلارجية السينية بافريقيا لكنها ال ختلو من النقد ادلوجه 
اليها خاصة من  مجاوات حقوؽ االن اف والنشطاء حيث يتهموهنا باهنا تقاـو النموذج الليربايل الدؽلوارااي ُب افريقيا 

ىذا النقد يوجو لطبيعة النموذج مية الدؽلوارااية للقارة. وؽلكن القوؿ اف وهكذا تعكس هتديد للحكا الرشيد والتن
الصيني ونهجو في المساعدات الخارجية كنموذج سلطوي وكوربوراتي )توحدي(، وغير شفاف. ومن ثم تتبلور 

فع من حوؿ مدى تطويع النظا الفاسدة خلدمة اغراضها وتدويا مفاسدها ب  وي رع من وتًن  الف اد وير  المخاوف
 (11) معدالته  .

والوااع اف الطبيعة التوحدية ال لطوية للم اودات السينية الفريقيا ال تتعلق فقط بدوا النظا االفريقية القالمة 
واظلا ايضا بادل احة ادلتاحة لعم  اجلمعيات السينية فه، ال تعدوا اف تكوف اداة ايعة ُب خدمة احلكومة ب  ال تتدخ  

ختسسها ذلا احلكومة السينية. فإذا نظرنا دلفهـو وم  اجلمعيات غًن احلكومية بالسٌن سنجدها اال ُب ادل احة اليت 
 (11)وؽلكن تف ًن الدور اذلامشي للجمعيات السينية نتيجة لعدة اسباب ول، راسها:  تعكس هذا الوضع. 

اد ال وؽ ومن ٍب فاحلكومة اد ال وما دتر به من مرحلة انتقالية للتحوؿ من االاتساد ادلخطط ايل ااتس طبيعة الدولة -
تزاؿ متم كة ببعض التقاليد القدؽلة احكومة سلكوية سولية تعم  ول، سلتل  االصعدة واجملاالت خاصة ُب اجملاالت 
وادلنااق اليت تعظا من مساحلها االاتسادية والتنموية االقارة االفريقية الغنية بادلوارد وادلقومات االاتسادية اليت حتتاجها 

 لسٌن لبناء اوته االاتسادية.ا
اخذ رللس الدولة السيين يقةح اجراء تعديات  1996فمع بداية واـ  منظمات او جمعيات حديثة العهد: -

الحداث نقلة حقيقية ضلو ااتساد ال وؽ من ابرزها تطوير وم  تلك اجلمعيات خاصة اف التشريعات اليت اانت االمة 
اي اف  1998افق مع نظاـ ال وؽ اجلديد واد ًب اوتماد هذا التعدي  ُب واـ من ت جي  وادارة للجمعيات ال تتو 

ًب تنظيا مؤدتر اومي بالسٌن لينااين مشاا  ادارة  1998وضعها جلديد ال يتعدي العشرين واما. وُب نوفمرب 
ات ادلدنية من اج  اجلمعات السينية واخلطوط االرشادية ادلقةحة لتطوير وتنمية وم  تلك اجلمعيات وغًنها من ادلنظم

احداث تطور ُب النظاـ االاتسادي وال ياسي للدولة. شلا يعكس اهنا مازالت حديثة العهد بالتنمية الداخلية واخلارجية 
ومن ٍب فليس من الغريب تدخ  احلكومة ح  االف ُب العم  بافريقيا اخطوة ح  تكت ب تلك اجلمعيات الدور 

م ئوؿ ابًن بوزارة الشئوف االجتماوية السينية ُب خطبة وامة متطلع االلفية اف الفاولٌن  واد اادوالرؤية واخلربة الازمة. 
الوسطاء ؽلثلوف اوة ابًنة ُب تنمية اجملتمعات، وهؤالء الفاولٌن ها اخلاضعٌن للقانوف والتشريعات اليت ستقوي من تنمية 

ي ًنات الازمة لعملها ووظالفها اليت غلب االااع تلك اجملتمعات، ومن ٍب  سيتا دومها من الوزارة لتقدًن اافة الت
 هبا. شلا اد يعكس مربر التجخ  احلكومي لتقوية ودتهيد دور وجود الوسطاء ح  تكتم  اواها وخرباهتا.

خاصة العاملة باخلارج ول، فريق وم  يفتقد للخلفية التنموية فالكوادر الٌب يتا  اعتماد الجمعيات الصينية -
او ختسص وااات دولية ومن ٍب  -المكانية التواص  داخ  افريقيا بشك  متبادؿ -اد يكونوا مةمجٌن االستعانة هبا

 يفتقدوف للمقومات الازمة الحداث نقلة تنموية.
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هناؾ فجوة ُب م تويات الدخوؿ داخ  السٌن، فهناؾ  العمل في الداخل الصيني عن التوجو الي افريقيا: -
الفقر. ومن ٍب هناؾ العديد من اجلمعيات السينية اليت تفض  العم  داخليا ول،  ابقات غنية جدا واخرى شديدة

 15التوجه للعم  خارج السٌن. 
بعض اجلمعيات السينية اوربت ون ترحيبها للمشاراة ُب ادلنح اخلارجية االلتزام بثوابت السياسة الحكومية:  -

ميزانية ادلنح اخلارجية لتتا ورب اجلمعيات السينية. اال  واوربت وزارة التجارة السينية ون موافقتها لتخسيص بعض من
 Huاف االمر يتطلب االلتزاـ باحملددات اليت تطرحها احلكومة السينية للجمعيات اليت ستتعاوف معها. او وفقا لتعبًن 

Jianlong ا ُب انشطتها االلتزاـ باخلطوط احلمراء للحكومة. شلا يقل  من استقالية هذ  اجلمعيات، ويهدد استمراره
 10حاؿ تعارضها مع ايا من ثوابت احلكومة السينية. 

وول، الرغا من هذا الدور اذلامشي إال أنه مكم  للدور التموي السيين للحكومة والقطاع اخلاص فالسٌن 
موجودة سواء بشك  رمسي مقبوؿ رلتمعيا أو غًن رمسي يبين شرااات مدنية تن ق وملها مع احلكومة السينية وتقدـ 

 ادل اودات ادلخططة ذلا.

 التجربة العربية في مجال عمل المنظمات غير الحكومية: )جمعية العون المباشر(( 2)
يػػػة سػػػتنجد أف معػػػدذلا ال يتجػػػاوز إذا امنػػػا متقارنػػػة اجلهػػػود العربيػػػة ادلبذولػػػة داخػػػ  الػػػدوؿ االفريقيػػػة بػػػاجلهود الغرب

احلػػػو  تػػػفٌب ُب مقػػػدمتها ليبيػػػا، ومسػػػر وال ػػػعودية  وتقػػػدـ وػػػدد مػػػن الػػػدوؿ العربيػػػة م ػػػاودات تنمويػػػة لػػػدوؿ (14)5%
وبعض هذ  اجلهود العربية ، وهناؾ دوؿ أخرى تقدـ م اودات زلدودة مث  افردف واطر واجلزالر. والكويت واإلمارات

ة، بتربوات فردية دلنظمات خًنية غًن تابعة لألما ادلتحدة، أو يقوموف بإوطاء التربوات مباشرة إو الدوؿ الفقًن  ت اها
القسور ادلعلومات، ون هذا القطاع َب الدوؿ العربية. وؽلكن  ويسعب تقدير حجا هذ  ادل اودات فهنا متناثرة َب ظ 
غياب ادلظلة التن يقية بٌن مؤس ات العوف اإلن اىن العريب، إرجاع ضع  الدور اإلغاثي العريب لعدة ووام  من أبرزها 

ضع  ادلوارد ادلخسسة للعوف اإلن اىن العرىب إو إفريقيا. و  ذ  ادلؤس ات.فا توجد هيئة تن يقية تنضوى حتتها ا  ه
اما تت ا اإلغاثػة العربيػة بالواتيػة فهػ، ُب الغالػب رد فعػ  لألزمػة وتتخػذ صػورة متقطعػة وغػًن م ػتمرة َب التواصػ  مػع 

ضػػع  الكفػػاءات العربيػػة ضػػع  العمػػ  افهلػػي العػػريب وزلدوديتػػه ُب العػػوف اإلن ػػاين، و يضػػاؼ إو  ادلنكوبػػة. ادلنطقػػة
ادلدربة ول، العم  اإلغاثي يضاؼ إو ضع  الفكر اإلغاثي العريب. اما أف الشفف اإلفريقي ال يػزاؿ َب الدرجػة الثانيػة 

َب التعامػ  مػع القػارة. هػذا باإلضػػافة إو  مػن حيػث االهتمػاـ االغػاث، العػرىب، وهػو مػا يعكػس افزمػة العربيػة اإلدراايػة
ياد بالن بة للمنظمات اإلسامية حيث تقدـ أغلب ادل اودات اإلن انية للم لمٌن ، افمر الذى إشكالية التحيز واحل

 (12)يؤثر ول، دورها ووااتها متختل  أاراؼ السراع. 
إال أف هذ  الدراسة ستقدـ جتربة دلؤس ة وربية رالدة ُب العم  التنموي بالدوؿ االفريقية، تعكس تاُب فغلب 

ب  وت تحق الدراسة واالستفادة من خرباهتا ادلختلفة. ه، مجعية العوف ادلباشر.  هي مجعية وربية   ادلعواات ال ابقة،
امؤس ة تطووية غًن  ـ 1981اد بدأت مجعية العوف ادلباشر ) جلنة م لمي افريقيا سابقا ( أوماذلا ُب واـ اويتية،  

دوؿ من دوؿ  6دولة إفريقية، منها  01وتعم  ُب  حكومية مهتمة بالتنمية ُب افماان افاثر احتياجًا ُب افريقيا.
 (1)حو  الني . ويتضح ذلك ُب اجلدوؿ راا 
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 اسماء الدول االفريقية التي تعمل بها جمعية العون المباشر (1جدول رقم )

  الدوؿ ول، التنفيذ ادلباشر جلميع أنشطتها ومشاريعها ُب سلتل أسلوب عمل جمعية العون المباشريعتمد  -1
اففريقية من خاؿ مكاتبها وُب نفس الوات تتعاوف مع الكثًن من ادلنظمات الدولية واجلمعيات احمللية والوزارات 
ادلختسة حيث تربطها معها اتفاايات شرااة وتعاوف ُب رلاالت سلتلفة. شلا يزيد من دورها ب  ويعظمه ون اريق 

 التواص  ادلباشر مع ادل تفيدين.
تقيا اجلمعية وااات وايدة مع احلكومات ُب الدوؿ اففريقية من خاؿ ع الحكومات االفريقية: العالقة م -2

اتفاايات شرااة وتعاوف باإلضافة اتفاايات فروية مع وزارات متخسسة لتنفيذ برامج مشةاة وأنشطة خلدمة ادلواان 
 .اففريقي

 

 المكانة الدولية -3
 ُب وضو أهنا اما ادلتحدة، فما التابع واإلاتسادي اإلجتماوي اجمللس ُب استشاري وضوية ول، اجلمعية حسلت -أ

 واجمللس الكويت ُب لإلغاثة ادلشةاة الكويتية اللجنة وخارجها مث  الكويت دولة داخ  اإلغاثية ادلؤس ات من ودد
 واإل للدووة. العادلي اإلسامي

 الغذاء وبرنامج السحة العادلية منظمة مث  ادلتحدة افما منظمات وبٌن بينها تعاوف اتفااية بإبراـ اجلمعية اامت -ب
 العادلي
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 مجاالت العمل: )التنوع واالستدامة( -4
 الثقاُب، رلاؿ الرواية اإلجتماوية، رلاؿ التعليمية، اجملاؿ الرواية رلاؿتعمل الجمعية في ستة مجاالت رئيسة؛ 

ؽليز وملها باالساس هو تقدؽلها دلشرووات تت ا باالستدامة التنموية، اجملاؿ السحي، اجملاؿ اإلغاثي وما  ادلشاريع
وتليب االحتياجات االساسية ومتطلبات احلياة فعل، سبي  ادلثاؿ ُب تقـو ببناء مدارس التعليا النظامي، والكليات 

حيث تقدـ  اجلامعية، وادلعاهد التدريبية، وبناء ادل تشفيات وادل توصفات وؽلتد هذا الفكر داخ  افنشطة االغاثية
خاله مشرووات دالمة احفر آبار ادليا . هذا واوة ول، نشر الفكر التنموي داخ  اجملتمعات االفريقية ورب إاامة 

 مشرووات لتوليد الدخ  وتقدًن القرو  للمشرووات االنتاجية.

الكليات الثاثة واد صلحت ادلؤس ة ُب انشاء جامعات بعدد من الدوؿ االفريقية ، ويوضح اجلدوؿ التايل امساء 
 (1)اليت أنشفهتا اجلمعية بزصلبار واينيا والسوماؿ وودد الطلبة ادلقيدين بك  منها.

 
 اعداد الطلبة بكليات جمعية العون المباشر في زنجبار وكينيا والصومال (1جدول رقم )

http://direct-فر على شبكة المعلومات الدولية في ، متو 2115 -2114المصدر: جمعية العون المباشر، التقرير السنوي لجمعية العون المباشر 
ar-achievements-ar/our-us-aid.org/cms/about/ 11/11/2116، متوفر بتاريخ. 

 ؿ. وتعترب جامعة االمة بكينيا أوؿاالب العدد افارب منها يدرسوف ُب السوما 2714واد بلغ ودد الطلبة 
 والشريعة اإلسامية الدراسات: هي اليات ثاث أفريقيا، تضا ُب وربية خًنية مجعية ودتوذلا تؤس ها إسامية جامعة

 67 بٌن من خاصة إسامية جامعة افوؿ العايل التعليا جلنة من اإلوةاؼ ول، 5110 واـ ُب وحسلت واإلاتساد
 حيث الدوؿ اجملاورة من للطلبة ابلة أصبحت فقد اجلامعة مواع لتميز للكني ة. ونظراً  تابعة جامعة 04 منها جامعة
 اينيا. او باإلضافة ال وداف وجنوب وأوغندا وإثيوبيا والسوماؿ ورواندا وبوروندي تنزانيا دوؿ البة من ت تقب 

                                                           
 11/11/5116، متوفر بتاريخ aid.org/donate/ar-http://direct، الموقع الرسمي لجمعية العون المباشر 1 
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  2114دولة إفريقية خالل عام  15الكثر احتياجا بعدد قائمة بالمشروعات التنموية التي يتم تقديمها للفئات ا (2جدول رقم )

 ، مرجع سابق.2115 -2114المصدر: جمعية العون المباشر، التقرير السنوي لجمعية العون المباشر 

م تفيد احتلت  150 ,125يتضح من اجلدوؿ ال ابق اف ودد ادل تفيدين االمجايل من هذ  ادلشرووات بلغ 
دولة منها ست دوؿ من  12مشروع بعدد  0199مشروع تنموي بإمجايل  048يل ودد النيجر النسيب االارب بإمجا

دوؿ حو  الني . وتتدرج هذ  ادلشرووات بٌن التدريب وادلشرووات متناهية السغر امكينات اخليااة ح  انشاء 
 معي ودراسة ال وؽ.بنوؾ تكافلية ابنك الفقراء وبنك احلبوب. ودتتاز هذ  ادلشرووات بالتنوع وفقا لاحتياج اجملت

 
 2114حتى عام  2112طور برامج الرعاية الصحية المقدمة من الجمعية بداية من عام ت (3رقم ) جدول

 ، مرجع سابق.2115 -2114المصدر: جمعية العون المباشر، التقرير السنوي لجمعية العون المباشر 

 اليت ادل توصفات ودد ية ادلقدمة. واد بلغويتضح من اجلدوؿ ال ابق زيادة ودد التدخات وادلشرووات التنمو 
 ادل توصفاتبتوفًن هذ  وتقـو ، اففريقية الدوؿ سلتل  ُب م توصفات6 ودد  5114خاؿ واـ  اجلمعية أنشاهتا
السحة  وزارات مع بالتن يق الواالية السحة لربامج ادلرااز باإلضافة داخ  وافيتاـ للمرض، افساسية السحية الرواية
 مكافحة مشروع دوا إاار ُب ويوف بتنظيا سليمات اجلمعية التطعيا( . هذا وتقـو برامج( الدولية نظماتادل وبعض
ابية  نظارات وتوزيع للفقراء رلانية ومليات إجراء يتا حيث اففريقية ُب الدوؿ ) الكتارات( افبيض وادلاء العم،
وأثنٌن  (إثيوبيا – فاسو بوراينا( ا  من ُب ويوف يماتسل 8 تنظيا ًب واد ، ادلرض، معاناة من التخفي  هبدؼ وأدوية
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 20111 من أاثر ول، نظارات وتوزيع ومليات فحص وإجراء وًب ) توغو - مايل( وأثنٌن ُب )تشاد -بنٌنُب )
ادلخيمات  هذ  الات الكتارات(. واد(افبيض ادلاء إلزالة وملية 4198 فيها ادلخيمات وأجريت هذ  ُب مريضا
 وسال  سلتل  ُب تغطيتها ادلخيمات ودتت هذ  فيها أايمت اليت الدوؿ ُب وادل ؤولٌن احلكومات اب  من ابًنا تقديرا
 .احمللية اإلواـ

 تقديم انشطة موجهة لنشر الدعوة االسالمية: -أ
 1151تعددت انشطة اجلمعية ُب رلاؿ نشر الدووة ما بٌن افالة الدواة حيث بلغ وددها ح  هناية العاـ 

م جد، ودوا برامج لتحفيظ  518حوايل  5114سلتل  الدوؿ اففريقية، وبناء م اجد بلغ وددها واـ  داوية ُب
مدرسة ارآنية جديدة سلسسة لتحفيظ افافاؿ، واوة ول،  15اامت اجلمعية ببناء  5114  فخاؿ واـ القرآف

دلواد الشروية من فقه وسًنة وتف ًن ولغة معهدا شروياً تدرس فيها ا 19برامج تفهي  افلمة  فتدير اجلمعية حاليا ودد 
 (1)وربية. هذا واوة ول، مشرووات افطار صالا، وزااة ويد الفطر. 

 االنشطة االغاثية بشكل مؤسسي -ب
اورت اجلمعية من الفكر االغاثي ليشم  ايانات مؤس ية تقدـ الدوا ادلباشر بالدوؿ مث  مرااز التغذية واوة 

بفر. ويعكس هذا البعد  811ون  5114الستدامة اآبار ادليا  وددها يزيد واـ و  ااامة مشرووات تت ا با
ادلؤس ي تقدـ ُب الفكر االغاثي ادل تهدؼ هبدؼ االستدامة والتفثًن اجملتمعي. هذا واوة ول، االوماؿ االغاثية 

 وغًن غذالية مواد توزيع بن موزوة محلة 100 رلمووه ما 5114 سنه اإلغاثية احلمات ودد ادلتعارؼ وليها، فقد بلغ
 . ادلدارس ُب التغذية وبرامج القرى ُب التغذية سوء يعانوف من الذين افافاؿ لساّب برامج لتنظيا باإلضافة ، غذالية

 شخساً. 91111 من أاثر الربامج هذ  مجيع من ادل تفيدين ودد بلغ واد

 
 مراكز التغذية التي أنشأتها الجمعية (5جدول رقم )

 ، مرجع سابق.2115 -2114معية العون المباشر، التقرير السنوي لجمعية العون المباشر المصدر: ج

 :Advocacyقنوات التأثير  -ج
إدرااا من أعلية االنتشار والتفثًن ُب اجملتمع اففريقي واستيعابا لدور وسال  االواـ احمللية، فقد اورت اجلمعية 

 :اسةاتيجية فعالة للتواص  والتفثًن تتمث  ُب

                                                           
 ، مرجع سابق.5112 -5114، التقرير ال نوي جلمعية العوف ادلباشر جمعية العون المباشر 1
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 تغطية انشطتها ُب وسال  االواـ احمللية -
 اإلذاوات هذ  وتبث ، ) النيجر – سًناليوف – الوسط، أفريقيا -توغو( من ا  ُب " إـ إذاوات"إؼ 2 تشغي  -

 الربامج هذ  تتنوع اما أخرى، دولة إو من البث ساوات ودد وؼلتل  احمللية، اللغات إو الرمسية باإلضافة باللغات
 ادل تمعٌن اب  من ابًناً  إاباالً  تااي ترفيهية وبرامج ودينية وامة جبرام بن
 وغًنها. اإلسامية ادلناسبات ُب واخلاصة احلكومية اإلذاوات ُب احمللية ُب الربامج اجلمعية دواة مشاراة -
ادلطبووات والوسال  ترمجة واباوة وتوزيع الكتب ُب سلتل  الدوؿ اففريقية، واد تنووت هذ  ادلنشورات بن الكتب و  -

 الربتغالية و ال واحلية" -اإلصلليزية  -الفرن ية  -ال معية والبسرية، واد سلت هذ  ادلطبووات ا  من "العربية 
 

 
 بيان بالمطبوعات المنشورة من قبل الجمعية (4جدول رقم )

 ، مرجع سابق.2115 -2114المصدر: جمعية العون المباشر، التقرير السنوي لجمعية العون المباشر 

 رأس المال البشري -د
ة ول، هنج تنموي يعكس مد استيعاب ابيعة اجملتمع االفريقي فتحرص ول، اجلمع بٌن العاملٌن تعتمد اجلمعي

االفاراة من اجملتمعات احمللية ادل تهدفة وادلوظفٌن اويتٌن اجلن ية للتواص  ُب ادلقر الوظيفي. ويتضح  اف ادلوظفٌن 
دوري لرفع افاءة العاملٌن هبا. اما حترص اجلمعية  احملليٌن اارب وددا من ادلوظفٌن العرب. وتطبق برامج تدريبية بشك 

ول، نشر ثقافة التطوع داخ  اجملتمعات االفريقية ودولة الكويت لبناء اوادر بشرية تؤمن بفعلية العم  التكافلي 
 ( بياف بعدد العاملٌن احملليٌن والعرب بادلقر الرلي ي باجلمعية.6والتنموي. ويوضح اجلدوؿ راا )

 
 بيان بعدد العاملين المحليين والكويتين بالجمعية (6جدول رقم )

 ، مرجع سابق.2115 -2114المصدر: جمعية العون المباشر، التقرير السنوي لجمعية العون المباشر 

: للتسدي دلشكلة التموي  تنوع اجلمعية من مسادر دتويلها وتعتمد ول، انوات ودة، برامج تنمية الموارد  -ه
 أبرزها:

 ربع مسو االمًن صباح االمحد اجلابرآؿ السباح( يدوا الطلبة االفاراة من خاؿ اجلمعية متنح دراسيةالرمسية )ت -
 التربع ورب ادلواع االلكةوين -
 ابار ادلتربوٌن -
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 جهات ماضلة -
 استقطاوات شهرية -
 وا  خًني -

ته ورب تنوع انواته ب  وؽلتاز هذا التنوع بالنظرة االس  دلخاار نقص التموي  وضرورة العم  ول، معاجل
واستمراريتها اادلشرووات الوافية. هذا وحترص اجلمعية ول، تدريب موظفيها ول، برامج تنمية ادلوارد والت ويق بشك  

 (7دوري. ويتضح ذلك ُب اجلدوؿ راا )

 
 برامج تدريب تنمية الموارد بالجمعية ( 7جدول رقم )

 ، مرجع سابق.2115 -2114وي لجمعية العون المباشر المصدر: جمعية العون المباشر، التقرير السن

إال أنه يؤخذ ول، اجلمعية هو اضليازها االغلايب للم لمٌن ُب افريقيا شلا اد ينتج ونه بعض احليز ويسبغ العم  
 أف اجلمعيةول، الرغا من  (16)ادلقدـ بسبغة دتييزية، افمر الذى يؤثر ول، دورها ووااتها متختل  أاراؼ السراع. 

 اجلنس. العرؽ أو أو الدين دتييز ب بب دوفترفع اجلمعية ايمة احلياد خاؿ العم  االن اين 

وملية  142يضاؼ إو انعكاس هذا النهج ول، بعض االنشطة ادلقدمة انشاط اخلتاف، حيث أجرت اجلمعية 
ؤس ات الدولية شلا اد يعرضها لبعض االنتقادات من ادل 5114م تفيد وذلك خاؿ واـ  7726ختاف بإمجايل 

 ومنظمات حقوؽ االن اف. 

إال أنه ؽلكن القوؿ أف مجعية العوف ادلباشر من اجلمعيات العربية القليلية الفاولة وادلهتمة بالشفف االفريقي واليت 
 اجملاؿ. حتتاج الكثًن من ادلنظمات غًن احلكومية العربية دراسة جتربتها واالستفادة من خرباهتا التنموية والتطبيقية ُب هذا

 التجربة اإلسرائيمية (3)
تتميز التجربة االسراليلية للمنظمات غًن احلكومية االسراليلية بقوة التفثًن واالنتشار حيث استخدمت اسرالي  
منظمات اجملتمع ادلدين افحد ادواهتا لاستخداـ اوهتا الناومة ُب التفثًن، وختتل  ون التجربة السينية او مجعية العوف 

ُب نووية اخلدمات ادلقدمة ففغلبها برامج تدربيبية او مشرووات صغًنة ال تت ا باالستدامة اظلا بالتنوع ادلباشر 
واالنتشار فها يعتمدوف ول، البشر وبناء الوالءات. متعىن آخر حترص اسرالي  خاؿ وملها ُب افريقيا ليس ول، تلبية 

الربامج من حيث العدد ووقد اارب ادر شلكن من االحتياجات باالساس واظلا ول، تطبيق اارب ادر شلكن من 
( فطبقا إلحساءات واالة التعاوف الدويل اإلسراليلية )مشاؼ(، فإف إمجايل اففاراة الذين حضروا 17الشرااات )

متدربا، وودد الذين حضروا تدريبات  0584اد بلغ  5119ػ  5115دورات تدريبية داخ  إسرالي  خاؿ ادلدة 
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 191متدربا، اما بلغ ودد اخلرباء اإلسراليليٌن الذي دخلوا إفريقيا دلهاـ استشارية بلغ  4671داهنا إسراليلية داخ  بل
 (18) .خبًنا إسراليليا

وياحظ ولي هذ  التدريبات أف ن بة ابًنة منها تتا داخ  اسرالي  وليس ُب ار  الدولة ادل تهدفة شلا يطرح 
ذا نظرنا أف نطاؽ وم  هذ  ادلنظمات باالساس منسب ول، دوؿ ال ؤاؿ حوؿ ال بب وراء ذلك. وؽلكن االجابة إ

حو  الني  بشك  واضح وبعض الدوؿ ادلؤثرة مث  نيجًنيا وجنوب افريقيا فلديها وااات وتفثًن ابًن ول، دوؿ 
ن احلو  وما ذلا من تطبيق دلبدأ أر  اسرالي  الكربى من الني  للفرات، واوة ول، أف هذ  الدوؿ ه، امتداد لألم

 القومي ادلسري ب بب هنر الني  شرياف احلياة متسر. 
 Jewishأولنت وزارة اخلارجية االسراليلية رمسيا ون تشكي  منظمة القلب اليهودي ففريقيا  5118وُب واـ 

Heart for Africa   امنظمة غًن حكومية هتدؼ إو نق  التكنولوجيا االسراليلية إو القرى اإلفريقية الفقًنة خاصة ُب
أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا من خاؿ إاامة مشرووات إلنارة ادلدارس والعيادات ومضخات ادليا   للحسوؿ ول، ميا  نظيفة 

مشروع  07ادمت  5111ورب استخداـ الطااة الشم ية، اما تقدـ منح دراسية للطلبة اففاراة. ومنذ إنشالها ح  
متعىن آخر دتث  هذ  اخلطوة إواف غًن  (19)  شخص استفادة مباشرة. أل 121ُب أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا استفاد منها 

رمسي ون العم  ادلؤس ي لآللية الناومة بدوؿ احلو ، ورغا االواف اف رلاؿ وملها ُب إفريقيا اك ، ولكن ما 
ًن حاليا ادمته من م اودات انسب ول، دوؿ حو  الني  شلا يثًن الت اؤالت حوؿ ترايزها ول، هذ  ادلنطقة اليت تث

 (51)اخلافات مع مسر حوؿ نسيب مسر من ميا  الني  ومشروع سد النهضة افثيويب. 
خاصة إذا نظرنا إو هوية هذ  ادل اودات حيث ال تتضمن بناء مشرووات ومااة حت  فعا مشاا  الفقر  

ستخباراتية  ففي واـ وأظلا وجهة هذ  ادل اودات االنتشار ومجع ادلعلومات. واد يس  االمر لدرجة االوماؿ اال
اإلسراليلية، و  yad-sarah منظمةاش  النقاب ون وم  منظمتٌن للغوث اإلن اين تتبع ادلوساد اإلسراليلي   5117
اإلسراليلية حيث اامتا باإلدواء مت اودة الاجئٌن السوماليٌن ُب ادلخيمات ول، جانيب احلدود " Isra-Aid ومنظمة

ُب الوااع ؽلارسا أوماؿ تزيد من وااع السراع والفراة داخ  السوماؿ وترس  حتت مظلتها  السوماؿ واينيا، إال أهنما بٌن
 (.51).بعثات أمنية للعم  بالسوماؿ فغرا  استخباراتية

وؼلتل  أدالها ون اجلمعيات العربية حيث ت ع، للوصوؿ دلختل  الطوال  باجملتمعات االفريقية يهودية او ال 
% من برامج ادلنظمات االسراليلية بشك  زلياد دلن يدين ومن ال يدين 72تقدـ حوايل تدين بالديانة اليهودية ف

بالديانة اليهودية دوف دتييز، وختتل  هذ  االنشطة من منظمة الخرى وهذا ما ؽليز ادلنظمات االسراليلية بشك  خاص 
 (55)ون بقية ادلنظمات اليهودية االخرى. 

فا تعم  بشك  مبعثر احاؿ اجلمعيات العربية، حيث تعم  اجلمعيات أيضًا يت ا وملها بالتكام  والتن يق 
االسراليلية واليهودية فيما بينها بشك  تن يقي سواء فيما يتعلق باالنشطة االساسية او الطارلة وذلك ُب ااار مؤس ي 

 NATHANادرة ت م، وادلعونة االسراليلية. ايضا هناؾ مب JCDRجامع بينها مث  االلتاؼ اليهودي الغاثة الكارلة 
مبادرة إن انية تضا ُب وضويتها العضوية مؤس ات االغاثة اليت تعم  ُب رلاؿ تقدًن ادل اودات االن انية ومن 

 TELHI COLLEGE  .(50)اوضالها رلمع تله، 
وُب ذات ال ياؽ ال يقتسر وملها ول، جتميع ادلؤس ات العاملة وأظلا ما ي م، بػ "ادلكوف اليهودي" ورب 

برامج تطووية جتذب يهود الشتات خاؿ وملها بالدوؿ االفريقية حيث تطبق برامج ترتكز ول، تشجيع  تسمسا
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التطوع بٌن الشباب اليهودي متختل  دوؿ العات فه، حترص ول، االستفادة من اافة ادلقومات وسلتل  اخلربات وتعترب 
( ويوضح اجلدوؿ 54قيق ادلساّب االسراليلية. )إفريقيا ساحة خسبة لتشجيع يهود الشتات من االستثمار والعم  لتح

 ( أبرز ادلؤس ات االسراليلية العاملة بالدوؿ اإلفريقية.8راا )
 

 أبرز أنشطتها المؤسسة
الوكالة االفريقية العبرية للتنمية 

AHDA 
 ىى منظمة غير حكومية تعمل خالل افريقيا تتبع مجتمع ديمونا االسرائيلي االفريقي العبري، وتختص في

تقديم المساعدات التقنية والتدريبات واالستشارات في المجاالت الهامة في التنمية البشرية وبناء القدرات 
وكانت تسمى الوكالة  1995مثل الصحة والزراعة والتنمية الريفية، والرعاية البيئية وتعمل في غانا منذ عام 

اية الصحية خاصة تخصص عالم االسنان االسرائيلية للتنمية وقدمن العديد من الخدمات في مجال الرع
في المناطق الريفية والحضرية بغانا. عالوة على انشطة حفر االبار في اقليم الفولتا بغانا، وقدمت مواد 
جعائية في حملة مقاومة التدخين بالمدارس الثانوية ىذا وقدمت تدريب في مجال الزراعة والعصائر 

الفولتا. وقدمت ورش تغذية حول اىمية فول الصويا وفائدتو وانشأت مصنع لألروز والعصير في اقليم 
 الغذائية، وصممت برامج تغذية بالمدارس.

مركز المجتمع لمكافحة الضغوط 
CSOC 

 

بواسطة جامعة الخدمات النفسية لوزارة التعليم االسرائيلية بالتعاون مع المدن  1981تم تأسيسو عام 
ها ىو البحث والتنمية عبر اقامة مشروىات نفسية تعليمية لدعم المحلية والمجلس االقليمي للجليل. ىدف

مفهوم التسامح تحت مسمى مفهوم التعايش في نظام المدارس من الحضانة إلى المرحلة الثانثة عشر. وفي 
اثيوبيا قدمت تدريب لالطباء حول كيفيةعالج التروما وقدمت تقييم الداء الجمعيات االوغندية ول كيفية 

 االطفال من الجنود في شمال البالد. التعامل مع
 ايادي المساعدة اليهودية

 
تقدم الدعم والتمويل ففي اثيوبيا قدمت مشروعات صغيرة ومتناىية الصغروفي رواندا قدمت مشروعات 
خاصة للنساء اللواتي كانتا تمارس اعمال غير اخالقية في الماضي، وتمول بناء الدارس وترعى االيتام في  

 كمبوديا.
الصندوق االنساني لحركة 

 الكيبوتزات
 

تقدم الدعم على مدار ثالث عقود وقت الطوارئ عبر ارسال المستوطنين اعضاء الكيبوتزات الي الخرج 
بشكل تطوعي لتقديم الدعم وقت الطوارئ مثل وقت حرب االبادة بروندا وارسلت حملة اغاثة للتغذية 

 باثيوبيا.
لتقدين المساعدات الطبية وتدريب  رالتحاد الدولي للصليب والهالل االحمتعمل دوليا كعضو في ا نجمة داوود

الجماعات بالدول النامية. وتقدم الخدمات المساعدة في مجال رفع القدرات  وتدريب الفريق الطبي 
 وتدريب المدربين على االسعافات االولية وبرز عمل نجمة داوود خاصة خالل اوغندا

 مورياه افريقيا
 

سير المبادرات المحلية لدعم ومساعدة االفراد للعمل معا وقت الصراعات وتقدم الدعم تعمل لتي
 والتدريات ووالخدمات االستشارية وربطها بالمبادرات االفريقية.

دورىا ىو تلبية احتياجات الجماعات اليهودية وغير اليهودية أبان الكوارث واالزمات داخل اسرائيل  االغاثة اليهودية العالمية
وبريطانيا. وقدمت الخدمات والدعم للجماعات الفقيرة لهدف مكافحة الفقر وقدمت مساعدات انسانية 

 في الكونغو ودارفور والسودان ككل
ىى مؤسسة تطوعية كبيرة باسرائيل تقدم خددمات مجانية لتيسير الحياة للمرضى وغير القادرين وكبار السن  ياد سارا

 لمحتاجين كما ىو الحال في الكميرون، انجوال، جنوب افريقياوتقدم االجهزة الطبية ل واسرىم
ترسل فرق اغاثة لتلبية االحتياج للغذاء والعالج خاصة في كينيا وجنوب السودان  ومن حين آلخر يتم  المعونة االسرائيلية

 القبض على بعض العناصر االستخباراتية العاملة بها  مثل حالة الصومال كما سبق اإلشارة
 أبرز المؤسسات االسرائيلية العاملة بالدول اإلفريقية (8ول رقم )الجد

 المصدر:
Aliza Belman Inbal, Jewish and Israeli Aid NGOs: Mapping Activities and Assessing Needs,, Tel 

Aviv University: the Harold Hartig School Of Government and Policy, accessed on 15/01/2016 
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تضح من اجلدوؿ ال ابق أف العدد  افارب من هذ  اجلمعيات تعم  بدوؿ احلو  ورب أنشطة متعددة، حيث ي
باستخداـ ادلنظمات غًن احلكومية اإلسراليلية  5117و يناير  5114واالسةاتيجية بإسرالي  ُب أوص، معهد ال ياسة 

لتعاوف مع إسرالي ، وإلاناوها بتقلي  افنشطة اليت واليهودية خلدمة أهداؼ إسرالي  للضغط ول، احلكومات ادلختلفة ل
وؽلكن اوتبار دوؿ  (52). دتارسها ادلنظمات غًن احلكومية افخرى،  أو الدوؿ افخرى بتلك الدوؿ ضد إسرالي 

احلو  ه، تطبيق لتلك التوصية للضغط ول، مسر لتحقيق ادلساّب االسةاتيجية السرالي  خاصة فيما يتعلق متخطط 
لبيع ادليا  إلسرالي  ورب نق  ميا  الني  إو غزة والنقب من خاؿ اناة اإلمساويلية خاصة إلجبار مسر  5151 إسرالي 

 (26) ُب ظ  الرفض الرمسي ذلذا ادلخطط.

السندوؽ االن اين حلراة الكيبوتزات الذي يعم  ول، حت ٌن وجه إسرالي  اما أف من بٌن هذ  اجلمعيات 
وية اليت تشهو  وجه اسرالي  وادليا ب  وتقااع منتجاهتا العديد من دوؿ العات ومن ٍب خاصة تلك ادل توانات الزرا

إاحاـ أوضالها ُب اوماؿ ان انية تتعلق بالغوث ادلباشر وال ريع يعم  بدور  ول، جتمي  الوجه القبيح للدولة 
 (57)االستعمارية االستيطانية 

خًنة، وسلت أجندة وملها ثاث رلاالت رلي ة  تتمث  واد برز دور هذ  اجلمعيات خاؿ الثاث سنوات اال
 ُب افمن الغذالي، والسحة العامة، والتدريب ادلهين والتثقي  ، التعليا واالبتكار، االغاثة والطوارئ:

االقت احلكومة االسراليلية مشرووٌن جدد بافريقيا جتريها خاؿ  5112ففي واـ في مجال األمن الغذائي:   -
  هو جزء من برنامج اوين للدوا  GCIالمشروع االول: اسرائيل والتحديات العظمى مع ادلدين  مؤس ات اجملت

التكنولوجي والتقين خاص بالسحة العامة واالمن الغذالي ُب الدوؿ النامية. حيث يقـو ودد من  الباحثٌن االسراليلٌن 
اليت تتعلق بالسحة العامة واالمن الغذالي وتقدًن  وادلخةوٌن بالتعاوف مع ادلنظمات غًن احلكومية بتناوؿ احد ادلشاا 

المشروع الثاني؛ مبادرة افريقيا االسرائيلية  اخةاواهتا ُب هذا الشفف ومن أبرز الدوؿ ادل تهدفة الدوؿ اإلفريقية.
ات مشةاة مليوف دوالر لتقدًن م اود 71مليوف دوالر مع دتوي  ادلاين حبوايل  7: تقدـ خاله اسرالي  مبلغ االلمانية

 5112لك  من اينيا وغانا واثيوبيا ُب رلاؿ الزراوة وادارة ادليا  واالمن الغذالي والسحة. شلا يعكس أف أجندة واـ 
متوجههة بشك  ابًن لعاج التحديات الظاهرة مث  اضية االمن الغذالي ويتا واجها بطرؽ سلتلفة وم تحدثة  

اسرالي  ادلانيا لدوا مكانتها داخ  اسرالي  ورب ادلبادرة الثانية ال ال   االتقنيات التكنولوجية احلديثة. ب  وت تخدـ
أمثاؿ ادلقدمة من احلكومة االسراليلية )حيث ت تغ  إسرالي   11ذارها فادلبالغ ادلقدمة من اجلانب االدلاين توازي 

 (58)االرث االدلاين بالشعور بالذنب لساّب اليهود( 

حالة من  1111بعاج  5112اجلمعية االسراليلية "وٌن من صهيوف" واـ    اامتفي مجال الرعاية الصحية -
بتوزيع واج وامساؿ للتسدي المرا    Nalaادلرضي خاؿ اجراء ومليات ادليا  البيضاء بفثيوبيا. وتقـو مؤس ة 

ذات  باثيوبيا.  فم اهتمتها دتثلت ُب التدخات الب يطة لكن 5112اال   وااليدز وسب  الوااية خاؿ واـ 
 السدي والسيت. 
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 في مجال التدريب المهني والتثقيف: -
جبنوب ال وداف تقـو ودد من اجلمعيات االسراليلية ببناء ظلوذج للقرية الزراوية لتعليا الفاحيٌن الطرؽ  -

 الزراوية والتكنولوجية اليت ت تخدمها اسرالي  ُب الزراوة. 
اتفاؽ مع اينيا وادلانيا لنق  ودد من اجلمعيات االسراليلية واعت وزارة اخلارجية االسراليلية  5115وُب واـ  -

لل ب  التكنولوجية احلديثة ُب السيد وتدريب ودد ابًن من االوغنديٌن والكينٌن والتنزانيٌن الذين تعتمد حياهتا و  
 وشب مغذي لامساؾ االوغندية. 5119السيد من حبًنة فيكتوريا حيث اورت اجلامعة العربية واـ 

ال  نيجًني ول،  51ادـ ادلعهد الدويل لادارة باجللي  اجمعية اهلية تدريب لعدد  5111اـ وُب و -
بشماؿ اسرالي  ول، برامج تدريبية سلتلفة االزراوة والتعدين حيث ااف ادل تهدفٌن ها الفاحٌن ادلضربٌن الذين صلحوا 

عهد ذاته تدريب لعددمن ادلديرين بالبنوؾ ادـ ادل 5115ُب احلسوؿ ول، ار  من احلكومة بعد صلاح اوتسامها. وُب 
 الكينية حوؿ سياسات التعويض وادارة ادلوارد البشرية.

 في مجال التعليم واالبتكار: -
ابقت اسرالي  ُب مدرسة شاؤوالومينو الثانوية ادلشةاة وربالتعاوف مع بعض مؤس ات   5110وُب واـ  -

التكنولوجية والفيزياء مث  حتلية ادليا  واستخداـ ال ب  العلمية ُب رلاؿ اجملتمع ادلدين ُب اينيا التعليا ورب االساليب 
الزراوة العضوية واالاتساد وريادة االوماؿ ورب انشاء ادلخرب العضوي والتقاليد وثقافة اجملتمع وبناء منازؿ القبال  ليو 

 التقليدية. وذلك لتكوف البداية لتعميمها بكينيا. 

 عدات الطارئة:في مجال اإلغاثة والمسا -
ايين ايل م تشف، اينياتا القومية حبروؽ   111انفجار خلط غاز بكينيا ونق  ول، اثرها  5111حدث ُب سبتمرب  -

 ايلوجراـ من االدوية الازمة لعاج احلروؽ.  061شديدة ارسلت ادلعونة االسراليلية 
 411تدريب ودد من العماؿ االجتماويٌن اامت ادلعونة االسراليلية بارساؿ  فريق جلنوب ال وداف ل 5115وُب  -

 وام  ول، برنامج العن  اجلن ي وذلك بالتعاوف مع ودد من اجلمعيات االسراليلية مث  مجعية الرباة االوو والتنفيذية. 
وياحظ ول، هذ  ادلشرووات إهنا تدخات متفراة ت تهدؼ رلاالت ودة ال تعاِب مشكات الفقر اليت تعاين 

 مراء وأظلا ما ت تهدفه هو البشر ومجع ادلعلومات لذلك تعم  ُب االغاثة ادلباشرة، ورلاؿ التدريب، ح  منها القارة ال
أف االمن الغذالي يتا واجه بتطبيقات حديثة وليس متشرووات تنموية ت د هذا االحتياج اجملتمعي. فالبشر 

وا وجودها ويربز خاذلا استح اف رلتمعي ت تهدؼ منها بناء الوالءات والسيت واحلسوؿ ول، ادلعلومات اليت تد
لذلك تنتقي التدخات ذات ال معة اجليدة اعمليات ادليا  البيضاء فتكلفتها ب يطة وذات تفثًن ػلوؿ الفرد من وضع 

 ااًب ليدخله إو حياة جديدة.
 خاتمة:

ور ومردود مغاير ؽلكننا من هنا ياحظ احتاؼ تفثًن الثاث جتارب الواردة ُب الوراة البحثية فك  منها له د
االستفادة من ا  منها لسياغة اسةاتيجية جديدة لدوا القارة اإلفريقية. فمن خاؿ التجربة اإلسراليلية ولينا اف ننتقي 
ادلشرووات الطيبة ذات السيت وادلردود اإلغلايب مع احلرص و  تقدًن تدخات ت تقطب ودد ابًن من البشر لبناء 

ولكن مع احلرص ول، اإلفادة اجلدية للمجتمعات اإلفريقية وهذا ما ؽلكننا من خاله االستفادة  الوالءات والتحالفات.
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من التجربة السينية اليت تعاِب مشكات حقيقية دتث  حجر وثرة أماـ تنمية تلك الدوؿ فع  الرغا من ارتباط الدور 
ذات ابوؿ رلتمعي وحكومي باالساس. اما أف  السيين باحلكومة باالساس إال أف نووية ادلشرووات التنموية ادلقدمة

جتربة مجعية العوف ادلباشر تعترب جتربة رالدة حتتاج إو ترويج واالستفادة من جتربتها لكا من تبين ادلوضووية واحلياد أثناء 
ستفادة النظر إو ادل تفيدين متعىن آخر خدمة ادل تفيدين بسرؼ النظر ون الدين. إال أف هذ  التجربة لن ؽلكن اال

منها بشك  فعاؿ إال مع وجود اناة تن يقية بٌن ادلؤس ات العربية العاملة لتبين اسةاتيجية تكاملية بٌن ا  منها  
ااحلالة االسراليلية فوجود اياف مؤس ي تن يقي بعيد ون احلكومات سيكوف له ابًن افثر ُب تفعي  الدور التنموي 

سوص مسر تربطها تاريخ مشةؾ وموروث ثقاُب ؽلكن االرتكاز وليه للمؤس ات العربية خاصة أهنا وول، وجه اخل
 خاؼ االدواءات اليت تروجها إسرالي  أو ت تخدمها السٌن خاؿ وملها بالدوؿ االفريقية.

أيضًا دوؿ حو  الني  ال غلب اف تكوف فقط ه، وجهة إسرالي  وأظلا الدوؿ العربية ه، افوو هبا خاصة 
ه، أمن اومي مسر والوجود اإلسراليلي هبا ما هو إال هتديد ذلذا افمن القومي ومن ٍب ولينا مجهورية مسر العربية ف

استخداـ القوة الناومة ورب مؤس ات اجملتمع ادلدين للوجود وخدمة شراالنا ُب ينبوع احلياة متا يعود بالنفع ول، 
 الطرفٌن. 
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 الالجئون عرب احلدود السودانيت ــــ االثيوبيت
        

 سعاد محمد احمد فقير
 جامعة القاهرة باحثة دكتوراه ــــ معهد البحوث والدراسات االفريقية
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 مقدمت 
ة فعملية اعتجرة والتواصل بُت الشعبُت قدنتة ، لكن قد اختذت  منطقة اضتدود السودانية واالثيوبية أشكااًل عديدل

اللجوء بدأ ُب التاريخ اضتديث بانفجار اضتروب والكوارث الطبيعية من اجملاعات وموجات اصتفاف خاصة ُب اثيوبيا وقد 
كلة جنوب م مع بداية التمرد ُب جنوب السودان وارتبط اللجوء ايل اثيوبيا مبش5511بدأ اللجوء السوداين اول مرة عام 

م، ما 5595وكان واضحا مع تداخل موجة اللجوء االثيويب بسبب اضتروبات االرترية االثيوبية منذ عام  (5)السودان 
تزال االعداد موجودة واعتجرة مستمرة وكان لو تأثَته على مشكلة الالجئُت ودخوعتا ضمن دائرة العالقات عرب اضتدود 

بيا والسودان بسبب مشكليت أريًتيا واصتنوب السوداين وسوء االوضاع وقد خلقت ىذه اظتشكلة صراع بُت أثيو  –
 االقتصادية واالجتماعية واالمنية 

 ؿتاول ُب ىذا البحث إلقاء الضوء علي احملاور االتية:ـــــــ
 أواًل: مشكلة الحدود .

 ثانياً: دوافع اللجوء .
 ثالثاً: الالجئون عبر الخدود بين البلدين .

 ن وعالقات التعاون .رابعاً: الالجئو 
 حامساً: أنماط التقارب .

 سادساً: الالجئون والعودة الطوعية .
 الخاتمة .

 : مشكلت احلدودأوالا 
مشكلة اضتدود بُت البلدين واحدة من اظتشكالت القدنتة بُت السودان واثيوبيا والبداية التارلتية ظتشكلة اضتدود 

( ظتناطق بٍت شنقول وقامبيال الذي 5591ــــ5885ذ ضم منليك )حدثت بصورة فعلية  واخذت أبعاد صراع دويل من
وُب عهد االستعمار الربيطاين باتفاقيات بُت االمرباطور منليك وبريطانيا ضمت منطقة اظتتمة ،اما  (2)يسمي قطاع البارو

( واليت 9م)5519مشكلة الفشقة الصغري والكربي بتسلل مزارعُت أثيوبيُت علي منطقة اللكدي ُب داخل الفشقة عام 
تقع ايل جنوب هنر سيتيت اما مثلث بريقع ُب مشال النهر وىذه اظتناطق ذات  أقتية أقتصادية وأمنية  وما زالت تعاين 

 .، أنظر ايل خريطة اضتدود من اعتجمات االثيوبية ُب وقتنا اضتاضر
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 ثبنيبا دوافع اللجوء 

 ـــ دعم حركات المعارضة 1
مشكليت أريًتيا وجنوب السودان وتناقض اظتواقف بُت أثيوبيا والسودان حول قضييت باستقراء التاريخ  ؾتد 

اطتالف كان عاماًل مؤثرًا سلبًا ُب مسَتة العالقات و اجتهت كل من الدولتُت إىل الدعم اظتباشر وغَت اظتباشر ضتركات 
ا الدعم العسكري منذ بداية الثورة اظتعارضة لكليهما ، فقد أوت السودان ضتركة الكفاح األريًتي اظتسلح وقدمت عت

 . (4)األريًتية وعملت على تنظيم وتوحيد بنياهنا
كان ىنالك الدعم اإلعالمي صتهة حترير أريًتيا من خالل بث صوت الثورة األريًتية من إذاعة اطترطوم عام 

وىي االحتاد األثيويب الدنتقراطي  ، وكذلك دعمًا إعالميًا ؽتاثاًل ضتركة معارضة أخرى للنظام اظتاركسي ُب أثيوبيا5599
 .(1) والذي يطالب بعودة النظام اإلمرباطوري وخصصت لو بثاً إذاعياً باللغة األمهرية باسم )صوت أثيوبيا اضترة(

كان بنفس الصاع ردت أثيوبيا  بأن أوت منذ بداية الستينات قادة  التمرد وأعضاء اضتركات االنفصالية ُب 
 م اظتلجأ على أراضيها.جنوب السودان ووفرت عت

وتال ذلك إيواء أثيوبيا لعدة آالف من أعضاء جبهة اظتقاومة الشعبية السودانية، من طائفة األنصار والذين صتأ 
أثر اقتحام قوات الرئيس جعفر فتَتي صتزيرة أبا منطقة نفوذىم على النيل األبيض جنوب اطترطوم  5591إليها عام 

حيث قدمت لو أثيوبيا  5589اضحة منذ ظهور حركة دترد جون قرنق ُب اصتنوب عام وظهر الدعم األثيويب بطريقة و 
 وألعضاء جبهتو الدعم  اظتايل واإلعالمي والدعم العسكري بكل أشكالو.

تبادل االهتامات كانت صفة مالزمة بُت اضتكومة السودانية واالثيوبية، على  لسان عمر الطيب نائب الرئيس 
 .(9)ا بتدريب ودتويل اظتتمردينأثيوبيقامت  السوداين 

وكذلك تصريح الرئيس فتَتي بأن السودان قد يدخل حربًا ضد أثيوبيا إذا استمرت ُب دعم متمردي اصتنوب 
  .(   8). كما صدر بيان من رئاسة اصتمهورية السودانية ، تتهم فيو أثيوبيا مدىم بالفكر اظتاركسي(9)وإنشاء معسكرات عتم

اظتتبادل ضتركيت اظتعارضة ُب الدولتُت حبرب دعائية شديدة صحبتها قطيعة دبلوماسية بدأت  وقد ارتبط ىذا الدعم
بسحب أثيوبيا ملحقها العسكري من السودان، أعقب ذلك تبادل العديد من مذكرات االحتجاج  5598منذ عام 

واستمر  5599أبابا عام  الدبلوماسي بشأن مشكليت أريًتيا وجنوب السودان، كما استدعي السودان سفَته ُب أديس
 (   .5)السودان ُب مطالبة النظام األثيويب بوقف دعم اظتتمردين وعدم السماح عتم باستخدام أراضيها

دفع ىذا الوضع الدولتُت ايل استخدام ورقة اظتعارضة كاحدي وسائل ضغط فاعلة لتحقيق أجندة وتصفية 
داء شبو مستمر وما لتدث من حتسن ُب العالقات ىي حسابات بُت الدولتُت وبصورة وضعت البلدين ُب حالة ع

 مسألة عابرة غَت مستقرة ولعل وضع النظم السياسية ُب البلدين أدي ايل اإلسًتاتيجية الغَت مستقرة بينهم . 
حينما تقرر استدعاء سفَتي الدولتُت واقتصر  5589وقد بلغ الًتدي الدبلوماسي بُت الدولتُت ذروتو ُب نوفمرب 

بعد تويل عبد  5581الدبلوماسي بينهما على القائم باألعمال  فقط ومل تعود العالقات بينهما إال ُب أكتوبر التمثيل 
م  عادت العالقات الدبلوماسية االثيوبية السودانية 2/9/5588الرزتن سوار الذىب للسلطة ُب السودان ، و ُب 

 تصحبها التحسس ُب التطبيع.
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 جهات العسكرية المباشرة ـــ االوضاع  الحدودية والموا2
أعقب إيواء كل من أثيوبيا والسودان ضتركات اظتعارضة ُب كليهما انتهاكات ومناوشات حدودية عديدة بُت 
الدولتُت وارتبط ذلك حبشود عسكرية كبَتة وتصاعدت ىذه اظتناوشات إىل حد الدخول ُب مواجهات عسكرية مباشرة 

 كربى.بُت قواهتا وأن مل تصل إىل حد اضترب ال
ويرجع السبب الرئيسي عتذه اظتناوشات واظتواجهات إىل ػتاولة كل طرف حتقيق ىدفُت قتا مهارتة قواعد وأماكن 
جتمعات حركات اظتعارضة لكليهما وػتاولة قطع طرق إمدادىم بالسالح ودتويلهم داخل عمق الطرف اآلخر وعرب 

عارضة تلك واظتتمثلة ُب ؼتيمات الالجئُت قرب اضتدود حدوده فضاًل عن مهارتة مناطق االحتياطي االسًتاتيجي للم
إىل يوليو  5589بُت الدولتُت. وقد قدر عدد االنتهاكات اضتدودية األثيوبية لألراضي السودانية خالل الفًتة من يونيو 

 انتهاكًا بريًا ، وأربعة انتهاكات عن طريق  البحر وعشر انتهاكات جوية، وقد تصاعدت ىذه 54حوايل  5589
م قدمت أثيوبيا احتجاجًا إىل منظمة الوحدة 5599اظتناوشات إىل مواجهات عسكرية مباشرة بُت الدولتُت ُب  أبريل 

 .(51)وردت السودان مبذكرة باظتثل –األفريقية تضمن اهتام النظام السوداين بالتوغل داخل األراضي األثيوبية 
ليت دارت بُت البلدين حيث تبادلوا القصف اظتدفعي من أعنف االشتباكات ا 5588وتعد اشتباكات يناير عام 

 .(55)والصاروخي الشديد

 ثبلثب: الالجئون عرب احلدود بني البلدين 
ترتب على مشكليت أريًتيا وجنوب السودان وتعارض اظتواقف بُت الدولتُت و تدفقات متبادلة لالجئي الدولتُت 

 عتجمات اظتتبادلة بُت القوات اضتكومية وقوات التمرد.منذ منتصف اطتمسينات ىرباً من اظتعارك العسكرية وا
وقد استمرت موجات الالجئُت عرب اضتدود ُب التزايد حىت أصبحت مشكلة الالجئُت بينهما من أسوأ مشكالت 

 . (52)الالجئُت ُب أفريقيا

 ـــ الالجئون إلى األراضي السودانية 1
سودانية ، حتت وطأة حرب التحرير االريًتية والقمع اظتتزايد بدأ أعداد الالجئون  من األريًتين إىل األراضي ال

وقد وصل عدد الالجئون األريًتيُت  –الذي صتأ إليو اإلمرباطور ىيال سالسي إلستاد مطالب األريًتيُت االستقاللية 
ىذه ، وتلت (59)ألف الجئ 49بنحو  5599السودانية إىل شرق السودان عام  –الذين عربوا اضتدود األثيوبية 

م مع تصاعد اظتعارك العسكرية فلجأ ؿتو 5595،  5591اظتوجات من الالجئُت األريًتيُت موجات أخرى ُب عامي 
ألف الجئ أريًتي آخرين للسودان واستقروا ُب منطقة "األشواك" اضتدودية ومع تصاعد نشاط الثورة األريًتية  91

 ودانية. تزايدت موجات اعتجرة والنزوح األريًتي  ايل اضتدود الس
.االالجئُت (54)م تدفقًا كبَتًا من أعداد ىاجروا رتيعًا إىل السودان طلبًا لألمن84/5881وشهد عامي    

 ألف الجئ. 911األريًتيُت ىرباً من ويالت اضترب األىلية واصتفاف وصل تعدادىم إىل ؿتو 
ألف الجئ  991د ؿتو كان يوج  5588وقد وصل عددىم ايل  مليون الجئ وصلوا إىل السودان حىت عام 

ألف ُب اطترطوم وكسال والقضارف و  581ألف ُب اظتناطق الريفية شرق السودان وؿتو  211منهم من أثيوبيا أقام ؿتو 
 القالبات اليت مازالت تعج باعداد كبَتة من االثيوبيُت فضال عن عدة آالف داخل بورتسودان.
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 ة ــــ الالجئون السودانيون الي االراضي االثيوبي2
تصاعد حركة التمرد ُب السودان ُب الستينات أدي ايل كثرة عدد الالجئُت السودانيُت الذين فروا ألثيوبيا عام  
ُب ترحيب أثيويب هبم  5599وارتفع الرقم إىل ستسة عشر ألف الجئ حبلول عام  –بنحو عشرة آالف الجئ  5599

 عالقات الصراع الدائم مع السودان باعتبارىا ورقة ضغط وُب إطار التصور األثيويب بإمكانية استغالعتم لصاضتها ُب
 للسودان.

ؿتو عشرة آالف الجئ من جنوب السودان وارتفع العدد إىل ذتانُت ألف عام  5589ُب عام  وصل الثيوبيا
ألف  581ألف وُب هناية أكتوبر من نفس العام ارتفع العدد إىل  591ارتفع العدد إىل  5589وُب عام  – 5589

 .(51)ألف الجئ 251وصل العدد إىل  5588بداية أبريل وُب 
ألف حبلول أغسطس من عام  991وقد استمر ىذا التدفق حىت وصل عدد الجئ السودان إىل أثوبيا ؿتو 

 م والغالبية العظمي من جنوب السودان.5585
حيت وقتنا اضتاضر بعد و ويتوزع الجئو قبائل  جنوب السودان ُب أثيوبيا ُب مناطق رئيسية جبنوب غرب أثيوبيا 

 .االنفصال
 ىي : 

 ألف الجئ سوداين. 291ويوجد هبا ؿتو  Itangايتانج  -5
 ألف الجئ سوداين. 91ويوجد هبا ؿتو   Dimmaدنتا  -2
 ألف الجئ سوداين. 98ويوجد هبا ؿتو  Fugnidoفوجنيدو  -9

جامبيال  –طق اضتضرية بآديس أبابا العاصمة ىذا باإلضافة إىل تواجد أعداد صغَتة من الالجئُت السودانيُت ُب اظتنا
 على اضتدود الشرقية السودانية ُب اظتتمة وشيهدي وحبردار قندار وزتداييت.

وقد أقيمت معسكرات الالجئُت السودانيُت ُب اظتناطق النائية اليت تعاين نقصًا شديدًا ُب موارد وإمدادات اظتياه 
ويأٌب اصتهد األكرب من اإلعالنات من  –ثيوبية مل تقدم عتم إال القليل ومع ذلك فإن اضتكومة األ –واطتدمات الطبية

مفوضية األمم اظتتحدة مبا تقدمو من إمدادات غذائية وحتسُت الطرق وإقامة بعض الصناعات الريفية وتقدًن بعض 
 .(59)مليون دوالر 59اطتدمات الصحية واليت وصلت لنحو 

 ـــ الالجئون وتصاعد الصراع 3  
والالجئون السودانيون ُب أثيوبيا عاماًل ىامًا من عوامل تصاعد حدة  –الالجئون األثيوبيون ُب السودان اصبح 

وليس فقط بسبب العبء  –الصراع بُت الدولتُت ليس فقط بسبب العبء االقتصادي على موارد ىاتُت الدولتُت 
تماعية خاصة ُب السودان ، بل أيضًا بسبب االجتماعي اظتتمثل ُب التأثَت السليب على فتط القيم والعادات االج

االهتامات والشكوك اظتتبادلة حول استغالل كاًل من الدولتُت لالجئُت وػتاولة توظيفهم ُب تصاعد الصراع بتجنيد 
كل   –أو باستخدامهم ُب الدعاية السياسية  –أعداداً منهم وضمهم ضتركات اظتعارضة اليت تتخذ من كل دولة مقراً عتا 

خر مثل ادعاء كل طرف على اآلخر بتصدير الالجئُت إليو حملاولة خلق اظتشاكل األمنية واالقتصادية لو. أو ضد اآل
 .(59)التهديد باستخدام الالجئُت لدى كل منهم لتحقيق ىذا اعتدف
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/  5584وأكرب دليل على تصاعد الصراع بُت أثيوبيا والسودان الجئ "الفالشا" األثيوبية ُب السودان عام 
حُت أعلن رئيس إسرائيل  5599. ويهود الفالشا عتم عالقات بإسرائيل اليت بدأت تويل االىتمام عتم منذ عام 5581

 م .5584بذلك واصبحت قضية تشغل الرأي االسرائيلي وًب هتريب يهود الفالشا عرب السودان ايل اسرائيل ُب نوفمرب 

                رابعبا :الالجئون وعالقبث التعبون 
ُب السودان أصبح ىناك تقارب أثيويب سوداين وقد استمر ىذا التقارب حىت  5581ذ وقوع انتفاضة أبريل من
 م.5585هناية عام 

وىناك عدة أسباب دفعت البلدين ؿتو التقارب منها ما ىو سياسي واقتصادي ودوافع أمنية وقد ارتبطت ىذه 
 لتُت ؿتو حل خالفاهتما وتسوية صراقتا اإلقليمي.احملددات كلها مبشكلة الالجئُت ُب إطار توجو عام للدو 

 ــــ دوافع التقارب والتعاون 1
ارتبط  ىناك ثالثة دوافع للتقارب منها سياسي و اقتصادي و عسكري والدوافع السياسية ، بالنسبة للسودان

اليت   –اكل الالجئُت ومن ضمنها مش –بتوجو السودان ؿتو التقارب والتعاون مع أثيوبيا ضتل خالفاهتما ومشاكلهما 
ارتبط إىل حد كبَت بتغَت ىام على اظتستوى السياسي الداخلي دتثل ُب وقوع ما شتى باالنتفاضة الشعبية ُب أبريل 

سة الفريق عبد الرزتن برئا –اليت أطاحت بالرئيس جعفر فتَتي ، وأدت لتويل غتلس عسكري مؤقت السلطة  5581
 .سوار الذىب

دة إىل هتيئة السودان لكل يلعب دور إقليمي جديد يقوم على أساس القيام بدور وقد سعت القيادة اصتدي
ولقناعة النظام اصتديد إىل ضرورة ختليص السودان من تبعات  –الوسيط ُب النزاعات اإلقليمية بداًل من دور الشريك 

 عنها. وآثار تبنية بعض القضايا اإلقليمية ومنها مشكلة أريًتيا ومشاكل الالجئُت النارتة 
وقد أدركت القيادة اصتديدة ُب السودان أنو ال نتكن حتييد الدور األثيويب ُب مشكلة جنوب السودان إال من 

 خالل توجو سوداين حيادي ؽتاثل إزاء مشكلة أريًتيا. 
على تطورات وتعديالت دستورية دنتقراطية هبدف ختفيض السمة العسكرية  5589ادركت اثيوبيا منذ عام 

وعملت ىذه التعديالت على حتقيق مصاضتات داخلية ، مع اضتركات االنفصالية  5594لى نظامها منذ عام الغالبة ع
 .(58)األثيوبية ومن خالل االتصال والتقارب مع األطراف ذات التأثَت على تلك اضتركات وُب مقدمتها السودان

فالتغَت على الصعيد السياسي الداخلي ُب  علي أي  حال أن البلدين كانتا ُب أمس اضتاجة إىل التقارب والتعاون 
 كل من السودان وأثيوبيا شكل حافزاً ىاماً من حوافز للتقارب والتعاون بُت البلدين منها:

 الحالة االقتصادية في السودان – 1
 عاىن السودان منذ أوائل الثمانينات من تصاعد حدة األزمة االقتصادية اليت عرفت طريقها إىل السودان منذ عام

واالختالل الواضح ُب ميزان اظتدفوعات وتفاقم معدالت التضخم  –وانعكست ُب األزمات التموينية اضتادة  5594
، فضاًل عن اـتفاض نسبة النمو االقتصادي  5589مليار دوالر عام  52والزيادة ُب حجم اظتديونية اليت وصلت لنحو 

األىلية ُب اصتنوب واليت تكلف أكثر من مليون دوالر  % فقط طوال عقد الثمانينات وتلك ىي اضترب1.4ليصل إىل 
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يوميًا كان عائق اقتصادي شديد على السودان خاصة مع تزايد حركة التمرد ُب اصتنوب ؽتا دفع السودان إىل ضتل ىذه 
 .55)اظتشكلة من خالل ػتاولة التقارب مع أثيوبيا اضتليف القوي لعناصر حركة التمرد ُب جنوب السودان

إيواء ؿتو مليون الجئ ُب السودان عبء اقتصادي ضخم على اضتكومة السودانية السيما وأن معظم  كما مثل
ىؤالء الالجئُت من أثيوبيا ومثل ىؤالء الالجئُت ضغطاً على اظتوارد واظترافق السودانية ، من خالل التعاون مع أكرب دولة 

 لسودانية جملاهبة االعداد اظتتزايدة  من الالجئُت. مصدرة لالجئُت إىل السودان وىي أثيوبيا وضعف االمكانيات ا

 ــــ الحالة االقتصادية بأثيوبيا 2
فإن األزمة االقتصادية الطاحنة اليت مرت هبا أثيوبيا منذ أوائل الثمانينات نتيجة اضترب األىلية وظروف اجملاعة 

ت النمو السكاين اظترتفع فضاًل عن العديد من واصتفاف ـــ انظر ايل الصورة توضح حالة السكان ـــ باإلضافة إىل معدال
 اظتشاكل ُب االقتصاد األثيويب يعد من أبرز عوامل التقارب األثيويب مع السودان منذ منتصف الثمانينات.

وقد مثلت اضترب واظتواجهة األثيوبية مع ثوار أريًتيا عبئًا اقتصاديًا ضخمًا على االقتصاد األثيويب نظرًا لطبيعة 
ىذه اظتواجهة باظتقارنة مع اظتواجهة مع ثوار وأدت إىل استنزاف كبَت لالقتصاد األثيويب  ودفع ىذا أثيوبيا إىل وشراسة 

ُب ػتاولة من أديس أبابا ضتل اظتشكلة  –التوجو ؿتو التقارب والتعاون مع السودان اضتليف الرئيسي للثوار األريًتيُت 
وقد أكدت اظتصادر األثيوبية وعلى لسان الرئيس األثيويب  –ين الداعم للثوار األريًتية أو على األقل حتييد الدور السودا

% من اظتيزانية األثيوبية كما أن الجئ السودان ُب أثيوبيا 91منجستو أن الوقوف أمام ػتاوالت االنفصال يستنزف ؿتو 
السودان ُب ػتاولة ضتل مشكلة  كان أحد دوافع التقارب مع  –والذين تزايد عددىم بشكل كبَت منذ بداية الثمانينات 

 . (21)هبدف ختفيف الضغط على أثيوبيا –اصتنوب مصدر التدفق الرئيس لالجئُت السودانيُت ألثيوبيا 

 الدوافع العسكرية للبلدين – 3

 أـــ بالنسبة للسودان    
صادية ، واالجتماعية ، التأثَتات السلبية ظتوجات اللجوء األثيويب واألريًتي أثرت بشكل كبَت على البنية االقت

 والشعيب. -السودانية، وكان عتا ردود أفعال كبَتة على اظتستوى الرشتي
فعلى اظتستوى الشعيب حدثت اضطرابات أمنية بسبب حوادث االعتداء واعتجوم على معسكرات الالجئُت قرب 

ريغ اظتدن من الالجئُت ونقلهم إىل اظتدن السودانية، الكربى ومناطق جتمعات الالجئُت حوعتا وداخلها ؽتا أدى إىل تف
 مناطق صحراوية.

كما أثار الالجئُت أنفسهم اضطرابات أمنية أخرى مثل زتالت االحتجاج واظتظاىرات اليت نظموىا 
احتجاجاً على ػتاوالت االعتداء عليهم أو احتجاجًا على أوضاع اظتعيشة وقد مثل ىذا العبء األمٍت لالجئُت دافعاً 

 السوداين األثيويب حملاولة االتفاق على سبال للحد من تدفق الالجئُت. أساسياً للتقارب

 بالنسبة ألثيوبيا  –ب 
تصاعد العمليات العسكرية بُت القوات األثيوبية  5581كان من أبرز دوافع التقارب األثيويب السوداين عام 

عسكريا خاصة بعد أن ؾتحت أثيوبيا ُب حتييد والقوات األريًتية وعتذا عمل النظام األثيويب على ػتاولة حتييد السودان 
، وأدرك النظام األثيويب أنو ال نتكن حسم الصراع العسكري مع الثوار األريًتيُت بدون  5588الصومال باتفاق أبريل 
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وقد قامت مصر بدور كبَت ُب ػتاولة لتقريب  –التقارب مع اطترطوم على أساس حتريك الدور السوداين وتفعيلو 
 5598ظر بُت أُيوبيا والسودان ولعبت مصر دورًا كبَتًا ُب أثناء زيارة منجستو ىيال مريام للقاىرة ُب أبريل وجهات الن

وقد  –واطترطوم  –بزيارة لكل من أديس أبابا  5589وقام رئيس الوزراء اظتصري الدكتور عاطف صدقي ُب نوفمرب 
 ؾتحت جهود الوساطة اظتصرية . 

 : أمنبط التقبرة  خبمسبا 
 والسودان نقطتُت ىامتُت قتا :  –ختذ التقارب بُت أثيوبيا ا

 اللقاءات الثنائية  -1
 الوساطة الدبلوماسية -2

وبالتحديد عقب انقالب أبريل  5581اللقاءات الثنائية نقول أنو منذ عام  وفيما يتعلق بالنقطة األولى.
العسكري اضتاكم ُب السودان أرسل وفد سوداين واإلطاحة بالرئيس جعفر ػتمد فتَتي فإن سوار الذىب رئيس اجمللس 

إىل العاصمة األثيوبية حاماًل رسالة إىل الرئيس منجستو لبحث سبل حتسُت العالقات بُت البلدين وذلك بعد أيام قليلة 
 . (25)من توليو السلطة ؽتا يؤكد حرص النظام اصتديد ُب السودان على التقارب مع أثيوبيا

م جبيبوٌب اتفقا  5589ومنجستو ىيالماريام ُب يناير  –لقاء بُت الفريق سوار الذىب وتلت ىذه الزيارات عقد 
وصتنة إسًتاتيجية لتسوية اظتشكالت  –األثيوبية  –فيو على تشكيل صتنة مشًتكة لبحث ؼتاطر أمن اضتدود السودانية 

 . اظتشًتكة
رجية ُب البلدين واتفق فيو على احًتام عقدت اللجنة السياسية اجتماعًا برئاسة وزيري اطتا 5588وُب أبريل 

 –ووقف اضترب الدعائية  –واحًتام السيادة اإلقليمية  –استقالل البلدين وعدم التدخل ُب الشئون الداخلية لكل دولة 
 جندياً أثيوبياً بسالحهم إىل أثيوبيا.  955واالستقرار ، وُب إطار التعاون األمٍت أعاد السودان ؿتو  –وتعزيز األمن 

 ، وقد عقدت ىذه االجتماعات ُب أديس أبابا. (22)جندياً سودانياً بدون سالح 249وأعادت أثيوبيا ُب اظتقابل 
وًب االتفاق ُب ىذه الزيارة على اختاذ اإلجراءات  5588وقام رئيس الوزراء األثيويب بزيارة للخرطوم ُب ديسمرب 

 وعدم اظتساس باضتدود أو التدخل ُب الشئون الداخلية. –لدين الكفيلة باضتافظ على الوحدة الوطنية وسالمة أراضي الب
وقد التقى الرئيس عمر البشَت قائد ثورة اإلنقاذ ُب السودان مع منجستو ُب أديس أبابا وًب التوقيع على اتفاقية 

لة التوتر حسن اصتوار وعدم مساعدة اظتعارضة اظتسلحة لكل دولة وال شك أن ىذه اللقاءات الثنائية ساعدت على إزا
 .(29) بُت البلدين بقدر يسَت 

 الوساطة الدبلوماسية  – 2

 أـــ الموقف السوداني   
نتكن أن نلمس حتواًل ُب اظتوقف السوداين  5581منذ تويل الرئيس سوار الذىب السلطة ُب السودان ُب إبريل 

 يط بُت الطرفُت األثيويب واالريًتي .إزاء اظتشكلة اإلريًتية حيث حتول السودان من مفهوم الشريك إىل مفهوم الوس
واستمرت السودان ُب ػتاولة لكسب تعاون أثيوبيا بأن أغلقت رتيع مكاتب الفصائل األريًتية ُب شرق السودان 

 . (24)من قادهتا 99واعتقال ؿتو 
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عاون استمر نفس اظتوقف السوداين ُب أعقاب تويل حكومة اإلنقاذ برئاسة الرئيس عمر البشَت والذي أكد ت
 .(21)البلدين أثيوبيا والسودان ُب الضغط على اصتماعات اظتنشقة ُب البلدين

 ب ــــ الموقف االثيوبي
قرنق ُب  –م وًب ترتيب لقاء بُت الصادق اظتهدي 5589استضافت أثيوبيا مفاوضات بُت حزب األمة مع قرنق 

 .(29)م5589أبابا أغسطس  م أثناء انعقاد مؤدتر القمة األفريقي ُب أديس 5589شهر أغسطس عام 
وقد بلغ االجتاه األثيويب ؿتو الوساطة قمتو باستضافة وهتيئة الظروف التفاق أبرمو ػتمد عثمان اظتَتغٍت زعيم 

 م.5588حزب األمة االحتادي الدنتقراطي مع قرنق ُب أديس أبابا ُب نوفمرب 
طة ُب السودان فاستضافت سلسلة من وحافظت أثيوبيا على ىذا التوجو مع تويل الفريق عمر البشَت السل

بُت حركة  5585ومن ذلك اللقاء الذي جرى ُب أغسطس  –اظتفاوضات بُت وفود غتلس الثوري السوداين وحركة قرنق
 –قرنق ووفد سوداين برئاسة العقيد ػتمد اطتليفة األمُت ، ثالثة من أعضاء اجمللس الثوري وىو اللقاء الذي أكد فيو 

 .(29)يوبيا لبذل كل جهد ُب اظتفاوضاتمنجستو استعداد أث
وقد أكد وزير اطتارجية األثيوبية ُب تصريح لو تعليقاً على الدور النشط لبالده فقال "أن سياسة بالده تقوم على 

 .(28)تنشيط عالقات حسن اصتوار مع السودان والعمل على تشجيع لقاءات اضتكومة السودانية مع متمردي اصتنوب

: الالجئني   والعودة الطوعيت  سبدسبا
انعكست ػتاور التقارب والتعاون بُت أثيوبيا والسودان إكتابيًا على مشكالت الالجئُت ُب البلدين، وقد أخذ 
ىذا احملور شكاًل أساسياً دتثل ُب تشجيع العودة الطوعية لالجئُت، وقد دتت أويل موجات ىذه العودة الطوعية بعد أيام 

ألف  521وقد قدر عدد العائدين بنحو  5581لعسكري السوداين ألديس أبابا ُب أبريل قليلة من زيارة وفد اجمللس ا
 الجئ أثيويب.

وقد ارتبطت ىذه العودة الطوعية لالجئُت بعدة ضمانات سعت السودان لتوفَتىا باالتفاق مع مفوضية األمم 
كتفاء الذاٌب عتم والعمل على إدماجهم ُب اظتتحدة لضمان التزام أثيوبيا بالًتحيب بالعائدين والسعي لتوفَت وتأمُت اال 

غتتمعاهتم احمللية اليت كانوا قد نزحوا منها مع ضمان حريتهم ُب االستيطان ، وضمان عدم استخدامهم ُب الدعاية 
 21وقدر عدد العائدين إلقليم تيجري ؿتو  5589، وقد استمرت العودة الطوعية لالجئُت طوال عام (25)السياسية

دة مشروعات ظتساعدة الالجئُت العائدين مبساعدة األمم اظتتحدة ؽتا سهل عملية إدماجهم ُب اجملتمع ألف وأقيمت ع
 من جديد.

أما بالنسبة لالجئُت السودانيُت ُب أثيوبيا فقد حالت ظروف استمرار تصاعد العمليات العسكرية بُت القوات 
 ة إىل اظتناطق اليت نزحوا منها.اضتكومية ومتمردي اصتنوب التابعُت لقرنق دون عودهتم الطوعي

وقد جرت مفاوضات بُت البلدين لبحث مشاكل الالجئُت على اضتدود وتعزيز التعاون األمٍت بينهما قرب 
مناطق جتمعهم على اضتدود بُت الدولتُت وأقتية التفاوض الثنائي ، وقد تال تلك اظتفاوضات موافقة أثيوبيا على مرور 

داين عرب أراضي أثيوبيا ؽتا شكل صورة جديدة للتعاون اظتشًتك بُت البلدين إلكتاد حال قوافل اإلغاثة للجنوب السو 
 .(91)ظتشكلة الالجئُت
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كما شتحت السودان مبرور قوافل اإلغاثة من أراضيها إىل أقليم أريًتيا والالجئُت األثيوبيُت على اضتدود وأدى 
 اـتفاض ملحوظ ُب تدفقات الالجئُت األريًتيُت إىل شرق ىذا التعاون اظتشًتك ُب إطار توجو عام ؿتو التقارب إىل

 السودان وتزايد مطرد ُب أعداد الالجئُت العائدين من اظتخيمات السودانية إىل أثيوبيا.

 اخلبمتت 
أثبتت الدراسة أن مشكلة الالجئُت األفارقة عتا جذورًا تارمتية معقدة ومبتغَتات سياسية واقتصادية وعسكرية 

على رأسها اضتدود اظتصطنعة اليت رشتها االستعمار ُب مرحلة اإلرث االستعماري لذلك فإن ػتاولة حل  متعددة يأٌب
مشكلة الالجئُت األفارقة سوف تصطدم هبذه العقبة التارمتية اظتتمثلة ُب التمسك باضتدود اظتوروثة من العهد 

 االستعماري وعدم اظتساس هبا.
لسودان فتوذجًا واضحًا ظتشكلة الالجئُت ُب أفريقيا بسبب اإلرث وتعد مشكلة الالجئُت بُت أثيوبيا وا

 االستعماري.
 وجنوب السودان كانت عتا دوراً كبَتاً ُب مشكلة الالجئُت من البلدين. –كشف البحث على أن قضييت أريًتيا 

 والسودان. –بيا كما أثبت البحث أن ىناك عالقة قوية بُت مشكلة الالجئُت ودوافع الالجوء والتعاون بُت أثيو 
ومرحلة التعاون وان كال  –السودانية قد مرت مبرحلتُت مرحلة العداء  –كما أكد البحث أن العالقات األثيوبية 

 اظترحلتُت قد أخذت أبعاداً كبَتة.
تعد بداية حقيقية للتعاون بُت أثيوبيا والسودان  5581كما أكد البحث أن حركة التغَت ُب السودان ُب أبريل 

وتوقف أثيوبيا عن مساعدة قرنق ومتمردي  –ترتب عليها وقف اظتساعدات السودانية صتبهات حترير إريًتيا  والذي
 جنوب السودان.

و أثبت اايضًا أن أعداد الالجئُت ُب البلدين ُب ازدياد مستمر وأن مفوضية األمم اظتتحدة لشئون الالجئُت قد 
 قامت بدورىا ولكن بعد استفحال مشكلة الالجئُت.

كما ثبت من خالل البحث أن عدم االستقرار السياسي والصراعات اظتسلحة كان عتا دورًا كبَتًا على تصاعد 
 حدة الالجئُت وأن أثيوبيا والسودان تعدان مثاالً حياً على تفاقم أعداد ىؤالء النازحُت.

تقبلة فقد عانت كل من أثبت ا أن مشكلة الالجئُت عتا أبعاد اقتصادية  واجتماعية خطَتة على الدول اظتس
أثيوبيا والسودان من ىجرة الالجئُت إليها وما ترتب على ذلك ومن أعباء خطَتة ىزت أعماق االقتصاد األثيويب 

 والسوداين.
نستطيع القول أن ىجرة الالجئُت ُب  أثيوبيا والسودان عنصرًا غَت فعال ظتا يسببو ىؤالء الالجئُت من أعباء 

 النازحُت إليها. اقتصادية على اجملتمعات
 كما أن مشكلة الالجئُت قد لعبت دوراً كبَتاً ُب مسَتة العالقات األثيوبية السودانية.
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سيبسبث وآليبث االحتبد األوروبى جتبه قضبيب السلم واألمن األفريقى: 
 األبعبد واآلثبر

 ى السيد أحمدسام 
 جامعة القاهرة-معهد البحوث والدراسات األفريقية -مدرس العموم السياسية
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بعد حتقيق تقدم ملحوظ على صعيد الوحدة االقتصادية بُت الدول األعضاء، أصبح االحتاد األوروىب يسعى 
لساحة الدولية، وقد أفصحت اظتفوضية األوروبية عن ىذه جاىدا لكى يكون أحد الفاعلُت الدوليُت اظتهمُت على ا

الرغبة اظتتنامية بإعالهنا أن أحد األولويات العشرة الىت كتب الًتكيز عليها ىى أن يصبح االحتاد األوروىب فاعال عاظتيا 
سة خارجية موحدة أكثر قوة ورتع أدوات العمل اطتارجى األوروىب معا. وَب ىذا اإلطار، بدأت عملية بلورة واتباع سيا

، اظتمثل األعلى لالحتاد Federica Mogheriniلالحتاد األوروىب إزاء العامل اطتارجى. وعلى حد قول فيدريكا موغَتيٌت 
األوروىب للشئون اطتارجية وسياسة األمن ونائب رئيس اظتفوضية األوروبية، فإن االحتاد األوروىب حباجة إىل سياسة 

االستجابة بشكل كفء للتحديات العاظتية، وإظهار ونشر قيمو، واظتساقتة َب السالم خارجية موحدة قوية من أجل 
 .(5)والرخاء العاظتى 

ورغم اطتربة التارمتية اظتريرة الىت عاشتها القارة األفريقية بسبب االستعمار األوروىب، إال أن ذلك مل نتنع االحتاد 
الدؤوب على إكتاد موطئ قدم لو داخل القارة األفريقية، وأن  األوروىب خالل حقبة ما بعد اضترب الباردة من العمل

يكون أحد أطراف معادلة التنافس االسًتاتيجى حول القارة األفريقية. وعلى ضوء ما شهدتو القارة من تدىور األوضاع 
ة َب مناطق األمنية، والذى جتسد َب عدة مظاىر أبرزىا انتشار الصراعات مبختلف أفتاطها وظهور اضتركات اإلرىابي

ؼتتلفة من القارة، حظيت قضايا السلم واألمن األفريقى بأقتية خاصة لدى االحتاد األوروىب، بل إهنا احتلت أولوية بُت 
 رتلة القضايا الىت رّكز عليها االحتاد َب عالقاتو مع القارة.

عوامل داخلية وخارجية، فإن وانطالقا من حقيقة أن معظم اظتشكالت الىت تعاين منها القارة األفريقية مرتبطة ب
بعض األطراف اطتارجية الىت تعلن رشتيا أهنا تسعى ظتساعدة القارة األفريقية َب اطتروج من كبوهتا ومشكالهتا ىى َب 
واقع األمر جزء من تلك اظتشكالت سواء بشكل مباشر أو غَت مباشر. وتسعى ىذه الورقة لإلجابة على عدة 

اّب األوروبية اظتختلفة داخل القارة األفريقية؟، وما ىى السياسات واآلليات الىت اتبعها تساؤالت من بينها، ما ىى اظتص
االحتاد األوروىب ظتواجهة التحديات األمنية اظتختلفة داخل القارة األفريقية، سواء على اظتستوى القارى أو على مستوى 

حتاد األوروىب وبعض القوى الدولية وحتديدا الصُت األقاليم الفرعية؟، وىل ذتة إمكانية إلقامة شراكة حقيقية بُت اال
ظتساعدة أفريقيا َب مواجهة حتدياهتا األمنية؟، وما ىو مردود تلك السياسات األوروبية وآثارىا على فرص إحالل السلم 

وكّثف تعاملو مع  ()واألمن األفريقى؟. وتنطلق الدراسة من فرضية أنو كلما التزم االحتاد األوروىب مببدأ اظتلكية األفريقية 
القارة األفريقية عرب االحتاد األفريقى كلما ازدادت فرص مساقتتو َب مواجهة التحديات األمنية وإحالل السلم واألمن َب 

 أفريقيا، باإلضافة إىل اظتساقتة َب تبديد اظتخاوف األفريقية بشأن عودة التبعية ألوروبا.



 "مستقبل الصراعبث, وبنبء السلم يف أفريقيب" الثبلثاحملور         فريقيب: آفبق جديدة"    أ ادلؤمتر الدويل السنوي "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
464 

 

، وذلك من خالل الربط بُت التحوالت الىت Institutional Approachوترتكز الورقة على االقًتاب اظتؤسسى 
شهدىا االحتاد األوروىب على اظتستوى اظتؤسسى والتغَت الوظيفى َب الدور واظتهام على اظتستوى األفريقى كمحاولة 

ار الىت تلعبها للمواءمة مع متغَتات الواقع الدوىل واظتستجدات على الساحة األفريقية، وكذلك ػتاولة فهم تأثَت األدو 
. وتنقسم الورقة إىل ستسة ػتاور، يتناول احملور األول: اظتصاّب األوروبية َب بعض الدول األعضاء على أداء االحتاد ككل

القارة األفريقية، ويتناول احملور الثاىن: سياسات وآليات االحتاد األوروىب َب غتال السلم واألمن على مستوى األقاليم 
، ويتناول احملور الثالث: سياسات وآليات االحتاد األوروىب َب غتال السلم واألمن على مستوى القارة الفرعية األفريقية

األفريقية ككل، ويتناول احملور الرابع: إمكانية إقامة شراكة حقيقية بُت االحتاد األوروىب والصُت ظتساعدة أفريقيا َب حتقيق 
: تقييم السياسات األوروبية وآثارىا على فرص إحالل السلم واألمن السلم واألمن األفريقى، ويتناول احملور اطتامس

 األفريقى. 

 المحور األول: المصالح األوروبية فى القارة األفريقية
ىناك غتموعة من اظتصاّب يسعى االحتاد األوروىب إىل زتايتها وتعزيزىا َب القارة األفريقية، ونتكن تناول ىذه 

 : اظتصاّب ذات الطابع االقتصادى، واظتصاّب السياسية، واظتصاّب األمنية.اظتصاّب َب إطار ثالث فئات ىى

 المصالح االقتصادية( 1)
% من االحتياطى العاظتى 51% من االحتياطى العاظتى للنفط، ودتتلك ؿتو 51دتتلك القارة األفريقية حواىل 

ثبت من البالتنيوم والكوبالت والكروم، و
ُ
% من احتياطى 41للمنجنيز، وأكثر من % من االحتياطى العاظتى 91اظت

% من احتياطى التيتانيوم. وإىل جانب استخراج وتصدير 21% من احتياطى البوكسيت واليورانيوم، و91الذىب، و
تلك اظتوارد الطبيعية، توجد َب أفريقيا ثروات زراعية وحيوانية عديدة، وتشهد كذلك تطويرا فعليا َب البنية األساسية وَب 

 The Industrial andظتالية واظتصرفية، ويتضح ذلك على سبيل اظتثال من إعالن أكرب بنوك الصُت القطاعات ا

Commercial Bank of China  شراءه حصة َب أحد أكرب بنوك رتهورية جنوب أفريقيا  2119أكتوبر  21َب
Standard Bank (2)ك % َب ىذا البن21مليار دوالر الكتساب حصة مقدارىا  1.9، وإنفاق ؿتو. 

وعلى الرغم من األزمة اظتالية العاظتية حققت أفريقيا معدل فتو مثَت لإلعجاب، حيث بلغ متوسط معدل النمو 
%. وَب 1.2ؿتو  2155حىت  2119خالل الفًتة من  Real GDPالسنوى للناتج احمللى اإلرتاىل اضتقيقى األفريقى 

، وبلغ معدل فتو (9)صادات العشر األسرع فتوا َب العامل كان ىناك ذتاىن دول أفريقية ضمن قائمة االقت  2152عام 
تراجع معدل النمو قليال ليصبح  2159/2154%، وخالل عامى 1الناتج احمللى اإلرتاىل األفريقى َب ذلك العام 

 .  (4)% على التواىل 9.2% و 9.4
ستفادة من ثرواهتا الطبيعية وقدرهتا ولترص االحتاد األوروىب على توطيد عالقاتو االقتصادية بالقارة األفريقية لال

االستهالكية الكبَتة، وَب ىذا اإلطار أصبح االحتاد األوروىب الشريك التجارى األول للقارة األفريقية، وقد شهد حجم 
ازدادت واردات االحتاد األوروىب  2152حىت  2119التبادل التجارى بُت اصتانبُت ارتفاعا ملحوظا، وخالل الفًتة من 

%، وازداد حجم التجارة بُت اصتانبُت 49.4%، بينما ازدادت صادراتو إليها بنحو 49.1ارة األفريقية حبواىل من الق
 .(1)% 44.8خالل الفًتة ذاهتا بنحو 
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يفوق  2154حىت  2155وظل حجم التجارة السلعية بُت االحتاد األوروىب والقارة األفريقية خالل الفًتة من 
مليار دوالر، وكان ذلك راجعا إىل  995شهد اـتفاضا كبَتا ومل يتجاوز  2151ل عام مليار دوالر، ولكنو خال 411

مليار دوالر، وكذلك اـتفاض حجم صادراتو  19اـتفاض حجم واردات االحتاد األوروىب من القارة األفريقية بأكثر من 
فائضا جتاريا مع  -خالف اظتعتادعلى -مليار دوالر. وحقق االحتاد األوروىب خالل ذلك العام  29.9إليها بأكثر من 

كان   2154-2119(، بينما طوال الفًتة من 5مليار دوالر )انظر اصتدول رقم  29القارة األفريقية بلغت قيمتو ؿتو 
 .(9)اظتيزان التجارى السلعى لالحتاد األوروىب مع القارة األفريقية يعاىن من عجز مستمر

 
واردات االتحاد األوروبى من  السنة

 اأفريقي
صادرات االتحاد األوروبى 

 ألفريقيا
الميزان التجارى لالتحاد األوروبى مع 

 أفريقيا
 *إجمالى حجم التجارة بين الجانبين 

2212 185.21 166.23 -19.17 351.24 
2211 214.73 188.69 -26.24 423.42 
2212 237.26 193.58 -43.48 432.64 
2213 224.66 224.64 -22.22 429.3 
2214 225.44 222.77 -2.66 428.21 
2215 152.23 179.12 27.28 331.15 

 * البيانات الواردة فى ىذا العمود تم حسابها بمعرفة الباحث من خالل عملية جمع بسيطة للبيانات الواردة بالجدول.
 

 )بالمليار دوالر( 2215-2211التبادل التجارى بين االتحاد األوروبى والقارة األفريقية خالل الفترة  (1جدول رقم )
Source: International Trade Center (ITC), Trade Map: Bilateral Trade between European Union (EU 28) and 

Africa, Product: Total All Products (Geneva: ITC Joint Agency of WTO & UN, Accessed August 14, 2016), available at: 
http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx 

، إال أن نسبة الصادرات 2151ورغم اـتفاض حجم التجارة السلعية بُت االحتاد األوروىب وأفريقيا خالل عام 
% مقارنة بـ 41.55م ارتفعت إىل األفريقية لالحتاد األوروىب من إرتاىل الصادرات األفريقية للعامل خالل ذلك العا

مليار  991.81ا إىل اـتفاض اضتجم الكلى للصادرات األفريقية إىل ، وكان ذلك راجعً 2154% خالل عام 91.8
. وَب اظتقابل ازدادت نسبة الواردات األفريقية من االحتاد 2154مليار دوالر خالل عام  192.92دوالر مقارنة بـ 

% 92.94% مقارنة بـ 94.88إىل  2151ت األفريقية على مستوى العامل خالل عام األوروىب من إرتاىل الواردا
ا أيضا إىل اـتفاض اضتجم الكلى للواردات األفريقية على مستوى العامل إىل ، وكان ذلك راجعً 2154خالل عام 
 .   (9) 2154مليار دوالر خالل عام  929.59مليار دوالر مقارنة بـ  159.45

روىب، دتثل جتارة االحتاد األوروىب مع القارة األفريقية نسبة معقولة من إرتاىل جتارة االحتاد مع وعلى اصتانب األو 
مليار يورو(  589.2كانت الواردات السلعية لالحتاد األوروىب من القارة األفريقية )  2152العامل اطتارجى، ففى عام 

 515.5جي، وكانت صادراتو السلعية للقارة األفريقية )% من إرتاىل وارداتو السلعية من العامل اطتار 51.4دتثل ؿتو 
كانت جتارة االحتاد األوروىب   2154. وَب عام (8)% من إرتاىل صادراتو السلعية للعامل اطتارجى5مليار يورو( دتثل ؿتو 

داتو السلعية من % من إرتاىل جتارتو السلعية مع العامل اطتارجى، حيث كانت وار 5السلعية مع القارة األفريقية دتثل ؿتو 
% من إرتاىل وارداتو السلعية اطتارجية، وكانت صادراتو 5مليار يورو( دتثل ؿتو  519.22أفريقيا َب ذلك العام )

 . (5)% من إرتاىل صادراتو السلعية للعامل اطتارجى5مليار يورو( دتثل أيضا  519.99السلعية إليها )
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دد ػتدود من الدول األفريقية، حيث إن أكرب عشر شركاء جتاريُت وتًتكز جتارة االحتاد األوروىب بشكل كبَت َب ع
% من إرتاىل حجم جتارتو مع 99( يستأثرون بأكثر من 2لالحتاد األوروىب داخل القارة األفريقية )انظر اصتدول رقم 

مثل جنوب أفريقيا،  القارة، وىذه الدول إما ُمصدرة للنفط مثل نيجَتيا وأؾتوال واصتزائر وليبيا، أو للثروات اظتعدنية
 وبالتاىل فإن ىذه اظتنتجات الزالت دتثل الغالبية العظمى من واردات االحتاد األوروىب من القارة األفريقية.   

لالحتاد األوروىب َب القارة األفريقية، فقد وصل نصيب االحتاد  FDIوفيما يتعلق باالستثمار األجنىب اظتباشر 
%، أو ما 48إىل ؿتو  2152َب عام  FDI Stocksثمارات األجنبية اظتباشرة َب أفريقيا األوروىب َب إرتاىل أرصدة االست

على القارة  FDI Flowsمليار يورو، كما أن نصيبو َب إرتاىل تدفقات االستثمار األجنىب اظتباشر  225يساوى 
مارات األجنبية اظتباشرة اظتملوكة مليار يورو. وَب اظتقابل فإن أرصدة االستث 9.8%، أو ما يساوى 25األفريقية بلغ ؿتو 

% على مدار عشر سنوات ووصلت َب عام 911للمستثمرين األفارقة داخل االحتاد األوروىب ارتفعت بأكثر من 
 .(51)مليار يورو  99إىل ؿتو  2152

 *إجمالى حجم التجارة بين الجانبين  حجم الصادرات األوروبية حجم الواردات األوروبية الدولة

 44812.7 25451.2 19361.5 يقياجنوب أفر 

 43196 22328.3 22887.7 الجزائر
 32712 18182.7 12527.3 المغرب
 29238.2 12664.3 18373.8 نيجيريا
 27712.6 22451.7 7258.8 مصر
 22256.7 12749.9 9526.8 تونس
 12849.2 4862.8 7988.3 أنجوال
 11851.4 4327.5 7543.8 ليبيا

 6359 2674.6 3684.4 ساحل العاج
 5441.1 3246.9 2394.1 غانا

 * البيانات الواردة فى ىذا العمود تم حسابها بمعرفة الباحث من خالل عملية جمع بسيطة للبيانات الواردة بالمصدر.
 )بالمليون يورو( 2215أىم الشركاء التجاريين لالتحاد األوروبى داخل القارة األفريقية خالل عام  (2جدول رقم )

Source: European Commission, Trade, Export Helpdesk: Statistics (Accessed May 23, 2016), 
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm;jsessionid=123F6D9AF8699EFF7A1DB7F63AEF67B9?page=st%2fst_Statistics.html

&docType=main&languageId=en 

وجبانب التجارة واالستثمار ىناك مصاّب اقتصادية أخرى لالحتاد األوروىب داخل القارة األفريقية، من بينها دمج 
القارة َب االقتصاد العاظتى واظتساقتة َب دفع عجلة التنمية األفريقية، وَب ىذا اإلطار يعترب االحتاد األوروىب أكرب شريك 

رغم التطورات االقتصادية السلبية َب أوروبا واصل االحتاد األوروىب ودولو  2152تنموى للقارة األفريقية، ففى عام 
مليار  58.1للقارة األفريقية، وقدموا عتا َب ذلك العام ما يقرب من  ODAاألعضاء تقدًن اظتساعدات التنموية الرشتية 

مليار  45ريقيا َب ذلك العام )% من إرتاىل اظتساعدات التنموية الرشتية الىت حصلت عليها أف41يورو أو ما يعادل 
يور(. وتُقدَّر قيمة اظتساعدات التنموية الرشتية الىت قدمها االحتاد األوروىب ودولو األعضاء للقارة األفريقية خالل الفًتة 

% من إرتاىل مساعداتو 41مليار يورو. ويقدم االحتاد األوروىب َب اظتتوسط  545بنحو  2159حىت  2119من 
 Humanitarian Aid% من إرتاىل مساعداتو اإلنسانية 15ية اصتماعية للقارة األفريقية، كما يقدم ؿتو التنموية الرشت

 .   (55)مليون يورو  985مساعدات إنسانية قيمتها  2152ألفريقيا، حيث قدم عتا َب عام 
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وبدأت مباشرة ، Africa Investment Facility (AfIF)ًب إنشاء آلية االستثمار األفريقى  2151وَب أغسطس 
األساسى ىو دعم النمو اظتستدام َب أفريقيا وتعزيز االستثمار الذى يؤثر عملها َب نوفمرب من ذات العام، وىدفها 

بشكل إكتاىب على التنمية االقتصادية واالجتماعية مثل مشروعات البنية األساسية َب غتال النقل واالتصاالت واظتياه 
يل مبتكرة تدمج اظتنح اظتقدمة من االحتاد األوروىب مع مصادر التمويل األخرى، مثل . وىى آلية دتو والطاقة والزراعة

القروض اظتقدمة من مؤسسات دتويل التنمية، وذلك هبدف توفَت دتويل إضاَب للتنمية وزيادة آثار اظتساعدات األوروبية. 
ظتؤىلة لتلقى دتويل َب إطار برامج الصندوق وىذه اآللية تدعم اظتشروعات الوطنية واإلقليمية َب كل الدول األفريقية ا

 .   (52)األوروىب للتنمية، وبرامج أفريقيا والكاريىب والباسيفيكى 

 المصالح واألىداف السياسية( 2)
  على اظتستوى السياسى يسعى االحتاد األوروىب إىل حتقيق ما يلى:

يجى الدوىل َب القارة األفريقية، فهناك العديد من القوى َب معادلة التنافس االسًتات توسيع مناطق النفوذ وإثبات الوجود -
الدولية مبا فيها القوى الصاعدة مثل اعتند والربازيل تسعى بقوة للدخول إىل أفريقيا لالستفادة من خَتاهتا وللتأكيد على 

ية وليس غريبا أن تسعى تنامى قوهتا، وبالطبع فإن دول االحتاد األوروىب ىى صاحبة النفوذ التقليدى َب القارة األفريق
حىت مع خروج -إلحياء ىذا النفوذ ولكن َب ثوب جديد يتالءم مع اظترحلة الراىنة للنظام الدوىل. فاالحتاد األوروىب 

ىو قوة ال يستهان هبا وىذا يتضح على سبيل اظتثال بالنظر إىل حجم الناتج احمللى اإلرتاىل لالحتاد األوروىب  -بريطانيا
تريليون يورو( أو ما يعادل  2.21تريليون يورو )وكان نصيب بريطانيا منو  59.51ؿتو  2154 الذى بلغ َب عام

تريليون يورو أو  59.19% من الناتج احمللى اإلرتاىل العاظتى، بينما كان الناتج احمللى اإلرتاىل للواليات اظتتحدة 29.5
. وكذلك بلغ رصيد االستثمارات األجنبية (59)ام % من الناتج احمللى اإلرتاىل العاظتى َب ذلك الع22.4ما يعادل 

تريليون دوالر، َب حُت أن رصيد  5.59ؿتو  2154َب عام  FDI Inward Stockاظتباشرة داخل االحتاد األوروىب 
)وكان نصيب  تريليون دوالر 51.49َب نفس العام بلغ  FDI Outward Stockاستثماره األجنىب اظتباشر َب اطتارج 

تريليون دوالر(، ومن  5.18تريليون دوالر وَب اطتارج  5.99أرصدة االستثمار األجنىب اظتباشر َب الداخل بريطانيا من 
ٍب حىت مع خصم نصيب بريطانيا ؾتد أن رصيد االستثمارات األجنبية اظتباشرة لالحتاد األوروىب َب اطتارج أكرب من 

 . (54)تريليون دوالر  9.95ذلك العام رصيد االستثمار األمريكى اظتباشر َب اطتارج الذى بلغ َب 
الشك أن قيام االحتاد األوروىب بدور إكتاىب ظتساعدة القارة األفريقية على مواجهة ، الظهور كفاعل دولى مسئول ومؤثر -

 حتدياهتا وأزماهتا اظتختلفة الىت اكتسب بعضها بعدا عاظتيا من شأنو تعزيز مكانتو الدولية وظهوره كفاعل مسئول ومؤثر،
 فضال عن كونو َب ذات الوقت يساعد على توطيد عالقاتو مع اصتانب األفريقى.

الذى يتبناه االحتاد األوروىب َب أرجاء القارة األفريقية، وىذا يتصل جبملة معقدة من  نشر النموذج الغربى للديمقراطية -
خابات العامة، واحًتام حقوق اإلنسان، ، والتعددية اضتزبية، واالنتGood Governanceالقضايا ذات صلة باضتكم اصتيد 

مع تلك القضايا   -شأنو َب ذلك شأن الواليات اظتتحدة –وػتاربة الفساد وغَتىا. ويتعامل االحتاد األوروىب 
كمشروطيات سياسية يفرضها على الدول األفريقية الىت ترغب َب اضتصول على اظتساعدات األوروبية. وَب ىذا اإلطار 

، وأكدت أنو جزء 10th EDFوروبية اضتكم اصتيد َب قلب برامج صندوق التنمية األوروىب العاشر وضعت اظتفوضية األ
ال يتجزأ من عملية اضتوار مع الشركاء، مبا َب ذلك القضايا اطتالفية بالغة اضتساسية اظتتعلقة باحًتام حقوق اإلنسان 
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ر لنفسها ما إذا كانت تريد أن تشرع َب ىذه واظتبادئ الدنتقراطية وحكم القانون، وأن كل دولة حرة َب أن تقر 
اإلصالحات، وأهنا تقدم موارد مالية إضافية ظتن يسَتون َب ىذا الطريق. وقد خصص صندوق التنمية األوروىب ثالثة 

 . (51)مليارات يورو كحوافز للحكم اصتيد 
إىل تطوير حتالف حقيقى وشراكة تعود بالنفع  ، وإقناع األفارقة أهنا تسعىتغيير المدركات األفريقية السلبية حيال أوروبا -

أشار  2119على اصتانبُت األوروىب واألفريقى. وقد بدأ ىذا االجتاه يشهد حتوال تدركتيا، فعلى سبيل اظتثال َب نوفمرب 
يقيا إىل أقتية صياغة أفر  -والذى كان لديو تصرلتات شديدة االنتقاد ألوروبا –الرئيس السنغاىل السابق عبد اهلل واد 

وأوروبا مصَتا مشًتكا من خالل وضع أسس التحالف اضتقيقى استنادا إىل القواسم اظتشًتكة بينهما. وَب ىذا اإلطار 
" َب عالقاهتا مع أفريقيا كما فعل Strategic Revolutionأكد البعض أن أوروبا كتب أن تُنفذ "ثورة اسًتاتيجية 

 .(59)آخرون
 

 المصالح األمنية ( 3) 
واجهة التهديدات الىت قد تتعرض عتا اظتصاّب األوروبية داخل القارة األفريقية، وكذلك التهديدات الىت تتمثل َب م

نتتد تأثَتىا وخطورهتا إىل األراضى األوروبية ذاهتا، السيما َب ظل التقارب اصتغراَب بُت اصتانبُت. ومن أىم اظتصاّب 
 مع القارة األفريقية ما يلى:  األمنية الىت يركز عليها اصتانب األوروىب َب تعاملو

 محاربة اإلرىاب -

شهدت القارة األفريقية َب اآلونة األخَتة ظهور وتنامى العديد من اضتركات اإلرىابية، وارتكبت تلك اضتركات 
 العديد من اصترائم الىت ساقتت َب زيادة معاناة الشعوب األفريقية، وصارت غتاهبة تلك اضتركات من أبرز التحديات الىت

 تواجهها القارة َب الوقت الراىن، السيما َب ظل طبيعتها بالغة التعقيد فهى:
ال تنتمى إىل مرجعية دينية واحدة، فهناك حركات تزعم انتماءىا لإلسالم وأخرى تزعم أهنا مسيحية أصولية. وحىت  -

شقاقات الىت تشهدىا اصتماعة اصتماعات الىت تنتمى إىل دين واحد توجد خالفات جوىرية فيما بينها، ناىيك عن االن
 الواحدة. 

 تعد حركات ػتلية، وإفتا أعلن بعضها انتماءه لتنظيم القاعدة وصار ويقوم بعمليات َب أكثر من دولة أفريقية، مل -
 فضال عن أهنا أصبح لديها روابط وصالت بعناصر إرىابية خارجية َب أؿتاء ؼتتلفة من العامل.

األجانب فقط كما كانت َب اظتاضى، وإفتا صارت تقوم بعمليات تستهدف مل تعد تقوم بعمليات تستهدف -
 باألساس اظتواطنُت األفارقة.

 أن أغلب ضحاياىا من اظتدنيُت وخاصة من األطفال والنساء وليس من العسكريُت.  -
حة اظتتطورة جعل أن التقدم التكنولوجى وامتالك التقنيات اضتديثة َب غتال االتصاالت واظتعلومات فضال عن األسل -

 ىذه اضتركات اإلرىابية أكثر خطورة عن ذى قبل. 
أن بعض اضتركات اإلرىابية حتصل على دعم خارجى أو إقليمى وىذا كتعل عملية ػتاصرهتا وجتفيف منابع دتويلها  -

 ليست باألمر اليسَت.

، والىت 2111نوفمرب  تبناىا َبوتعامل االحتاد األوروىب مع اإلرىاب مبقتضى اسًتاتيجية مكافحة اإلرىاب الىت 
أكدت أن اإلرىاب ىو هتديد لكل الدول وكل الشعوب، وأن االحتاد األوروىب لتمل على عاتقو التزام اسًتاتيجى يتمثل 
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َب ػتاربة اإلرىاب على مستوى العامل مع احًتام حقوق اإلنسان، وجعل أوروبا أكثر أمنا والسماح ظتواطنيها بالعيش َب 
دالة. وقامت االسًتاتيجية )الىت تطلبت العمل على اظتستوى الوطٌت واإلقليمى والدوىل( على أربع ركائز حرية وأمن وع

أى  Protectأى منع جتنيد عناصر جديدة وانضمامهم إىل صفوف اإلرىابيُت؛ واضتماية  Preventأساسية ىى: اظتنع 
وتعٌت استمرار التحريات حول  Pursueىابية؛ والتتبع اضتماية اصتيدة لألىداف احملتملة أو احملتمل تعرضها عتجمات إر 

وتعٌت تطوير وحتسُت القدرة على الرد على اعتجمات اإلرىابية  Respondأعضاء الشبكات اإلرىابية القائمة؛ والرد 
 .(59)وإدارة نتائجها 

أوروبية، وَب ظل  وانطالقا من ىذه االسًتاتيجية، وعلى خلفية اعتجمات اإلرىابية الىت تعرضت عتا عدة عواصم
التقارب اصتغراَب بُت أفريقيا وأوروبا وإمكانية تصدير اإلرىاب للداخل األوروىب، فقد تعامل االحتاد األوروىب مع ظاىرة 
اإلرىاب َب أفريقيا باعتبارىا مشكلة عاظتية وخطر حقيقى يهدد اظتصاّب األوروبية والدول اضتليفة ألوروبا واألراضى 

 سيتضح الحقا األقتية الىت أعطاىا االحتاد األوروىب حملاربة اإلرىاب َب أفريقيا.األوروبية ذاهتا. و 

 القضاء على ظاىرة الهجرة غير المشروعة وغيرىا من الجرائم المنظمة العابرة للحدود -
من تزايد  ا ومعربا للهجرة غَت اظتشروعة القادمة إىل أوروبا. وَب إطار استشعار اطتطرتعترب القارة األفريقية مصدرً 

قرارا بإنشاء عملية عسكرية َب اصتزء اصتنوىب  2151مايو  58عمليات اعتجرة غَت اظتشروعة، أصدر اجمللس األوروىب َب 
لوقف عمليات اعتجرة غَت اظتشروعة إىل أوروبا عرب اظتتوسط. ووفقا  EUNAVFOR MEDاألوسط من البحر اظتتوسط 

عمليات هتريب البشر وتدمَت شبكات التهريب من خالل القيام جبهود  للقرار فإن مهمة العملية العسكرية ىى وقف
منظمة لتحديد ورصد السفن والوسائل الىت يستخدمها اظتهربون واالستيالء عليها وتدمَتىا. وتقرر أن تتم العملية على 

رتع اظتعلومات ثالث مراحل متتالية، َب اظترحلة األوىل يتم دعم عمليات كشف ومراقبة شبكات اعتجرة من خالل 
والقيام بدوريات َب عرض البحر وفقا للقانون الدوىل، وَب اظترحلة الثانية يتم القيام بالبحث عن السفن الىت يشتبو َب 
استخدامها َب هتريب البشر َب اظتياه الدولية )أعاىل البحار( واقتحامها واالستيالء عليها وحتويل مسارىا وذلك وفقا 

نون الدوىل، وكذلك القيام هبذه اظتهام َب اظتياه اإلقليمية والداخلية بناء على قرار من غتلس األمن للشروط اظتطبقة َب القا
أو موافقة الدولة الساحلية اظتعنية. وتشمل اظترحلة الثالثة القيام مبوجب أى قرار من غتلس األمن أو موافقة الدولة 

. وَب (58)فن واألصول الىت يشتبو َب استخدامها َب هتريب البشر الساحلية اظتعنية باختاذ كافة الوسائل الضرورية ضد الس
يونيو من ذات العام قرر اجمللس األوروىب إطالق العملية، وأعاد التأكيد على أن اللجنة السياسية واألمنية عتا مطلق  22

 .(55)الصالحية َب حتديد مىت يتم االنتقال بُت اظتراحل اظتختلفة للعملية 
اظترحلة الثانية من العملية العسكرية صوفيا  2151للجنة األمنية، بدأت منذ السابع من أكتوبر وبناء على قرار ا

EUNAVFOR MED Operation SOPHIA  َب أعاىل البحار َب البحر اظتتوسط. وبعد أن عرّب رئيس اجمللس الرئاسى
دتديد عمل العملية صوفيا ظتدة عام  2159يونيو  21الليىب عن استعداده للتعاون مع االحتاد األوروىب، قرر األخَت َب 

 :(21)، على أن يتم إضافة بندين إىل مهامها األساسية وقتا 2159يوليو  29حىت  2159يوليو  28تبدأ من 
بناء قدرات وتدريب خفر السواحل والقوات البحرية الليبية وتبادل اظتعلومات معها، استنادا إىل طلب السلطات  -

 أساس اظتلكية الليبية.الليبية الشرعية وعلى 
اظتساقتة َب تبادل اظتعلومات باإلضافة إىل تنفيذ حظر السالح الذى تفرضو األمم اظتتحدة على اظتياه الدولية قبالة  -

 السواحل الليبية.
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ؿتو  2159يوليو  29حىت  2151مايو  58وقد بلغت قيمة اظتيزانية الىت ًب رصدىا للعملية خالل الفًتة من 
( بلغت 2159حىت يوليو  2159يورو، َب حُت أن اظتوازنة الىت ًب رصدىا للعام اصتديد )من يوليو  مليون 55.82

 . (25)مليون يورو  9.9قيمتها ؿتو 
وتعاملت اظتفوضية األوروبية مع ظاىرة اعتجرة باعتبارىا إحدى األولويات العشرة الىت ينبغى الًتكز عليها، 

" إلدارة ظاىرة European Agenda on Migrationندة األوروبية حول اعتجرة مبا أشتتو "األج 2151وتقدمت َب مايو 
اعتجرة غَت اظتشروعة إىل دول االحتاد األوروىب على اظتدى القريب والبعيد. ووفقا عتذه األجندة فإن ىناك أعمال عاجلة 

اد الكبَتة من اظتهاجرين القادمة تتمثل َب زتاية األرواح َب البحر، واستهداف شبكات هتريب البشر، واالستجابة لألعد
لالحتاد األوروىب من خالل إعادة توزيعها، وتبٌت اقًتاب مشًتك لتوفَت اضتماية للنازحُت الذين ىم َب حاجة للحماية 
وإعادة توطينهم، والعمل َب إطار شراكات مع دول العامل الثالث ظتعاصتة ىذه الظاىرة عرب وسائل عديدة من بينها 

متعددة األغراض مثل اظتركز متعدد األغراض َب النيجر للعمل على اصتمع بُت اظتعلومات واضتماية احمللية إنشاء مراكز 
وإعادة التوطُت. وأكدت األجندة أن الركائز األربعة إلدارة ظاىرة اعتجرة بشكل جيد كما حددىا رئيس اظتفوضية تتمثل 

دود اطتارجية ألوروبا، وأن يكون ذلك مقًتنا بسياسة صتوء مشًتكة َب: ػتاربة اعتجرة غَت اظتشروعة واظتهربُت، وتأمُت اضت
قوية، وسياسة أوروبية جديدة للهجرة الشرعية. وأكدت األجندة أن تقليل دوافع اعتجرة غَت اظتشروعة يتطلب معاصتة 

شبكات اإلجتار األسباب اصتذرية للنزوح القسرى وغَت اظتشروع َب بلدان العامل الثالث، وشن حرب على اظتهربُت و 
 .(22)بالبشر، وإعادة اظتهاجرين غَت الشرعيُت إىل بلداهنم 

، أطلقت 2151نوفمرب  52-55)مالطا( حول اعتجرة الىت عقدت َب يومى  Vallettaوخالل قمة فاليتا 
زحُت َب اظتفوضية األوروبية "صندوق إئتمان الطوارئ لالستقرار ومعاصتة األسباب اصتذرية للهجرة غَت اظتنظمة والنا

 Emergency Trust Fund for Stability and Addressing Root Causes of Irregular Migration andأفريقيا" 

Displaced Persons in Africa مليار يورو من ميزانية االحتاد األوروىب وصندوق التنمية  5.8، وذلك بتمويل قدره
األعضاء َب االحتاد األوروىب وبعض اظتاؿتُت اآلخرين. واظتناطق الىت  األوروىب اضتادى عشر باإلضافة إىل مساقتات الدول

. وصرحت فيدريكا موغَتيٌت خالل (29)ستستفيد من ىذا الصندوق ىى منطقة الساحل، والقرن األفريقى ومشال أفريقيا 
ى، وأن الطريق الوحيد القمة أن اعتجرة وإدارة تدفقات الالجئُت ىى حتدى لكل من االحتاد األوروىب واالحتاد األفريق

إلدارة ىذه الظاىرة ىو العمل معًا وبناء تعاون وأدوات مشًتكة، وأن صندوق االئتمان ىو أحد وسائل مواجهة ىذه 
الظاىرة، وأن األمر ال يقتصر فقط على تقدًن األموال وإفتا بناء الفرص للشعوب وزتاية أرواحهم وػتاربة الشبكات 

 . (24)ليأس الىت يعاىن منها الشعوب اإلجرامية الىت تستغل حالة ا
وصدر عن القمة إعالن سياسى أكد على عدة أمور، من بينها ضرورة دراسة األسباب اصتذرية للهجرة غَت 
اظتشروعة والنزوح القسرى، وزيادة مواجهة اعتجرة غَت اظتشروعة، وزيادة اصتهود اظتشًتكة للقضاء على شبكات االجتار 

. (21)ة اصتهود اظتشًتكة َب ىذا الشأن من خالل اآلليات القائمة على اظتستوى الثنائى واإلقليمى بالبشر، والتعهد مبواصل
وصدر عن القمة كذلك خطة عمل مشًتكة أعادت التأكيد بشكل أكثر تفصيال على العناصر سالفة الذكر واطتطوات 

 الىت يتم اختاذىا َب كل بند منها.
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 تسوية الصراعات األفريقية  -
الصراعات األفريقية أحد التحديات الكربى الىت تواجهها القارة، وىى تتسم بتعدد أسباهبا ودوافعها تعترب 

وكذلك اآلثار اظتًتتبة عليها. وتتكبد القارة األفريقية خسائر فادحة )بشرية ومادية( من جراء تلك الصراعات، مبا َب 
إىل أن والالجئُت. وذىبت إحدى الدراسات  IDPsداخليا  ذلك تدمَت البنية األساسية والبيئة وتفاقم أعداد النازحُت

 58% َب اظتتوسط، وأن القارة ختسر 51اضتروب األىلية أو عمليات التمرد اظتسلح تُقلص االقتصاد األفريقى بنحو 
 . (29)اظتسلحة  مليار دوالر سنويا َب اظتتوسط بسبب الصراعات

( أن االحتاد األوروىب على صعيد العمل 2الفقرة ) 25ادهتا رقم وقد أكدت معاىدة االحتاد األوروىب اظتعدلة َب م
اطتارجى يسعى، بُت أمور أخرى، إىل اضتفاظ على السالم ومنع الصراعات وتعزيز األمن الدوىل مبا يتوافق مع أغراض 

من أجل منع  . وأكد برنامج االحتاد األوروىب(29)ومبادئ ميثاق األمم اظتتحدة ومبادئ ىلسنكى وأىداف ميثاق باريس
( أن اجملتمع الدوىل تقع علية مسئولية سياسية وأخالقية تتمثل َب العمل 2115يونيو  9الصراعات العنيفة )الصادر َب 

على جتنب اظتعاناة اإلنسانية وتدمَت اظتوارد الذى تسببو الصراعات اظتسلحة. وأكد الربنامج على ضرورة إعطاء أولوية 
دتاسك العمل اطتارجى األوروىب َب غتال منع الصراعات مبا يعزز القدرات الوقائية سياسية قصوى لتحسُت وتفعيل و 

لتيسَت التسوية السلمية للصراعات  Cooperative Approachللمجتمع الدوىل، وأن منع الصراع يتطلب مدخال تعاونيا 
 . (28)والىت تتضمن معاصتة أسباهبا اصتذرية 

فريقية سببا مباشرا لتنامى عمليات اعتجرة غَت اظتشروعة ألوروبا، وخلق ويعترب االحتاد األوروىب الصراعات األ
الظروف اظتالئمة لتنامى اضتركات اإلرىابية؛ ولذلك قام االحتاد بأدوار ػتتلفة للمساقتة َب تسوية تلك الصراعات واضتد 

زائر َب ماىل، كما شارك اظتمثل من آثارىا. وَب ىذا اإلطار ساند االحتاد األوروىب جهود الوساطة الىت قامت هبا اصت
اطتاص لالحتاد األوروىب ظتنطقة الساحل األفريقى َب احملادثات الىت عقدت بُت السلطات اظتالية واصتماعات اظتتمردة والىت 
استضافتها اضتكومة اصتزائرية. كما واصل االحتاد األوروىب إجراء حوار سياسى رفيع اظتستوى مع اظتغرب وظل يساند 

. وعلى صعيد مسألة 2152ذ التدركتى لإلصالحات الىت تعهد هبا اظتغرب َب أعقاب تبٌت دستور جديد َب عام التنفي
الصحراء الغربية فقد أعلن االحتاد األوروىب دعمو للجهود الىت يبذعتا األمُت العام لألمم اظتتحدة ومبعوثو اطتاص السفَت  

. وعلى ضوء التطورات عادل ودائم ومقبول عتذه اظتسألةلتحقيق حل سياسى  Christopher Rossكريستوفر روس 
كثف االحتاد األوروىب خالل ىذا العام حواره مع تونس حول إصالح قطاع   2154اإلكتابية الىت شهدهتا تونس َب عام 

اد األوروىب األمن، وقام مسئولون أوروبيون رفيعو اظتستوى بزيارة إىل تونس. وعلى خلفية توتر األوضاع َب ليبيا قدم االحت
مساعدات تقنية إىل ليبيا َب غتاالت اإلدارة واألمن ودعم اظتهاجرين والنازحُت داخليا والتعليم واجملتمع اظتدىن واظتصاضتة،  
كما ساند بشكل فعال جهود الوساطة الىت تقوم هبا بعثة األمم اظتتحدة َب ليبيا إلكتاد حل سياسى واستمرار عملية 

 . (25)ا التحول السياسى َب ليبي
التابعة  ERMوساند االحتاد األوروىب العديد من مبادرات الوساطة األفريقية َب إطار آلية االستجابة اظتبكرة 

، مبا َب ذلك جهود آلية التصحيح اظتشًتكة للمؤدتر الدوىل للبحَتات العظمى الرامية إىل APFظتؤسسة السلم األفريقي 
ودول اصتوار، وكذلك اظتبادرة اظتشًتكة بُت الكوميسا ورتاعة شرق أفريقيا لدعم استعادة الثقة بُت الكونغو الدنتقراطية 

االنتخابات السلمية َب بوروندى، وكذلك عملية الوساطة الىت قامت هبا اإلكتاد َب جنوب السودان، حيث اتبع االحتاد 
الدعم السياسى واظتاىل لعملية األوروىب اسًتاتيجية شاملة لدعم استعادة السلم َب جنوب السودان وتضمنت: توفَت 
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الوساطة الىت تقودىا اإلكتاد وآلية مراقبة االلتزام بوقف األعمال العدائية، وفرض إجراءات ىادفة )جتميد أصول، واظتنع 
من اضتصول على تأشَتة( ضد القادة العسكريُت الذين يعرقلون عملية السالم والذين ارتكبوا انتهاكات ضتقوق 

احملاسبة واظتصاضتة من خالل صتنة التحقيق التابعة لالحتاد األفريقى وغتلس حقوق اإلنسان التابع اإلنسان، وتشجيع 
لألمم اظتتحدة، وإعادة تنظيم ػتفظة االستثمار األوروىب من خالل تبٌت حزمة استقرار مع زيادة اظتساعدات اإلنسانية 

(91) . 

 المحور الثانى

ل السمم واألمن عمى مستوى األقاليم الفرعية سياسات وآليات االتحاد األوروبى فى مجا
 األفريقية

تعامل االحتاد األوروىب مع قضايا السلم واألمن داخل األقاليم الفرعية األفريقية مبنظور واسع، فاعتربىا مرتبطة 
 بشكل مباشر بقضايا أخرى ذات طابع اقتصادى، ومن ٍب فإن معظم االسًتاتيجيات والربامج الىت طرحها االحتاد
األوروىب للتعامل مع حتديات السلم واألمن على مستوى األقاليم الفرعية األفريقية كانت تنطوى على جوانب اقتصادية 
وتنموية. ويرصد ىذا احملور فتاذج موجزة لتعامل االحتاد األوروىب مع قضايا السلم واألمن على مستوى األقاليم الفرعية 

ار أن األقاليم الفرعية الىت سيتم التعرض عتا الحقا ال تتطابق بالضرورة مع األفريقية، ولكن ينبغى األخذ َب االعتب
 التقسيم اصتغراَب البحت اظتتعارف عليو للقارة. 

 عمى مستوى منطقة القرن األفريقى( 1)
ات تعترب منطقة القرن األفريقى من أكثر مناطق القارة األفريقية الىت تعّرض فيها السلم واألمن عتزات عنيفة وأزم

حقيقية، فقد صارت اظتنطقة منذ هناية اضترب البارة األكثر اشتعاال داخل القارة األفريقية، السيما مع تفاقم الصراعات 
الداخلية والدولية ووقوع إبادة رتاعية وظهور اصتماعات اإلرىابية والراديكالية. وحظيت اظتنطقة باىتمام ملحوظ من 

ضح أن حتول القرن األفريقى إىل منطقة آمنة ومستقرة ودنتقراطية يصب َب جانب االحتاد األوروىب، وأكد بشكل وا
مصلحة دول وشعوب اظتنطقة واالحتاد األوروىب، وأن استمرارىا كمنطقة غَت خاضعة للسيطرة ومهملة سياسا ومهمشة 

، حيث إن عمليات اعتجرة اقتصاديا ومدمرة بيئيا يؤدى إىل تقويض استقرارىا وكتعلها دتثل هتديدا ألمن االحتاد األوروىب
غَت اظتشروعة واالجتار بالبشر وهتريب اظتخدرات واألسلحة وتدفقات الالجئُت دتثل هتديدا ليس فقط للقرن األفريقى 

 . (95)وإفتا لالحتاد األوروىب ذاتو 
خالل انعقاد القمة اضتادية عشرة لرؤساء دول وحكومات ، 2119مارس  21َب  وطرحت اظتفوضية األوروبية

 ,Strategy for Peaceاسًتاتيجية السلم واألمن والتنمية للقرن األفريقى"منظمة اإلكتاد، اظتخطط األوىل ظتا أشتتو "

Security and Development for the Horn of Africa Region . وأكدت الوثيقة َب مقدمتها أن األمن والتنمية
س ؽتكنا حتقيق التنمية والتخلص من الفقر، وكذلك بدون مهمان ويكمالن بعضهما البعض، فبدون السلم واألمن لي

التنمية واستئصال الفقر لن يتحقق السالم الدائم. وىذا الربط بُت األمن والتنمية وثيق الصلة بالقرن األفريقى فهو من 
ن برنامج العمل ميال للصراع باإلضافة إىل أنو من أكثر اظتناطق فقرا. وأكدت الوثيقة أ -والعامل–أكثر مناطق القارة 
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اإلقليمى الذى يعاِب كافة حتديات منطقة القرن األفريقى ويركز على اظتبادرات واألفعال الواجب اختاذىا لتحقيق اظتزيد 
 :(92)من االستقرار السياسى من اظتفًتض أن يتضمن ما يلى 

 تشجيع التعاون والتكامل السياسى واالقتصادى اإلقليمى الفعال -أ
اء أولوية لزيادة قدرات واإلكتاد واالحتاد األفريقى واظتنظمات اإلقليمية الفرعية األخرى لكى وذلك من خالل إعط

 تلعب دورا رئيسيا َب حتقيق االستقرار اإلقليمى، وأن تتضمن شراكة االحتاد األوروىب مع تلك األطراف الوسائل التالية:
ل تطوير رؤية مشًتكة وخطة تنفيذية تركز على ثالثة تعزيز التعاون السياسى والوظيفى مع منظمة اإلكتاد من خال -

 ى.ميادين رئيسية للتعاون ىى: السلم واألمن واضتكم، واألمن الغذائى، والتطوير اظتؤسس
التدخل الفعال من جانب االحتاد األفريقى َب منطقة القرن وتعزيز القدرات األفريقية خاصة َب غتال منع الصراع،  -

فظ سالم، وعمليات مراقبة وقف إطالق النار. وأن االحتاد األوروىب نتكن أن يقدم الدعم َب والوساطة، ونشر قوات ح
 ASFقوات األفريقية اصتاىزة الكجزء من  EASBRIGغتال إنشاء الفرقة العسكرية للتدخل السريع َب شرق أفريقيا 

ات حفظ السالم واظتراقبة، باإلضافة إىل باعتبار أن ذلك يعد تطورا إكتابيا على صعيد بناء القدرات َب غتال نشر عملي
 أن االحتاد األوروىب نتكن أن يقدم الدعم لعملية بناء قدرات سكرتارية غتلس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقى.

، وتعترب EPAتسريع وتَتة التكامل اإلقليمى َب القرن األفريقى من خالل مفاوضات اتفاقية الشراكة االقتصادية  -
يسا ورتاعة شرق أفريقيا أدوات رئيسية للتكامل اإلقليمى وكتب أن تكون جزءًا من أى اسًتاتيجية طويلة اظتدى الكوم

ونتكن أن يلعب االحتاد األوروىب دورًا َب تطوير البنية األساسية واطتدمات ذات الصلة بزيادة  .لبناء السلم َب اظتنطقة
 وربطها بباقى اظتناطق األفريقية. التواصل واالرتباط داخل منطقة القرن األفريقى

قيام االحتاد األوروىب بدعم اصتهود األفريقية لتحسُت نوعية اضتكم واظتراقبة، حيث وافق اجمللس األوروىب َب ديسمرب  -
لكى تقدم الدعم لإلصالحات  Governance Initiativeعلى دعم وتشجيع تلك اصتهود وتطوير مبادرة اضتكم  2111

، وىناك العديد من دول القرن األفريقى ملتزمة هبذه اآللية APRMدأهتا اآللية األفريقية ظتراجعة النظراء الوطنية الىت ب
  )مثل إثيوبيا، والسودان، وكينيا، وأوغندا(. 

 

 معالجة القضايا السياسية االستراتيجية الرئيسية على مستوى الدول -ب
ديد من القضايا الىت تصلح للحوار السياسى األوروىب مع القرن والىت عتا تأثَت إقليمى، وَب ىذا اإلطار ىناك الع

 األفريقى، مبا َب ذلك:
حتديد اظتؤيدين واظتعارضُت اإلقليميُت لعملية السالم َب السودان ومصاضتهم اظتختلفة ودخوعتم َب اضتوار والتعاون،  -

 وإعطاء اىتمام للتأثَتات اإلقليمية للصراع َب دارفور.
ذى يتم تقدنتو عرب اضتدود للجماعات اظتسلحة على جدول األعمال السياسى لالحتاد األوروىب ودول وضع الدعم ال -

 القرن األفريقى.
االرتباط باظتبادرات الرامية إىل إكتاد حلول ظتشكالت ترسيم وتعيُت اضتدود، خاصة بُت إريًتيا وإثيوبيا، حيث إن  -

 للسلم واالستقرار َب القرن األفريقى. تطبيع العالقات بُت البلدين يعترب أمرا حاشتا
 تطوير ومراجعة االقًتاب السياسى ؿتو كينيا وجيبوتى مع األخذ َب االعتبار دورقتا َب االستقرار اإلقليمى. -
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ضرورة البحث عن أسباب عدم االستقرار َب الصومال، وأخذ ؼتاوف دول اصتوار الصوماىل بعُت االعتبار، وضرورة  -
 بدور إكتاىب وبّناء َب عملية السالم َب الصومال.  قيام تلك الدول 

 ضرورة أن تأخذ عملية السالم َب مشال أوغندا بعُت االعتبار األبعاد اإلقليمية خاصة فيما يتعلق جبنوب السودان. -
 

 معالجة المخاوف اإلقليمية عبر الحدود فى القرن األفريقى -ج
اج إىل معاصتة بطريقة نظامية، ولتحقيق ذلك ينبغى أن يرتكز العمل فهناك العديد من القضايا العابرة للحدود حتت
 اإلقليمى لالحتاد األوروىب على ثالث ركائز، وىى:

 حتسُت نوعية اضتكم واألمن وتعزيز االرتباط حبركات اإلسالم السياسى وإجراء حوار بُت اجملتمعات والثقافات. -
سياسية، خاصة َب اظتناطق اضتدودية وإدارة اعتجرة والالجئُت ومنع انتشار تعزيز التنمية والتجارة واألمن واظتشاركة ال -

 األسلحة الصغَتة واطتفيفة.
حتسُت السياسات والربامج ظتواجهة التنافس حول اظتوارد الطبيعية، مبا َب ذلك تطوير اسًتاتيجيات األمن الغذائى  -

 ونية ظتوارد اظتياه العذبة.  اإلقليمى، واضتد من الصراعات بُت الرعاة، واإلدارة التعا

 54وظل االحتاد األوروىب يتعامل مع منطقة القرن األفريقى وفق ىذه االسًتاتيجية، حىت تبٌت اجمللس األوروىب َب 
، ليكون مبثابة دليل Strategic Framework for the Horn of Africaإطارًا اسًتاتيجيًا للقرن األفريقى  2155نوفمرب 

ط األوروىب باظتنطقة َب اظترحلة اصتديدة. وبدأ اإلطار بالتأكيد على أن اظتصاّب األوروبية َب اظتنطقة توجيهى لالرتبا
مستمدة من األقتية اصتيوسًتاتيجة للمنطقة، واإلرتباط التارمتى بُت اصتانبُت، ورغبة االحتاد َب دعم رفاىية شعوب 

فتو اقتصادى ذاتى مستدام، وحاجة االحتاد األوروىب إىل اظتنطقة ومساعدهتم على التخلص من الفقر عن طريق حتقيق 
زتاية مواطنيو من التهديدات الصادرة من بعض أطراف اظتنطقة، ومواجهة التحديات اظتشًتكة. وأكد اإلطار أن ىدف 
 االحتاد األوروىب ىو مساعدة شعوب اظتنطقة على حتقيق السلم واألمن واالستقرار والرخاء وجعل اضتكومات خاضعة
للمساءلة. وأن اإلرتباط األوروىب باظتنطقة سيكون داعما طتلق بيئة )على اظتستوى الوطٌت واإلقليمى( باعثة على السلم 
واألمن والعدالة واضتكم اصتيد القائم على اظتبادئ الدنتقراطية وحكم القانون واحًتام حقوق اإلنسان. وأكد اإلطار أنو 

ستقرار والرخاء واضتكومة اطتاضعة للمحاسبة واظتساءلة فإن االحتاد األوروىب لكى يتم حتقيق ىدف السلم واألمن واال
 :(99)سوف يعمل على 

مساعدة كل دول اظتنطقة على بناء مؤسسات سياسية راسخة وقابلة للمحاسبة، مبا َب ذلك اظتؤسسات اظتدنية  -
السياسية اظتشروعة وضمان احًتام حقوقهم واألىلية، والسماح للمواطنُت َب القرن األفريقى بالتعبَت عن طموحاهتم 

 اإلنسانية األساسية وحرياهتم.
العمل مع دول اظتنطقة واظتنظمات الدولية )وخاصة األمم اظتتحدة واالحتاد األفريقى( ضتل الصراعات اصتارية َب اظتنطقة  -

وفيما بينها، وذلك من خالل  وخاصة َب الصومال والسودان، وجتنب اندالع صراعات ػتتملة َب اظتستقبل داخل الدول
معاصتة األسباب اصتذرية للصراعات، ودعم جهود الوساطة احمللية واإلقليمية والدولية، ومساعدة األجهزة األمنية َب 

 AU Borderالصومال والسودان، والعمل مع الشركاء طتلق عالقات جوار سلمي ودعم برنامج االحتاد األفريقى للحدود 

Programme التعاون بُت إثيوبيا وإريًتيا ودعم التنفيذ الكامل التفاق اصتزائر، ومراقبة هتريب السالح للمنطقة ، وتشجيع
ودعم صتنة مراقبة حظر السالح التابعة لألمم اظتتحدة على الصومال وإريًتيا، وػتاربة األسلحة الصغَتة من خالل دعم 
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برامج التحكم َب السالح وإدارتو، ودعم اظتصاضتة والتفاىم بُت  اظتركز اإلقليمى َب نَتوىب لألسلحة الصغَتة والتنسيق بُت
اجملموعات اإلثنية، ودعم مؤسسات العدالة االنتقالية ومنظمات اجملتمع اظتدىن، وتعزيز مشاركة اظترأة ُب عمليات السالم 

 . وجهود الوساطة
الل عمليات القرصنة واإلرىاب ضمان أن غياب األمن َب اظتنطقة ال يهدد أمن األخرين خارج حدودىا من خ -

 واعتجرة غَت اظتشروعة وهتريب اظتخدرات وغَتىا.
دعم اصتهود الرامية إىل تعزيز النمو االقتصادى لكل دول اظتنطقة، من أجل دتكينهم من اضتد من الفقر وزيادة  -

 الرفاىية واالستفادة من العوظتة وليس اظتعاناة منها.
ادى اإلقليمى ودعم األدوار الىت تلعبها اظتنظمات اإلقليمية الفرعية لتحقيق تطورات دعم التعاون السياسى واالقتص -

 إكتابية عرب اضتدود الوطنية.   

قدم ؿتو  10th EDFوأكد اإلطار االسًتاتيجى أن االحتاد األوروىب َب إطار صندوق التنمية األوروىب العاشر 
فريقى، وأنو لعب دورا مهما عرب إجراء اضتوار السياسى مع دول مليارى يورو من خالل الدعم الثنائى لدول القرن األ

مليون يورو للمنطقة ككل، وكذلك من خالل  991اظتنطقة، واالستجابة اإلنسانية من خالل تقدًن أكثر من 
ونشر االستجابة ألوضاع األزمات وإدارهتا مبا َب ذلك تقدًن الدعم لبعثة االحتاد األفريقى َب الصومال وَب السودان 

عملية حبرية )عملية أطلنطا( حملاربة القرصنة وعملية تدريب عسكرى َب الصومال. كما أنو ارتبط بشكل فاعل باضتوار 
مع الشركاء األساسيُت وبعملية وضع منتدى عاظتى ظتكافحة اإلرىاب مبا َب ذلك غتموعة عمل خاصة بالقرن 

 .(94)األفريقى
قرن األفريقى. وَب ظل تنامى خطر اإلرىاب ودتاشيا مع اإلطار وعُّت االحتاد األوروىب مبعوثا خاصا لل

االسًتاتيجى للقرن األفريقى، طرحت اظتفوضية األوروبية واظتمثل األعلى لالحتاد األوروىب للشئون اطتارجية وسياسة األمن 
 EU Counter-terrorism Actionخطة عمل حملاربة اإلرىاب َب القرن األفريقى واليمن 2152َب أواخر أغسطس 

Plan for the Horn of Africa and Yemen وأكدت اطتطة أهنا هتدف إىل زيادة احًتام حكم القانون وحقوق ،
اإلنسان َب جهود مكافحة اإلرىاب داخل االسًتاتيجيات واظتؤسسات الوطنية واإلقليمية، وزيادة التعاون َب غتال فرض 

لباعثة على انتشار اإلرىاب وزيادة التماسك اجملتمعى َب مواجهة القانون، ودعم بناء القدرات ظتواجهة الظروف ا
التحريض والتجنيد والتطرف العنيف، وزيادة الوعى والقدرات اظتؤسسية فيما يتعلق مبواجهة غسيل األموال ودتويل 
 اإلرىاب. وَب إطار ىذه األىداف أكدت اطتطة على ثالث أولويات للعمل ىى: جهود تعزيز حكم القانون َب
التعاون لفرض القانون؛ وػتاربة التطرف العنيف ومنع عمليات التجنيد؛ وتعزيز ترتيبات مكافحة غسيل األموال 

 . (91)والتمويل لألنشطة اإلرىابية 
وحرص االحتاد األوروىب على عقد اجتماع وزارى دورى مع االكتاد ظتناقشة القضايا اظتختلفة وَب مقدمتها قضايا 

ناقش اصتانبان الوضع َب  2154طقة. وَب االجتماع السادس الذى عقد َب بروكسل َب أول أبريل السلم واألمن َب اظتن
القرن األفريقى مبا َب ذلك الصراع َب جنوب السودان والصومال وإريًتيا، وكذلك دتت مناقشة تنفيذ االسًتاتيجية 

 .(99)ة ومستقبل التعاون بُت اصتانبُت اإلقليمية لإلكتاد واإلطار االسًتاتيجى األوروىب للقرن األفريقى، وحال
 2121-2151خطة العمل اإلقليمية للقرن األفريقى للفًتة  2151أكتوبر  21وأصدر اجمللس األوروىب َب 

EU-Horn of Africa Regional Action Plan  .الىت حتدد االقًتاب األوروىب الشامل ظتعاصتة القضايا الرئيسية َب اظتنطقة
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( ميل معظم دول اظتنطقة إىل 5رورة إعطاء أولوية للعمل على مواجهة التحديات التالية: )وأكدت اطتطة على ض
الصراع وعدم االستقرار بسبب التخلف وغياب احملاسبة ظتؤسسات الدولة، وتعترب التطورات الىت تشهدىا اظتنطقة عامال 

بُت  فى مجال األمن والتعاون التنموىأطر التعاون والتكامل إضافيا لزعزعة االستقرار، وىناك حاجة إىل تشجيع 
أو الوقوع فريسة للتطرف، وىناك حاجة  للهجرة( أن األفراد الذين يعيشون َب فقر مدقع رمبا يتجهون 2دول اظتنطقة )

لدعم شرعية الدول َب القرن األفريقى من خالل زيادة قدرهتا على الوفاء باطتدمات األساسية ظتواطنيها وتوفَت األمن 
ومن الضرورى زيادة التعاون مع الشركاء َب اظتنطقة ظتعاصتة األسباب اصتذرية وتوفَت بدائل للهجرة غَت اظتشروعة  اظتادى،

( موجة االؾتراف ؿتو التطرف العنيف وضرورة مواجهتها من خالل دعم اعتيكل اظتؤسسى 9والنزوح القسرى )
اظتدىن بدور لنشر التسامح الديٌت والتعايش اجملتمعى  والسياسى القائم على التعددية وقيام الدول ومؤسسات اجملتمع

( العمل على توفَت وخلق فرص عمل للشباب تلىب 4وػتاربة التهميش واليأس الذى يدفع ؿتو التطرف والعنف )
( أن انتهاكات 1طموحاهتم وتطلعاهتم مع إعطاء قدر من االىتمام لتمكُت النساء وغتاهبة التمييز على أساس النوع )

اإلنسان وغياب حكم القانون واضتكم الديكتاتورى يؤدى إىل زيادة إقصاء وظلم وعزل اظتواطنُت، ورغم ػتاوالت  حقوق
االحتاد األوروىب لربط دول اظتنطقة هبذه القضايا فإهنا ما تزال بعيدة، وىناك حاجة إىل تشجيع الدول على حتسُت نوعية 

 .(99)ن واحًتام العملية الدنتقراطية اضتكم واحًتام حقوق اإلنسان وتنفيذ حكم القانو 
ولتخفيف معاناة الالجئُت والنازحُت َب اظتنطقة، دتت اظتوافقة َب إطار صندوق ائتمان االحتاد األوروىب للطوارئ 

على حزمة إجراءات َب منطقة القرن  2151َب ديسمرب  EU Emergency Trust Fund for Africaَب أفريقيا 
على حزمة إجراءات أخرى بقيمة  2159أبريل  28مليون يورو. ودتت اظتوافقة َب  219تبلغ  األفريقى بقيمو إرتالية 

مليون يورو لتقدًن الدعم لالجئُت والنازحُت والدول اظتضيفة َب القرن األفريقى. واعترب االحتاد األوروىب أن كل  559
 .(98)األوروبية األفريقية حول اعتجرة  ذلك يأتى َب إطار الوفاء بااللتزامات الىت تعهد هبا خالل قمة فاليتا

وَب إطار االستجابة لتفاقم الصراع َب جنوب السودان واضتد من آثاره السلبية على السكان، قامت اظتفوضية 
% من اظتساعدات اإلنسانية اإلرتالية اظتقدمة 49األوروبية والدول األعضاء َب االحتاد األوروىب معا بتوفَت أكثر من 

مليون يورو كمساعدات إنسانية  41تقدًن  2159يوليو  28جتدد الصراع أعلنت اظتفوضية األوروبية َب  للدولة. وبعد
 2159طارئة إىل جنوب السودان، وبذلك وصل إرتاىل اظتساعدات الىت قدمتها اظتفوضية صتنوب السودان منذ بدء عام 

نسانية وإدارة األزمات أن تصاعد أعمال العنف ماليُت يورو. وأكد اظتفوض األوروىب لشئون اظتساعدات اإل 519إىل 
َب جنوب السودان مقلق للغاية ويهدد الوضع اعتش َب البالد، وطالب كافة األطراف باحًتام التزاماهتم وضمان الوصول 
اآلمن للمساعدات اإلنسانية ظتن ىم َب حاجة إليها، والوقف الفورى لعمليات النهب اظتنظم غَت اظتقبول للمساعدات 

مليون يورو   945قدمت اظتفوضية األوروبية أكثر من  2159ومنذ اندالع الصراع َب ديسمرب . (95)إلنسانية ا
كاستجابة لألزمة اإلنسانية اظتًتدية َب جنوب السودان. ووفقا للمفوضية األوروبية فقد أسفر الصراع )حىت يوليو 

مليون نازح داخل وخارج  2.41لدوىل، وخلَّف ؿتو اإلنسان وللقانون اإلنساىن ا ( عن انتهاكات خطَتة ضتقوق2159
 .    (41)ألف شخص فروا إىل دول اصتوار 895مليون نازح داخل الدولة و 5.95الدولة من بينهم 
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 على مستوى منطقة الساحل األفريقى 
فريقى يدعو إىل تبٌت اقًتاب شامل لألمن والتنمية َب منطقة الساحل األ 2118بدأ االحتاد األوروىب منذ عام 

لالستجابة للتحديات اظتختلفة الىت تواجهها اظتنطقة. وبعد إرسال بعثات تقصى حقائق مشًتكة إىل كل من موريتانيا 
للممثل  2151أكتوبر  21وماىل والنيجر على اظتستويُت السياسى والفٌت، وبعد مطالبة غتلس الشئون اطتارجية َب 

 25ية األوروبية بإعداد إسًتاتيجية حول اظتنطقة، تبٌت االحتاد األوروىب َب األعلى لالحتاد األوروىب بالتعاون مع اظتفوض
. EU Strategy for Security and Development in the Sahelإسًتاتيجية األمن والتنمية َب الساحل  2155مارس 

منطقة الساحل ال نتكن أن  أن األمن والتنمية َب -وقد بدأت اإلسًتاتيجية بالتأكيد على أربع نقاط رئيسية ىى: أوالً 
يكونا منفصلُت، وأن مساعدة دول اظتنطقة على حتقيق األمن ىو جزء مكمل لعملية دتكُت اقتصاداهتا من النمو واضتد 
من الفقر. وثانياً: أنو نتكن حتقيق األمن والتنمية َب منطقة الساحل فقط من خالل التعاون اإلقليمى التام، وأن ىذا 

يفا وأقل من اظتستوى اظتطلوب وأن االحتاد األوروىب نتكن أن يلعب دورا َب دعمو وتشجيعو. وثالثاً: التعاون اليزال ضع
أن كل دول اظتنطقة سوف تستفيد من عملية بناء القدرات الشاملة مبا َب ذلك التعاون َب غتال األمن والتنمية. ورابعاً: 

يتعلق بتشجيع التنمية االقتصادية من أجل شعوب منطقة  أن االحتاد األوروىب لديو دور مهم لكى يلعبو سواء فيما
الساحل أو مساعدهتم على حتقيق بيئة أكثر أمنا نتكن خالعتا حتقيق التنمية االقتصادية وتكون خالعتا مصاّب مواطٌت 

 .(45)االحتاد األوروىب أكثر زتاية 
مبا فيها انتشار األسلحة واضتركات اإلرىابية وأكدت اإلسًتاتيجية أن التحديات اظتختلفة الىت تعاىن منها اظتنطقة، 

والفقر والفساد وعمليات التهريب غَت اظتشروعة، ال تؤثر فقط على السكان احملليُت وإفتا تؤثر أيضا بشكل متزايد 
سنوات، وىى  51-1ومباشر على مصاّب اظتواطنُت األوروبيُت. وحددت االسًتاتيجية أىدافًا يًتاوح مداىا الزمٌت من 

لق بتعزيز االستقرار السياسى واألمن واضتكم اصتيد والتماسك االجتماعى داخل دول اظتنطقة، وتوفَت الفرص تتع
االقتصادية والتعليم، وتوفَت اظتناخ اظتالئم للتنمية اظتستدامة، وتقليل التوتر الداخلى ومواجهة التحديات الىت تفرضها 

سنوات( وىى تتعلق بتحسُت  9ما حددت أىدافًا قصَتة اظتدى )اضتركات اظتتطرفة العنيفة وطردىا من اظتنطقة. ك
اطتدمات للمواطنُت َب مناطق الصراع، وزيادة فرص التعليم، وتقليل اعتجمات اإلرىابية، واضتد من قدرات الشبكات 

ألىداف يتطلب اإلرىابية، وزيادة التنسيق األمٌت والقدرات األمنية لدول اظتنطقة. وأكدت االسًتاتيجية أن حتقيق ىذه ا
واظتلكية األفريقية  African Responsibilityقيام االحتاد األوروىب بشكل فعال بتعزيز وتشجيع اظتسئولية األفريقية 

African Ownership (42)خاصة لالحتاد األفريقى واإليكواس . 
: ماىل، موريتانيا، النيجر،  وركزت اإلسًتاتيجية باألساس على الدول األكثر تأثرا بالتحديات األمنية اظتشًتكة وىى

كما أخذت َب االعتبار السياق اإلقليمى األوسع الذى نتتد لدول أخرى مثل تشاد ودول اظتغرب العرىب ودول غرب 
 :(49)متكاملة، وىى  Strategic Lines of Actionأفريقيا. وحددت أربعة خطوط اسًتاتيجية للعمل 

 داخلية.التنمية، واضتكم اصتيد، وتسوية الصراعات ال -
التنسيق السياسى والدبلوماسى بُت دول اظتنطقة للوصول إىل رؤية واسًتاتيجية مشًتكة ظتعاصتة التحديات  -

 األمنية العابرة للحدود وحتديات التنمية.
األمن وحكم القانون، لتعزيز القدرات َب غتال األمن وفرض القانون ظتواجهة التهديدات اإلرىابية واصترائم  -

 أكثر كفاءة وختصصية.اظتنظمة بطرق 
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اضترب ضد التطرف العنيف والراديكالية، وزيادة مرونة اجملتمعات ظتواجهة التطرف، وتوفَت اطتدمات األساسية  -
 للمواطنُت وخاصة للمجموعات اظتهمشة. 

يقى، وَب وتعهد االحتاد األوروىب بتوفَت التمويل الالزم لتنفيذ أىداف اسًتاتيجيتو لألمن والتنمية َب الساحل األفر 
مليون يورو للدول الثالث ػتل الًتكيز واظتستوى اإلقليمى  411مليون يورو، من بينها  911ىذا الصدد ًب ختصيص 

 . (44)مليون يورو لدول اظتغرب العرىب  211ألوسع لغرب أفريقيا، باإلضافة إىل 
والنيجر َب إطار صندوق  مليار يورو إىل ماىل وموريتانيا 5.15وكان االحتاد األوروىب قد خصص أكثر من 

(، وكذلك سعى َب إطار اسًتاتيجيتو ظتنطقة الساحل إىل حشد موارد مالية 2159-2119التنمية األوروىب العاشر )
مليون يورو للبعثة األمنية الىت ًب  599إضافية للمشروعات ذات الصلة باألمن والتنمية َب اظتنطقة، وقدم ميزانية قدرىا 

للمساعدة َب جهود ػتاربة اإلرىاب واصترنتة اظتنظمة َب  EUCAP Sahel Niger 2152ام نشرىا َب النيجر َب ع
اظتنطقة. ويعترب االحتاد األوروىب أكرب طرف دوىل مساىم َب تنمية ماىل، فخالل مؤدتر اظتاؿتُت الدوليُت الذى عقد َب 

مليون  129ليار يورو كان من بينها م 9.2من أجل ماىل، تعهد اجملتمع الدوىل بتقدًن  2159مايو  51بروكسل َب 
مليار  5.28، وبلغ إرتاىل ما تعهد االحتاد األوروىب بتقدنتو خالل اظتؤدتر ؿتو (41)يورو من جانب اظتفوضية األوروبية 

 .  (49)أن نصف ىذا اظتبلغ ًب انفاقو بالفعل  2154يورو، وأكد اجتماع اظتتابعة األوروىب الذى ُعقد َب سبتمرب 
توسيع اسًتاتيجية الساحل لتشمل بوركينا فاسو  2154مارس  59خارجية االحتاد األوروىب َب  وقرر وزراء

وتشاد، كما طالب الوزراء بضرورة تطوير خطة عمل إقليمية جديدة لتنفيذ االسًتاتيجية خالل الفًتة القادمة، وبالفعل 
 Sahel Regional Action 2121-2151خطة العمل اإلقليمية للساحل  2151أبريل  21تبٌت وزراء اطتارجية َب 

Plan (RAP) (49)( دتت مراجعتها وحتديثها 2159، وفيما بعد )َب يونيو. 
إطارًا كليًا لتنفيذ اسًتاتيجية االحتاد األوروىب ظتنطقة الساحل من خالل حتديد األفعال  RAPوتقدم اطتطة 

لفة الىت يقوم هبا االحتاد األوروىب َب اظتنطقة، وضمان أن واظتبادرات خالل السنوات القادمة، والتنسيق بُت األدوار اظتخت
السياسات والوسائل واألدوات تعمل معا من أجل نفس األىداف للوصول إىل نتائج أفضل والتنسيق الكامل مع الدول 

 :(48)األعضاء. وأكدت اطتطة على ضرورة تركيز اصتهود خالل اظترحلة القادمة على أربعة غتاالت أساسية ىى 
نع ومواجهة التطرف، وَب ىذا اإلطار يقوم االحتاد األوروىب والدول األعضاء بتطوير برامج تستهدف مناطق م -

جغرافية معينة أو رتاعات ػتددة حيث يكون التطرف وعملية التجنيد مًتكزا فيها، وكذلك يتم دمج منع ومواجهة 
مبا َب ذلك الوصول إىل  Prevent-Specific Projectsالتطرف َب العمل التنموى، وتطوير وتنفيذ مشروعات منع ػتددة 

اظتوارد، باإلضافة إىل إجراء دراسة حول أثر السلفية والوىابية على اظتنطقة. ودعم تطوير قدرات وسائل اإلعالم 
ف ومنظمات اجملتمع اظتدىن والسلطات احمللية، والًتكيز على األسباب اصتذرية للتطرف مثل الفقر اظتدقع والبطالة وضع

 النظم التعليمية.
خلق الظروف اظتالئمة للشباب، من خالل توفَت التعليم والتدريب وفرص العمل واظتساواة بُت اصتنسُت،  -

وذلك كبديل لألنشطة غَت اظتشروعة واألفعال اظتتطرفة. وتقدًن حتليالت ودراسات حول كيفية دعم الشباب كعوامل 
 للتغيَت اإلكتاىب. 
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رك السكان ىربا من الفقر والصراع وحبثا عن اضتماية من اظتالحقة أو األذى وطمعا اعتجرة والتنقل، حيث يتح -
َب بناء حياة أفضل، وَب ىذا اإلطار تكون اظتواجهة من خالل تعزيز الرابطة بُت التنمية واعتجرة، وعرب االقًتابات 

 اصتماعية الىت تعاِب التحديات السكانية اظتختلفة َب اظتنطقة.
ػتاربة التجارة غَت اظتشروعة واصترنتة الدولية اظتنظمة، حيث يقوم االحتاد األوروىب بالتنسيق مع إدارة اضتدود و  -

الدول األعضاء بالًتكيز على تعزيز التعاون عرب اضتدود وتبادل اظتعلومات، فضال عن تشجيع البعثات األوروبية اظتدنية 
امية إىل تطوير قدرات إدارة اضتدود وزيادة التنسيق الدوىل َب ىذا اظتنتشرة َب اظتنطقة على تقدًن الدعم للجهود احمللية الر 

 اإلطار.

وأكدت اطتطة أن اظتيزانية اإلرشادية الىت ًب وضعها لدول الساحل اطتمسة )موريتانيا، النيجر، ماىل، بوركينا 
مليار يورو، وأن  2.49قد بلغت ؿتو  2121-2154فاسو، وتشاد( َب صندوق التنمية األوروىب اضتادى عشر للفًتة 

جزءًا مهمًا من الربامج احملددة يساىم َب تنفيذ خطة العمل اإلقليمية للساحل، باإلضافة إىل أن بعض األموال من 
وآلية  New Pan-African Programme (PANAF)الربنامج اإلرشادى لغرب أفريقيا وبرنامج عموم أفريقيا اصتديد 

نتكن ختصيصها لتمويل مشروعات وأنشطة َب منطقة  Development Cooperation Instrument (DCI)تعاون التنمية 
 .(45)الساحل 

الزالت األولويات الىت حددهتا اطتطة صاضتة  RAPوبعد مرور عام كامل على تبٌت خطة العمل اإلقليمية 
َب ديسمرب  G5 Sahelسة للمرحلة الراىنة. وقد ساند االحتاد األوروىب التطور اإلقليمى اظتتمثل َب إنشاء غتموعة اطتم

)الىت تضم موريتانيا، ماىل، بوركينا فاسو، النيجر، وتشاد(، والىت تسعى إىل تنسيق السياسات األمنية والتنموية  2154
للدول اطتمسة، وضبط اظتناطق اضتدودية الىت يقل فيها وجود الدولة وتقل فيها قدرة السكان اظتدنيُت على مواجهة 

بشكل فعال َب  EUSRرتاعات التهريب. وقد شارك اظتمثل اطتاص لالحتاد األوروىب للمنطقة اصتماعات اإلرىابية و 
الربامج واظتنتديات الوزارية جملموعة اطتمسة َب غتال السلم واألمن والشباب والبنية األساسية، كما لعب دورا فعاال َب 

الحتاد األوروىب نائب رئيس اظتفوضية. وخالل عقد اجتماع دورى بُت وزراء خارجية غتموعة اطتمسة واظتمثل األعلى ل
وشاركت فيها فيدريكا موغَتيٌت ًب تبٌت خارطة طريق االحتاد األوروىب  2151نوفمرب  21قمة اؾتامينا الىت عقدت َب 

 . EU-G5 Sahel Roadmap  (11) وغتموعة اطتمسة
والوصول للخدمات األساسية َب وَب إطار دعم اتفاقات السالم َب ماىل من خالل حتسُت التكيف واظترونة 

 21مشروعا بقيمة  2159يناير  54اظتناطق الشمالية طرحت إدارة التعاون الدوىل والتنمية َب اظتفوضية األوروبية َب 
، خالل زيارة 2159يوليو  54. وأعلنت اظتفوضية األوروبية َب (15)مليون يورو على مدار فًتة مدهتا ثالث سنوات 

إىل النيجر، عن  Christos Stylianidesساعدات اإلنسانية وإدارة األزمات كريستوس ستيليانيدز اظتفوض األوروىب للم
مليون يورو إىل سبع دول من منطقة الساحل وىى: بوركينا فاسو  541تقدًن مساعدات إنسانية جديدة قيمتها 

مليون يورو(، موريتانيا  59.1مليون يورو(، ماىل ) 45مليون يورو(، تشاد ) 2مليون يورو(، الكامَتون ) 51.9)
 29.9مليون يورو(، والربامج اإلقليمية لغرب أفريقيا ) 9.4مليون يورو(، السنغال ) 25مليون يورو(، النيجر ) 51.9)

مليون يورو(. وأكد اظتفوض األوروىب أن ىذه األموال اصتديدة سوف تساعد على توفَت التغذية األساسية والرعاية 
طفال صغار السن وأمهاهتم، إىل جانب توفَت التدريب والدعم للمراكز الصحية. وقد ساندت الصحية والعالج لأل
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َب غرب  The Global Alliance for Resilience (AGIR)اظتفوضية األوروبية ودعمت إنشاء التحالف العاظتى للصمود 
 . (12) 2192َب اظتنطقة حبلول عام  Zero Hungerأفريقيا الذى وضع ىدف الوصول بالفقر إىل مستوى الصفر 

 ( عمى مستوى منطقة غرب أفريقيا2)
 EU-West Africa Economicإىل جانب اتفاقية الشراكة االقتصادية بُت االحتاد األوروىب وغرب أفريقيا 

Partnership Agreement (EPA)  بعد عشر سنوات من العمل اظتشًتك، 2154يونيو  91الىت ًب التوصل إليها َب 
ىناك حوار سياسى وزارى يعقد سنويا بُت االحتاد األوروىب ومنظمة اإليكواس ظتناقشة القضايا ذات اإلىتمام اظتشًتك 

 29ومن بينها قضايا السلم واألمن. وكان على رأس القضايا الىت دتت مناقشتها خالل اجتماع أبوجا الذى عقد َب 
. ويُعد ىذا اضتوار السياسى أحد الركائز الثالثة الىت (19)واألمن التطورات اإلقليمية على صعيد السلم  2154نوفمرب 

تستند عليها الشراكة بُت االحتاد األوروىب وغرب أفريقيا، إىل جانب التعاون التنموى، والتعاون التجارى الذى تعكسو 
 .   EPAاتفاقية الشراكة االقتصادية 

لويات األربعة الىت حددىا الربنامج اإلرشادى اإلقليمى وجاء السلم واألمن واالستقرار اإلقليمى على رأس األو 
َب صندوق التنمية األوروىب اضتادى  The Regional Indicative Programme (RIP) for West Africaلغرب أفريقيا 

مليار يورو. وحدد الربنامج َب  5.51ؿتو  2121-2154عشر، وقد بلغت ؼتصصات ىذا الربنامج خالل الفًتة 
مليون يورو( أىدافًا فرعية  211ولوية األوىل اظتتعلقة بالسلم واألمن واالستقرار اإلقليمى )والىت خصص عتا إطار األ

 (14)دتثلت َب: 

 ، وذلك من خالل:تقوية آليات تعزيز السلم واالستقرار وعمليات ما بعد األزمة -أ
 واألمن داخل اإليكواس. بناء قدرات وتطوير خربة قسم الشئون السياسية والسالم المكون األول: -
دعم ومساندة اإليكواس َب ؽتارستها للتفويض اظتمنوح عتا َب إطار آلية السلم واألمن األفريقى المكون الثانى:  -

APSA مبا َب ذلك خلق الظروف اظتالءمة للتفعيل الكامل للقوات األفريقية اصتاىزة لغرب أفريقيا، ودتويل وتعبئة مراكز ،
 التدريب اإلقليمى.

بناء قدرات اإليكواس َب غتال منع الصراع والوساطة، مبا َب ذلك حتسُت آلية اإلنذار اظتبكر المكون الثالث:  -
 اإلقليمية.

 تطوير جهود اإليكواس الرامية إىل تعزيز االستقرار والدنتقراطية وحكم القانون.المكون الرابع:  -
 بعد األزمات وَب الصراعات.دعم التدخل َب أوقات األزمات وما  المكون الخامس: -

 

 ، مبا َب ذلك:دعم المبادرات اإلقليمية التى تواجو التهديدات الرئيسية للسلم واألمن واالستقرار -ب
 دعم التنسيق والتعاون بُت األجهزة األمنية. المكون األول: -
 تنفيذ اسًتاتيجية اإليكواس ظتنطقة الساحل. المكون الثانى: -
 فيذ اسًتاتيجية اإليكواس لألمن البحرى َب خليج غينيا.تن المكون الثالث: -
تنفيذ الربامج الىت تتعامل مع هتديدات ػتددة أخرى تواجو اظتنطقة مثل اإلرىاب والتطرف الديٌت،  المكون الرابع: -

ظتنظمة مبا فيها اصترائم البحرية، هتريب اظتخدرات، الفساد وغسيل األموال، وانتشار األسلحة الصغَتة، وػتاربة اصترائم ا
 االجتار بالبشر.    



 "مستقبل الصراعبث, وبنبء السلم يف أفريقيب" الثبلثاحملور         فريقيب: آفبق جديدة"    أ ادلؤمتر الدويل السنوي "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
844 

 

مليون يورو،  159وقد بلغت قيمة ؼتصصات ىذا الربنامج اإلرشادى َب صندوق التنمية األوروىب العاشر ؿتو 
وكان أحد القطاعُت احملوريُت ػتل االىتمام ىو اضتكم السياسى اصتيد واالستقرار اإلقليمى، وَب إطار ىذا القطاع ًب 

قدرات منظمة اإليكواس َب عدة ميادين من بينها تفعيل القوات األفريقية اصتاىزة التابعة لإليكواس، الًتكيز على دعم 
وحل مشالت ما بعد الصراع وتطوير الدبلوماسية الوقائية ودعم السالم، والتعاون فيما بُت االحتاد األوروىب واألمم 

َب اظتنطقة، باإلضافة إىل دعم إدارة اعتجرة وػتاربة اعتجرة اظتتحدة لدعم قدرة اإليكواس على تنفيذ اإلجراءات اظتختلفة 
 . (11)غَت اظتشروعة 

 ( عمى مستوى منطقة وسط أفريقيا3)
االحتاد األوروىب ملتزم بشراكة طويلة اظتدى مع منطقة وسط أفريقيا الىت تضم عشر دول إىل جانب اظتنظمات 

. وقد ًب ختصيص ؿتو ثالثة ECCASقتصادية لدول وسط أفريقيا اإلقليمية الفرعية َب اظتنطقة وعلى رأسها اصتماعة اال
. وظل االحتاد األوروىب مهتما بإعادة االستقرار إىل رتهورية أفريقيا 2121-2154مليارات يورو للمنطقة خالل الفًتة 

اد األوروىب َب الوسطى ودعم عملية التحول السياسى الىت حظيت مبوافقة دول اظتنطقة والشركاء الدوليُت. وعقد االحت
أفريقيا( قمة مصغرة حول أفريقيا الوسطى شارك فيها بان   -)على ىامش قمة االحتاد األوروىب 2154الثاىن من أبريل 

كى مون األمُت العام لألمم اظتتحدة. وَب إطار االستجابة لألزمة َب أفريقيا الوسطى قام االحتاد األوروىب حبشد 
ك نشر عملية عسكرية َب باؾتى، ومساندة اظتبادرات الرامية إىل إجراء حوار وختفيف واستخدام وسائل متعددة مبا َب ذل

التوتر وبناء الثقة بُت اصتماعات احمللية، وتبٌت مبادرات لبدء حوار سياسى للتوصل ضتل دائم للصراع، وكذلك إطالق 
من اإلستجابة الطارئة إىل  ( لتيسَت عملية التحول2154يوليو  51صندون ائتمان تنموى متعدد اظتاؿتُت )َب 
مليون يورو من اظتفوضية األوروبية  11حصل الصندوق على ؿتو  2154مساعدات التنمية طويلة األجل، وحبلول هناية 

 . (19)وفرنسا وأظتانيا وىولندا 
وبعد توقيع إطار التعاون والسلم واألمن للكونغو الدنتقراطية ودول منطقة البحَتات العظمى )َب فرباير 

تبٌت  2154(، ساند االحتاد األوروىب تنفيذ االلتزامات الوطنية واإلقليمية والدولية اظترتبطة باالتفاق، وَب يوليو 2159
غتلس االحتاد األوروىب توصيات متعلقة مبنطقة البحَتات العظمى، وأكد إصرار االحتاد األوروىب على اظتساقتة َب السلم 

ل االحتاد األوروىب فاعال ػتوريا َب عملية إصالح قطاع األمن َب الكونغو الدنتقراطية. واالستقرار والتنمية َب اظتنطقة. وظ
غتموعة اجتماعات للحوار السياسى مع  2154ونتيجة لتوتر األوضاع َب بوروندى عقد االحتاد األوروىب خالل عام 

ة إىل تنظيم انتخابات حرة ديسمرب( وأكد خالعتا على اضتاج 5أكتوبر،  59يونيو،  1مارس، و 54بوروندى )َب 
 .  (19)ونزيهة، وفتح اجملال ظتشاركة كافة األحزاب السياسية، واحًتم اضتقوق السياسية 

 منطقة شمال أفريقيا( 4)
 The Union for theيتعامل االحتاد األوروىب مع منطقة مشال أفريقيا ككل عرب آلية االحتاد من أجل اظتتوسط 

Mediterraneanىل تعزيز اضتوار والتعاون األورومتوسطى الذى يضم إىل جانب دول مشال أفريقيا دول ، والذى يسعى إ
دولة(. وَب ظل تنامى التحديات ذات الطابع األمٌت الىت  49االحتاد األوروىب ودول منطقة الشرق األوسط )بإرتاىل 

شروعة، بات واضحا لدى االحتاد من تواجو اظتنطقة، مبا َب ذلك اإلرىاب والتطرف وتدفقات الالجئُت واعتجرة غَت اظت
أجل اظتتوسط أن ىذه التحديات اإلقليمية تتطلب حلوال إقليمية، وَب ىذا اإلطار أكد وزراء خارجية الدول األعضاء 
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التزامهم اظتشًتك بالعمل معا َب إطار تعاون إقليمى قوى وفعال  2151نوفمرب  29َب اجتماعهم اظتنعقد َب برشلونة َب 
. وأكدت فيدريكا موغَتيٌت، خالل مؤدتر صحفى عقد بعد انتهاء اصتلسة األوىل لالجتماع، (18)التحديات  ظتعاصتة ىذه

أن دول اظتنطقة تواجو نفس اظتشكالت )اإلرىاب، والتطرف وتدفقات الالجئُت(، ودعت إىل الوحدة ضتل تلك 
 .    (15)رىاب والتطرف واعتجرة اظتشكالت، وأكدت أن التكامل االقتصادى اصتيد نتثل أولوية َب معاصتة اإل

 منطقة الجنوب األفريقى( 5)
، وخالل اضتوار السياسى بُت االحتاد األوروىب والسادك SADCيقيم االحتاد األوروىب شراكة مع منظمة السادك 

EU-SADC Political Dialogue  أكد الطرفان 2151أكتوبر  29الذى ُعقد على مستوى الوزراء َب لوكسمربج َب ،
لتزامهما بتعزيز اضتوار السياسى والتعاون َب إطار شراكتهما، وإجراء مناقشات مركزة حول كيفية استخدام وتطوير ا

اإلمكانيات الكاملة عتذه الشراكة َب اجملاالت األساسية للتعاون والىت تتمثل َب أواًل: خلق االستثمار وفرص العمل 
ستقرار والسلم واألمن، وثالثاً: التعاون بشكل أكثر فاعلية حول التحديات والنمو االقتصادى اظتستدام، ثانياً: تعزيز اال

 .(91)العاظتية مثل التغَت اظتناخى واعتجرة 
وأكد البيان اظتشًتك الصادر عن االجتماع فيما متص تعزيز االستقرار والسلم واألمن، تعهد الطرفُت مبواصلة بناء 

ارية للسلم واألمن والىت تعترب حيوية بالنسبة لالستقرار االقتصادى والنمو، الثقة وتعزيز التعاون ظتواجهة التحديات الق
واتفق الطرفان على تعزيز شراكتهما من أجل نشر السلم واألمن، مبا َب ذلك دعم الدول األعضاء الىت تواجو حتديات 

 إجراء مباحثات وتبادل سياسية مثل ؽتلكة ليسوتو والكونغو الدنتقراطية ومدغشقر. كما أكد الطرفان رغبتهما َب
اطتربات َب اجملاالت ػتل االتفاق اظتتبادل )مثل مراقبة االنتخابات، والتحكم َب اضتدود، واصترنتة العابرة للحدود( لكى 

 SADC'sإىل برنامج السادك للسلم واألمن  RIPيتم تعبئة التمويل بشكل كفء من الربنامج اإلرشادى اإلقليمى 
Agenda on Peace and Security كما رّحب السادك بإستئناف تقدًن الدعم التنموى إىل زنتبابوى بعد إلغاء اظتادة .

من العقوبات اظتفروضة عليها، وطالب بإلغاء غَت مشروط لكل العقوبات اظتفروضة على زنتبابوى. كما اعًتف  59
العمل معا كشركاء ظتواجهة العمليات الطرفان بأن اعتجرة ىى حتدى عاظتى وتتطلب إستجابة عاظتية، وأكدا على أقتية 

إىل اصتنوب األفريقى  Southern Corridorالعابرة للحدود وقضايا اعتجرة بطريقة شاملة، وأن اعتجرة عرب اظتمر اصتنوىب 
ؿتو أوروبا، وأن التدفقات َب االجتاىُت تنبع جزئيا من  Northern Corridorمشاهبة دتاما إىل اعتجرة عرب اظتمر الشماىل 

 .   (95)منطقة واحدة وىى القرن األفريقى 
ظتنطقة اصتنوب األفريقى )وشرق أفريقيا، واحمليط اعتندى( أن االستقرار  RIPوأكد برنامج اإلرشاد اإلقليمى 

السياسى ىو شرط مسبق لتحقيق التنمية االقتصادية، وأن التعاون والتكامل االقتصادى يلعبان دورا متزايدا َب منع 
الدول األفريقية وداخلها، وَب معاصتة األسباب اظتختلفة لعدم االستقرار اإلقليمى، وَب بناء الثقة وتعزيز  الصراعات بُت

 5.99مبلغ  2151الذى ًب توقيعو َب الرابع من يونيو  RIPالفهم اظتتبادل بُت اجملموعات اظتختلفة. وقد حدد الربنامج 
األفريقى وشرق أفريقيا واحمليط اعتندى. وفيما يتعلق مبنطقة ظتنطقة اصتنوب  2121-2154مليار يور خالل الفًتة 

ثالث أولويات جاء َب مقدمتها السلم واألمن واالستقرار اإلقليمى، وَب ىذا  RIPاصتنوب األفريقى حدد الربنامج 
 :(92)اإلطار أكد الربنامج على األىداف الفرعية التالية 

 ، وذلك من خالل:طقة السادكتعزيز البنية األساسية للسلم واألمن فى من -1
 الدعم اظتستمر لقدرة السادك على تنظيم وإدارة االنتخابات َب اظتنطقة. -
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 زيادة ػتاسبة السلطات اإلقليمية َب اظتنطقة من خالل زيادة التفاعل بُت أجهزة السادك ومنظمات اجملتمع اظتدىن. -
ومنع وتسوية اظتنازعات والصراعات بطريقة سلمية،  زيادة قدرات سكرتارية السادك َب غتال مراقبة التهديدات -

واستمرار دعم وحدة الوساطة، وزيادة االىتمام بالدور اإلكتاىب للمرأة َب تسوية الصراعات وحتديدا َب جهود الوساطة، 
 وتعزيز نظام اإلنذار اظتبكر.

 ، وذلك من خالل:ن العام عبر إقليم السادكتعزيز االستقرار اإلقليمى من خالل زيادة احترام حكم القانون وتعزيز األم -2
زيادة القدرة على حتقيق األمن والسالمة عرب اضتدود، وذلك من خالل الربامج التدريبية اظتشًتكة، واألعمال اظتشًتكة  -

 ظتواجهة اصترائم العابرة للحدود.
رب اضتدود، ويأخذ َب حسبانو الرابطة بُت تطوير فتوذج يقوم على دمج االقًتابات اظتختلفة اظتتكاملة لألمن والسالمة ع -

األمن والتكامل االقتصادى والتجارة واعتجرة، وىذا االقًتاب اظتتكامل يعاِب اآلثار السلبية للهجرة والتكامل االقتصادى 
 انطالقا من اآلثار اإلكتابية. 

 المحور الثالث

 ى القارة األفريقية ككلسياسات وآليات االتحاد األوروبى فى مجال السمم واألمن عمى مستو 
 الجانب األفريقىَب الربط بُت التنمية واألمن، فعلى  ىناك تشابو بُت اظتنظور األوروىب واظتنظور األفريقى اظتعلن

القادة أن  2115الىت تبناىا القادة األفارقة َب عام " NEPADأكدت وثيقة الشراكة اصتديدة لتنمية أفريقيا "النيباد 
والدنتقراطية واضتكم الرشيد وحقوق اإلنسان واإلدارة االقتصادية أن السلم واألمن )جتارب اظتاضى  األفارقة أدركوا من

وتعهدوا بالعمل بشكل فردى ورتاعى على تعزيز ىذه اظتبادئ َب ( ىى شروط الزمة لتحقيق تنمية مستدامة، السليمة
ثيقة َب داخلها على مبادرة متعلقة بالسلم واألمن . كما تضمنت الو بلداهنم واألقاليم الفرعية والقارة األفريقية ككل

 .(99)مكونة من ثالثة عناصر أوعتا تعزيز الظروف طويلة اظتدى للتنمية واألمن 
، الىت EU Strategy for Africa، أكدت اسًتاتيجية االحتاد األوروىب من أجل أفريقيا  الجانب اآلخروعلى 

مع أفريقيا ككيان واحد ولتقدًن إطار شامل متكامل وطويل اظتدى  للتعامل 2111أكتوبر  52أطلقها االحتاد َب 
لعالقات االحتاد مع القارة األفريقية، أنو خالل العقود القليلة اظتاضية أدت الصراعات العنيفة َب أفريقيا إىل تدمَت حياة 

نتكن أن تكون ىناك تنمية  ماليُت األفراد وعقود من التنمية االقتصادية؛ ولذلك أصبح ىناك اعًتاف عاظتى بأنو ال
مستدامة بدون سالم وأمن، فهما شروط ضرورية مسبقة والزمة لتحقيق التنمية اظتستدامة. وأكدت االسًتاتيجية على 

 Conflictضرورة قيام االحتاد األوروىب بتصعيد جهوده الرامية إىل تعزيز السلم واألمن خالل كل مراحل دورة الصراع 

Cycle صراع ومرورا بإدارة وحل الصراع وصوال إىل إعادة البناء َب مرحلة ما بعد الصراع، فضال عن بداية من منع ال
تعزيز اإلدارة السليمة للموارد األفريقية؛ ألنو بذلك يعاِب األسباب األساسية البيئية للعديد من الصراعات األفريقية. 

ولوية مطلقة على مستوى العامل ككل، وعلى احتل أ 2115سبتمرب  55وأكدت االسًتاتيجية أن األمن بعد أحداث 
خلفية معاناة بعض الدول األعضاء َب االحتاد األوروىب ودول مشال أفريقيا من اعتجمات اإلرىابية صار أمن اظتواطنُت 
أولوية أساسية لكل من أوروبا وأفريقيا، وأصبح معًتفا أن ضمان األمن واحًتام حكم القانون والعدل واحًتام حقوق 

 . (94)سان أولويات أساسية مشًتكة اإلن
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 Africa-EU Partnership on شراكة مع القارة األفريقية فى مجال السلم واألمنوأقام االحتاد األوروىب 

Peace and Security  ،للتعامل مع قضايا السلم واألمن ليس فقط على مستوى القارة األفريقية وإفتا أبعد من ذلك
السلم واألمن مهمان بالنسبة للتنمية اظتستدامة والتقدم، وركزت على ثالثة أىداف وقامت الشراكة على أساس أن 

 (91)ػتددة أعطتها األولوية الكاملة وىى: 
؛ وذلك هبدف الوصول إىل مواقف مشًتكة وتطبيق اقًتابات مشًتكة تعزيز الحوار حول تحديات السلم واألمن -أ

وروبا والعامل. وىذا من شأنو تعميق الفهم اظتشًتك ألسباب الصراعات َب مواجهة حتديات السلم واألمن َب أفريقيا وأ
وسبل حلها، وتعزيز التعاون َب غتال منع وإدارة وحل الصراعات وعمليات إعادة البناء على اظتدى الطويل َب مرحلة ما 

ى التعاون والتأثَت األوروىب بعد الصراع وبناء السلم، وزيادة التنسيق بُت اظتبادرات القارية واإلقليمية، وزيادة مستو 
األفريقى على اظتستوى العاظتى. ولتحقيق ذلك البد من عقد حوار منتظم حول كل القضايا ذات الصلة بالسلم واألمن 

وعقد مشاورات بُت اللجنة السياسية واألمنية َب االحتاد األوروىب وعلى اظتستويات الفنية والسياسية رفيعة اظتستوى، 
، وتعزيز بناء من األفريقى، وعقد مباحثات خاصة على أعلى مستوى سياسى لتبادل وجهات النظروغتلس السلم واأل

القدرات والتعاون َب ػتاربة اإلرىاب، وزيادة مستوى تبادل التقارير والتحليالت حول األزمات والصراعات، وزيادة وعى 
اظتتأثرين بالصراعات، وإرسال بعثات تقييم مشًتكة  اظتنظمات غَت اضتكومية َب اصتانبُت مبسألة حقوق اإلنسان واألطفال

Joint Assessment Missions ظتناطق الصراع . 
 African Peace and Security Architecture (APSA) التفعيل الكامل آللية السلم واألمن األفريقى -ب

اإلنذار اظتبكر القارى وصتنة  حىت تتمكن من مواجهة حتديات السلم واألمن َب أفريقيا، وىذا يتضمن تفعيل نظام
 اضتكماء والقوات األفريقية اصتاىزة، وتعزيز قدرات االحتاد األفريقى واآلليات اإلقليمية. 

وذلك لتمكُت االحتاد األفريقى ؛ ضمان توفير التمويل المتوقع لعمليات دعم السالم التى يقودىا األفارقة -ج
 التخطيط والتنفيذ لتلك العمليات.واآلليات اإلقليمية من الناحية اظتالية من 

واستخدم االحتاد األوروىب غتموعة من اآلليات للتعامل مع قضايا السلم واألمن األفريقى بعضها أكثر اتساعا 
حبيث ال يقتصر على معاصتة قضايا السلم واألمن فقط وإفتا يعطيها األولوية إىل جانب قضايا أخرى متنوعة، وبعضها 

 فقط قضايا السلم واألمن األفريقى. وفيما يلى توضيح ألىم تلك اآلليات. أكثر حتديدا ويعاِب 

 EU-Africa Summitأفريقيا  –آلية قمة االتحاد األوروبى ( 1)
على ؿتو يتماشى مع اعتدف األول سالف الذكر للشراكة األوروبية األفريقية َب غتال السلم واألمن، فإن قمة 

آلية مهمة للحوار حول قضايا السلم واألمن األفريقى )وغَتىا من القضايا(، فعلى مدار أفريقيا تعترب  -االحتاد األوروىب
القمم األربعة الىت ًب عقدىا كانت قضايا السلم واألمن األفريقى أحد البنود احملورية اظتطروحة للنقاش ضمن جدول 

قاىرة الصادر عن القمة األوىل الىت األعمال وضمن الوثائق الصادرة عن تلك القمم. وَب ىذا الصدد، أكد إعالن ال
، بُت أمور أخرى، على اعًتاف اصتانبُت بأن السلم واألمن واالستقرار 2111عقدت َب يومى الثالث والرابع من أبريل 

ىى شروط ضرورية للتنمية االقتصادية واالجتماعية. وًب التأكيد على الدعم الكامل للجهود الىت تقوم هبا منظمة 
قية لتعزيز السلم واألمن واالستقرار َب أفريقيا، وكذلك اضتاجة صتهود إضافية ظتنع الصراعات العنيفة َب الوحدة األفري

اظتراحل اظتبكرة من خالل معاصتة أسباهبا اصتذرية وزيادة قدرات اظتنظمات اإلقليمية والدولية على االستجابة اظتبكرة 
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االتفاق على أن اعتدف األساسى َب مرحلة ما بعد الصراع ىو  والعمل الفورى ظتنع الصراعات. وأكد اإلعالن أنو ًب
مساعدة الدول على إهناء اعتمادىا على مساعدات الطوارئ وعودهتا إىل طريق التنمية، واالعًتاف باضتاجة إىل تطبيق 

ا أعرب خاصة لألطفال اصتنود. كم َب مرحلة ما بعد الصراع DDRبرامج نزع السالح وتسريح اصتنود وإعادة دغتهم 
اصتانبان عن إصرارقتا على إزالة اإلرىاب بكافة صوره. وعرّب البيان عن بالغ القلق إزاء استمرار الصراعات َب عدد من 
الدول األفريقية مثل أؾتوال وبوروندى وجزر القمر والكونغو الدنتقراطية، وسَتاليون والصومال والسودان والصحراء 

وبيا، وأكد أن ىذه الصراعات هتدد السلم واالستقرار اإلقليمى واألمن الدوىل وتعرقل الغربية، والصراع بُت إريًتيا وإثي
 .   (99)تطلعات الشعوب األفريقية للسلم والرخاء والتنمية 

، الصادر عن القمة الثانية الىت عقدت َب يومى الثامن والتاسع من Lisbon Declarationوأكد إعالن لشبونة 
أصبح لديهما إدراك وفهم متزايد لالعتماد اظتتبادل بينهما، وأهنما مصرون على العمل معا  ، أن اصتانبُت2119ديسمرب 

ظتواجهة التحديات السياسية الراىنة، وبناء شراكة سياسية اسًتاتيجية جديدة بينهما تتجاوز العالقة التقليدية وتقوم على 
. وأكد إعالن (99)لدنتقراطية وحكم القانون والتنمية أساس القيم واألىداف اظتشًتكة َب مسعاقتا للسلم واالستقرار وا

، أن السلم واألمن يظالن حجر 2151نوفمرب  91-25طرابلس الصادر عن القمة الثالثة الىت انعقدت َب يومى 
مع الزاوية )الركيزة( َب التعاون بُت اصتانبُت، وأهنما ملتزمان بالتفعيل الكامل آللية السلم واألمن األفريقى بالتعاون 

اظتنظمات اإلقليمية، إىل جانب االتفاق على العمل على توفَت التمويل اظتناسب واظتستمر لعمليات السالم الىت يقودىا 
االحتاد األفريقى. كما ًب التأكيد على استمرار اصتهود اظتشًتكة إلهناء الصراع َب الصومال، والعمل معا على دعم وتعزيز 

ل وقوات األمن الصومالية واضتكومة الصومالية، باإلضافة إىل التأكيد على أقتية التزام  بعثة االحتاد األفريقى َب الصوما
 .(98)كافة األطراف السودانية بتنفيذ اتفاق السالم الشامل 

، رئيس وفد االحتاد األوروىب لدى االحتاد األفريقى، أنو خالل القمة الرابعة Gary Quinceوأكد جارى كوينس 
اتفق االحتاد األوروىب وأفريقيا على أن يظل السلم  2154َب يومى الثاىن والثالث من أبريل  الىت عقدت َب بروكسل

واألمن ميدانا رئيسيا للتعاون َب إطار الشراكة فيما بينهما باعتباره شرطا ضروريا للتنمية والرخاء، فالصراعات وعدم 
ديد من أجزاء وأقاليم القارة األفريقية، مثل القرن األفريقى االستقرار قتا َب الواقع العقبات األساسية أمام التنمية َب الع

 . (95)ومنطقة البحَتات العظمى والساحل األفريقى وغَتىا 
الىت ًب اعتمادىا خالل القمة الرابعة لالحتاد األوروىب وأفريقيا  2159-2154وأكدت خارطة الطريق للفًتة 

، الدنتقراطية : السلم واألمنعلى ستسة غتاالت حتظى بأولوية ىى على ضرورة تركيز اصتهود خالل الفًتة ػتل االىتمام
واضتكم اصتيد وحقوق اإلنسان، والتنمية البشرية، والتنمية الشاملة واظتستدامة والنمو واالندماج القارى، والقضايا العاظتية 

ان خلق بيئة سلمية آمنة، الطارئة. وفيما يتعلق بالسلم واألمن أكدت خارطة الطريق أن اعتدف االسًتاتيجى ىو ضم
واظتساقتة َب األمن اإلنساىن واضتد من االنقسام، وتعزيز االستقرار السياسى واإلدارة الفعالة، ودتكُت التنمية اظتستدامة 
الشاملة. وأنو البد من تعزيز اضتوار السياسى بُت أفريقيا واالحتاد األوروىب للوصول إىل مواقف مشًتكة وتنفيذ اقًتابات 

كة ظتواجهة حتديات السلم واألمن َب أفريقيا، وىذا التعاون سوف يتحقق من خالل زيادة التنسيق بُت غتلس مشًت 
السلم واألمن األفريقى واللجنة السياسية واألمنية لالحتاد األوروىب. وأكدت خارطة الطريق التزام الطرفُت بالعمل على 

ؤسسات األفريقية َب غتال منع األزمات وبناء السالم وإعادة البناء تفعيل آلية السلم واألمن األفريقى، وبناء قدرات اظت
 .(91)فيما بعد الصراع، وزيادة التعاون َب معاصتة األسباب اصتذرية للصراعات واإلرىاب والتهديدات العابرة للحدود 
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  Joint Africa-EU Strategy (JAES) االتحاد األوروبى -اإلستراتيجية المشتركة ألفريقيا( 2)
خالل القمة األفريقية األوروبية الثانية، وهتدف  2119َب ديسمرب  JAESًب اعتماد ىذه االسًتاتيجية اظتشًتكة 

إىل نقل الشراكة بُت اصتانبُت إىل مستوى اسًتاتيجى جديد مبٌت على التوافق حول القيم واظتصاّب واألىداف 
 Donor-Recipientاظتتلقى التقليدية  -من عالقة اظتانح االسًتاتيجية. مبعٌت آخر فإن الفكرة األساسية ىى التخلص 

Relationship  بُت اصتانبُت، وتدعيم شراكة متوازنة بينهما حبيث يصبح االحتاد األفريقى والفاعلون اإلقليميون اآلخرون
 .  (95)شركاء حقيقيُت لالحتاد األوروىب وليسوا متلقُت للمعونات 

اخل االسًتاتيجية اظتشًتكة، وجاء على قمة اجملاالت الثمانية الىت أكدت وحظى السلم واألمن باىتمام كبَت د
االسًتاتيجية على أولويتها وضروة إقامة شراكة بُت القارتُت فيها. وَب ىذا اإلطار، ًب التأكيد على أن اطتربة التارمتية 

ادية واالجتماعية والسياسية، وعلى جعلت أفريقيا وأوروبا يتفهمان أقتية السلم واألمن كشروط مسبقة للتنمية االقتص
ىذا األساس ارتكز التعاون بُت القارتُت على اضتاجة إىل تطوير اقًتابات شاملة لألمن، ومنع الصراع، وبناء السالم على 
اظتدى الطويل، وحل الصراع، وإعادة البناء َب مرحلة ما بعد الصراع، وىذا مرتبط بالتنمية اظتستدامة من ناحية معاصتة 

سباب اصتذرية للصراعات. وًب التأكيد على أن أفريقيا واالحتاد األوروىب لديهما اصرار واضح على دفع الشراكة األ
بينهما إىل مستوى اسًتاتيجى جديد ليس فقط من أجل تعزيز السلم واألمن َب كلتا القارتُت، وإفتا أيضا ظتعاصتة القضايا 

وأن تعزيز اضتوار والتعاون اظتؤسسى بُت اصتانبُت ليس فقط من شأنو تعزيز ذات االىتمام اظتشًتك على اظتستوى العاظتى. 
قدرة القارتُت على االستجابة َب الوقت اظتناسب وبالقدر الكاَب للتهديدات اظتتعلقة بالسلم واألمن، وإفتا أيضا تنسيق 

 .(92)اصتهود على اظتستوى الدوىل وخاصة داخل غتلس األمن الدوىل 
تقدًن االحتاد األوروىب والدول األعضاء الدعم اظتستمر واظتتزايد للجهود الىت يقوم هبا االحتاد وًب التأكيد على 

األفريقى لتفعيل آلية السلم واألمن األفريقى، إىل جانب التأكيد على أن الدعم الذى يقدمو االحتاد األوروىب ألفريقيا  
أكيد على توفَت التمويل اظتناسب واظتستمر لألنشطة الىت يقوم هبا كان ومازال مسًتشدا مببدأ اظتلكية األفريقية. كما ًب الت

االحتاد األفريقى واظتنظمات اإلقليمية َب غتال منع وإدارة وحل الصراعات، مع األخذ َب االعتبار اإلدارة اظتدنية لألزمات 
مواجهة حتديات السلم واألمن وعمليات إعادة البناء والتنمية فيما بعد الصراعات. وًب االتفاق على العمل معا على 

العاظتى مثل اإلرىاب الدوىل واظترتزقة وهتريب اظتخدرات واالجتار بالبشر والتجارة غَت اظتشروعة للموارد الطبيعية، إىل 
 . (99)جانب اضتد من انتشار األسلحة الصغَتة واطتفيفة وأسلحة الدمار الشامل 

موحا وذىبت إىل ما ىو أبعد من السلم واألمن األفريقى وىكذا، فإن االسًتاتيجية اظتشًتكة كانت أكثر ط
واألوروىب وىو السلم واألمن العاظتى، ولكن الواقع الفعلى يكشف أن اصتانب األفريقى ظل دوما منشغال باألساس 

 بقضايا السلم واألمن األفريقى.

  African Peace Facility (APF) مؤسسة السلم األفريقى( 3)
مو رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقى َب قمة مابوتو )موزمبيق( الىت عقدت َب يوليو بناء على اقًتاح قد

؛ وذلك 2114َب عام  African Peace Facility (APF)، قام االحتاد األوروىب بإنشاء مؤسسة السلم األفريقى 2119
ىا األفارقة، ودعم الشراكة األوروبية األفريقية لتوفَت الدعم والتمويل الالزم لعمليات السالم األفريقية الىت يقوم هبا ويقود

 :(94)وفقا للمبادئ التالية  APFَب غتال السلم واألمن. وتعمل اظتؤسسة 



 "مستقبل الصراعبث, وبنبء السلم يف أفريقيب" الثبلثاحملور         فريقيب: آفبق جديدة"    أ ادلؤمتر الدويل السنوي "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
846 

 

، مبعٌت أن اظتؤسسة سوف تدعم جهود االحتاد األفريقى واظتنظمات اإلقليمية  African Ownershipاظتلكية األفريقية -
ات األفريقية، وسوف حُتفز عملية البحث عن حل أفريقى قارى، وىذا سوف الفرعية الرامية إىل التعامل مع الصراع

 يساعد على تعزيز وتدعيم السلطة السياسية لالحتاد األفريقى باإلضافة إىل إمكانياتو الفنية.
 .تشجيع التضامن األفريقى -
 ن. خلق اظتناخ اظتناسب لتحقيق التنمية، فال نتكن أن تكون ىناك تنمية بدون سالم وأم -

مليون يوور للموسسة لتمويل عمليات السالم األفريقية وبناء  211وقد ًب ختصيص ميزانية مبدئية مقدارىا 
قدرات االحتاد األفريقى واظتنظمات اإلقليمية الفرعية َب غتال السلم واألمن، وتشجيع االحتاد األفريقى على تطوير 

قع للمؤسسة منذ دخوعتا حيز النفاذ ىو ثالث سنوات، ولكنها ما سياسة شاملة للسلم واألمن. وكان اظتدى الزمٌت اظتتو 
 تزال قائمة.     

أحد أىم أدوات تنفيذ الشراكة والتعاون األوروىب األفريقى  APFومبرور الوقت صارت مؤسسة السلم األفريقى 
لها أكثر من مليارى يورو، َب غتال السلم واألمن. وبلغ إرتاىل قيمة األموال الىت ًب ختصيصها للمؤسسة منذ بداية عم

مليار يورو بالفعل من تلك اظتخصصات. وظلت  5.9ًب إنفاق ؿتو  2151وحىت هناية عام  2114وخالل الفًتة من 
اظتؤسسة تقدم الدعم لالحتاد األفريقى واظتنظمات اإلقليمة الفرعية اظتخولة بالقيام بدور َب غتال السلم واألمن، ونتكن 

 African-led Peaceدتويلها إىل ثالث فئات ىى: عمليات دعم السالم الىت يقودىا األفارقة  تصنيف األنشطة الىت ًب

Support Operations (PSOs) ؛ وتفعيل آلية السلم واألمن األفريقىAPSA واظتبادرات ذات الصلة بآلية االستجابة ،
 ية وحل الصراعات.اظتتعلقة مبنع وإدارة وتسو  Early Response Mechanism (ERM) (91)اظتبكرة 

وقد ًب ختصيص النصيب األكرب من أموال مؤسسة السلم األفريقى لصاّب بعثة االحتاد األفريقى َب الصومال 
AMISOM ماليُت يورو )انظر اصتدول  151على أكثر من  2154/2151، والىت استحوزت مبفردىا خالل عامى

ماليُت يورو  511إىل  2159-2154للفًتة من  APFًب زيادة ؼتصصات اظتؤسسة  2151(. وَب أواخر عام 9رقم 
مليون يورو إضافية خالل  511، وسيكون ىناك حاجة إىل مليون يورو( 911)بعد أن كان اظتبلغ اظتبدئى اظتخصص 

 . (99) 2159النصف الثاىن من عام 
 2217 2216 2215 2214 العمليات

 - - - 55 فى جمهورية أفريقيا الوسطى MISCAعملية ميسكا 

 - AMISOM 226 285 242بعثة االتحاد األفريقى فى الصومال 

 قوة المهام اإلقليمية لمواجهة جيش الرب للمقاومة
Regional Task Force-LRA 

- - 1 - 

قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات التابعة لمفوضية حوض بحيرة تشاد لمواجهة 
 ون، تشاد، النيجر ونيجيريا()وتتكون من الكامير  MNJTF-Boko Haramبوكو حرام 

- - 52 32 

 بعثة اإليكواس األمنية فى غينيا بيساو
ECOWAS-ECOMIB 

- - 4 - 

دعم مؤسسة السلم األفريقى  (3جدول رقم ) APF لعمليات السالم التابعة لالتحاد األفريقى والعمليات الُمفوََّضو من االتحاد خالل  
)بالمليون يورو( 2217-2214الفترة   

Source: Thierry Tardy, "The EU and Africa: A Changing Security Partnership", ISSEU Brief (Brussels: 
European Union Institute for Security Studies (EUISS), No. 5/2016, February 2016), p. 3. 

http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_5_EU-AU.pdf 
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مليون يورو كدعم  11وّقع االحتاد األوروىب واالحتاد األفريقى اتفاقية تقضى بتقدًن  2159وَب أول أغسطس 
 MNJTFإىل قوة اظتهام اظتشًتكة متعددة اصتنسيات التابعة ظتفوضية حوض حبَتة تشاد  APFمن مؤسسة السلم األفريقى 

ظتساعدهتا َب حرهبا ضد بوكو حرام. وقد جاءت ىذه االتفاقية َب الوقت الذى جتددت فيو جهود الدول األعضاء َب 
وبنُت للتخلص من التهديدات النارتة عن بوكو حرام اإلرىابية وخلق الظروف اظتالءمة  LCBCحوض حبَتة تشاد 

البيان اظتشًتك الذى أصدرتو فيدريكا موغَتيٌت ونيفُت ميمكا  إلعادة تأىيل اظتناطق اظتتأثرة بالصراع والسكان. وأكد
Neven Mimca  اظتفوض األوروىب للتعاون الدوىل والتنمية( وإشتاعيل شَتجوى(Smail Chergui  مفوض االحتاد

مساقتة َب األفريقى لشئون السلم واألمن مبناسبة التوقيع على االتفاقية، على اإلرتباط اظتشًتك القوى بُت اصتانبُت لل
استعادة البيئة اآلمنة للسكان اظتدنيُت َب اظتناطق اظتتأثرة ببوكو حرام واصتماعات اإلرىابية األخرى. وكانت اظتفوضية 

قد تبنت َب أبريل من  2159األوروبية َب أعقاب مؤدتر اظتاؿتُت الذى نظمتو مفوضية االحتاد األفريقى َب أوائل فرباير 
َب مواجهة بوكو  MNJTFمليون يورو من مؤسسة السلم األفريقى لدعم قوات  11مة ذات العام قرار دتويل بقي

  .    (99)حرام

 African Standbyوَب إطار تقييم مدى التقدم الذى ًب احرازه على صعيد تفعيل القوات األفريقية اصتاىزة 

Force 2159-2155تدريىب يغطى الفًتة من ، وافق االحتاد األفريقى بالتعاون مع االحتاد األوروىب على بدء برنامج 
، واعتدف العام لو ىو تأكيد قدرة االحتاد األفريقى على تفويض AMANI AFRICA II" 2اطلق علية "أماىن أفريقيا 

واستخدام قدرة االنتشار السريع للقوات األفريقية اصتاىزة وإدارة عمليات دعم سالم متعددة األبعاد. وتساىم مؤسسة 
َب دتويل بعض ىذه التدريبات، كما ًب تشكيل غتموعة عمل مشًتكة بُت االحتاد األوروىب واالحتاد السلم األفريقى 

(. ولتحسُت قدرات مؤسسات التدريب على حفظ السالم 2األفريقى لإلشراف على أنشطة الربنامح )أماىن أفريقيا 
مات اإلقليمية، قام االحتاد األوروىب واالحتاد لزيادة فاعلية مبادرات حفظ السالم الىت يطلقها االحتاد األفريقى واظتنظ

األفريقى بإنشاء برنامج لدعم مراكز التدريب األفريقية على اظتستوى القارى واإلقليمى، وقام االحتاد األوروىب بدعم ىذا 
ة . ونظرا ألقتية نظم القيادة والسيطر 2151حىت هناية  2152مليون يورو خالل الفًتة من  55.4الربنامج بنحو 

، ومبقتضاه تقدم 2159ًب توقيع اتفاق بُت االحتاد األوروىب واالحتاد األفريقى َب عام  C3ISواالتصاالت واظتعلومات 
شهرا الكتساب ووضع نظام للقيادة والسيطرة  41مليون يورو على مدار  52.1ؿتو  APFمؤسسة السلم األفريقى 

 .(98)دعم السالم واظتعلومات واالتصاالت إلدارة العمليات األفريقية ل
ويعمل االحتاد األوروىب واالحتاد األفريقى على زيادة جهودقتا اظتشًتكة َب غتال منع الصراعات من خالل اإلنذار 

مليون يورو خالل الفًتة من  51ًب ختصيص حواىل  ERM، وَب إطار دعم آلية االستجابة اظتبكرة (95)اظتبكر والوساطة 
الصراع والوساطة وإدارة األزمات األفريقية، واظتثال األكثر حداثة َب ىذا اإلطار لتمويل جهود منع  2159حىت  2154

بعد  (81)َب بوروندى  EACىو قيام مؤسسة السلم األفريقى بتمويل جهود الوساطة الىت قامت هبا رتاعة شرق أفريقيا 
 2151ثة باظتخالفة للدستور. وَب عام اندالع أعمال العنف اعًتاضا على ترشح الرئيس بيَت نكورونزيزا لفًتة رئاسية ثال

مبادرات وساطة ظتنع وختفيف الصراعات َب عدة دول أفريقية بقيمة  5بتمويل  ERMفقط قامت آلية االستجابة اظتبكرة 
إرتالية بلغت ذتانية ماليُت يورو. وبلغ إرتاىل عدد اظتبادرات الىت قامت آلية االستجابة اظتبكرة منذ إنشائها َب عام 

 .   (85)مليون يورو  24.59عملية بتكلفة إرتالية بلغت  95بتمويلها ؿتو  2115
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 نشر العمليات العسكرية والبعثات المدنية األوروبية فى أفريقيا( 4)
والبعثات األمنية  Military Operationsحظيت القارة األفريقية باىتمام كبَت على صعيد العمليات العسكرية 

Civilian Missions ويتضح ذلك 2119االحتاد األوروىب بنشرىا َب أؿتاء ؼتتلفة من العامل اعتبارا من عام  الىت قام ،
وثانيها ، العمليات التى بدأىا االتحاد األوروبى وانتهت بالفعل أولهامن خالل مراجعة فتطُت من العمليات 

 . العمليات الجارية فى الوقت الراىن
  على صعيد العمليات التى انتهت بالفعل  

عملية مدنية( على مستوى العامل، وكان نصيب القارة  55عمليات عسكرية و 9عملية ) 59م االحتاد بنشر قا
(، وىذا يعٌت أنو من بُت 4بعثات مدنية( موضحة باصتدول رقم ) 1عمليات عسكرية و 1عمليات ) 51األفريقية منها 

 عمليات َب القارة األفريقية.ست عمليات عسكرية نشرىا االحتاد على مستوى العامل كان ىناك ستس 
 المدى الزمنى طبيعة العملية العملية أو البعثة

 بعثة مدنية عملية عسكرية
 عملية ارتيمس فى الكونغو الديمقراطية

ARTEMIS DR Congo 
√  2223 

 EUPOL Kinshasa DR Congo  √ 2225-2227بعثة االتحاد األوروبى فى الكونغو الديمقراطية 
 EUFOR RD Congo √  2226عسكرية فى الكونغو الديمقراطية العملية ال

 EUSEC RD Congo  √ 2225-2216بعثة االتحاد األوروبى األمنية فى الكونغو الديمقراطية 
 EUPOL DR Congo  √ 2227-2214بعثة االتحاد األوروبى الشرطية فى الكونغو الديمقراطية 

 طىالعملية العسكرية فى تشاد وأفريقيا الوس
EUFOR Tchad/RCA 

√  2228-2229 

 بعثة االتحاد األوروبى لدعم إصالح القطاع األمنى فى غينيا بيساو
EU SSR Guinea Bissau 

 √ 2228-2212 

 بعثة االتحاد األوروبى فى جنوب السودان
EUAVSEC South Sudan 

 √ 2212-2214 

 EUFOR RCA Central Africanالعملية العسكرية فى جمهورية أفريقيا الوسطى 

Republic 
√  2214-2215 

يوليو  17 -2215مارس   √ EUMAM RCAالعملية االستشارية العسكرية األوروبية فى أفريقيا الوسطى
2216 

 ( العمليات والبعثات العسكرية والمدنية األوروبية التى بدأت وانتهت فى أفريقيا4جدول رقم )

 المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى:
European Union External Action, Overview of the Completed EU Mission and Operations (Brussels: European 

External Action Service, Accessed August 19, 2016). 
 http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/index_en.htm 

وقد كانت فرنسا ىى قوة الدفع السياسية احملركة عتذه العمليات العسكرية األوروبية الىت ًب نشرىا َب أفريقيا، 
باإلضافة إىل أهنا سيطرت إىل حد كبَت على عملية تنفيذىا على األرض. وذىب كثَت من احملللُت إىل أن ىذا اإلرتباط 
الفرنسى الفعال باإلدارة العسكرية األوروبية لألزمات َب أفريقيا يشكل ػتاولة من جانب فرنسا صتعل االحتاد األوروىب 
أداة طتدمة اظتصاّب الوطنية الفرنسية واستعادة النفوذ الفرنسى َب القارة األفريقية. ولكن على اصتانب اآلخر ذىب 

تغَتا جوىريا َب السياسة اطتارجية الفرنسية ؿتو االلتزام اضتقيقى باإلدارة البعض إىل أن ىذا اإلرتباط الفرنسى يعكس 
، ولكن ىذا الرأى األخَت ما ىو إال ػتاولة (82)َب أفريقيا Multilateral Crisis Managementمتعددة األطراف لألزمة 

صتمعية العامة لألمم اظتتحدة َب لتجميل وجو فرنسا شأنو شأن تصريح الرئيس الفرنسى فرانسوا أوالند َب كلمتو أمام ا
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أن الصراعات َب القارة األفريقية هتدد السلم واألمن واالستقرار َب العامل... وأن أمن القارة  2159سبتمرب  21
األفريقية ال يكون إال بيد األفارقة. فكيف يتسق ىذا القول مع كون فرنسا أكثر دولة أوروبية ميال للتدخل العسكرى َب 

 أفريقيا.  
قرارا  2155( فقد تبٌت غتلس االحتاد األوروىب َب أول أبريل 4وإىل جانب العمليات اظتوضحة باصتدول رقم )

ووفقا للقرار فإن ىذه العملية ، يقضى بنشر عملية عسكرية لتقدًن الدعم لعمليات تقدًن اظتساعدات اإلنسانية َب ليبيا
EUFOR Libya  اظتساقتة َب تأمُت حركة وإجالء األشخاص النازحُت، وتقدًن ب -إذا طلبت منها األمم اظتتحدة –تقوم

الدعم للوكاالت اإلنسانية َب أنشطتها اظتختلفة داخل ليبيا. وأكد القرار أن مدة ىذه العملية أربعة أشهر قابلة للزيادة 
وروىب بناء على طلب . كما قام االحتاد األ(89)مليون يورو  9.5إذا أراد اجمللس ذلك، وخصص عتا تكلفة مبدئية قدرىا 

لدعم بعثة االحتاد األفريقى َب  EU Civilian-Military Actionاالحتاد األفريقى بنشر فريق عمل مدىن عسكرى 
، وخالل ىذه 2119حىت ديسمرب  2111، واستمر عمل الفريق خالل الفًتة من يوليو AMISدارفور  -السودان

من اظتراقبُت العسكريُت(  2خبَت عسكرى و 51ضابط شرطة و 91الفًتة قدم الفريق األوروىب )الذى تكون من 
حىت ديسمرب  2114مساعدات تقنية ونشر مراقبُت عسكريُت وقام بتدريب قوات أفريقية. وخالل الفًتة من يونيو 

مليون يورو لدعم عملية االحتاد األفريقى َب  911قدم االحتاد األوروىب من خالل آلية السلم األفريقى ؿتو  2119
مليون يورو  211، كما قدمت الدول األعضاء َب االحتاد األوروىب خالل الفًتة ذاهتا دعما إضافيا يفوق AMISارفور د

 .(84)مليون يورو  111وبالتاىل وصل إرتاىل الدعم األوروىب اظتقدم لبعثة االحتاد األفريقى خالل ىذه الفًتة 
ة، فاالحتاد األوروىب لديو َب أفريقيا ؿتو نصف عدد أو اظتستمر  صعيد العمليات األوروبية الجاريةأما على 

العمليات والبعثات العسكرية واظتدنية الىت ينشرىا َب الوقت اضتاىل على مستوى العامل، حيث يوجد لديو َب أفريقيا ذتاىن 
ربع بعثات عمليات من بينها أربع عمليات عسكرية )اثنتان َب الصومال وواحدة َب كل من أفريقيا الوسطى وماىل( وأ

 (. وفيما يلى توضيح لتلك العمليات.1مدنية َب الصومال، وليبيا، وماىل، والنيجر )انظر اصتدول رقم 
 

 بداية نشأتها طبيعة العملية العملية أو البعثة
 بعثة مدنية عملية عسكرية

 عملية أطلنطا فى الصومال )لمكافحة القرصنة(
EU NAVFOR ATALANTA Somalia 

 2228ديسمبر   √

 2212أبريل   √ EUTM Somalia عملية االتحاد األوروبى للتدريب العسكرى فى الصومال 
 بعثة يوكاب نيستور فى الصومال

EUCAP NESTOR Somalia 
 2212يوليو  √ 

 بعثة يوكاب ساحل فى النيجر
EUCAP Sahel Niger 

 2212صيف  √ 

 2213مايو  √  EUBAM Libyaليبية بعثة االتحاد األوروبى للمساعدة فى تأمين الحدود ال
 2213 فبراير  √ EUTM Maliعملية االتحاد األوروبى للتدريب العسكرى فى مالى 

 بعثة يوكاب ساحل فى مالى
EUCAP Sahel Mali 

 2214أبريل  √ 

 EUTM RCAعملية االتحاد األوروبى للتدريب العسكرى فى أفريقيا الوسطى 

Central African Republic 
√  2216 

 العمليات والبعثات العسكرية والمدنية األوروبية الحالية فى أفريقيا (5جدول رقم )
 المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى:

European Union External Action, Ongoing Missions and Operations July 2016 (Brussels: European External 
Action Service, Accessed August 19, 2016). Available at: http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-

operations/index_en.htm 
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   عملية أطلنطا فى الصومالEU NAVFOR ATALANTA Somalia 
عن زتاية السفن التابعة إىل برنامج الغذاء العاظتى وبعثة االحتاد  منذ نشأهتا أصبحت عملية أطلنطا مسئولة

األفريقى َب الصومال وغَتىا من السفن، باإلضافة إىل ردع ووقف عمليات القرصنة والسرقة اظتسلحة َب البحر، ومراقبة 
مات الدولية الرامية عمليات الصيد على سواحل الصومال، ودعم ومساندة العمليات األخرى لالحتاد األوروىب واظتنظ

إىل تعزيز األمن البحرى وبناء قدرات اظتنطقة. وقد ساقتت ىذه العملية َب اضتد من عمليات القرصنة قبالة السواحل 
سفينة، ولكن حبلول  92رىينة و  999استطاع القراصنة الصوماليون السيطرة على  2155الصومالية، ففى يناير 

رىينة وعدد السفن إىل صفر. وال تقتصر  91ىت سيطر عليها القراصنة إىل اـتفض عدد الرىائن ال 2154ديسمرب 
اظتشاركة َب ىذه العملية على الدول األعضاء َب االحتاد األوروىب، وكانت النرويج ىى أول دولة غَت عضو تشارك َب 

بقوات، كما قامت أوكرانيا ، كما ساقتت فيها أيضا اصتبل األسود وصربيا وأوكرانيا 2115العملية بسفينة حربية َب عام 
بنشر سفينة حربية ضمن العملية. ويشهد تشكيل العملية تغَتا مستمرا، ويبلغ عدد أفرادىا ؿتو  2154َب بداية عام 

سفن حربية مقاتلة. وتتحمل الدول اظتشاركة بقوات ومعدات عسكرية َب  9-4فرد باإلضافة إىل ما يًتاوح بُت  5211
وحدات، إىل جانب وجود دتويل إضاَب سنوى يتم اقراره من خالل صتنة أثينا للدول العملية تكلفة نشر ىذه ال

قرر  2154نوفمرب  25 مليون يورو. وَب 9.9ؿتو  2159األعضاء، وبلغ حجم التمويل اإلضاَب اظتخصص لعام 
 .(81) 2159اجمللس األوروىب دتديد عملية أطلنطا حىت ديسمرب 

   الصومالالعسكرى فى عملية االتحاد األوروبى للتدريب  EUTM Somalia 
من أجل  2151أبريل  51َب  EUTM Somaliaبدأت عملية االحتاد األوروىب للتدريب العسكرى َب الصومال 

اظتساقتة َب تعزيز قوة اضتكومة الصومالية االنتقالية واظتؤسسات الصومالية، وىى جزء من االقًتاب األوروىب الشامل 
ومال. ونتيجة لألوضاع األمنية اظتًتدية َب الصومال فقد بدأ التدريب األوىل َب أوغندا بالتعاون لتحقيق االستقرار َب الص

قرر اجمللس األوروىب دتديد العملية للمرة الرابعة حىت  2151مارس  59. وَب UPDFمع قوات الدفاع الشعىب األوغندية 
دولة أوروبية، وتبلغ ميزانيتها  55فردا، ويشارك فيها  551. ويبلغ عدد القوات اظتشاركة َب ىذه العملية 2159ديسمرب 

 جندى صوماىل.  9911. وقد ساقتت العملية منذ إنشاءىا َب تدريب ؿتو (89)مليون يورو  55.9ؿتو 
  بعثة يوكاب نيستور فى الصومال EUCAP NESTOR Somalia 

كعملية مدنية لبناء القدرات  EUCAP Nestorبعثة يوكاب نيستور  2152أطلق االحتاد األوروىب َب يوليو 
البحرية َب ستس دول تقع َب القرن األفريقى وغرب احمليط اعتندى وىى: جيبوتى، الصومال، سيشل، كينيا وتنزانيا. 

ًب تركيز اصتهود على الصومال فقط وًب إعادة دتركز قيادة البعثة َب مقديشيو. وهتدف إىل دعم  2151وحبلول هناية عام 
البحرية الصومالية من أجل إحكام السيطرة على اظتياه اإلقليمية الصومالية، وزيادة قدرهتا على ػتاربة القدرات األمنية 

موظف دوىل(، وتبلغ اظتيزانية اظتقررة  559موظف ػتلى و 98فردا )من بينهم  519القرصنة. ويبلغ عدد أفراد البعثة 
 .(89)ن يورو مليو  52ؿتو  2159ديسمرب  52حىت  2151دنتسرب  59للفًتة من 

  بعثة يوكاب ساحل فى النيجر EUCAP Sahel Niger 
 EUCAPبنشر بعثة يوكاب ساحل  2152بناء على طلب حكومة النيجر، قام االحتاد األوروىب َب صيف 

Sahel Niger وىى مكون أساسى من اسًتاتيجية االحتاد األوروىب ظتنطقة الساحل األفريقى، وكذلك عنصر مكمل ،
األوروبية الرامية إىل حتقيق االستقرار َب اظتنطقة. وهتدف إىل تطوير اقًتاب متكامل ومتماسك ومستدام  لباقى الوسائل
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بُت الوكاالت واظتؤسسات األمنية َب النيجر َب حرهبا ضد اإلرىاب واصترنتة اظتنظمة. وتقدم البعثة النصائح والتدريبات 
خبَت دوىل غالبيتهم من القوات األمنية األوروبية  81ىناك حواىل والدعم لسلطات النيجر مبا يعزز قدراهتا األمنية. و 

خبَت  551شخصا )من بينهم  591ومن وزارات العدل منتشرين َب نيامى، ويبلغ اضتجم الكلى اظترخص بو للبعثة ؿتو 
 51عثة حىت دولة عضو َب االحتاد األوروىب. وللمرة الثالثة ًب دتديد الب 55موظف ػتلى(، وتشارك فيها  11دوىل و
مليون يورو.  29.9ؿتو  2159يوليو  51حىت  2159يوليو  59، وتبلغ اظتيزانية اظتخصصة عتا للفًتة من 2158يوليو 

وقد ساقتت البعثة َب تدريب ؿتو سبعة آالف شخص من النيجر من قوات األمن الداخلى والقوات اظتسلحة واعتيئة 
 . (88)القضائية 

  اعدة فى تأمين الحدود الليبيةبعثة االتحاد األوروبى للمس EUBAM Libya 
، EUBAM Libya َب ليبيا أعطى غتلس االحتاد األوروىب الضوء األخضر لبدء البعثة اظتدنية 2159مايو  22َب 

لكى تقوم بتقدًن الدعم للسلطات الليبية َب غتال حتسُت وتطوير أمن اضتدود، وػتاربة اإلرىاب واعتجرة غَت الشرعية. 
أغسطس  25ويض اظتبدئى للبعثة ظتدة عامُت، ولكن فيما بعد ًب دتديدىا مرتُت وصار تفويضها ؽتتدا حىت وكان التف
، وىى متمركزة حاليا َب تونس وسوف يتم نشرىا َب ليبيا فور حتسن األوضاع األمنية. ويبلغ حجم اظتيزانية 2159

 .(85)مليون يورو  59و ؿت 2159اغسطس  25حىت  2159أغسطس  22اظتخصصة للبعثة خالل الفًتة 
  عملية االتحاد األوروبى للتدريب العسكرى فى مالى EUTM Mali 

 2181بناء على طلب السلطات اظتالية والقرارات الدولية ذات الصلة، خاصة قرار غتلس األمن الدوىل 
 EUTMة اظتالية بدء عملية عسكرية لتدريب القوات اظتسلح 2159فرباير  58(، أعلن االحتاد األوروىب َب 2152)

Mali  2158شهرا، وفيما بعد ًب دتديدىا ثالث مرات وأصبح تفويضها ؽتتدًا حىت مايو  51لفًتة أولية مقدارىا .
فرد،  119دولة عضو َب االحتاد األوروىب )إىل جانب أربع دول غَت أعضاء(، ويبلغ قوام البعثة  29وتشارك َب العملية 
 . (51)رو مليون يو  99.4وتصل ميزانيتها إىل 

   بعثة يوكاب ساحل فى مالىEUCAP Sahel Mali 
 EUCAPقام االحتاد األوروىب بإنشاء بعثة مدنية لدعم قوات األمن الداخلى َب ماىل  2154أبريل  51َب 

Sahel Mali ،ودعم الدولة اظتالية لضمان قيام نظام دنتقراطى ودستورى وخلق الظروف اظتالءمة للسالم الدائم ،
أعاد اجمللس األوروىب إطالق ىذه البعثة من  2151يناير  51ىل دعم سلطتها على كامل إقليم الدولة. وَب باإلضافة إ

ؿتو  2159يناير  54حىت  2151يناير  51جديد بعد تعديل قرار إنشاءىا، وقرر أن يكون دتويلها خالل الفًتة من 
يناير  54حىت  2154أبريل  51وىل إلنشاءىا )من مليون يورو، وكانت ميزانية البعثة خالل الشهور التسعة األ 55.4
. وتقوم البعثة مبساعدة الدولة اظتالية على إصالح قوات األمن الداخلى لتمكينهم (55)ماليُت يورو  1.1( ؿتو 2151

شخص ماىل(،  41شخص أوروىب و  511شخصا ) 541من توفَت اظتزيد من األمن والعدالة للماليُت. ويبلغ قوامها 
 .  (52)مليون يورو  51.21تبلغ  2159دولة عضو َب االحتاد األوروىب، وميزانيتها لعام  59يها وتشارك ف



 "مستقبل الصراعبث, وبنبء السلم يف أفريقيب" الثبلثاحملور         فريقيب: آفبق جديدة"    أ ادلؤمتر الدويل السنوي "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
848 

 

  عملية االتحاد األوروبى للتدريب العسكرى فى جمهورية أفريقيا الوسطى EUTM RCA  
، ، الىت تولت منصب الرئيس اظتؤقت ألفريقيا الوسطىCatherine Samba-Panzaبانزا -أرسلت كاثرين سامبا

يدعو االحتاد األوروىب لتقدًن اظتزيد من الدعم للقوات اظتسلحة َب أفريقيا الوسطى من  2151أكتوبر  8خطابا َب 
وافق اجمللس األوروىب على مفهوم  2159مارس  54خالل تقدًن تدريبات بالتعاون مع بعثة األمم اظتتحدة ىناك. وَب 

ة َب إصالح قطاع الدفاع َب أفريقيا الوسطى. وَب خطاب بتاريخ للمساقت EUTM RCAإدارة األزمة للعملية احملتملة 
االحتاد األوروىب لنشر  Faustin-Archange Touaderaدعا رئيس أفريقيا الوسطى فوستُت تواديرا  2159مارس  91

ل أبري 55بعثة تدريب عسكرى َب بالده، وسرعان ما استجاب االحتاد األوروىب حيث قرر غتلس االحتاد رشتيا َب 
ظتدة عامُت من أجل مساعدة اضتكومة  EUTM RCAإنشاء بعثة التدريب العسكرى َب أفريقيا الوسطى  2159

)بالتنسيق مع بعثة األمم اظتتحدة( َب تنفيذ إصالح قطاع األمن، واظتساعدة َب بناء قوات دفاع حديثة وفعالة ومتوازنة 
عثة ػتل العملية االستشارية العسكرية األوروبية َب أفريقيا إثنيا وقابلة للمحاسبة بشكل دنتقراطى. وقد حلت ىذه الب

    .(59) 2159يوليو  59الىت انتهى تفويضها َب  EUMAM RECالوسطى 

 Inter-Institutional Cooperation التعاون ذات الطابع المؤسسى مع االتحاد األفريقى( 5)
ستوى بُت اللجنة السياسية واألمنية التابعة لالحتاد وَب ىذا اإلطار نتكن اإلشارة إىل اضتوار السياسى رفيع اظت

، وكذلك اجتماعات (PSC)وغتلس السلم واألمن األفريقى  EU Political and Security Committee (PSC)األوروىب 
. وقد ساعدت ىذه College-to-College Meetings (C2C)ىيئة اظتفوضية األوروبية مع ىيئة اظتفوضية األفريقية 

ديات على تبادل اآلراء السياسية ووجهات النظر حول بعض األزمات والقضايا اظتطروحة على جدول أعمال اظتنت
اصتانبُت وعلى رأسها قضايا السلم واألمن. وَب ىذا اإلطار قامت اللجنة السياسية واألمنية التابعة لالحتاد األوروىب 

بإجراء زيارة مشًتكة إىل ماىل، وكان ذلك إشارة إىل  2151َب فرباير عام  (Two PSCs)وغتلس السلم واألمن األفريقى 
 . (54)التعاون اظتؤسسى بُت اصتانبُت َب إدارة األزمة 

َب بروكسل للمرة السابعة، وناقشا عدة قضايا من  2154مايو  51قد اجتمعا َب  (Two PSCs)وكان اصتانبان 
 : (51)بينها ما يلى 

ستقرار اظتمتدة من الساحل األفريقى حىت القرن األفريقى، مبا َب ذلك أوضاع األزمات والتهديدات للسلم واال -
الصراعات َب جنوب السودان وماىل وأفريقيا الوسطى، باإلضافة إىل قضايا انتشار األسلحة الصغَتة واطتفيفة واإلرىاب 

 واضتدود واعتجرة.
 تعزيز بناء القدرات األفريقية َب غتال السلم واألمن. -
 . PSC to PSC Cooperationعاون بُت اصتانبُت وتعزيز الت -
 قضايا أخرى ذات صلة بالسلم واألمن َب أوروبا )أوكرانيا(. -

والذى عقد َب السابع  C2Cوخالل االجتماع الدورى الثامن ظتفوضية االحتاد األفريقى ومفوضية االحتاد األوروىب 
ديات اظتشًتكة اضتالية للقارتُت وكذلك اجملاالت اطتمسة َب أديس أبابا، تركزت اظتناقشات على التح 2159من أبريل 

وىى بالًتتيب السلم واألمن، والدنتقراطية واضتكم اصتيد وحقوق  2159-2154ذات األولوية َب خارطة الطريق 
خالل اإلنسان، التنمية البشرية، النمو والتنمية الشاملة اظتستدامة والتكامل القارى، والقضايا العاظتية والطارئة. و 
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اظتناقشات أكد اصتانبان غتددا إدراكهما التام بأن أوروبا وأفريقيا يواجهان خطرا مشًتكا وىو اإلرىاب، وأن االستجابة 
اظتشًتكة من اصتانبُت ىى فقط الىت نتكن أن تكون فعالة َب ىذا اإلطار. وعلى صعيد ذكرى أحداث اإلبادة اصتماعية 

دت فيدريكا موغَتيٌت أنو ال نتكن أبدا أن ننسى ضحايا ىذه اإلبادة اصتماعية ، أك5554الىت وقعت َب رواندا َب عام 
 .    (59)اظتروعة والبالغ عددىم مليون شخص، وؿتًتم ذكراىم ونؤكد أن مثل تلك اإلبادات لن حتدث غتددا 

 المحور الرابع

تحقيق السمم إمكانية إقامة شراكة حقيقية بين االتحاد األوروبى والصين لمساعدة أفريقيا فى 
 واألمن األفريقى

اعُتربَ التعاون حول أفريقيا ميدانا رئيسيا للشراكة االسًتاتيجية بُت االحتاد األوروىب والصُت الىت أقيمت َب عام 
" للشراكة Soft Test Case، وذىب بعض الباحثُت األوروبيُت إىل أن أفريقيا صارت مبثابة "اختبار ناعم 2119

صُت واالحتاد األوروىب. وقد كانت السمة الغالبة للموقف األوروىب حيال الوجود الصيٌت َب أفريقيا االسًتاتيجية بُت ال
قرارا حاشتا بشأن السياسة الصينية جتاه  2118ىى توجيو االنتقادات، وَب ىذا اإلطار تبٌت الربظتان األوروىب َب أبريل 

د الطبيعية األفريقية، وهتدد باستدامة ديون القارة من خالل أفريقيا، ووصفها بأهنا هتدف باألساس إىل استغالل اظتوار 
القروض الصينية اظتفرطة، وأن مساعداهتا غَت اظتشروطة تقوض مساعى االحتاد األوروىب لتعزيز اضتكم اصتيد َب أفريقيا، 

ُت من ىذا القرار وأن االقًتاب الصيٌت يعكس المبااله حيال اظتعايَت البيئية واالجتماعية. ومن جانبها تذمرت الص
وأشارت إىل الدور البّناء الذى لعبتو َب أفريقيا، وأكدت أن ىذه اظتزاعم األوروبية ال أساس عتا. وذىب ػتللون صينيون 
إىل أن ىذه اظتواقف األوروبية مدفوعة باألساس باظتخاوف من تقلص النفوذ األوروىب َب أفريقيا والعامل، السّيما وأن 

بدأ  2118َت اظتشروطة جعلت اقًتاب اظتساعدات األوروبية اظتشروطة غَت جذاب. وَب أكتوبر اظتساعدات الصينية غ
اظتوقف األوروىب يشهد حتوال ملحوظا حيال السياسة الصينية جتاه أفريقيا، حيث قدمت اظتفوضية األوروبية مبادرة 

س لالنتقاد واظتواجهة وإفتا للتعاون الربارتاتى للتعاون الثالثى األوروىب الصيٌت األفريقى، وكانت ىذه اظتبادرة سعيًا لي
 .(59)العملى مع الصُت 

وقد جاءت اظتبادرة بعنوان "االحتاد األوروىب، أفريقيا، الصُت: ؿتو اضتوار والتعاون الثالثى"، وأكدت أن ىناك 
اصتانبُت قد اعًتفا بذلك خالل مصلحة مشًتكة قوية لالحتاد األوروىب والصُت َب تعزيز التنمية اظتستدامة َب أفريقيا، وأن 

، ورّحب قادة الطرفُت مبزيد من التعاون العملى بينهما 2119نوفمرب  28القمة العاشرة بينهما الىت عقدت َب بكُت َب 
من خالل آلياهتما القائمة للتعاون مع أفريقيا على ؿتو يساىم َب حتقيق السلم واالستقرار والتنمية اظتستدامة على أساس 

 Pragmatic andة واظتنافع اظتتبادلة. واقًتحت اظتبادرة الىت قامت على أساس االقًتاب الربارتاتى والتقدمى اظتساوا
Progressive Approach  أن يركز التعاون الثالثى َب اظترحلة األولية على اجملاالت الىت تعترب أساسية بالنسبة لالستقرار
 : (58)والتنمية األفريقية، وىى 

من َب أفريقيا، باعتبارقتا من اظتتطلبات األساسية للتنمية، وأن من مصلحة األطراف الثالثة )أفريقيا، السلم واأل -
االحتاد األوروىب، والصُت( التعاون لتعزيز االستقرار والرخاء َب الدول األفريقية، والعمل مع االحتاد األفريقى واألمم 
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واظتساعدة مع عمليات حفظ السلم التابعة لالحتاد األفريقى، وبناء  اظتتحدة لتعزيز تطوير آلية السلم واألمن األفريقى
 القدرات األفريقية والتدريب.

دعم البنية األساسية األفريقية باعتبارىا العمود الفقرى للتنمية والتجارة واالستثمار، والتعاون بُت الصُت واالحتاد  -
 األساسية األفريقية. األوروىب للمساقتة َب توفَت االحتياجات العديدة للبنية

 ة.اإلدارة اظتستدامة للموارد الطبيعية والبيئ  -
 .زيادة إنتاجية القطاع الزراعى وحتقيق األمن الغذائى -

ورغم ىذه اظتبادرة )وغَتىا( من جانب االحتاد األوروىب ووجود غتاالت َب أفريقيا نتكن بالفعل التنسيق بُت 
لك مواجهة التحديات اظتختلفة الىت تؤثر على السلم واألمن األفريقى، إال أنو مل اصتانبُت واحراز تقدم فيها، مبا َب ذ

يتحقق تقدم حقيقى على صعيد التعاون األوروىب الصيٌت َب أفريقيا، وكذلك يبدو مستقبل ىذا التعاون قادتا إىل حد 
وروىب واظتنظور الصيٌت َب التعامل مع بعيد؛ وىذا يرجع ألسباب عديدة َب مقدمتها االختالفات اصتوىرية بُت اظتنظور األ

 القارة األفريقية وسبل معاصتة أزماهتا ذات الصلة بالسلم واألمن.
وعلى اصتانب األفريقى، ىناك مزايا تعود على القارة األفريقية من التنافس األوروىب الصيٌت على اظتوارد األفريقية، 

أرباح أكثر، ودعم اظتوقف التفاوضى للقارة، وقلة االعتماد على قوى من بينها زيادة أسعار اظتواد اطتام األفريقية وجٌت 
اضتقيقى  -. ولعل ىذا يساعد على فهم وتفسَت ظتاذا اظتوقف األفريقى(55)دولية بعينها، وقلة التبعية للقوى التقليدية 

 بوجو عام غَت مرحب بالتعاون األوروىب الصيٌت َب أفريقيا. -وليس اظتعلن

 المحور الخامس

 ييم السياسات واآلليات األوروبية وآثارها عمى فرص إحالل السمم واألمن األفريقىتق

رغم بلورة االحتاد األوروىب اسًتاتيجيات ؼتتلفة واستخدام آليات متنوعة لتعزيز السلم واألمن األفريقى، إال أن 
حتاد من ناحية، ومع التحديات الدور األوروىب ظل ػتدودا وغَت فاعل بالقدر الكاَب الذى يتالءم مع امكانيات اال

األمنية اظتتنوعة الىت جتتاح القارة األفريقية من ناحية أخرى. وىناك غتموعة من العوامل تؤثر سلبا على الدور األوروىب َب 
 أفريقيا بوجو عام وَب دعم وإحالل السلم واألمن األفريقى على وجو اطتصوص من بينها ما يلى:

موجودا ومهيمنا على االحتاد األوروىب )واالحتاد األفريقى(،  State-Centric Approachدولة اليزال اقًتاب مركزية ال -
وىذا ينعكس َب قيام الدول احملورية مبحاولة فرض رؤيتها على االحتاد، وقيامها َب بعض األحيان بأدوار تتعارض مع 

د، وىذا كتعل التحرك ذات الطابع اصتماعى توجهات السياسة اطتارجية لالحتاد، ناىيك عن إزدواجية األدوار واصتهو 
 واظتؤسسى ضعيفا وىشا.

مل يلتزم االحتاد األوروىب َب ؽتارساتو الفعلية مببدأ اظتلكية األفريقية الذى يعلنو ويتبناه، وخَت دليل على ذلك ما حدث -
 ال يتم وفق رؤية سياسية ػتددة َب ليبيا أثناء الثورة ضد نظام القذاَب، كما أن التمويل الذى يقدمو االحتاد األوروىب

 وواضحة وإفتا َب إطار برامج متنوعة ومتداخلة.
ىناك فجوة بُت اظتنظور األوروىب واألفريقى لقضايا السلم واألمن، فاظتنظور األفريقى اليزال ضّيقا ومنصبا باألساس  -

ون معاصتة حقيقية للمرض، أى دون على مواجهة األعراض اظتتمثلة َب التهديدات اآلنية للسلم واألمن األفريقى د
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معاصتة األسباب اصتذرية لتلك التهديدات. فضال عن أن نطاق االىتمام اليزال مًتكزا على أفريقيا مع أعطاء أقتية أقل 
 لألمن األوروىب والعاظتى.  

قيقيا بينهما، فاصتانب رغم اتفاق اظتنظور األوروىب واألفريقى َب الربط بُت التنمية واألمن، إال أن ىناك تفاوتًا ح -
األوروىب يعترب أن السلم واألمن واالستقرار وما يرتبط هبما من إصالحات سياسية ىى نقطة البدء لتحقيق التنمية 
االقتصادية اظتستدامة، بينما اصتانب األفريقى َب التطبيق العملى وبعيدا عن اظتواقف الرشتية اظتعلنة يرى أن نقطة البدء 

االقتصادية وحتقيق التنمية الشاملة واظتستدامة، وىذا سيؤدى بدوره إىل اإلصالح السياسى ومن ٍب  ىى حتسُت األوضاع
االستقرار والسلم واألمن. وىذا يساعد على تفسَت ظتاذا كان اصتانب األفريقى أكثر اؾتذابا وتأييدا للعالقات مع الصُت؛ 

 ادى.  حيث إن نقطة البدء َب النموذج الصيٌت ىى اإلصالح االقتص
أثر سلبا على فرص  ICCوجود خالفات بُت اظتوقف األفريقى واظتوقف األوروىب حول دور احملكمة اصتنائية الدولية  -

التعاون بُت اصتانبُت َب معاصتة بعض الصراعات األفريقية، فاالحتاد األوروىب يعترب أن احملكمة جزء مكمل لإلطار الدوىل 
. (511)ا تشجع على تطبيق اظتعايَت الدولية َب الصراعات وتشجع على جتنب الصراعات لبناء السلم واألمن والعدل، وأهن

َب حُت أن اظتوقف األفريقى َب غتملو يرفض التعاون مع احملكمة ويعترب أهنا باتت دتارس دورا سياسيا أكثر من كوهنا 
حملكمة انعكس سلبا على التعاون بُت أداة قضائية، وأهنا تستهدف باألساس القارة األفريقية. وىذا اطتالف حول دور ا

 الطرفُت َب إدارة اظتلف السوداىن.
ال تزال ىناك ؼتاوف أفريقية تظهر بُت اضتُت واآلخر من التبعية ألوروبا، وىذا يشّكل عقبة أمام تفعيل الدور األوروىب  -

 َب غتال السلم واألمن األفريقى، بل وَب أفريقيا بوجو عام وعلى كل اظتستويات. 

، فإذا كان االحتاد األوروىب والدول صحة فرضية الدراسةَب ضوء ما سبق، نتكن القول أن اظتمارسات الفعلية تعكس و 
 –األوروبية لديها رغبة حقيقية َب حتقيق السلم واألمن َب القارة األفريقية فعليها أن تدرك أن اظتدخل األكثر مالءمة 

زيادة التعاون اظتؤسسى مع االحتاد األفريقى، ومساعدتو َب تفعيل كل آلياتو ىو  -واألكثر قبوال لدى األفارقة َب تقديرى
وعلى رأسسها آلية السلم واألمن األفريقى، وكذلك طرح حزمة برامج تنموية حقيقية غَت مشروطة تساعد القارة على 

دى القادة والنخب السياسية حتسُت أوضاعها االقتصادية اظتًتدية. مع األخذ َب االعتبار أن توفر اإلرادة السياسية ل
الفاعلة َب الدول األفريقية ىو شرط ضرورى إلدخال اصالحات سياسية حقيقية، وكذلك البد من إعالء اظتصاّب 
الوطنية على اظتصاّب الضيقة الشخصية والقبلية، وىذا سيدفع َب هناية اظتطاف ؿتو إعالء مصاّب القارة األفريقية ككل 

ة وحدهتا، فمن غَت اظتعقول أن يسَت العامل َب اجتاه التكتل واالندماج وتسَت الدول األفريقية مبا َب ذلك استكمال مسَت 
 َب اجتاه التفتت واالنقسام
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Introduction 

African people were initially viewed as primitive people scattered in small 

groups and devoid of a definite system of organization. European soldiers and 

statesmen who engineered the conquest of Africa in the late nineteenth century liked 

to think of  themselves  as ambassadors of innovation and progress to a continent 

mired in timeless savagery. Contrary to these views, historical researches have 

demonstrated that several kinds of societies emerged with developed political and 

economic systems.  

A multiplicity of illustrations can be given on these kinds of African societies 

such as the Zulu empire that appeared from the ‗crushing‘ of the neighbouring tribes 

or ‗Mfecane‘ as it was known in Zulu;  the Jihad states of Al-hadj Umar, Ahmadu 

Seku an Samori in West Africa; the rejuvenated Solomonic empire of Ethiopia; the 

Sokoto empire of northern Nigeria; and the tribal political and economic organization 

the Ashanti empire notably chosen for our research purposes. Actually, the Ashanties 

(known also as Asantes) are a major Akan ethnic group of present-day Ghana, who 

founded a powerful militaristic empire to the north of the coastal areas of the Gold 

Coast, which had prevailed from the beginning of the eighteenth century to the end of 

the nineteenth. Since they have a history spanning several centuries and evolved a 

system that is perhaps the most highly developed among those found in West Africa, 

the Ashanties have the component features that are useful for the purposes of the 

enclosed study
(1)

.  

Among the most powerful and dominant Akan-speaking people of the Gold 

Coast (Ghana nowadays), the Ashanties seemed to have emerged within the forest 

region to make up well -organized groups of people able to control , to direct and to 

manage their day-to-day activities. Around the 13th century AD, the Ashanties and 

various other Akan peoples migrated into the forest belt of present-day Ghana and 

established small states in the hilly country around present-day Kumasi. During the 

height of the Mali Empire, the Ashanti and the Akan people in general, became 

wealthy through the trading of gold mined from their territory. Early in Ashanti 

history, this gold was traded with the greater Ghana and Mali Empires
(2)

.   

The Ashanties‘ economic strength enabled them to procure funding which they 

utilized to build an army, to build trade networks, and to increase their reputation into 

the region. However, how did such a vast empire come into existence? How did they 

build their economic strength within the region? And how did reputation help to 

safeguard them from hostile powers? Also it is important to understand why trade was 

an important force in the establishment of the Ashanti‘s economic power. Before 

answering these inquiries, an ethnic profile of the Akan of whom the Ashanti evolved, 

must first be undertaken. 
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 I.The Ashanti’s Ethnic Profile 

The Ashanti or Asante are a major ethnic group in Ghana. The ancient Ashanti 

migrated from the vicinity of the north-western Niger River after the fall of the Ghana 

Empire in the 13th century. Evidence of this lies in the royal courts of the Akan kings 

reflected by that of the Ashanti kings whose processions and ceremonies show 

remnants of ancient Ghana ceremonies. Ethno linguists have substantiated the 

migration by tracing word usage and speech patterns along West Africa. 

In the eighteenth century, the Ashanties were identified as people resulting from 

the amalgamation of five ethnic groups known as the Akans, the Ga, the Ewe, the 

Guan and the Mole -Dagbani who spread over three different regions of the Gold 

Coast. The Akans counted eighteen clans known as the Oyoko (considered as the 

Ashanti‗s royal clan ) , the Aduana, the Agona, the Asakyri , the Asenie, the Asona, 

the Bretuo, the Ekoona, the Dako, the Asokore, the Tena, the Dwum, the Atwea, the 

Adaa, the Kuona, the Atena, the Toa and the Abrade clans. In 1669, most of the 

Akans spread over the core of the forest region cal led the Tafo country. The members 

of the Oyoko clan were located in Kumasi, Dwaben, Kokofu, Bekwai, Nsuta. Thirteen 

other non-Oyoko clans were situated in Mampon, Asumenya, Ofinso, Adansi, 

Edweso, Kumawu, Denyaase, Kwahu, Akwamu, Denkyira, Wassa, Nzima, and Assin 

while the other four Akan clans were situated in the south east and the north west of 

Kumasi in Akim, Accra, Gyaman and Bono, respectively
(3)

.  

 

The Ashanti civilization extended from the Comoé River in the west to the Togo 

Mountains in the east.  Figure 1 shows an excellent depiction of the Ashanti‘s 

territory.  Kumasi is the Ashanti capital. The Ashanties are a conglomeration of the 

Akan people. They formed the Ashanti Empire or Asante Empire, also known as 

the Ashanti Confederacy or Asanteman (independent from 1701–1896). They 

grouped together in an effort to defeat the Denkyira, a hostile neighbouring clan
(4)

. 

Their ability to unite, overpower their enemy, and establish an empire speaks volumes 

about their belief in their natural ability to succeed and improve themselves. It also 

illustrates that the Akan people had to have shared a certain set of principles and 

values that united them even before they became a unified force in West Africa. One 

of their unifying themes was that the leader of each family or clans‘ power was 

symbolized by his possession of a stool, the Golden Stool. 
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Figure 1: Showing separate groups of people who shared the country of Ghana with 

the Ashanti. Boahen, Adu. Topics in West African History. Pearson Education Limited. 1986, 

p.150. 

I.Gold Trade in Pre-Colonial Ashanti 

   The geographical area which is comprised of modern-day Ghana has an 

abundant supply of gold. Figure 2 outlines the natural gold resources which existed 

throughout the country of Ghana and her immediate neighbours. 

 

 

Figure 2: A geographic map of Western Africa depicting the abundant distribution of 

gold deposits within the country of Ghana. Daaku, K. Y. Trade and Politics on the Gold 

Coast, London. (1970), p.60. 
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The rise of the Ashanti Empire as being directly linked to a single trade asset as 

follows, ―The rise of the early Akan centralized states can be traced to the 13th 

century and is likely related to the opening of trade routes established to move gold 

throughout the region‖. Therefore, it is the Ashanti‘s trade in gold, which should be 

examined in detail beyond any other area of their trade economy. Without this trade 

asset, the Ashanti may not have been able to branch out into other trade areas and 

would not have had the economic and financial stability to blossom into an 

established civilization
(5)

. 

A closer re-examination of Figure 2 will clarify the answer to the question 

concerning how the Ashanties came to be one of the largest traders of gold in Africa. 

Figure 2 clearly shows that the great abundance of all gold deposits within Western 

Africa lay directly beneath the territory, which the Ashanties came to settle. No other 

known area in West Africa exists where the gold deposits are so densely concentrated. 

The vast abundance of gold in this small region enabled the Ashanti people to trade 

this asset with a seemingly inexhaustible supply line. In contrast to the other main 

trade items that the Ashanti utilized to expand their network, gold is unique in 

multiple ways. 

The most important property of gold which distinguishes it from other trade 

commodities is that gold is not necessary to sustain life. There is no human need for 

gold which could explain its high demand throughout Africa which allowed the 

Ashanti to trade this asset as vigorously as they did. Therefore, the question must be 

asked: At such a time in human history when obtaining food and merely surviving 

captured the majority of a human being‘s time, what would drive a person to waste a 

good deal of their hunting and gathering time mining, cleaning, and hoarding an asset 

which seems to have no direct value to human life? In other words, what is the value 

of gold in pre-colonial Africa? More importantly, who determined its value and who 

were the people who were willing to trade with the Ashanti for this asset. After the 

answers to those questions have been established it is equally important to explain 

how the Ashanti‘s gold trade allowed them to build trade networks across Western 

Africa and how those trade networks opened the door for them to multiple new areas 

of trade. For it is the trade networks which the Ashanti established which allowed for 

an economic expansion and reputation which sustained them for so long. 

The earliest mention of the metal, gold; is in stories, which state that Neolithic 

man discovered nuggets of gold in riverbeds around the 6th millennium B.C.E.; 

however, they didn‘t find the metal to be strong enough to be useful for any of their 

present needs and therefore, did not develop methods of utilization for this metal. It 

has been estimated that the majority of a person‘s working hours were spent finding, 

collecting or hunting, and preparing food; before hierarchical structures were formed 

in societies
(6)

. 

After hierarchical structures were formed in societies, the few people at the top 

now had a large portion of their day free from food-related activities. The Egyptian 

civilization is a good example of the first well-documented hierarchical structured 

society. It was therefore, not until the time of the ancient Egyptian civilization that 

gold became a commodity to be regarded as valuable by humankind. By the time of 

the Egyptians, people within the society had divided themselves into different 

economic classes. Some, like the ruling families of Egypt were so wealthy compared 
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to the rest of society that they were able to hire people to take care of all their needs. 

This ‗freeing up‘ of their time allowed them to focus on more trivial matters. This is 

when objects of beauty became valuable to the world because, the wealthy were 

willing to pay money to obtain them and the poor needed the money to purchase food 

so that they too could extract themselves from the daily activity of food procurement. 

The malleability of gold enabled the poor to wield the gold that they mined 

from the ground into innumerable objects that they then could sell for money to the 

ruling classes of Egypt. As the wealthy were willing to pay greater and greater 

amounts for gold objects, the ‗value‘ of gold increased. Now people began using 

some of that money obtained from their gold craft to purchase the necessary labour 

force to mine ever-increasing amounts of gold and to help them craft the metal. 

Eventually, because gold is a finite natural resource; the source of gold would become 

exhausted in the immediate area. These craftsmen, not willing to end their lifestyle 

began trading at greater and greater distances for their desired metal. As these trade 

routes branched out across Africa; the value and reputation of gold correspondingly 

increased. This reputation and value had spread to such a degree that gold maintained 

its status even after the Egyptian empire collapsed. Smaller hierarchical civilizations 

throughout Africa consisted of 

leaders who imitated the Egyptians‘ love of gold and helped to maintain the 

gold trade throughout the African continent. It is a continuation of this tradition, 

which enabled the Asante to begin trading their gold deposits to other civilizations 

across Africa for a considerable profit. 

After the fall of the Egyptian empire many smaller scaled civilizations came 

into existence throughout the continent. A number of these traded with the Ashanti for 

their gold deposits and were instrumental in building up the Ashanti‘s wealth and 

reputation. Before, examining who traded with the Ashanti let us first consider how 

the Ashanti discovered their gold deposits and how they mined the gold from these 

sources. 

The Ashanti first discovered their territory containing gold deposits in the 14
th

 

century near the Bono Manso area of Ghana. Figure 3 depicts this region in the north-

western section of the country, just south of the Black Volta River
(7)

. The gold 

discovery in this region encouraged local trade and small trading towns began to 

emerge and take root around the area. Figure 3 lists trade towns such as Begho and 

Wenchi as examples of towns which were able to emerge from the economic boost 

which the local gold trade brought to the region. 

This gold discovery in the 14
th 

century did not lead to an immediate economic 

boon for the Ashanti for two reasons. First, the Ashanties lacked the knowledge of 

how to exploit this gold deposit for its maximum potential. There are several methods 

to mine gold each leading the miner to higher yields for smaller amounts of effort. At 

the beginning of Ashanti‘s gold history they only utilized the most inefficient means 

of gold mining; that is they panned for gold. Panning for gold involves sifting through 

the sediments of riverbeds randomly in the hopes that the miner will visually be able 

to detect the presence of gold in their filter. Secondly, the Ashanti‘s trade routes were 

only roughly developed through Ghana and its vicinity at this time. Therefore, as the 

gold trade developed the trade routes developed simultaneously. 
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   The mining of gold was open to every common citizen within the Ashanti 

Empire. Each miner was simply required to pay a two-third payment of the gold 

mined to the king. This open-ness encouraged the Ashanti people to discover more 

gold deposits for themselves and to trade as extensively as possible so that they could 

build their own personal wealth. 

 

Figure 3: Illustrates the Ghanaian area of Bono Manso; where gold deposits were first 

located within the country by the Ashanti in the 17th century. 

It was not long before many other major gold deposits were discovered 

throughout Ghana. The locations of these sites are depicted in Figure 3. The king‘s 

refusal to demand a complete monopoly over the gold trade also allowed for the 

miners to develop a protective ownership of the land and a loyalty to the king. This 

discouraged revolts against the king‘s power and instead led to the surrounding Akan 

peoples‘ willingness to defend the Ashanti territory if necessary. As more people 

actively participated in the gold trade a net of people grew surrounding the capital of 

Kumase who felt loyal to the king and were willing to fight to protect the king‘s gold-

rich territory; their gold-containing territory. The buffer zones protected the Ashanti 

Empire from possible hostile enemies because, it meant that the enemy would have to 

push through more and more Ashanti-friendly land before it could reach Kumasi and 

overthrow the government. This made it increasingly unlikely that a foreign power 

would choose this option to obtain the resources they wanted thereby, leaving them 

with no other option but to trade with the Asante for their needs. In turn, this led to a 

widening of the buffer zone and the pattern continued throughout West Africa until 

the European invasion whose effects will be discussed later on. 
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As more and more gold was discovered, the Ashanti‘s reputation as suppliers of 

gold spread throughout Africa. The two main areas within Ghana at which the natural 

gold deposits were the most highly concentrated are Aowin and Wassaw. The 

locations of these two regions are illustrated in Figure 4. With the discovery of these 

two much larger gold deposits the king of Ashanti began to place additional 

restrictions on trade
(8)

. 

 

Figure4: Kwame Arhin , ―Gold Mining and Trading among the Ashanties of Ghana ‖, 

African History,V.23, p.98. 

The major change which was exacted is that the only trade route that would be 

maintained from the southern two gold containing regions to the north of Ghana; 

would intersect through the capital, Kumase. This decision to invest in the 

maintenance of trade routes is important in a country such a Ghana, whose climate is 

mostly of a tropical rainforest. The rate of agricultural growth in a rainforest 

environment is extremely high. 

Without continual maintenance, in regards to clearing the road from plant 

growth, the trade routes would quickly become overgrown. This overgrowth would 

make it difficult for the traders to transverse large quantities of trade goods through 

the rainforest environment. It was in this way that the king ensured that all mined gold 

could be calculated and the correct amount of the two-thirds royal contribution would 

be obtained from all gold trade.46 This combination of bottlenecking the trade 

through Ghana but, still allowing the Akan peoples to openly mine, collect, and trade 

gold is what ultimately led to the Asante‘s economic boon which sustained their 

civilization for centuries. 

Figure 5 illustrates how the Ashanti king‘s decision to only maintain trade 

routes that led through Kumasi, resulted in a bottleneck in the trade networks that 



 يا""مستقبل الصراعات, وبناء السلم يف أفريق الثالثاحملور         فريقيا: آفاق جديدة"    أ املؤمتر الدويل السنوي "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
543 

 

developed throughout Ghana; allowing the Ashanti monarchy to control and gain 

direct wealth from the trade. 

  Soon all other aspects of trade which developed as offshoots of the gold trade 

were treated in a similar manner to the great benefit from the Ashanties. These other 

trade offshoots will be discussed shortly. Other major empires within West Africa 

soon came to trade extensively with the Ashanti for their gold. 

 

Figure 5: Illustrates how all major trade routes between the north and the south of the 

country of Ghana had to pass through the Ashanti capital of Kumasi. Lewin, J. Thomas, 

Asante Before the British, The Regents Press of Kansas, Kansas, 1978, P.11. 

Trade first spread directly around the Bono Manso region, north of Kumasi, 

which is where the first gold deposits were discovered; resulting in the development 

of trading towns such as Begho and Wenchi. Djenné a city in the modern day country 

of Mali was under the control of the Songhai Empire in the 15th century and traded 

extensively with Bono Manso trade towns for gold. 

After the two main gold producing regions to the south of Kumase, Aowin and  

Wassaw were discovered; the king enacted the bottleneck on the trade route 

throughout most of Ghana. When this occurred it resulted in a dispersion of the 

people from the trading towns, and an extension of the trade routes outside of West 

Africa. Two main geographic areas which traded extensively with the Ashanti for 

gold, also traded with them for a much needed but, non-existent commodity within 

the Ashanti‘s territory, brass. 

When the Ashanti began to trade with the Mauritanians for their brass objects; it 

was one of the ….many which were exchanged. It quickly grew in popularity among 

the Ashanti Empire the Akan people in general, and neighbouring tribes. Because the 

Ashanti would exchange gold in the form of gold dust, as their form of currency, a 

system developed in which gold dust was carried around in these brass boxes 

throughout the Ashanti Empire. 
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Figure 6 depicts examples of the brass boxes. 

 

 

 

Figure 6: Elaborately decorated brass boxes used to store and transport gold dust as 

currency within the Ashanti Empire and Western Africa. Spoons used to place the gold dust 

into the boxes. McLeod, M.D. ―Gold weights of Asante‖ African Arts, Vol. 5, No. 1 

(Autumn,1971), pp. 8-15.  

During trade transactions, these brass boxes were placed on one side of a scale. 

Then weights of varying shapes and sizes, with known weight values; were placed on 

the other side of the scale. The gold dust was then spooned into the boxes using the 

special spoons, until the appropriate weight was reached. Figure 6 also illustrates an 

example of the spoons used during these transactions. It was in this way that the 

Ashanti counted out their currency. Figure 7 displays examples of some of the 

numerous shapes and forms that monetary weights were crafted into. 
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Figure 7: Gold weights used to measure the quantity of gold exchanged during trade 

transactions. McLeod, M.D. ―Gold weights of Asante‖ African Arts, Vol. 5, No. 1 (Autumn, 

1971), pp. 8-15.  

When the traders passed through Kumasi, they stopped to have their gold 

weighed by the king. The gold weights he used were two thirds lighter than the 

traders‘ weights. The difference is what the king would take as his share from the 

traders. All the Ashanti traders owned their own set of gold-weights. Throughout the 

Ashanti kingdom when a boy reached ‗the age of discretion‘ his father would give 

him a small amount of gold dust and his own set of gold-weights along with miniature 

spoons so that he could learn how to measure the gold, trade with it, and to signify his 

passage into adulthood. This practice illustrates the importance, which the Ashanti 

people had on trade. These weights were passed down in a matrilineal line of descent 

through the family. The family set of gold-weights was highly valued and kept 

carefully wrapped in leather or cloth when not being used. In some instances, the 

gold-weights would be buried alongside the owner. These boxes and weights were 

named Ashanti gold weights and even though modern day Western Africa has 

switched to paper currency and the units or values in this gold weighing system of 

measurements have been largely forgotten; the gold weights and brass boxes can still 

be found in numerous households as keepsakes of their heritage. 

While it was very common for the trade to consist of simply gold dust and gold 

nuggets, the Ashanti also created innumerable gold objects that they traded. Because 

of their gold designing, this civilization developed a technique known as lost wax 

casting which allowed them to mould the molten gold into designs of their choosing. 

The Ashanti quickly exploited this technique with all other forms of metal such as 



 يا""مستقبل الصراعات, وبناء السلم يف أفريق الثالثاحملور         فريقيا: آفاق جديدة"    أ املؤمتر الدويل السنوي "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
546 

 

silver, copper, and bronze. The lost wax-casting technique involved creating a mould 

of the design from beeswax. Then, from the beeswax mould, a mould made from 

palm-nut fibre would be crafted. Next, more wax would be poured into this palm-nut 

fibre mould and allowed to solidify. Then, a ceramic-like mixture is coated onto the 

wax mould and this is allowed to harden. The beeswax is then melted away leaving 

only the negative space of the original. Lastly, the molten metal is poured into a 

hollow shell and once this hardens the metal object is extracted from the mould and is 

complete.68 Figure 11 shows locks which were moulded using the technique of lost 

wax-casting. The lock on the right is in gold but the lock on the left in made from 

silver. This lost wax-casting technique was utilized for many different types of metal 

throughout the Ashanti Empire. On the contrary, the Ashanti used the gold trade and 

the routes developed across West Africa from the gold trade to branch out into several 

other areas including that of the kola trade. 

III. Kola Trade in Pre-Colonial Ashanti 

The Ashanti‘s trade profits were dictated by the quantity and quality of goods 

that they exported and imported. They would commonly import salt, fish, iron tools, 

and silk cloth. The Asante extensively exported gold, palm oil, rubber, ivory, kente 

cloth, and kola nuts. The trade that they developed regarding the kola nut is unique to 

the region of West Africa. The high perish ability of this produce acted to restrict the 

trade distance that the Asante could operate within to sell this particular commodity. 

Kola nuts in general are native to the forests of West Africa and have been 

cultivated widely in the American tropic region of the West Indies and Brazil for 

centuries. This tree belongs to the cocoa family but, more specifically is a member of 

the species called, Sterculiaceae. This foot tall tree species produces two-inch nuts, 

which technically speaking are actually seeds that grow enclosed in protective 

coverings which develop into a variety of shapes and colors.73 The three most 

common colourings of the nuts are a red-grey colour, a brown colour and a speckled 

white colour. The leaves of the tree are oblong and strongly resemble the chestnut tree 

leaves in their shape and colouring. 

Four edible types of kola species are grown the forests of Ghana. C. acuminate 

and C. verticillata were grown in the forests of Yorubaland. The Yoruba people 

created the Oyo Empire located to the east of present day Ghana. The first variety, C. 

acuminate was predominately used in local trading markets and the second variety, C. 

verticillata enjoyed exports to Borneo and the central Sudan. C. verticillata is known 

for its slimy texture and therefore, was mainly used in cosmetics and did not fare quite 

as well as the other varieties in the Ashanti trade markets. C. anomala was only native 

to Bamenda which is located in the modern day country of the Republic of Cameroon. 

Geographically, this country is far removed from the Ashanti Empire, consequently, 

little trade was established with this variety, and as a result, this nut species did not 

drive a strong profit with Ashanti‘s neighbours. The variety that did capture the most 

profit was the most admired variety, C. nitida. The C. nitida variety has a limited 

native growth zone in the forests west of the Volta River. The Volta River runs 

directly through the heartland of Ghana. This species of kola nut became the greatest 

trade asset to the Ashanti people, primary due to the geographical growth location of 

the nut in West Africa
(9)

.  
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   However, how did the nut species grow to such popularity in West Africa and 

were the Ashanti the first to recognize the economic power of such a small nut? The 

answers to these questions have been well documented and it is of importance to the 

history of Ashanti‘s trade to understand the kola nut‘s history in West Africa. 

 

Figure 8: The kola nut variety, C. nitida inside its protective pod (left) and removed 

from the pod (right). Ford, Martin. ―Kola Production and Settlement Mobility among the Dan 

of Nimba, Liberia,‖ African Economic History, (1992), www.jstor.org (accessed October 19, 

2008), p.55. 

Several hundred tons of nuts were traded each year by the Ashanti to northern 

regions; the same northern regions comprising the area of Mauritania which traded 

with the Ashanti for gold in exchange for brass. At first, the northerners travelled to 

Ashanti to trade livestock, iron agricultural tools, salt, and brass, for gold. Exchanging 

these bulky items for gold dust left a lot of excess space available to the northern 

tribes on their return trip; therefore, they supplemented the gold dust with other 

commodities in the region, which they hoped to sell once they returned home. The 

major commodity which grew in popularity from this practice was the kola nut. The 

Ashanti traded this nut with the northern tribes mainly for iron agricultural tools, 

livestock, textiles, brass, and salt. One of these northern tribes, the Kooroko 

blacksmiths of Wasulu traded iron through the trade routes, which connected Ashanti 

to the savanna. This trade relationship was highly important for the Ashanti 

civilization. It grew to be their main source of all iron tools in general. This 

relationship allowed the Ashanti to focus their own production time on other assets 

which would bring them a larger profit for their efforts; mainly the mining of gold. 

Several thousand tons of kola nuts were traded with varying other parts of West 

Africa by the 16th century; however, trade with the Funji Empire of the Sudan did not 

fare as well as could have been expected due to the extreme perish ability of the nuts. 

With the arrival of the Portuguese in the late 16th century; kola trade on the 

coastline grew to a minimum of 225 metric tons per year. The kola sold along the 

coastline to the Europeans was sold at a much higher price than kola sold to the 
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Ashanti‘s neighbours via inland routes. In addition, due to the high rate of spoilage of 

the nuts, the Europeans could only transport limited quantities. These two reasons 

assured that the interior kola trade was on a much larger scale then the coastline kola 

trade. Besides the nut lightweight and esteemed flavour, the nuts had other attributes 

that made them Kola nuts were consumed for hundreds of years by people due to the 

beneficial effects they conduce. The Ghanaian people have a proverb that says, ―All 

plants are medicinal but, if you don‘t know you say some are useless.‖ This saying 

developed from the Ashanti people‘s recognition of the beneficial effects, which the 

kola nut had on their society as a whole and on the health of the individuals who 

consumed them. It was well known throughout West Africa that the kola nuts had the 

ability to help people fight fatigue and to ease hunger. It was not until recently 

however, that science was able to determine what chemicals were present in the nuts 

that led to this effect in the human body. 

The kola trade in the region strengthened the economic backbone of the Ashanti 

allowing them to provide security along the trade routes and throughout their territory, 

which led to an increase in trade. As the trade of gold with other regions of Africa had 

led to the trade of kola nuts, the trade of kola nuts led to the trade of other 

commodities. The Ashanti‘s trade market in this one area also encouraged them to 

diversify in their trade.  

The Ashanti also increased their reputation across the continent of Africa by 

extending their trade network to such far-reaching partners as the Bornu of the Lake 

Chad region. This allowed even further distanced groups of potential rivals to the 

Ashanti, to perceive them as trading partners, rather than as enemies. 

III. Disruption of Pre-Colonial Ashanti Economic Power 

Strong trade assets drove the Ashanti Empire to flourishing economy, emerging 

trade routes, and cloistered off from foreign hostilities by protective buffer zones 

around the capital of Kumasi. The Ashanti Empire expanded over smaller neighbours 

in Ghana and absorbed them into their state. 

In 1471, the Portuguese people sailed down to the West African region of 

Ghana. The resources which they discovered there enticed them to build the first 

European trading post in 1482. The Portuguese exported so much gold from the 

Ashanti Empire that the region quickly became known as the Gold Coast. During the 

next few centuries the Ashanti were able to effectively manipulate the Portuguese 

traders by denying them access to the interior of Ghana. This forced the majority of 

the trade relations which the Portuguese conducted to go through the Asante as the 

middlemen in the transactions. This action by the Asante king allowed the Empire to 

maintain their control in the region. 

In 1642, the Portuguese trading post was captured by the Dutch and by the early 

1700‘s the largest trade commodity in West Africa had shifted from gold to slaves. 

After, the early 1700‘s other European nations began building their own trading posts 

along the coastline of West Africa completely controlling the coastline. The Ashanti 

Empire remained a strong force in the interior of the West African region. However, 

the Ashanti‘s control over the coastal regions was waning and in conjunction, the 

European powers were gaining considerable influence over the coastal peoples 

especially, the Fante. The growing ability of the British to influence the coastal 
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peoples developed after 1717 when it became a practice by the Ashanti leaders to 

exclude newly integrated ethnicities from any positions of power within the 

government, this made many feel less loyal to the Ashanti and therefore, allowed 

outside influences to negatively intrude and influence the minority groups within the 

Ashanti territory. In 1807 Great Britain outlawed the slave trade. The British now 

turned their exploitation of the West Coast from slaves to other natural resources. 

When slaves were the main trade commodity, the British would hire coastal Africans 

to bring them slaves from the interior of West Africa. This encouraged the British to 

remain on the coastline of West Africa. However, the shift in trade commodities, due 

to the outlawing of the slave trade; also resulted in a shift in the British intrusion 

patterns. No longer satisfied with their coastal trading resources; the British dug 

further into the interior of the West African territory. Soon they came into conflict 

with the Ashanti Empire for trade resources. ―Declining trade relations and disputes 

over the Fante region caused friction over the following decade and led to warfare in 

the 1820s‖.
 (10) 

In 1874, the British attacked and destroyed Kumasi. By 1896, they had defeated 

the Ashanti and made their confederation a protectorate. In 1902, the British officially 

made Asante part of their Gold Coast crown colony. The Golden Stool represented the 

people, the soul of the nation and the good fortune of the nation. 

When the British defeated the Ashanti Empire and attempted to develop control 

over the Asante people, they were quick to recognize the importance of the stool, but 

misunderstood it: 

The importance of the stool was crudely grasped by the British at a time of 

aggressive imperial expansion. In 1900, the British Governor of the Gold Coast, Sir 

Frederick Hodgson, demanded the Golden Stool in the most offensive manner 

possible at a meeting of Ashanti chiefs.  

When Hodgson demanded the stool be brought to his residence it caused an 

uprising of Ashanti which only furthered their loyalty to the stool as a symbol of their 

unity. This feeling of unity was deeply implanted within the Ashanti‘s soul due to the 

gold trade and the king‘s refusal to monopolize the trade thus, allowing the Ashanti 

people to develop a sense of ownership of their gold rich territory
(11)

. This is one 

aspect of Ashanti‘s culture which the British managed to strengthen instead of destroy 

when the Governor demanded the golden stool and incited the anger of the people. 

An Ashanti Confederacy Council was established under British rule in 1926, 

and the Asantehene was restored as a figurehead sovereign. Effective 1935, Britain 

ruled the Ashanti separately under the title of the Ashanti Confederacy. The Ashanti 

population currently stands at about 10 million people. 
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Conclusion 

The Ashanti civilization has endured for centuries within a continent which has 

an indisputable reputation for instability. From the birth of their civilization, they 

uniquely positioned themselves as doorkeepers to trade, within and through the 

country of Ghana. 

This position allowed them the ability to create buffer zones of peaceful peoples 

around their home territory and created for them reputable power across Africa. This 

reputation protected them further from hostile powers that chose to trade, instead of 

attempting to conquer them. It is therefore, a matter of importance to examine the 

main aspects of Ashanti‘s trade and to determine the relationship between the 

economic stability of the Ashanti civilization and its relations with their neighbours. 

This study has shown that the Ashanti people of Ghana traded extensively in a 

wide variety of natural resources and manufactured products. Economically speaking, 

the relationship between the Ashanti and their neighbours was for a developing trade 

in West Africa. To facilitate this trade the Ashanti established a unique infrastructure 

between their territory and that of their trade networks. Their economic stability 

allowed them to exercise a great deal of control in the region which allowed them to 

further monopolize the trade profits. 

An overview of the Ashanti‘s origin was undertaken to provide insight for an 

appreciation of their humble beginnings. Explaining in detail their main trade assets; 

how they were procured, what they were traded to procure, and how the trade of each 

asset led to increased trade opportunities with other peoples and other commodities; 

this study will enable the reader to come to a deeper understanding of how the 

Ashanti were able to monopolize trade in Ghana. They were able to monopolize trade 

in such a way that their trade relationships grew into a symbiotic relationship between 

their economic stability and the consolidation of peaceful and long lasting 

relationships between them and their neighbours. The main trade commodities of 

importance to this history include gold, kola nuts, and many other such as salt, fish, 

and kente cloth etc... The study concludes with an overview of the last few decades 

leading up to colonization of Ghana by the British and reveals how the trade buffer 

which the Ashanti had built for themselves protected them from colonization but, in 

the end, ironically, led to the suppression of their power for a period of time. 
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Introduction 

Water is the main factor of life. There are estimated 263 international river 

basins covering 45.3% of our planet. Only 2.5% of the Earth's water is a freshwater - 

the amount needed for life to survive, Now with the global climate changes, which led 

the world to the outbreak phenomenon of water scarcity due to the rising temperature, 

and the increasing growth of the world's population accompanied with their rising 

demands for water supplies, the world has become suffering in many basin regions 

from lack of access to fresh water.
1
 

Many disputes took place in many river basins, which created serious problems 

to riparian states on political, economic, social, and environmental levels. These 

disputes caused instability, and threat to both regional and international peace and 

security. Unfortunately many researches expected these disputes to become common 

in the coming few decades. 

The impact of high population growth, the world economic crisis and the global 

warming makes it worse; the world rising temperature caused the rainfall and the 

evaporation to change their patterns. Extremes of drought and flooding will be 

expected often to happen, causing people displacement and conflicts. As a result the 

international community has paid great attention to such disputes in the river basins.
2
  

The Nile Basin Region is an example for disputes over water rights. As the Nile 

River is considered to be one of the longest and richest rivers on earth; the Nile 

stretches 6,650 kilometers, and passes through 11 countries: Burundi, Egypt, Ethiopia, 

Kenya, Rwanda, Sudan, South Sudan, Tanzania, Uganda, the Democratic Republic of 

the Congo (DRC) and Eretria as an observer. The volume of the Nile‘s annual flow is 

84 billion cubic meters. The Nile draws its water from three long rivers – the White 

Nile, the Blue Nile and the Atbara, which flows from North-West Ethiopia to the Nile 

in East Sudan.   

The Nile has been essential for civilization in Egypt and Sudan. Herodotus the 

Greek historian said that; this area of Egyptian land is "a gift of the Nile.‖, without 

that water, there would have been no food, no people, no state, and no monuments. 

The Nile River have a major impact on the interstate politics of the region through the 

years, as it is the only reliable source for renewable water supplies in the area. 

                                                           

1 ) The USGS Water Science School: Distribution of world‘s water in ,The World's Water, 

2 ) Randal Jackson: Global Temperature Latest Measurement : 2015 ,0.87 °C ,in Global climate Change vital 

signs of the planet, NASA's Jet Propulsion Laboratory | California Institute of Technology ,NASA, April 8, 2016 
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Problems starts to be more serious with the impact of the climate changes and the 

rabid raising rates of the population in the region, accompanied with the need for 

sustained developments and economic developments in all Nile basin states, which 

makes water issues very hard to handle.  

There has been a long history of threats and disputes in the Nile Basin. 

Downstream states, Egypt and Sudan argue that, they have historic rights due to 1929 

& 1959 agreements to the water upon which they absolutely depend. Upstream states 

think it is not fair for them not to be part of those agreements. Egypt always welcomes 

any sort of peaceful co-operation engagement with other Nile states to prevent future 

severe water scarcity, and any potential conflicts in the region that might threat its 

unity. The Ethiopian Grand Renaissance Dam (GERD) project, will make things 

worse for both Egypt and Sudan, and leaves the basin in one of the worst dilemmas 

that could ever happen at the regional level. 

This Paper will explain and analyze some important aspects involved this 

dilemma as follows : (a) the Nile basin agreements.(b) the International water law and 

the legal doctrines which controls dealing with transbounadry rivers, (c) the disputes 

over water resources in the Nile Basin Region , specially between the three countries 

of the Eastern Nile Basin ( Sudan , Ethiopia and Egypt) , (d) explaining each country 

`s point of view and their vision , (e) the paper will try to come to conclusion that 

might be a sort of help to end this dilemma .  

1- Nile Basin Agreements 

The Nile River has a major impact on the interstate politics of the region. The 

two prominent agreements (1929 & 1959) had governed the Nile‘s water allocations, 

and gave Egypt and Sudan Historical rights of the Nile‘s water.  A number of 

agreements pre- 1929 agreement, had awarded both countries rights to adjust the river 

and protect it from any projects can cause any harm to riparian states or to its 

environment, this includes the agreements signed between Britain and Ethiopia 

(1902), and the agreement signed between Britain and the Independent State of Congo 

(1906), the latter disallowing the construction of projects in the Congo along the 

Semliki or Isango Rivers. 

The 1902 agreement effectively sought to establish a border between Ethiopia 

and Sudan, while prohibiting construction along the Lake Tana shore, the Blue Nile 

and the Sobat Rivers, which could restrict the Nile‘s flow into Sudan. These 

agreements effectively granted Egypt and Sudan control over all upstream projects, 

thus have precipitated serious regional tensions. 

In 1929, the Nile Water Agreement was signed between Egypt and Britain, 

granting Egypt the right to inspect any upstream Nile-related water projects with the 

potential to compromise its river flow. The agreement was rationalized on the basis 

that Egypt is more dependent on the Nile than other Basin nations, which enjoy heavy 

rainfall, 

In 1959, Egypt and Sudan signed the Nile Water Agreement. Egypt was 

allocated a total (55.5 billion cubic meters) from the water volume of the Nile and 

thereby the ability to construct the Aswan Dam, while Sudan was allocated a (18.5 

billion cubic meters).   
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2- The International Water Law  

The International water law governing the use of international watercourses has 

been developed since the 19th century, when navigation was the only option to 

transport people and merchandise across riparian countries. The international law had 

become very interested to govern the Non-navigational uses of international 

watercourses, after it become more important when other alternatives of 

transportation were introduced. 

The Helsinki Rules 1966 on the uses of the waters of International Rivers is an 

international guideline, regulating how rivers and their connected ground waters that 

cross national boundaries may be used. 

 The 1997 UN Convention on the Non-navigational uses of International 

Watercourses, has been regarded as not proposing as much development in 

international watercourses law. In particular, it does not solve the conflict between the 

principle of equitable utilization (Article 5) and the no harm rule (Article 7). The 

upstream states want the no harm rule to be one of the elements of equitable use. The 

downstream states, however, disagree and want the no harm rule to be operational on 

its own. 
1
 

A- The legal Theories which related to Transbounadry Rivers  

The doctrines of western United States riparian law have contributed heavily to 

the four principle theories of water law, as a result of some scientists work, some has 

been denied, others has been accepted from the world community as follows:  
2
 

A-1. The Absolute Territorial Sovereignty, the Harmon Doctrine 

The doctrine of ―absolute territorial sovereignty‘, was synonymous with 

Harmon Doctrine of 1895. During a dispute between the United States and Mexico 

over the Rio Grande River, Attorney General Judson Harmon advised that a State has 

total freedom to act with regard to any portion of international watercourse that is 

situated within the boundaries of its territory, regardless of any harm its actions may 

cause to other riparian States. This strict doctrine, favored by upper riparian‘s, has 

never actually been put into practice. Indeed, the convention that resolved the Rio 

Grande situation was based primarily on an equitable solution, not the Harmon 

Doctrine, and the doctrine is generally considered to be an anachronism in today‘s 

interdependent water-scarce world.
3
 

A-2. The Absolute Territorial Integrity 

In contrast, this concept of ―absolute territorial integrity‖, supports the interests 

of the downstream riparian states, which also known as ―riparian rights‘, the idea that, 

an upstream state may do nothing that might affect the natural flow (quantity and 

                                                           
1 ) Muhammad Mizanur Rahaman:Op.Cit 

2 ) Bantita Pichyakorn: Sustainable development and International Watercourses Agreements : The Mekong and 

the Rhine , Draft 30 June 2002. 

  

 

3 )  UN Watercourses Convention ,User‘s Guide Fact Sheet Series: Number 10 Theories of Resource Allocation, 

fact sheet series, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, and in partnership with WWF. 
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quality) of the water into the downstream state. This is akin to the ―no harm‖ doctrine, 

it taken into consideration preventing any harm done to a state‘s watercourse that 

might affect its natural flow, or any devastating effect on slower developing upstream 

riparian‘s, and is thus favored by downstream states. Like absolute territorial 

sovereignty, this theory is rarely used in practice. Both previous theories deny the 

needs and reliance of other states on a transboundary watercourse, and ignore the fact 

that statehood has duties as well as rights. These theories exacerbate differences 

among states and lead to a zero-sum game.
1
 

A-3. The Limited territorial sovereignty 

This Doctrine of ―Limited territorial sovereignty‖, represents a middle ground 

between the two extremes, and is the prevailing theory of international watercourse 

rights and duties today. This involves the idea that, states must respect the rights of 

other states sharing the same watercourses, as they all have an equality of rights. The 

advantage of this theory is it simultaneously recognizes the rights of both upstream 

and downstream countries, as it guarantees the right of reasonable use by the upstream 

country in the framework of equitable use by all interested parties. Principles of 

equitable and reasonable utilization and obligation not to cause significant harm are 

the part of the theory of limited territorial sovereignty. Only this theory has gained 

wide acceptance and formed the basis of modern international water law.
2
 

A-4. Community of interests 

This theory is not widely accepted. It was developed through navigational 

dealings. It consists of a community of interests created by the natural and the 

physical unity of a watercourse. These interests include present and prospective uses 

of the watercourse, in addition to concern for the health of the ecosystem, and are 

influenced by a wide variety of economic, societal, and environmental factors. This 

theory reinforces and extends that of limited territorial sovereignty, particularly the 

aspect of equitable utilization, in that it mandates a high degree of cooperation in 

common management and more accurately illustrates the watercourse system as a 

unity shared by all riparian states. As discussed above as part of the limited 

territorial.
3
 

B- Principles of international water law  

There have been some important customary, and general principles of 

international law, applicable to transboundary water resources management, that are 

accepted globally and incorporated in modern international conventions, agreements 

and treaties, which as follows: 

                                                           
1 ) Carolin Spiegel:  International Water law: The contributions of western united states water law to the united 

nations convention on the law of the non-navigable uses of international watercourses, United Nations Department 

of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development, International Year of Freshwater 2003 

(Dec. 2002 

2 ) Muhammad Mizanur Rahaman:Op.Cit 

3 ) Carolin Spiegel: Op.Cit   
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B-1. Prior Appropriation 

This doctrine may be tied into the absolute territorial sovereignty or integrity 

theories, as it advocates the ―first in time, first in right‖ approach that may enhance a 

state‘s claim depending on its upstream or downstream position. This doctrine dictates 

that the senior water demand is fulfilled in its entirety before the next most senior 

water demand may receive any water, effectively allowing the last possible drop of 

remaining stream to be diverted. The prior appropriation doctrine is based on use, not 

on land. 
1
 

B-2. Equitable and Reasonable Utilization of an International Watercourse  

This concept is endorses the idea of considering international watercourses as 

common resources shared between the riparian states. Although the right to share 

water between riparian states is Equal, except that the amount of water to be shared 

under this concept is not necessarily to be equal. Equitable use is however based on 

relevant factors and circumstances that may allow, for instance, State A to have more 

share of water than State B if the former has more population than the latter. 
2
 

According to the UN convention 1997 in the use of the watercourses.  The 

principle of equitable and reasonable utilization of an international watercourse, in an 

equitable and reasonable manner within the meaning of (Article 5) requires taking 

into account all relevant factors and circumstances, including what (Article 6 ) has 

clarify as follows:- 

 - Geographic, hydrographic, hydrological, climatic, ecological and other factors of a 

natural character. 

- The social and economic needs of the watercourse States concerned. 

- The population dependent on the watercourse in each watercourse State.  

- The effects of the use or uses of the watercourses in one watercourse State on other 

watercourse States. 

- Existing and potential uses of the watercourse.  

- Conservation, protection, development and economy of use of the water resources of 

the watercourse and the costs of measures taken to that effect.  

- The availability of alternatives, of comparable value, to a particular planned or 

existing use. 

However, most commentators agree that the ‗equity‘ of the International Court 

of Justice ICJ, Statute does not refer to rules of law, primary or supplemental, but to 

the Court‘s capacity to settle disputes on the basis of conciliation.
3
 

We should know that the Equitable utilization is governed by the principle of 

sovereign utilization of the watercourse, which stipulates that every riparian State has 

a right to the utilization of the watercourse which is qualitatively equal to the rights of 

the co-riparian‘s.  However, this must not be mistaken for the right to an equal share 

                                                           
1 ) Carolin Spiegel:  Op.Cit. 

2 ) United Nations: The Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses 1997 ,  

General Assembly resolution 51/229, annex, Official Records of the General Assembly, Fifty-first Session, 

Supplement No. 49(A/51/49), 21 May 1997. 

 

3 ) Owen Mclntyre : " Utilization and Environmental Protection of Shared International Freshwater resources – the 

Role of Equity' ", http;//www.nuigalway.ce 
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of the uses and benefits; nor does it imply that the water itself has to be divided into 

equal shares.
1
 

 

B-3. Obligation not to cause significant harm 

This principle is also a part of the theory of limited territorial. According to this 

principle, no state in an international drainage basin are allowed to use the 

watercourses in their territory in a way that would cause significant harm to other 

basin states or to their environment, including harm to human health or safety, to the 

use of the waters for beneficial purposes or to the living organisms of the watercourse 

systems. This principle is widely recognized by international water and environmental 

law. However, question remains on the definition or extent of the word ‗significant‘ 

and how to define ‗harm‘ as a ‗significant harm‘. 
2
 

The UN watercourses convention 1997, Article 7 codifies and clarifies the 

scope of the duty ―not to cause significant harm‖.  According to this principle, no 

State along an international watercourse is allowed to use the watercourse in its 

territory, in such a way as to cause significant harm to other watercourse States, or to 

their environment. It refers to the following obligation: 

 

- Watercourse State, in utilizing an international watercourse in their territories, 

should take all appropriate measures to prevent the causing of significant harm to 

other watercourse States. 

 

- Where significant harm nevertheless is caused to another watercourse State, the 

States whose use causes such harm shall, in the absence of agreement to such use, 

take all appropriate measures, having due regard for the provisions of articles 5 and 6, 

in consultation with the affected State, to eliminate or mitigate such harm and, where 

appropriate, to discuss the question of compensation.
3
 

B-4. Common Management 

It is the concept that all the riparian states are collaborating to manage the use of 

water in international watercourse for the benefits of the whole. The establishment of 

a joint institution that every riparian state is the most significant element of this 

approach as it can be seen in many regions of the world such as the Mekong, the 

Niger, the Rhine, and the Gangs.
4
 

B-5. Cooperation and Exchange information transparently 

It is a responsibility for each riparian state of an international watercourse to 

cooperate and exchange data and information regarding the state of the watercourse as 

well as present and future planned uses along the watercourse. These principles are 

recommended by 1966 Helsinki, and the 1997 UN Watercourses Convention makes 

                                                           
1 ) The UN Watercourses Convention :  User‘s Guide Fact Sheet Series: Number 4 ,Equitable and Reasonable 

Utilization , Fact Sheet, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, and in partnership with WWF. 

  

2 ) Muhammad Mizanur Rahaman: ―Principles of international water law: creating effective transboundary water 

resources management ―, Helsinki University of Technology, Int. J. Sustainable Society, Vol. 1, No. 3, 2009 

 

3 ) United Nations : Op; Cit.  

4 ) Bantita Pichyakorn: Op,Cit. 
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these an obligation. These principles are incorporated in most modern international 

water conventions, treaties and agreements.
1
 

3- What causes the dilemma in the Nile Basin?  

The water themes in the region began to deteriorate among basin states. There 

have been two major subjects related to water rights, which caused this dilemma and 

the controversy between the Nile basin states, in which as follows: 

A- The Entebbe Agreement May 2010 

The first subject started by the end of the last millennium, when things started to 

get better gradually among basin states, specially after the HYDROMET & the 

UNDUGU projects failure to provide a clear specific legal regime for the utilization 

of the Nile River Basin, they all have decided to cooperate rather than dispute over 

water, the TECCONILE was a process for cooperation,
2
 which led to the Nile Basin 

Initiative, the NBI was launched on 22nd February 1999 by Ministers in charge of 

Water Affairs in the riparian countries, to share their vision, and to ―achieve 

sustainable socioeconomic development through the equitable utilization, and benefit 

from the common Nile water to all basin states. High-level political negotiations 

(1997-2007), have run in parallel with the activities of the Nile Basin Initiative to 

achieve a legal framework CFA,
3
 which outlines principles, rights and obligations for 

cooperative management and development of the Nile Basin water resources. 
4
 

In May 2010, five upstream states; Ethiopia, Kenya, Uganda, Rwanda and 

Tanzania have signed a Cooperative Framework Agreement which known as: (The 

Entebbe Agreement), followed by Burundi which signed in February 2011, the 

agreement is to seek more water from the River Nile, and to establish an inclusive 

commission of all member states for administration of the Basin, exchange of 

information and discussion of the joint projects. The Agreement obligates the member 

states to resolve their disputes peacefully, detailing the procedures and bodies of the 

solutions. The creation of the Commission was a condition to receive massive 

international funds for water projects in the Basin.  

The Agreement is based on a group of principles on the use, development and 

protection of the Basin, including: (a) the principle of exchanged cooperation that 

observes equality of sovereignty and good-will, (b) the principles of sustainable 

development, (c) the principle of equitable and reasonable use, the right of each 

member state of the Nile Basin to the use of the Nile water within its territories 

without inflicting any harm on the other member states.  

Egypt and Sudan had opposed this agreement, when the ambiguous concept of 

―water security‖ as a legal principle was introduced (Art. 14 of Draft Agreement, 

                                                           
1 ) Muhammad Mizanur Rahaman:Op.Cit 

 

2 ) korwa.G.Ader and Nicasius, A.: cooperative Diplomacy, Regional stability and National and National 

Interests,  the Nile River and riparian States, Africa Institute of South Africa. 2011 

3 ) Nile Basin Initiative, THE COOPERATIVE FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE RIVER NILE 

BASIN: AN OVERVIEW, http://www.nilebasin.org 

 

4 ) Ana Elisa Cascao : Use of Ambiguity in transboundary river basin , King‘s College of London, Department of  

Geography ,UK 2008. 
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2007),both countries argued that this article denies their historical rights from the Nile 

water allocations in which they had been granted according to the 1959 agreement.  

Article 14 (b) reads: "not to significantly affect the water security of any other Nile 

Basin State‘.  Egypt and Sudan proposed that the article should be reworded as: "not 

to adversely affect the water security and 'current uses and rights' of any other Nile 

Basin States". 
1
 

The agreement faces other challenges, when upstream member states argued 

that the advance notification; in which Egypt and Sudan demanded inclusion of 

detailed provisions in the Agreement on the advance notification to all member states 

on projects , or any member state plans to establish on the River Nile according to 

1929 & 1959 agreements .
 2

 

The other member states have rejected this matter, fearing that the notification 

might be interpreted as granting Egypt and Sudan the right to imposing a veto. Those 

member states argued that Egypt and Sudan did not notify the other states on any one 

of their projects on the River Nile.
3
 

The Entebbe Agreement was signed by: Ethiopia, Tanzania, Uganda, Rwanda 

and Kenya in May 2010, followed by Burundi in February 2011 that makes it enforce 

after the six member state has been signed, Ethiopia ratified the Agreement in June 

2013, and the Tanzanian Council of Ministers ratified it on 6 October 2014. 
4
 

One more controversy happened that is when; Egypt and Sudan demanded that 

any amendment should be made by consensus or majority, provided that the majority 

must include Egypt and the Sudan. The other member states opine that an amendment 

could be made by an ordinary majority, irrespective of whether or not including Egypt 

and the Sudan, and that no state must possess the right to veto. Those disagreements 

were so big that they caused an impasse in the negotiations. 

B-The construction of Ethiopia’s Grand Renaissance Dam (GERD).  

The second subject started to take place, when Ethiopia have been started the 

construction of its national project. The Grand Renaissance Dam (GRED), on March 

2012, to produce hydro-electric power and to reserve water behind its very high walls. 

The giant project planned to be completed by July 2017, the cost of The GERD is 

about US $4.7 billion, and it will become the biggest in Africa. The GERD is planned 

to be 1,780 meters long and 145 meters high. Behind this massive wall with its central 

stepped spillway, a reservoir will be created covering at full capacity an area of 1,680 

sq km.
 5

 The lake behind this dam with a capacity of 74.5 billion cubic meters, plus 5 

billion cubic meters would be lost through seepage and, 5 billion cubic meters lost to 
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3 ) Dr. Salman Mohamed Ahmed Salman : Why It Is a MUST for Sudan to Join Entebbe Agreement, Sudan Vision , 

an independent daily , 21st April, 2016   

4 ) Joseph Earnest : Part II: Entebbe Agreement-Will Egypt Relinquish Nile River Dominica?, Newscast Media. 

July 8, 2012    

5 ) Reem Leila : Findings of the tripartite committee on the impact of Ethiopian Renaissance Dam fan the 

concerns of both Cairo and Khartoum,  Conflicting reports, Issue No.1151, 6 June, 2013   
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evaporation. Four auxiliary upstream dams to reduce silting will retain another 200 

billion cubic meters.
1
   

It is expected to generate an annual output of 6000 megawatts, (around three 

times Ethiopia‘s existing capacity). As a result, Ethiopia will become a net exporter of 

electricity to a host of potential buyers in the region, including: Djibouti, Kenya, 

Somalia, Sudan, Uganda and possibly Egypt. The construction of the dam has 

triggered considerable controversy, especially protests from Egypt.
 2

 

4- The dispute main parties’ point of view and their vision 

The main three parties involved directly in this dispute, are the Eastern basin 

states, other basin states are involved indirectly.  

Egypt  
Egypt is predominantly desert  relies almost exclusively on the Nile river 

resources for water consumption, Egypt argues that the construction of the dam 

project will disrupt the flow of the Nile and, fears it would eventually diminish its 

water share, and it will be a threat to its national security, and main challenge for 

Egyptian diplomacy, given the vulnerability of its declining water supplies. Cairo is 

concerned about its effects on Egypt‘s 55.5 billion cubic meter-share of Nile water, 

according to 1959 agreement. 

 In this regard downstream countries Egypt and Sudan  resort to the 

international water law provisions, The UN watercourses convention 1997, and to the 

Vienna convention 1978


, for the support of their rights according to the 1929& 1959 

agreements.  

                                                           
1 ) Ibid. 

2 ) Jack Di Nunzio: Conflict on the Nile: The future of transboundary water disputes over the world’s 

longest river, Future Directions International, 25 November 2013 

 

 Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties 

1978; Egypt is a country that respects international law and abides by international agreements with other states 

parties, in return, Egypt is expecting other states to do the same, the Vienna Convention on the International 

succession 1978, in both article 11 & article 12 of the convention clarified this point. 

 Article 11 

 Boundary regimes, a succession of States does not as such affect: 

(1) a boundary established by a treaty; or 

(2) obligations and rights established by a treaty and relating to the regime of a boundary.( Article 11) explained 

how treaties should be respected no matter what.( Vienna Convention on Succession of States in respect of 

Treaties1978, Vienna on 23 August 1978.. United Nations, Treaty Series, vol. 1946, p. 3). 

Article 12 

Other territorial regimes: 

1. A succession of States does not as such affect any of theses provisions: 

(a) obligations relating to the use of any territory, or to restrictions upon its use, established by a treaty for the 

benefit of any territory of a foreign State and considered as attaching to the territories in question; 

(b) Rights established by a treaty for the benefit of any territory and relating to the use, or to restrictions upon the 

use, of any territory of a foreign State and considered as attaching to the territories in question. 

2. A succession of States does not as such affect: 

(a) obligations relating to the use of any territory, or to restrictions upon its use, established by a treaty for the 

benefit of a group of States or of all States and considered as attaching to that territory; 

(b) Rights established by a treaty for the benefit of a group of States or of all States and relating to the use of any 

territory, or to restrictions upon its use, and considered as attaching to that territory. 

3. The provisions of the present article do not apply to treaty obligations of the Predecessor State providing for the 

establishment of foreign military bases on the territory to which the succession of States relates.( Ibid) 
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 The history of Egypt never shown any standing against the development of the 

Nile basin, but is merely protecting its people‘s rights to Nile waters. Egypt doesn‘t 

want to spoil the historical ties they have with Ethiopia or any other Basin States now 

or any other time.  

Amazingly, while Egypt, Ethiopia, and Sudan are awaiting for two studies 

which being conducted by French firms BRL and Artelia on the dam‘s impacts, many 

experts predict that the dam will be operating  and starting its first filling process in 

2017, regardless of the reports‘ recommendations, amid Egyptian concerns about the 

Ethiopian side and whether it will be diligent in trying not to harm Egypt‘s interests 

and water resources. Noting that 86 percent of Egypt‘s water originates in Ethiopia. 

Many experts see those dams placing ―the lives of 90 million Egyptians by all 

meanings at risk. Egypt‘s water deficit will be more than double.
 1

 

Ethiopia  

Ethiopia, however insists that the power plant project is never intended to harm 

Egypt, but was necessary for combating poverty, realization of development and 

prosperity across the region and, thus should be taken as symbol of cooperation 

among Egypt, Sudan and Ethiopia.
2
 

Beside, Ethiopia is experiencing extremely high population growth at 3.1 and 

2.9 per cent per annum respectively. Population growth will increase demand for 

water due to rising consumption by households, agriculture and industry. They think 

It is fair enough for Ethiopia to benefit the vast quantities of water leave their 

territories. Accordingly, they initiated a network of dams, named Grand Renaissance 

Dam (GERD). As presently planned, the water projects in Ethiopia are located in the 

regions of Tigray and Amhara. The need for water and sanitation in Ethiopia is 

severe. Just under half of the population has access to an improved water supply, and 

only 21% of the population has access to adequate sanitation services.
3
 

The Ethiopians argues that the Grand Renaissance Dam could be good for 

everyone. They contend that storing water in the deep Blue Nile Gorge would reduce 

evaporation, increasing water flows downstream. The Grand Renaissance Dam, will 

have a reservoir holding 67 billion cubic meters of water—twice the water held in 

Lake Tana, Ethiopia‘s largest lake—and is expected to generate 6000 megawatts of 

electricity. The Ethiopians also argue that the new dam will be a source of 

hydroelectric power for the entire region and will manage flood control at a critical 

juncture where the Nile Gorge descends from the Ethiopian highlands to the Sahel, 

thus reducing risk of flooding and siltation, extending the life of the dams below 

stream.
4
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Sudan 

Sudan will also be affected as Egypt from the GRED, but what makes things 

worse, that Sudan joins the boarders with Ethiopia, where the GERD is located on the 

Blue Nile, only five kilometers away from Sudan‘s borders .that makes Khartoum 

could be expected flood due to the failure of the proposed if it happens. Its impacts 

will possibly affect the main Nile at the entrance of Lake Nasser Egypt. Noticeably, 

Sudan lately has been peripheral about this dilemma, probably they have other 

considerations. Both downstream countries Egypt and Sudan have resorted to the 

support of the international water law provisions, The UN watercourses convention 

1997, and to the Vienna convention 1978, on Succession of States in respect of 

Treaties for the support of their rights according to the 1929& 1959 agreements. 

5- The Environmental Impact of the Renaissance Construction on the Eastern 

Nile Basin Area  

Dams and reservoirs have played a key role in the Economic development 

serving a variety of purposes including electricity generation, flood control and 

irrigation. Hydropower is one of the most importantly a clean power source of energy 

with relatively negligible production of noxious gases or solid and liquid wastes. 

Reservoirs are also a more reliable source of water supply for irrigation, domestic and 

industrial use. However, large dams have been a subject of growing international 

debate and controversy. Disagreements and confusion over what happened in the past 

has splintered people‘s thoughts and opinions. The opponents of dams are in growing 

concern that dam projects cause irreversible environmental changes which are often 

complex. For example; the dam wall itself blocks fish migrations, which in some 

cases and with some species completely separate spawning habitats from rearing 

habitats.  Dams also trap sediments, which are critical for maintaining physical 

processes and habitats downstream of the dam (include the maintenance of productive 

deltas, barrier islands, fertile floodplains and coastal wetlands). 

Another significant and obvious impact of the hydroelectric dams is the 

transformation of upstream river from a free-flowing river ecosystem to an artificial 

slack-water reservoir habitat. Changes in temperature, chemical composition, 

dissolved oxygen levels and the physical properties of a reservoir are often not 

suitable to the aquatic plants, and animals that evolved with a given river system. 

Large dams have enormous consequences for people lives and livelihood including 

controversial issues such as; displacement and resettlement. The World Commission 

on Dams estimates that 40 to 80 million people worldwide have been displaced by 

hydroelectric dams.
1
 

In a study by Sameh Kantoush, a professor at Japan's Kyoto University, whom 

specializes in dams and water resources, warns that the dam, as currently designed, 

would affect the quality of Egypt‘s drinking water and potable water stations, as well 

as the Egyptian-Sudanese water reserves in Lake Nasser. Silt will accumulate inside 

the dam's reservoir because of insufficient openings at the bottom. The resulting 

sedimentation increases the likelihood that the dam will collapse, evaporation rates 

                                                                                                                                                                      
 

1 ) Kader Asmal : Dams and development. A new framework for decision –making. The report of The world 

commission on dams. Earth Scan Publications Ltd, London and Sterling, VA November 2000 
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and greenhouse gas emissions will increase, and the water's biological and chemical 

specifications and physical properties will deteriorate. Another Opinion from an 

expert ; Nader Noureddine, a professor of water resources at Cairo University, said 

that ,the Renaissance Dam will trap 136.5 million tons of silt and various weeds that 

will degrade behind (its wall) every year, which will cause a very high microbial 

activity and lead to oxygen depletion in the Nile waters . 
1
 

Another important study was presented by two academic civil engineers; Dr. 

Ahmed Abdelkader  and Mohamed Helmy Elsanabary, shows the effect with the 

constructing of the GERD, the hydrological and physical properties of the river will 

change. The water quantity discharging the river after the dam will be reduced which 

may lead to reduce the flow velocity. Changes in temperature to be more colder, and 

other water characteristic such as: chemical composition, dissolved oxygen levels and 

the physical properties of the water are often not suitable to the aquatic plants and 

animals that evolved with a given river system. The dam also holds back sediments 

that would naturally replenish downstream ecosystems. The agricultural lands and 

scattering millions of families will be affected due to the reduction in the water share 

of downstream countries especially Egypt.
2
 

Hereby, some important Examples about how other dams can cause a lot of 

harm  to the river environment and to the Residents of the river basin. 

A- The Yacyreta Dam or Hydroelectric Power Station Jasyreta-Apipe 

The Yaciretá dam, is a hydroelectric power plant over the waterfalls of Jasyreta-

Apipe in the Paraná River, which forms part of the border between Argentina and 

Paraguay. The dam is a joint project between Paraguay and Argentina,  Both countries 

own equal shares of the dam and the power it produces ,the Dam has been under 

construction since 1979. A battle has raged to increase the height of the reservoir, thus 

putting 80,000 people in danger of being flooded out. Investigations by the World 

Bank and Inter–American Development Bank have shown that authorities of the bi–

national company EBY are unable to handle the devastating social dislocation that 

raising the reservoir would cause 

The lake created by the dam displaced 40,000 people already. The elevation of 

the water level also affected the road infrastructure, and sewage of the region in a way 

that, many studies undertaken prior to construction of the dam, did not take into 

account. Ecologically the construction of the dam most greatly affected the 

environment of the region in many ways; as it altered aquatic habitats via the 

elevation of the water level and the flooding of previously dry areas, which produced 

chemical changes in the water, including a drop in water oxygen levels. Besides, the 

alteration of the streams of water affected the dynamics of the floating vegetation that 

in the system Iberá is the habitat of many endemic species. The more calm water 
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behind the dam has also allowed the spread of waterborne diseases and disease 

vectors, such as: schistosomiasis, dengue fever and malaria.
 1

 

The structure and composition of the productive activities of the primary sector 

that in addition to the direct flooding, also modifies the level of humidity of thousand 

of hectares destined to agriculture, and the exploit of wood, thousand of cattle were 

lost in the process of formation of the lake. The last step of the dam filling water 

system, was to rise the water level in 2008 for 5 - 8 meters, which affected 60 000 

people in Argentina and Paraguay.
2
 

B- The Mekong River basin problems with hydropower dams 

The Mekong River feeds millions of people in South East Asia; it provides fish 

to eat and nutrients for agricultural land. Alarmingly, millions of peoples‘ livelihoods 

are currently threatened by 11 planned dams in the lower Mekong River. The 

mainstream of the Lower Mekong River, which flows through Laos, Thailand, 

Cambodia, and Vietnam, currently has no dams, while the Upper Mekong (Lancang) 

River in China already has seven. There are also already numerous tributary dams, 

with many more planned. As a result of these projects, communities face forced 

evictions from their homelands and the rivers, forests, soil, fish and plants with which 

their lives and identities are deeply entangled. Construction of the planned dams is 

likely to spell ecological disaster, threatening the livelihoods and integrity of the 

communities who depend on these resources. In 2010, a Strategic Environmental 

Assessment commissioned by the inter-governmental Mekong River Commission 

recommended a 10-year moratorium on dam construction on the Mekong so that 

further study could be conducted.
3
 

C-The Narmada River Crisis 

The Narmada Valley Development Project is the single largest river 

development scheme in India. It is one of the largest hydroelectric projects in the 

world, which displace approximately 1.5 million people from their land in three states 

(Gujarat, Maharashtra, and Madhya Pradesh). The environmental costs of such a 

project, which involves the construction of more than 3,000 large and small dams, are 

immense. The project will devastate human lives and biodiversity by inundating 

thousands of acres of forests and agricultural land. The State (India) wants to build 

these dams on the Narmada River in the name of National Development. 
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Conclusions 

The Nile River confrontation lies in variant understandings of water possession. 

Downstream states like Egypt point to the immemorial nature of rivers flowing across 

borders, and to the natural rights to all riparian states for the utilization of the river, 

without causing any harm to other riparian states.  Upstream states like Ethiopia point 

to the water is belonging to them; in the same way that oil belongs to the Arabs. On 

this regard, before we all go into this dark tunnel of disputes over water, we have to 

give it a deep thinking for the sake of the region‘s unity, peace and security. The 

peace negotiations efforts among the basin states should be valued and be given 

enough time to accomplish the prospective results for the benefit of all Eastern basin 

states. The lack of trust, low cooperation profiles and the limited exchange of 

information transparently among basin states are the main reasons for the current 

situation. Basin states should knock all doors to come to a fair settlement for all 

parties of dispute; this includes the use of Good Offices, fruitful negotiations, 

Mediation, Conciliation and investigation. Disputes over water can cause people to 

put a lot of pressures on their governments to take an effective action to end their 

suffering and injustice. 

Recommendations 
I think we all need to listen to wisdom, and give it a break to all this runaway 

emotions, the Nile will never stop  flowing, and we all part of this great Nile‘s 

civilization, Upstream countries must take into consideration, that the down stream 

state Egypt is going through exceptional circumstance since 2011, which caused 

Egypt to face a lot of challenges, these circumstances will never make Egypt Abandon 

its regional role in maintaining the unity of the region, the preservation of peace and 

regional security, we all should realize that the fierce war which Egypt is leading  

anti-terrorism, is a cornerstone in maintaining peace and security in the MENA 

region, and in neighboring regions as well. That makes disputes over water issues not 

in the proper time and will never do any good to any one. 

These negotiations will be more effective if they rely on third party to be trusted 

by all parties of dispute, such as all basin states or the African Union,  the coming 

negotiations should use ambiguity, this is for the benefit of the negotiations at least 

for now, ambiguity can help to increase flexibility in stiff negotiations, it can help to 

accommodate the divergent interests involved, and it can create room for the riparian 

states to reach an agreement through political compromise without any pressure from 

media. 

It is in the interests of all the riparian states to preserve regional stability, and to 

respect international water law. It has become more significant as world population 

grows and freshwater resources shrink. Successfully proven guidance is essential, as 

there is little room for error in the delicate balance of vital human need and 

development. The UN Convention 1997 offers great potential as a framework in 

flexible, developing circumstances, water law bringing us closer to solutions to 

sustain our ―necessity of life.‖ 

 

 



 يا""مستقبل الصراعات, وبناء السلم يف أفريق الثالثاحملور         فريقيا: آفاق جديدة"    أ املؤمتر الدويل السنوي "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
565 

 

 Regional agreements like 1929 & 1959, should be respected as it belongs to 

people over 150 million, which is the total people of Egypt and Sudan , both 

agreements suppose to be the basic security for any future regional agreements , 

weather it was unilateral or bilateral or multilateral,  as long as it doesn‘t cause 

significant harm to any basin state.  

All Basin states must be keen to preserve the environment of the Nile River for 

the benefit of the people and the new coming generations. The tide relations between 

the basins states should prevent the region from sliding into this dark tunnel of 

disputes over water, which we don‘t want to go through. 

Nile Basin initiative NBI, was an ideal way of gathering the basin states under 

its umbrella ,unfortunately, upstream states thought water development has to be done 

through reallocating water shares not by making development in the region water 

resources, and make investment projects resources through win-win approach, if they 

thought  twice ,they would‘ve taken into consideration that, Egypt and Sudan when 

they got their historical rights of the Nile water, they had been third or less of their 

population now, and they took only 5% of the real water volume , Now after 56 years 

they still having the same water allocation , Egypt and Sudan never denies upstream 

country‘s rights of water or their rights to build dams and reservoirs in their 

territories. 

The settlement of water dispute requires many creative compromises, for 

example; lowering the height and the volume of the Renaissance saddle dams must be 

accompanied with, investment projects between the three eastern basin states, these 

investments should be in both short and long terms and serving the Ethiopian 

Infrastructure. The Egyptian and Sudanese Businessmen should contribute and 

support the reconstruction projects in Ethiopia. The World Bank, the IMF,  the 

UNDP, the FAO Organization and the stakeholders they all should support the peace 

negotiations and urge Ethiopia to make their aspires development away from 

destroying the region‘s unity or exposing the region to conflicts certainly not needed. 

Some studies and researches see that, It is a good idea, if Ethiopia separated 

between the reservoir and the construction of the hydroelectric power plant, and 

increasing the years of filling the dam after reducing its construction, the filling is set 

to be from five to seven years. However, adding more few years will minimize the 

detrimental effects of the dam, and it will help for reducing the Eastern basin states 

damages, this step will still allows the Ethiopians to benefit from their waters without 

Egypt facing cataclysm. We all know that disputes usually starts, when they left 

unsolved for a while, then they turned to be conflicts, which could spread fast to 

neighbor states. Let me remind you, that the Nile Basin not in the position of handling 

conflicts over water resources, as we all know that the region consists of many poor 

countries; they all need development and seeking for improving their economies in a 

peaceful cooperative mode. 

Finally, the world must look forward for the coming 100 years to become years 

of developments and peace for the sake of the coming generations, disputes over vital 

issues must be solved peacefully. National developments must not be built on the rack 

of other nations, the good integrated water resources management is the key for 

settling such disputes over shared water resources, we all as a people of the Nile basin 

states have one enemy which is the poverty, we all want to do our best to overcome it, 

and we all should cooperate to live a better life. 



 يا""مستقبل الصراعات, وبناء السلم يف أفريق الثالثاحملور         فريقيا: آفاق جديدة"    أ املؤمتر الدويل السنوي "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
565 

 

References  

1) The USGS Water Science School: Distribution of world‘s water in ,The World's Water, 

 

2) Randal Jackson: Global Temperature Latest Measurement : 2015 ,0.87 °C ,in Global climate 

Change vital signs of the planet, NASA's Jet Propulsion Laboratory | California Institute 

of Technology ,NASA, April 8, 2016 

3) Bantita Pichyakorn: Sustainable development and International Watercourses Agreements : 

The Mekong and the Rhine , Draft 30 June 2002. 

4)   UN Watercourses Convention ,User‘s Guide Fact Sheet Series: Number 10 Theories of 

Resource Allocation, fact sheet series, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, and in 

partnership with WWF. 

 

5) Carolin Spiegel:  International Water law: The contributions of western united states water 

law to the united nations convention on the law of the non-navigable uses of international 

watercourses, United Nations Department of Economic and Social Affairs, Division for 

Sustainable Development, International Year of Freshwater 2003 (Dec. 2002 

6) United Nations: The Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International 

Watercourses 1997 ,  General Assembly resolution 51/229, annex, Official Records of the 

General Assembly, Fifty-first Session, Supplement No. 49(A/51/49), 21 May 1997. 

 

7) Owen Mclntyre : " Utilization and Environmental Protection of Shared International 

Freshwater resources – the Role of Equity' ", http;//www.nuigalway.ce 

 

8) The UN Watercourses Convention :  User‘s Guide Fact Sheet Series: Number 4 ,Equitable 

and Reasonable Utilization , Fact Sheet, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, and 

in partnership with WWF. 

 

9) Muhammad Mizanur Rahaman: ―Principles of international water law: creating effective 

transboundary water resources management ―, Helsinki University of Technology, Int. J. 

Sustainable Society, Vol. 1, No. 3, 2009 

10) korwa.G.Ader and Nicasius, A.: cooperative Diplomacy, Regional stability and National 

and National Interests,  the Nile River and riparian States, Africa Institute of South 

Africa. 2011. 

 

11) Nile Basin Initiative, THE COOPERATIVE FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE 

RIVER NILE BASIN: AN OVERVIEW, http://www.nilebasin.org 

 

12) Ana Elisa Cascao : Use of Ambiguity in transboundary river basin , King‘s College of 

London, Department of  Geography ,UK 2008. 

 

13) Ahram Online: South Sudan signing Entebbe agreement, , Tuesday 26 Mar 2013 

 

14) Dr. Salman Mohamed Ahmed Salman : Why It Is a MUST for Sudan to Join Entebbe 

Agreement, Sudan Vision , an independent daily , 21st April, 2016   

 

15) Joseph Earnest : Part II: Entebbe Agreement-Will Egypt Relinquish Nile River Dominica?, 

Newscast Media. July 8, 2012 . 

 



 يا""مستقبل الصراعات, وبناء السلم يف أفريق الثالثاحملور         فريقيا: آفاق جديدة"    أ املؤمتر الدويل السنوي "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
555 

 

16) Reem Leila : Findings of the tripartite committee on the impact of Ethiopian Renaissance 

Dam fan the concerns of both Cairo and Khartoum,  Conflicting reports, Issue No.1151, 6 

June, 2013   
 

17) Jack Di Nunzio: Conflict on the Nile: The future of transboundary water disputes over 

the world’s longest river, Future Directions International, 25 November 2013 

 

18) Daniel Pipes : Can Egypt and Ethiopia share the Nile?, Washington times. February 17, 

2016 

 

19) Tesfa-Alem Tekle: Egypt and Sudan hold discussions on Ethiopian dam, Sudan Tribune , 

Addis Ababa , April 20, 2016  

 

20) Ethiopia –The Water & Sanitation Crisis in Ethiopia, Water . org 

 

21) Andrew Carlson: Who Owns the Nile? Egypt, Sudan, and Ethiopia‘s History-Changing 

Dam, Current Events in Historical Perspective ,The Goldberg Center, vol. 6, issue 6 - 

March 2013, The Ohio State University ,USA 

22) Kader Asmal : Dams and development. A new framework for decision –making. The report 

of The world commission on dams. Earth Scan Publications Ltd, London and Sterling, VA 

November 2000 

23) Walaa Hussein : Will Renaissance Dam flood Egypt's Mediterranean coast, Translator , 

Pascale el-Khoury , in Al-Monitor, The Pulse of the Middle East, January 19, 2016 

24) Mohamed Elsanabary and Dr. Abdelkader T: HYDROLOGICAL AND ENVIRONMENTAL 

IMPACTS OF GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM ON THE NILE RIVER, in 

Academia, Eighteenth International Water Technology Conference, IWTC18 ,Sharm 

ElSheikh, 12-14 March 2015  

25) International Rivers, Yacyretá Dam , Ca, USA 

 
26) European Rivers Network., The Yacyreta Dam General Informations 

27) Earth Rights International., Mekong River Basin Dams: The Problem with Hydropower, 
https://www.earthrights.org/ 



 يا""مستقبل الصراعات, وبناء السلم يف أفريق الثالثاحملور         فريقيا: آفاق جديدة"    أ املؤمتر الدويل السنوي "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
555 

 

United States Policy in Libya:  Intervention or 

Assistance? 
 

Engy M. Mahdy 

Lecturer of Political Science 

Faculty of Economics & Political Science - Cairo University 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

Libya's political transition has been disrupted by armed non-state groups and 

threatened by the indecision and infighting of interim leaders, to become the main 

problem facing Libyans since the end of the 40- plus year rule of Al Qadhafi in late 

2011, a stable government to address pressing security issues, or to reshape the country's 

public finances, or create a viable framework for post- conflict justice and reconciliation.  

As of early 2016, the Islamic State's rise in parts of Libya had become a matter of 

deep concern among Libyans of course, regional countries in Africa and Europe and the 

international community in general, with flows of migrants, refugees, and contraband 

across Libya's unpoliced borders. 

 

United States and Libya: 

The U.S. military intervention in Libya 2011 was based upon a pretext of invoking 

the Responsibility to Protect principle (R2P), without an accompanying clear-cut policy 

or plan for post-revolt Libya. The U.S. intervention was a realist move that unleashed 

forces and dynamics that have resulted in an ongoing political and military struggle and 

the destabilization of the state.  

The United States Administration decision to intervene in 2011 was certainly in 

line with the Obama Doctrine: that sought to appear to comply with international law and 

in accordance with the world community, committed to the principle of "Leading from 

Behind". That was vital in a way to eradicate the public image of post 9-11 U.S. 

unilateralism. 

Besides, the 2011 intervention reflected the U.S. strategic vision as described in the 

2010 National Security Strategy document that awarded a high degree of importance to 

the pursuit of interests through diplomacy, especially by working through international 

organizations, and respecting international legal norms
1
.  

Since late 2014, conflict mitigation appeared to be the Obama Administration‘s top 

policy priority in Libya, U.S. officials and other international actors have worked since 

August 2014 to convince Libyan factions and their regional supporters that inclusive 

representative government and negotiation are preferable to competing groups' attempts 

to achieve dominance through force of arms. Till December 2015, when some Libyan 

leaders endorsed a U.N. facilitated agreement that would create a Government of 

National Accord (GNA) to oversee the completion of the transition
2
. 

 

Libya in the U.S. Strategy: Opportunities or challenges: 

The U.S. State Department describes Libya as a terrorist safe haven, and the U.S. 

government suspended operations at the U.S. Embassy in Tripoli and relocated U.S. 

personnel out of the country in July 2014. Congress has conditionally appropriated 

funding for limited U.S. transition assistance and security assistance programs for Libya 
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since 2011. Congressional consideration of the September 2012 attacks on U.S. facilities 

and personnel in Benghazi is ongoing.    

As of early 2016, the Islamic State‘s rise in parts of Libya had become a matter of 

deep concern among Libyans and the international community, as had the continuing 

weakness of Libyan state institutions and flows of migrants, refugees, and contraband 

across Libya‘s unpoliced borders. Statements made by U.S. officials in 2016 suggest that 

U.S. counterterrorism concerns have grown from one side, to the extent that military 

action against the Islamic State, AL Qaeda, and other extremists in Libya may continue 

and/ or expand in as yet unspecified ways, even if political consensus among Libyans 

remains elusive.  

Since the end of the year 2015, senior U.S. officials acknowledged the interrelated 

nature of U.S. objectives. And here are some of these statements to better understanding 

of how the U.S. administration determines the threat of ISIS in Libya and, ways to deal 

with it: 

In February 2016, senior U.S. intelligence officials identified the IS presence in 

Libya as the group‘s most developed branch outside of Syria and Iraq and suggested that 

presence could grow more dangerous if left unchecked. Defense officials believe that 

ISIS supporters are moving towards Libya, having found it increasingly difficult to travel 

to Iraq and Syria.  U.S. intelligence estimates suggest the size of the ISIS force there is 

between 5,000 and 6,000, up from about half that just a few months ago
3
. 

According to the pentagon, there is an effort to confront ISIL beyond the confines 

of Iraq and Syria which still the parent tumor, and remains the primary focus, but as IS 

metastasize and spread to other parts of the world, with the lack of obvious partners on 

the ground that make the threat more dangerous
4
.  

As Director of U.S. National Intelligence James Clapper said in a Congressional 

testimony, Libya is now home to the second-largest and fastest-growing Islamic State 

group affiliate outside Iraq and Syria, and a major threat not just to the security of Libya, 

but also Egypt, Tunisia, Algeria, Mali, Niger and Chad. It could become a jumping off 

point for terrorist attacks in Europe
5
. 

And here are some of the threats of IS, as explained by top U.S. officials: 

1- ISIL‘s branches continue to build a strong global network that aims to advance the 

group‘s goals, often works to exacerbate existing sectarian tensions in their localities, 

and also plan to strike at Western targets, such as the downing of a Russian airliner in 

October 2015 by ISIL‘s self-proclaimed province in Egypt. 

2- In Libya, the group is entrenched in Surt and along the coastal areas, has varying 

degrees of presence across the country, and is well positioned to expand territory under 

its control in 2016. The insecurity and conflict in Libya will persist in 2016, posing a 

continuing threat to regional stability. The permissive security environment has enabled 

IS to establish one of its most developed branches outside of Syria and Iraq. As of late 

2015, ISIL‘s branch in Libya maintained a presence in Surt, Benghazi, Tripoli, Ajdabiya, 

and other areas of the country, according to press reports. Members of ISIL in Libya 

continue to stage attacks throughout the country.  

3- Seeking to influence previously established groups, such as Boko Haram in Nigeria, 

to emphasize the group‘s ISIL identity and fulfill its religious obligations to the ISIL 

"caliphate" 
6
.  

4- ISIL threatens not only North African stability, but Sub-Saharan Africa and Europe as 

well
7
.  

5- The fear to be on a glide slope to a situation like Syria and Iraq
8
. 
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6- In case of a country has resources, there is fear of a false caliphate with access to 

billions of dollars of oil revenue
9
.   

 

U.S. Policies in Libya:   

First of all, I will talk about the legal basis for the military operations conducted by 

the United States against Islamic State in Iraq and Syria, and even the air strikes in 

Libya, and how they are consistent with both domestic and international law. 

Domestically, the U.S. President's authority to fight ISIL is based on the 

authorization for the use of military force 2001 AUMF passed by the Congress and 

signed by the President only days after the 9/11 attacks 
10

. 

The President's authority was further reinforced by the 2002 AUMF against Iraq, 

and the threat it posed on the national security of the United States
11

. 

Lately on February 2015, the President Obama transmitted to Congress his draft 

AUMF against ISIL in a way to refine, and ultimately repeal the 2001 AUMF to better 

fit the current fight and the strategy going forward
12

.  

The secretary of Defense Ashton Carter elaborated more on that issue in his 

testimony before the Senate Foreign Relations Committee 
13

 that the proposed AUMF 

2015 is to give the authority and flexibility needed to prevail in the campaign against 

ISIL: 

First: taking into account the reality that ISIL as an organization is likely to evolve 

strategically, morphing, rebranding, and associating with other terrorist groups, while 

continuing to threaten the United States and allies. 

Second: no geographical restriction for the military campaign, because ISIL 

already shows signs of metastasizing outside of Syria and Iraq to Libya, Yemen, 

Egypt…..etc. 

Third: the great flexibility in the military means needed to pursue the strategy, with 

one exception that the proposed AUMF doesn‘t authorize long-term large scale offensive 

ground combat operations like those conducted in Iraq and Afghanistan as the strategy 

isn‘t calling for them. Instead, local forces must provide the enduring presence needed 

for an enduring victory against ISIL. 

Fourth and finally, the proposed AUMF expires in three years, in a way to afford 

the American People the chance to assess the progress in three years' time and provide 

the next President and the next Congress the opportunity to reauthorize it if they find it 

necessary, with no emphasis that counter- ISIL campaign will be completed in three 

years
14

.  

The Secretary of Defense has added another key consideration to the above points, 

is sending the right signals, most importantly to the troops, that their government stands 

behind them. Besides, it will be a signal to the coalition partners and adversary that the 

U.S. government has come together to address a serious challenge
15

. 

 But Congressional inaction leaves the U.S. in an open-ended war without much 

debate on its duration, scope, or use of ground troops. It also gives lawmakers a pass in 

having to vote on authorizing a war they‘re otherwise happy to critique. This Congress 

inaction can be analyzed as failure of leadership, primarily from the commander –in 

chief and secondary from Congress. 

Besides, this proposed AUMF represented, according to many specialists, an effort 

to mandate a de facto third Obama term of national security policies, also the limitations 

on the use of military operations would likely cause a crisis in the case a Republican 
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president chooses to follow his own policy, as simply we are close to a new president in 

the White House January 2017. 

Functionally, Congress is treating previous authorizations as unlimited declarations 

that authorize the President to use all force he deems appropriate, resting the legal case 

for war on previous authorizations and ride out the rest of Obama's term.     

According to the International Law, the U.S. War against terrorism in Iraq is 

committed to collective self-defense of Iraq, and U.S. national self-defense, and in Syria, 

consistent with Article 51 of UN Charter
16

    

Related to policies, The United States, with allies and regional partners, continue to 

assess the security situation and long debate is taking place in Washington to consider 

options for future engagement in Libya, with two parallel goals:  

1- Supporting the emergence of unified capable national governance.  

2- Reducing transnational threats posed by Libya's instability and Libya – based - 

terrorist. 

In a way to pursue these goals, the U.S. policy makers are facing a lot of choices 

regarding relative priorities, including the types and timing of possible aids, and/or 

intervention, the nature and extend of U.S. partnership with various Libyan groups, the 

potential use of sanctions or other coercive measures, and relations with other countries 

seeking to influence developments in Line with theirs own interests
17

.  

The Obama Administration is pursuing a comprehensive counterterrorism strategy 
18

 that draws on every aspect of American power. Here's an up-to-date look at various 

policies to combat the threat of terrorism outside and inside the U.S. borders:  

1-Supporting and Enabling the Global Partners 

On September 10, 2014, President Obama announced the formation of a broad 

international coalition to defeat ISIL. Since then, the United States has led 66 

international partners in a global coalition to counter ISIL with a focus on liberating 

ISIL-controlled territory in Iraq and Syria, under the military operation name 

"Operation Inherent Resolve". The mission is aimed at striking ISIL at its core, 

degrading its networks, and constraining its prospects for expansion.  

Besides to:  2-Protecting the Homeland and Cutting off ISIL's Finances and 

Foreign Fighters, 3-Expanding Humanitarian Support, and 4- Pursuing a 

Diplomatic Solution to Conflicts That Feed Terrorism. And finally, and the one most 

related to Libyan case, 5- Relentlessly Pursuing ISIL's Leadership and Shrinking 

ISIL's Safe havens : The U.S. military killed several key Islamic State of Iraq and the 

Levant terrorists, and this year on February, the airstrikes on a training camp in 

Sabratha, a seaside town 50 miles west of Tripoli in Libya, targeted Noureddine 

Chouchane, a Tunisian militant associated with planning two major attacks on Western 

tourists in Tunisia last year, and helped arrange the arrival of Islamic State recruits into 

Libya, did demonstrate the United States‘ growing concern over Libya as a new base for 

the Islamic State and its willingness to use air power against militant commanders and 

infrastructure. 

Since 2016, American and allied Western officials have mulled a possible air 

campaign against the Islamic State in Libya, particularly around its de facto headquarters 

in Surt. Libyan officials and news media outlets have reported the presence of American, 

French, British and Italian Special Forces units in the country since then, ostensibly on 

reconnaissance missions and to liaise with local militias
19

. 

The raid was the third U.S. airstrike carried out against the Islamic State and al 

Qaeda elements in Libya in recent months. In June 2015, American warplanes struck a 
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farmhouse thought to hold Algerian militant Mokhtar Belmokhtar _who was affiliated 

with al Qaeda _ while in November another strike killed Abu Nabil, an Iraqi who ran the 

Islamic State‘s franchise in Libya
20

. 

But American officials stressed that such strikes did not herald the start of such a 

campaign, and instead was the continuation of targeted strikes that aim to prevent the 

Islamic State from using Libya as a springboard for attacks in the region or across the 

Mediterranean Sea in Europe. For now at least, the United States seems set on continuing 

to attack targets of opportunity in Libya while supporting the troubled process led by the 

United Nations. President Obama said: "We will continue to take actions where we‘ve 

got a clear operation and a clear target in mind…...  At the same time, we‘re working 

diligently with the United Nations to try to get a government in place in Libya. And 

that‘s been a problem"
21

. 

 Republican critics of the Obama's administration strategy against the Islamic 

State welcomed the recent airstrike in Libya, the Chairman of the House Intelligence 

Committee Rep. Devin Nunes (R-Calif.) said in his statement that the threat posed by the 

Islamic State couldn‘t be countered without addressing the group's presence in Libya, to 

the extent that he call for a new commitment by the Obama administration to put Libya 

at the center of a comprehensive strategy to defeat international Jihadist groups
22

.  

But on the other side, there were concerns among democratic congressmen that the 

February operation represented a kind of commitment to a wider war without a full 

public debate.      

Of course the U.S. airstrikes on Islamic State militants in Libya is fueling a 

belief of a new front in the western-backed fight against the extremist group. But the way 

ahead for any military campaign there remains unclear. In Libya, there's hardly any sign 

of a prospective local partner amid the civil war that rages between rival tribes, extremist 

groups and loyalists to the previous government. 

The key for more U.S. military intervention is going to be finding willing, 

competent partners on the ground. And that is why the U.S. Special Forces teams are 

there in Libya to get a better sense of the playing field, and the players on the ground.  

And here comes the role of the Government of National Accord GNA, the sole 

legitimate authority in Libya that would be a turning point in the crisis situation of Libya 

in terms of the coming roles:  

1- The need to relax an arms embargo to help fight against the terrorist group IS. The 

Vienna conference co-chaired by U.S. Secretary of State and Italian Foreign Minister 

May 16-17, 2016, emphasized the partial lifting of the arms embargo.   

2- Reopening diplomatic missions in Tripoli as soon as possible. 

3- Delivering basic services and rebuilding the shattered economy. 

On the other hand, there would be responsibilities on the international community, 

as the support of United States and other western and regional powers, and that has 

already happened. Other logistical support represented in the supply of specific weapons 

to counter IS, and training the new government's presidential guard, and Libyan cast 

guard to do more to stop people smuggling across the Mediterranean to Italy, and finally 

resuming oil shipments from Libya.  
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U.N. Security Council Resolution 2259 endorses U.N.-facilitated plans for a 

Government of National Accord to complete the country‘s transition to a permanent 

representative government and reaffirms the Council‘s prior recognition of ―the need to 

combat by all means, in accordance with the Charter of the United Nations and 

international law, including applicable international human rights, refugee and 

humanitarian law, threats to international peace and security caused by terrorist acts, 

including those committed by groups proclaiming allegiance to ISIL in Libya". 

Resolution 2259 further "urges Member States to swiftly assist the Government of 

National Accord in responding to threats to Libyan security and to actively support the 

new government in defeating ISIL, groups that have pledged allegiance to ISIL, Ansar al 

Sharia, and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-

Qaida operating in Libya, upon its request" 
23

.  

On February 2, the United States and other members of the Small Group of the 

Global Coalition to Counter ISIL released a statement saying, "We follow with concern 

the growing influence of ISIL/Da‘esh in Libya, will continue to monitor closely 

developments there, and stand ready to support the Government of National Accord in its 

efforts to establish peace and security for the Libyan people"
24

. 

 U.S. officials have arguably placed increased emphasis on the urgency of forming 

a GNA so that the new government can formally request U.S. and other assistance and 

lend some political legitimacy to foreign military intervention, which many Libyans 

either oppose or about which they harbor reservations
25

. 

In January 2016, U.S. Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Joseph 

Dunford said "it‘s fair to say that we‘re looking to take decisive military action against 

ISIL in conjunction with the political process in Libya"
26

. U.S. Brigadier General Bolduc 

said in February 2016 that U.S. partners in Libya need our advice and assistance. They 

need U.S. training and a certain amount of equipping in order to be successful.... The 

capability and the willingness is not the issue. It‘s a collective decision by the Libyans on 

what they want
27

. According to U.S. Special Operations Command-Africa (SOCAF) 

commander Brig. Gen. Donald Bolduc, a "Coalition Coordination Center" has been 

established in Rome to plan and coordinate joint security efforts in Libya
28

. 

The U.S. Defense Department has requested $125 million in FY2017 

Counterterrorism Partnerships Fund (CTPF) monies for programs in the Sahel/Maghreb 

region that may benefit Libyan entities or address threats emanating from Libya through 

partnership with governments in neighboring countries. Tunisia has received significant 

amounts of security assistance from the United States in recent years, in part to meet 

threats posed by Libya-based groups
29

.  

Obama Administration officials have remained committed to providing transition 

support to Libyans as possible, and the Administration requested $20 million in foreign 

operations funding for Libya programming in FY2016
30

. Of the funds requested for 

FY2016, $10 million in Economic Support Fund monies would support governance and 

civil society programs, and $10 million split among security assistance accounts would 

support assessment of and engagement with Libyan security forces. The FY2016 

Consolidated Appropriations Act (P.L. 114-113, Division K, Section 7041[f]) states that 

―not less than $20,000,000 shall be made available for assistance for Libya for programs 

to strengthen governing institutions and civil society, improve border security, and 
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promote democracy and stability in Libya, and for activities to address the humanitarian 

needs of the people of Libya.‖
31

  

For FY2017, the Administration is seeking $20.5 million in State Department 

administered bilateral assistance. According to the request, U.S. programs are designed, 

in coordination with the international community, to support Libyan government and 

civil society efforts to establish a democratic, representative political system; strengthen 

the capacity of critical Libyan institutions to deliver services; secure Libya‘s territory; 

and build an effective and civilian-led national security system
32

.  

Prior to mid-2014, the Obama Administration and Congress reached a degree of 

consensus regarding limited security and transition support programs in Libya, some of 

which responded to specific U.S. security concerns about unsecured weapons, terrorist 

safe havens, and border security. Given that U.S. military involvement in Libya may 

deepen in 2016 to combat the Islamic State and potentially to provide support to the 

national security forces of an emergent Government of National Accord, Congress may 

choose to reexamine the basic terms of any proposed U.S.-Libyan cooperation. In the 

meantime, Congress also may choose to conduct oversight of ongoing U.S. diplomacy 

and assistance programs or examine criteria for the potential resumption of U.S. 

diplomatic operations in Libya
33

.  

Another key for more U.S. military intervention is the coming administration, the 

American President has a constitutional role as commander in chief of the armed forces, 

and position on the world stage, especially with the rise of international terrorist 

organizations and terror attacks all over Europe in France, Brussels, Turkey…etc, and in 

other parts of the world, that is why foreign policy issues have come to the fore in the 

most competitive presidential campaign in the United States, in my opinion. 

Although the next U.S. President is going to face a hard choice in  turmoil region 

of the Middle East related to engagement and doing much more to stabilize it, or 

disengagement from it even much more?, I will focus on the crisis of Libya in the 

presidential candidates. 

For the democratic candidate Hillary Rodham Clinton : At the third Democratic 

primary debate on December 19, 2015, she discussed regime change in Libya, and 

mentioned the more help offered by the United States to Libya: getting rid of their 

chemical weapons, which was a big help, and went after a lot of the shoulder-fired 

missiles to round them up. And related to counterterrorism strategy, in the aftermath of 

the Islamic State‘s November 2015 attacks on Paris and Beirut, Clinton presented a 

detailed plan to defeat the group that called on the United States and its allies to intensify 

military and diplomatic efforts based on three main elements:  One, defeat ISIS in Syria, 

Iraq, and across the Middle East. Two, disrupt and dismantle the growing terrorist 

infrastructure that facilitates the flow of fighters, financing, arms, and propaganda 

around the world. Three, harden U.S. defenses and those of our allies against external 

and homegrown threats
34

. 

Related to ground strategy in the Middle East: Clinton supports President Obama‘s 

decision ruling out the deployment of a large number of U.S. combat troops to defeat the 

Islamic State, and says that a ground force should be drawn from the region, particularly 

Sunni Arabs and Kurds in both Iraq and Syria. However, Clinton says U.S. Special 
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Forces should be given greater freedom to train Iraqi forces and Syrian rebels and to 

accompany them into battle, if necessary
35

. And according to Clinton's web site, one of 

several foreign policy priorities that could involve the U.S. military is defeating the 

Islamic State
36

.  

To sum up, Clinton strongly favors to maintain a strong army, but she is totally 

opposing American Exceptionalism, and supporting advance U.S. interests by building 

alliances and working with other countries on mutual interests, The United Nations has 

too much power- and other international institutions- and the U.S. should withdraw or 

restrict their actions. That means Clinton is favoring more disengagement form the 

Middle East, taking into consideration that she was one of the most supporters to the 

rebalancing to Asia Pacific in the Obama Administration. 

  For the Republican Candidate Donald Trump: ISIS is making millions and 

millions of dollars a week selling Libya oil, without any American response:  blockade 

or bomb, It‘s almost as if the United States doesn‘t even know what‘s happening, which 

could be a fact and could be true. And for counterterrorism Trump prefers to work with 

any nation in the region that is threatened by the rise of radical Islam on a two-way street 

strategy, and related to war against ISIS, he said " ISIS will be gone if I‘m elected 

president. And they‘ll be gone quickly. They will be gone very, very quickly". There will 

be  long-term plan to halt the spread and reach of radical Islam. Containing the spread of 

radical Islam must be a major foreign policy goal of the United States and indeed the 

world, working with U.S. allies in the Muslim world. Events may require the use of 

military force, but it‘s also a philosophical struggle, like the long struggle in the Cold 

War
37

.  

Related to ground strategy in the Middle East: In a March 2016 debate hosted by 

the CNN, the candidate seemed to indicate he would be willing as president to deploy on 

the ground tens of thousands of U.S. troops to battle the Islamic State. "We really have 

no choice. We have to knock out ISIS," he said. "I would listen to the generals, but I'm 

hearing numbers of 20,000 to 30,000". Trump also favors the creation of so-called safe 

zones for refugees in parts of Syria. He says the U.S. military could lead efforts to 

protect these areas but that other countries, particularly the Gulf States and Germany, 

should pay for the operation, and Russia should make moves in Syria, as the case for 

Germany to defend Ukraine
38

. 

To sum up, Trump strongly favors robust military, but build smart not necessarily 

big, to cut back on the troops stationed abroad and focus on quality of the troops not 

quantity, and he supports American Exceptionalism. Working with allies and partners is 

important, but the United States will engage more in the Middle East to the far of groung 

military intervention to destroy ISIS.  
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Remarks: 

1- In Libya, the United States had thrown its weight behind a United Nations-led 

initiative to bring the country‘s warring factions into a unity government. That process 

has been plagued by rivalry between Libya‘s myriad political and militarized factions, 

and in the meantime, Western alarm at the dramatic expansion of Islamic State in Libya 

has grown
39

.  

2- The division over what action the U.S. and the international community should take in 

Libya speaks to the uncertainty about when and where ISIS should be countered: For 

Europe, Libya is uncomfortably close and already a jumping off point for migrants 

willing to take on the rough Mediterranean waters in search of asylum. ISIS 

pronouncements have previously pointed out that Rome is nearby. Besides to terrorist 

attacks allover European countries. Some military officials believe Obama feels that 

France and Italy, which both have hinted at intervention, should take the lead on any 

military effort. Both countries were key to the NATO-led campaign in 2011 that led to 

Gaddafi‘s fall, and the United States wants to limit its war against the Islamic State to 

Iraq and Syria. If the United States should lead in Iraq and Syria, then Europe needs to 

lead in Libya. By dint of its economic ties and proximity to Europe, Libya threatens 

European interests far more directly than it does American ones, and NATO‘s role in the 

2011 intervention in Libya can serve as a precedent for European leadership. Of course, 

the Europeans will not take on the challenge if they are not convinced that the United 

States intends to do its part to quell the Middle East‘s civil wars, further underscoring the 

importance of a coherent, properly resourced U.S. strategy. To aid Europe‘s fight in 

Libya, Washington will undoubtedly have to commit assistance related to logistics, 

command and control, and intelligence, and possibly even combat advisers. But taking 

into consideration the new developments in Europe, Brexit (Britain Exit EU) will result 

in an EU that will be even busier with Europe. This would mean less attention to foreign 

policy in general, and thus towards the Middle East and North Africa in particular. The 

European Union loses one of its foreign policy heavyweight. Without Britain, Europe is 

weaker, and this will have its impact on the intervention in Libyan crisis. 

For the United States, there are major concerns about allowing another ISIS hub to 

emerge in the region. While the Islamic State has emerged in other places in North 

Africa, West Africa and Afghanistan, Libya is seen as its key focus outside of Syria and 

Iraq. The Washington debate over whether or not to use military force against the 

Islamic State group's Libya branch is increasingly intense. Opponents of direct military 

action against the group at this point are right. Such action only offers a quick fix. 

Opponents of intervention, however, fail to realize that military action is likely needed 

for a more difficult task — restoring Libya's sovereignty. 

If de facto arguments against the use of force in Libya are overblown, calls for 

direct military action against the Islamic State group are grounded in a misdiagnosis of 

Libya's underlying problem. As in Syria, the group thrives in Libya thanks to a civil war 

that has destroyed the Libyan state. If nothing is done to resolve the underlying problem 

of Libyan statelessness, direct action against the Islamic State group will only open the 

door to the spread of al-Qaida in the Islamic Maghreb, Ansar al Sharia or one of the 

other Salafi jihadist groups operating in the region. 

1- The western intervention is of a much lower scale than suggested months ago, partly 

because the Sarraj administration is under attack of being pro the west, and cannot seen 



 يا""مستقبل الصراعات, وبناء السلم يف أفريق الثالثاحملور         فريقيا: آفاق جديدة"    أ املؤمتر الدويل السنوي "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
555 

 

to be dependent on the United States or Europe for help. Many Libya experts argue 

against the use of force in Libya on the grounds that another foreign military intervention 

in Libya will meet with massive resistance from a Libyan population they judge to be 

unusually suspicious of outsiders. True, some Libyans, such as the Islamic State group, 

will surely use a foreign intervention to their advantage. But for most Libyans, a range of 

other factors will determine how they react to foreign boots on their soil. Foremost 

among these will be whether their lives are improving. 

2- U.S. and European cooperation and assistance to counter ISIS in Libya is essential and 

Libya is unlikely to ever be peaceful without outside military support. But checking 

ISIS's growth in Libya will not be easy. Leaders should prepare for the inevitable costs 

and tough choices ahead. 

Recommendations: 

No matter of intervention, the problem continues to be related to the political 

situation in Libya. The best option right now is thus to use force selectively to support 

the strengthening of the Libyan state. Specifically, the international community needs to 

be far more assertive about the use of political, economic and military power to coerce 

key players in Libya to get behind the U.N. brokered unity government and begin the 

task of rebuilding the country. This strategy is more difficult than striking the Islamic 

State group, but promises a more lasting effect. 

And here the role of regional partners is very critical, and Egypt has a lot of weight 

in Libya, supporting the GNA, and also the forces of General Khalifa Hafter. Egypt, 

concerned by border security, is reluctant to abandon its support for Hafter. Egypt's 

support for the kind of the European intervention in Libya is incomplete, and that is 

clearly reflected because of the Egyptian Italian differences over the recent crisis 

between both countries after killing of the Italian researcher Regeni in Cairo.  

The role of the third party to settle a civil war long before it might end on its own 

is something possible, and Libya isn‘t an exception- 20% of the cases since 1945, and 

40% of the cases since 1995
40

. 

There are three objectives needed to be accomplished by the intervening power to 

end the civil war, and in the Libyan case the external actors should be regional and 

international. First, it must change the military dynamics such that none of the warring 

parties believes that it can win a military victory and none fears that its fighters will be 

slaughtered once they lay down their arms. And this will take time in Libya, because of 

its tribal structure, and also because of the fact that ISIS isn‘t the only extremist faction 

in Libya. All of this in a way makes it as complicated as dealing with Syria and Iraq. The 

Second, it must forge a power-sharing agreement among the various groups so that they 

all have an equitable stake in a new government, and in the Libyan case, the GNA is still 

struggling to assert its authority across the country, and still hasn‘t been formally 

recognized by the Libyan Parliament. Also the Coexistence Agreement on June 24, 

2016, in Confronting the State of Division and Conflict in Libya, signed by President of 

the Libyan House of Representatives and Senior Commander of the Libyan Armed 

Forces Aguila Saleh Issa and First Commander in Chief of the Libyan Armed Forces 

Khalifa Belqasim Haftar, is a step to more power sharing. Third, it must put in place 

institutions that reassure all the parties that the first two conditions will endure. To some 

extent unknowingly, that is precisely the path NATO followed in Bosnia in 1994–95 and 

the United States followed in Iraq in 2007–10. 
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 :فريمياأة اإلنكرتونيت ندول مشال حتهيم انتجار
 انفرص وانتحدياث 

 سالي محمد فريد**      *منى عبداهلل احمد المبودي
 البحوث والدراسات األفريقية.  باحثة دكتوراه بقسم السياسة واالقتصاد بمعهد* 
 بمعهد البحوث والدراسات األفريقية.مدرس اقتصاد بقسم السياسة واالقتصاد **
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 المقدمة
بحت الطرؽ  ُب ظل االقتصاد العاٞني اٛنديد الذي يفرض على األسواؽ ظروفا تنافسية صعبة وسريعة التغيًن أص

التقليدية اليت كانت تعتمدىا اٞنؤسسات والشركات ُب إ٤ناز أعماٟنا تقف عائقا بينها وبٌن متابعة أعماٟنا وقدرهتا على 
 االستمرار والتنافس .

وتشًن كثًن من األُناث العاٞنية اىل حاجة الدوؿ النامية ومنها دوؿ مشاؿ افريقيا اىل العمل على تبين التجارة 
ية ٞنا ٟنا من مزايا متعددة  للحاؽ بركب الدوؿ اٞنتقدمة و تنمية وانعاش اقتصادياهتا و تطوير البنية التحتية االلكرتون

 لتلك الدوؿ والوصوؿ ايل االسواؽ العاٞنية . 

 هدف الدراسة
ليبيا ( اٛنزائر,تونس, )مصر,اٞنغرب,تكمن ا٨نية الدراسة ُب معرفة ماوصلت اليو دوؿ مشاؿ افريقيا ١نل الدراسة   

من تبين التجارة االلكرتونية وإدخاؿ تكنولوجيات جديدة ٬نكنها أف تساىم ُب تفعيل وٓنريك تطبيقات التجارة 
 االلكرتونية واليت تعترب اداه ىامة للتبادؿ التجاري والنمو االقتصادي.

 تقسيم الدراسة
التجارة االلكرتونية  ,واحملور الثاين مفهـو تناولت الدراسة ثالث ١ناور اساسية,حيث يتطرؽ احملور االوؿ حوؿ 

,ويتناوؿ احملور الثالث واالخًن التحليل الرباعي للتجارة االلكرتونية من خالؿ واقع التجارة االلكرتونية لدوؿ مشاؿ افريقيا 
 عرض نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات. 

   يفهىو انتجارة اإلنكرتونيت احملىر االول :
يعترب من اٞنصطلحات اٜنديثة ُب عامل اٞناؿ  (Electronic Commerce) مصطلح التجارة اإللكرتونية

واألعماؿ. وىي إحدى التعبًنات اٛنديدة اليت تعرب عن العديد من األنشطة اٞنرتبطة بثورة تكنولوجيا اٞنعلومات 
٬نكن  إلتصاالت, وال يوجد تعريف ٬نكن القوؿ عنو أنو تعريف متفق عليو دوليًا للتجارة اإللكرتونية,وبصفة عامة وا

, إهنا كافة أنواع التعامالت التجارية اليت تتم إلكرتونيا عرب شبكة اٞنعلومات الدولية التجارة اإللكترونية  تعريف
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 الشركات وعمالئها من اٞنستهلكٌن, أو بٌن اٞننشتت واألجهزة )اإلنرتنت(  بٌن اٞنشروعات بعضها البعض أو بٌن
 الرٚنية.

وتتميز التجارة االلكرتونية بعدة خصائص فريدة تفرؽ بينها وبٌن التجارة التقليدية ,واليت اكتسبتها من خصائص 
ارية, بيع وشراء وتسليم اٞننتجات اإلنرتنت وتقنياتو العالية ومنها سرعة االداء,و إختفاء الوثائق الورقية ُب اٞنعامالت التج

بفضل أدوات  التجارة االلكرتونية اٞنتطورة, وتسهيل اتصاؿ  إلكرتونيا ,٣نا يؤدي ايل تسهيل اٞنعامالت التجارية
 }. Hossein Bidgoli {إيل حد كبًن تكاليف النقل والتحويل وغًنىا -اٞنشروعات بعضها ببعض مقللة بذلك
لكرتونية ٠نموعة من التحديات اٟنامة اليت ٩نب عالجها ح ى ٬نكن ٓنقيق ٧نو كما يثًن تطبيق التجارة  اإل

 وازدىار ىذه التجارة وتعظيم اٞنزايا احملققة من استخدامها.
البنية التكنولوجية التحتية   ومن أىم التحديات اليت تواجو التجارة اإللكرتونية ُب بلداف مشاؿ افريقيا ىي؛ ٓنديات

و طبيعو تقنيو يتصل هبا  ٓنديات بناء وتطوير الكوادر البشرية اٞندربة على أستخداـ تكنولوجيا ٓندي ذ واليت تعترب 
البيئة القانونية والتشريعية لتوفًن اٜنماية والثقو للمتعاملٌن ُب ,َنانب ٓنديات  اٞنعلومات وعلى صيانة االجهزه واٞنواقع

 ليل ظاىرة التجارة االلكرتونية.,وسوؼ نتعرض ٟنذه التحديات عند ٓنالتجارة االلكرتونية 

 احملىر انثاني: والع انتجارة االنكرتونيت ندول مشال افريميا 
ٔنتلف صورة التجارة االلكرتونية ُب دوؿ مشاؿ افريقيا عن باقي بلداف العامل اٞنتقدـ ,إذ أف العديد من الشركات 

ا: ضعف البنية التحتية االلكرتونية, وعدـ وجود ُب ىذه الدوؿ بعيدة عن ىذا النوع من التجارة إلسباٍب عديدة منه
 اٝنربة الكافية , واالفتقاد لالستقرار التشريعي ٟنذه الدوؿ.

ولكي نقرتب من الصورة سوؼ نتطرؽ با٩ناز ايل فرتة دخوؿ واستخداـ االنرتنت ٟنذه اٞننطقة ,َنانب ماوضعتو 
 االونكتاد من مؤشر يقيس جاىزية دوؿ مشاؿ افريقيا.

 دخول النترنت واستخدامة في دول شمال افريقيا: وًل أ
استخدـ االنرتنت ُب دوؿ مشاؿ افريقيا  ُب ٠ناالت التجارة السلعية واٝندمية مع هناية النصف االوؿ من 

 1771التسعينات ,وكانت تونس من اوائل  ىذه الدوؿ بل من اوائل الدوؿ العربية  اليت ادخلت شبكة االنرتنت عاـ 
,  1773واستخدمتها عاـ  1771,ٍب اٞنغرب حيث ادخلت الشبكة عاـ 1775غرض التجارة ُب عاـ واستخدامتها ب

على   1774, 1773واستخدمتها بغرض التجارة عاـ  1771,ٍب اٛنزائر ومصر فقد ادخلتا شبكة االنرتنت عاـ 
 .}1112كر٬نة صراع   {التوايل

ا فقد قامت االونكتاد بعمل مقارنات بٌن  نسبة اٞنشرتين وبالنسبة لعدد اٞنشرتين عرب االنرتنت لدوؿ مشاؿ افريقي
واليت بينت مدى التفاوت الكبًن بٌن العشر بلداف اٞنتقدمو ُب ىذا  1112اٞنتوقعة على االنرتنت من السكاف عاـ 

وؿ اجملاؿ والعشرة  دوؿ االخًنة واليت اسفرت عن أف كل من تايالند والصٌن و٨نا من العشر دوؿ ذات الرتتيب اال
% على التوايل ,بعكس العشر دوؿ اليت تأٌب ُب 141%و 161والثاين ,كاف لديهم نسبة  ٧نو مرتفعة جدا تصل ايل 

%  على 42-% و63-اواخر الرتتيب ومنها مصر واٞنغرب,حيث حققو نسب ٧نو سلبية تصل ايل
 .(UNCTAD 2015)يلالتوا
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 4102ثانيا : مؤشر االونكتاد للتجارة االلكترونية 

 للتعرؼ,1112عاـ  (B2C) واٞنستهلكٌن األعماؿ مؤسسات بٌن اإللكرتونية للتجارة  األونكتاد ّنؤشرالستعانة ًب ا
ىذا   نسب إىل يشًن على مدى االستعداد للتجارة االلكرتونية ُب دوؿ مشاؿ افريقيا ١نل الدراسة والذي

 ومدى اٝنوادًن, وأماف اإلنرتنت, استخداـ :يى دالئل أربعة إىل اقتصادًا باالستناد 111 بيانات االستعداد,ويغطي
 .بالربيد الطرود تسليم خدمات وتوافر بطاقات االئتماف, استخداـ انتشار

نسبة االفراد  البلد
الذين يستخدمو 

 االنترنت%

نسبة االفراد 
الذين يملكون 

credit 
card 

نسبة الخوادم 
االمنة لكل 
 مليون فرد

نسبة  تسليم 
 البريد للمنازل

ؤشرقيمةم
UNCTAD  
 للتجارةااللكترونية

 الترتيب

4102 4102* 4100 4102*  4102 4102 4104 4102-
02** 

4102 4102 4102 4102 

 14 21 2949 2,49 10 99 22 2,44 4 %042 24 2240 مصر
 9, 2, 2042 2242 21 4, 22 2,42 2 %242 ,2 22 المغرب

 2, 2, 2242 2242 29 92 22 2140 %, %242 22 40 تونس
 92 - 2442 - 21 - ,2 - 2 - 01 - الجزائر

 B2C410244102)  )للتجارة االلكترونية   UNCTAD( مؤشر 0جدول ) 

 وما بعدىا  4102* عام 

 .4102ريد للمنازل بداية من عام .** درجة الموثوقية البريدية )حيث استخدم ىذا المؤشر بديال لنسبو  تسليم الب

,وكانت البحرين  7115لالقتصادات ّنؤشر  1112سمبورج الرتتيب االوؿ لعاـ ووفقا ٟنذا اٞنؤشر احتلت لك
 .{UNCTAD 2015} 4512ومؤشر  12ُب مقدمة الدوؿ العربية برتتيب 

 ُب بعض دوؿ مشاؿ افريقيا  اإلنرتنت مدى ا٦نفاض نسب انتشاروبالنسبة لدوؿ مشاؿ افريقيا فيوضح اٛندوؿ 
% بالنسبة لدوؿ 35تصل ايل  1112غرب اعلى نسبة  ٞنستخدمي االنرتنت عاـ اٞنناطق,وٕنلك اٞن من بغًنىا مقارنة

والذي يعترب األدىن  االئتماف بطاقات تدين معدؿ انتشار استعماؿ , كما يوضح اٛندوؿ مدى مشاؿ افريقيا تليها تونس
 .{UNCTAD 2015}ؤشرىذا اٞنمنها يتكوف اليت األربعة الدالئل بٌن

ايل تفضيل اكثر اٞنتسوقٌن الكرتونيا  ُب ىذه   credit cardراد الذين ٬نلكوف ويرجع ا٦نفاض نسبة االف
 . cash-on-deliveryاٞننطقة طريقة الدفع عند االستالـ 

احتلت مصر وتونس واٞنغرب الرتتيب من الثالث ايل اٝنامس على مستوى افريقيا  1112وطبقا ٞنؤشراالونكتاد 
 .زائر وليبيا مل يتضمنهم ىذا اٞنؤشراما اٛن بعد موريشيوس وجنوب افريقيا
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 : تطور التجارة اللكترونية في دول شمال افريقيااثالثً 

 مــصـــر( 1)

 مليوف 111 يعادؿ ما وىو ,1116السكاف عاـ  من B2C111%)التجارة االلكرتونية عرب االنرتنت) تتجاوز مل     
 خالؿ عاـ اإللكرتونية التجارة أنشطة على مصر ُب اإلنرتنت مستخدمي إنفاؽ حجم قدر كما,}ٚنية د٬نش{مصري 
 }.1111, حسٌن شنيين{ دوالر  مليار 111 بنحو 1117

 التداوؿ حجم إٗنايل من% 13ب االلكرتونية التجارة حدد حجم الدولية التجارة نقطة عن صادر تقرير وُب
% من مستخدمي االنرتنت 1عاـ نسبة ,مل تتجاوز التجارة االلكرتونية ُب ىذا ال1111 عاـ بنهاية التجاري داخلًيا

 }.حسٌن شنيين{
٣نا ساعد مايقرب من نصف الشعب اٞنصري  إىل الوصوؿ   1111انتشر اٟناتف احملموؿ بشكل كبًن ُب عاـ 

تقرير التجارة  { B2Cإىل اٞنواقع التجارية على االنرتنت واليت أدى ايل تعزيز إمكانات التجارة بٌن البائع واٞنستهلك 
 }1112 ,ونية للشرؽ االوسط ومشاؿ افريقياااللكرت 

 المـغـــرب( 2)
تقدمت التجارة اإللكرتونية بشكل ملحوظ  ُب اٞنغرب,ويرجع ذلك لفتح خيار الدفع عرب االنرتنت باستخداـ 

 كما ٚنحت اٝنزانة العامة لدافعي الضرائب لدفع ضرائبهم¸ 1116البطاقات اٞنصرفية احمللية عن طريق البنوؾ منذ عاـ 
عدد اٞنعامالت أو اٝندمات اٞنتكاملة عرب االنرتنت  من وارتفعت  } {  Aad Weening 2013 عن طريق االنرتنت

 Bertrand }.% 1أقل من  1116. ُب حٌن كانت قبل عاـ 1111%ُب عاـ  16إىل 1116% ُب 5

Copigneaux, 2013} 

, بنسبة ٧نو قدرىا 1111امريكي ُب عاـ مليوف دوالر 14وقدرت مبيعات التجارة اإللكرتونية ّنا يقرب من  
مليوف دوالر,وقدر ٧نو اٞنبيعات  52لتصل ايل  1111% عاـ 111, ٍب ٧نت ّنعدؿ 81117 مقارنة بعاـ 161حوايل 

 .} { Aad Weening, 2013 مليوف دوالر 8114 ليصل إىل حوايل 41بأكثر من 1111اإللكرتونية لعاـ 

 الجـــزائر( 3)
,ولكن ظهر مايثبت االىتماـ  اٛنزائر ُب االلكرتونية التجارة و٧نو حجم عن دقيقة ئياتوإحصا أرقاـ ال توجد

 أجهزة انتشاء طريق عن االلكرتوين السداد مالمح اٞنواقع , َنانب ظهور من حيث ظهر العديدهبذا النوع من التجارة 
 اعتماد و١ناولة , بالستيكية لبطاقات ليةاٞنا واٞنؤسسات البنوؾ من العديد النقدية,وإصدار لألوراؽ اآللية اٞنوزعات
 }.1111 ,حسٌن شنيين{البنكية  اٞننظومة ُب وغًنىا كارد وماسرت فيزا بطاقات

 تــونـــــس   (4)
مليوف دوالر  12وحقق ىذا النوع من التجارة  , االلكرتونية التجارة تبين ١ناولة ُب السباقة الدوؿ من تونس تعترب      
 ىذه حجم .ارتفع  حيث 1116و 1114% بٌن عامي 13 بنحو الزيادة قدرت%, و 111و ّنعدؿ ٧ن 1113عاـ 



 احملىر  انرابع "االلتصاد األفريمي"          فريميا: آفاق جديدة"                            أاملؤمتر اندويل انسنىي " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
488 

 

, كما حققت التجارة االلكرتونية  1116عاـ دوالر  مليوف 15 حوايل إىل 1114عاـ  دوالر مليوف 11 من التجارة
 }1111, ٚنية د٬نش{ 1111% مقارنة ب 31بنمو  1111مليوف دينار تونسي لعاـ  2111

 ـيـالـيــب( 5)
تأخرت ليبيا عن غًنىا من دوؿ مشاؿ افريقيا ُب استخداـ التجارة االلكرتونية وقلة  التعامالت التجارية االلكرتونية واليت 

وال تتوافر معلومات كافية عن وضع التجارة االلكرتونية ُب ليبيا وكل االحصاءات اٝناصة بالبنية التحتيو  تكاد التذكر,
 .{Abdalla Hamed, 2009} رتونية هبا تبشر بزايدة التجارة االلك

احملىر انثانث: انتحهيم انرباعي نهتجارة االنكرتونيت ين خالل عرض نماط 
 ونماط انضعف وانفرص وانتهديداث: انمىة

إف عدـ وجود ٔنطيط كاؼ عند البدء بالعمل ُب التجارة االلكرتونية  ىو الذي يؤدي ايل فشل الكثًن من 
تجارة, ٣نا ٩نعل من اٞنهم ٓنديد نقاط القوة والضعف َنانب مايقابل ىذا النوع من التجارة من مشاريع ىذا النوع من ال

هتديدات خارجية وما ينتظرة من فرص ٞنعرفة العوامل اليت تقود ايل ٤ناح التجارة االلكرتونية أو عوامل الفشل اليت ٩نب 
 . ْننبها

   SWOTونية  ُب دوؿ مشاؿ افريقيا استعملنا مصفوفة ولكي نستطيع أف نصل ايل ٓنليل واُب للتجارة االلكرت 
لنصل ايل نقاط القوة ونقاط الضعف َنانب التهديدات والفرص ٟنذا النوع من التجارة ُب دوؿ مشاؿ افريقيا ,و٬نكن 

 ٕنثيل ىذه اٞنصفوفة كما ُب اٛندوؿ 

 نقاط الضعف نقاط القوة
 ترونيةالوعى لدى متخذي القرار بأىمية التجارة االلك -0
 وجود منتجات وخدمات قابلة للتجارة  االلكترونية -4
 والهاتف المحمول اإلنترنت  معدل انتشار النمو السريع في -2
 الربط الوطني االقليمي والدولي -2
 التطور التشريعي للتجارة االلكترونية -2
 نسبيا معدالت وتكاليف االتصال انخفاض -2

 الخلفيات الثقافية واالجتماعية -0
 ضعف الوعى بأىمية االنترنت لدي مجتمع األعمال -4
 البنية التحتية للموارد البشرية المؤىلةضعف  -2
 ضعف المحتوى الرقمي العربي -2
 واألمان السرية عنصري توفر عدم -2
 لدول شمال افريقيا تدني اإلنتاج المحلي-2
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 التهديدات الفرص

 اتف المحمولاىتمام عالمي بتطوير تطبيقات اله -0
 القرب الجغرافي لدول شمال المتوسط -4
قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على النفاذ الي  -2

 االسواق الخارجية
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت زيادة مؤشرات -2
 اتفاقيات وعالقات تجارية عالمية -2
 زيادة كفاءة االسواق وتنوع المنتجات -2
 

 قة بتأمين  وسائل الدفع للتجارة أإللكترونيةمتعلتهديدات  -0
 قصور الخدمات اللوجستية -4
 زيادة معدالت  البطالة -2
 تهديد األنشطة التجارية التقليدية -2
 محدودية حجم التجارة اإللكترونية -2
 زيادة ىجرة االدمغة المفكرة -2
 السياسات الحكوميةالبيروقراطية وجمود  -,
 التحديات الضريبية -1

 للتجارة االلكترونية لدول شمال افريقيا  SWOTتحليل  ( 4رقم ) جدول
 المصدر: من اعداد الباحثة

 

 :نستطيع أف نوجز ىذه النقاط  كما يلي للتجارة  اإللكرتونية SWOTجدول تحليل مصفوفة  ومن

  نقاط القوة :والً أ 
 تتميز دوؿ مشاؿ افريقيا بعدة نقاط قوة تساعدىا على تبين التجارة االلكرتونية تتلخص فيما يلي:

وبأهنا َب ٧نو متسارع ,٣نا  ينعكس على اىتمامات  الوعى لدى متخذي القرار بأىمية التجارة االلكترونية -0
ة البنية األساسية  للتجارة االلكرتونية وتفعيل دور اٜنكومات ُب ىذه الدوؿ  بإنشاء وزارات وىيئات هتتم بتهيئ

 1اٞنعلومات 

, ٣نا يعىن توافر طلب خارجى على تلك اٞننتجات , وبالتاىل وجود منتجات وخدمات قابلة للتجارة االلكترونية  -4
أخرى ٩نب العمل البد من االىتماـ بالصناعات اٝناصة بتلك اٞننتجات والصناعات اٞنغذية ٟنا من ناحية , ومن ناحية 

 1} 0200-0202 ,إسالـ مأموف حسٌن مأموف {على فتح أسواؽ جديدة لتلك اٞننتجات

واليت ٕنيزت  بو دوؿ مشاؿ افريقيا عن غًنىا من   والهاتف المحمولاإلنترنت  معدل انتشار النمى السريع في -2
د مستخدمي االنرتنت ومعدؿ ٧نوىم ُب البلداف النامية وخصوصا على مستوى القارة االفريقية وبظهر  حيث زاد عد

ُب اغلب ىذه الدوؿ , ايل زيادة كبًنة خالؿ الفرتة  1111%  عاـ 1بلداف مشاؿ أفريقيا, من معدؿ االنتشار اقل من 
% من السكاف تليها تونس ومصر بنسبة 1113( حيث حققت اٞنغرب أكرب معدؿ وصل ايل 1115-1111من)

حيث  1112افظت اٞنغرب على ترتيبها االوؿ بالنسبة لدوؿ مشاؿ افريقيا  عاـ % على التوايل, وح14%, 15انتشار 
%  اما اٛنزائر  1114% ٍب مصر 2411% من السكاف تليها تونس بنسبة 3416وصل عدد مستخدمي االنرتنت 

 Mohamed Sarrab etel}% على التوايل 1516% و 1611وليبيا فكانت النسبة لديهم منخفضة مل تتجاوز 
2013 }. 
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من اٞنتوقع زيادة معدؿ انتشار  حيث   1115ويتوقع زيادة معدالت النمو ُب دوؿ مشاؿ افريقيا ح ى عاـ 
% ,ُب حٌن 46161,يليها تونس بنسبة انتشار متوقعو 1115% عاـ 51114استخداـ االنرتنت ُب اٞنغرب إيل 

% و 26111صر واٛنزائر وليبيا تتقارب بقية دوؿ مشاؿ افريقيا ُب معدالت االنتشار حيث وصل ُب كل من م
كما زادت اشرتاكات احملموؿ  %.16% على التوايل ,وكاف اكرب ٧نو متوقع للجزائر حيث بلغ 21173% و 23124

النمو ُب شبكات احملموؿ ُب دوؿ مشاؿ افريقيا ايل حد كبًن من بلداف مشاؿ  البحر بشكل كبًن جدا ,حيث اقرتب 
 .{WTO }1112اٞنتوسط عاـ  

من اقوى نقاط القوة ُب التجارة االلكرتونية  لدوؿ ف, بط الوطني االقليمي والدولي في دول شمال افريقياالر  -2
حيث ٕنلك مصر أحد مراكز الكابالت البحرية الرئيسية , الربط الدويل اآلمن ُب ٗنيع ا٥ناء ىذه الدوؿ مشاؿ افريقيا ىي

وٕنتلك  كابل ُنري,  11أل٘نر والبحر األبيض اٞنتوسط  ,وتتصل بُب أفريقيا, بسبب الوضع اٛنغراُب الفريد بٌن البحر ا
ويوجد هبا ثالثة كابالت , كابالت, وتتصل اٛنزائر دوليا من خالؿ الكابل البحري ووصالت اٞنيكروويف  3اٞنغرب 

ة,  من حيث ُنرية,توفر الوصوؿ الدويل إىل أوروبا, وآسيا, واٞنغرب وتونس. كما ترتبط تونس دوليا بأربع كابالت ُنري
 {الربط اإلقليمي األرضي, ويوجد  ُب ليبيا ثالثة كابالت ُنرية , باإلضافة إىل اتصالٌن عرب اٜندود األرضية 

.{Natalija Gelvanovska 
وبالنسبة لسوؽ االتصاالت  فيوجد ُب مصر واٞنغرب واٛنزائر وتونس لكل منهما ثالث شركات رئيسية 

ت اٛنزائري بإصدار ثالثة تراخيص للهاتف النقاؿ ,ويتكوف سوؽ  اإلتصاالت كما بدأ سوؽ  االتصااللالتصاالت  
 Natalija}. {اللييب من شركة واحدة للشبكات الثابتة االتصاالت الليبية الدولية وشركتٌن للهاتف النقاؿ للدولة

Gelvanovska   

منطقة مشاؿ افريقيا افضل اٞنناطق   عتربحيث ت, أفريقيا شمال دول في التطور التشريعي للتجارة االلكترونية  -2
%,وقانوف ٘ناية 61بأفريقيا بالنسبة النتشار واالىتماـ بالقوانٌن التشريعية حيث بلغت نسبة قوانٌن اٞنعامالت 

  UNCTAD, 2015}. {% 4415%,وقوانٌن اٛنرائم االلكرتونية 31,وقوانٌن أمن و٘ناية البيانات 11.1اٞنستهلك 
 وتكنولوجيا االتصاالت وزارة تعاِب بعض متطلبات التجارة االلكرتونية ,كما تعتـز عدة قوانٌن  اصدرت مصر

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا اٞنعلومات  {التجارة اإللكرتونية " قانوف قانوف اٞنقبلة اٞنرحلة ُب اٞنعلومات اٞنصرية إعدادىا
 }. اٞنصرية

ما اضاؼ اٞنشرع اٞنغريب قانوف متعلق ُنماية البيانات كااللكرتوين , بالتبادؿ و٪نكم اٞنغرب القانوف اٞنتعلق
 .}االسكوا {الشخصية وقانوف متعلق ُنقوؽ اٞنؤلف واٜنقوؽ اجملاورة لو 

كما اصدر اٞنشرع اٛنزائري  قوانٌن ١نددة للقواعد العامة اٞنتعلقة  بأنشطة الربيد واٞنواصالت السلكية 
 .}االسكوا {لو اجملاورة واٜنقوؽ اٞنؤلف حقوؽ َنانب تنظيم, وينااللكرت  بالتوقيع متعلقة وتنظيماتوالالسلكية,

البيانات,َنانب قوانٌن  ٘ناية,و  والفنية اٞنلكية األدبية و٘نايةاٞنستهلك  ٘ناية التونسي قوانٌن بشأف اٞنشرع وأصدر
 الرقمي . بتحديد االقتصاد لألمواؿ واٞنتعلق االلكرتوين بالتحويل متعلقة
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 ُب عامة وأحكاـ نصوص من لديو ما بقدر اللييب القضاء  هتتم بالقوانٌن االلكرتونية واجتهدُب حٌن اف ليبيا مل
-1111ٚنية د٬نش {باٞنعامالت  يتصل موضوعها ويكوف عليو تعرض اليت اٞننازعات ُب األساسية للفصل القوانٌن
1111{. 

 ونخلص مما سبق باالتي : 
بلداف مشاؿ أفريقيا عدا ليبيا, فمنها من لتعامالت االلكرتونية لفيما ٫نص ا ٛنوانب ٢نتلفة يوجد حراؾ تشريعي

قارب على وضع منظومة تشريعية شبو متكاملة ُب ىذا اٝنصوص كما ىو اٜناؿ ُب تونس, ومنها من أصدر بعض 
اليت أرثاىا  التشريعات اٟنامة ُب ىذا اجملاؿ كما ىو اٜناؿ ُب اٞنغرب واٛنزائر, ومنها من أصدر اٜند األدىن من القوانٌن

اٞنشرع عنده أهنا ضرورية مرجًئا إصدار القوانٌن األخرى لوقت قادـ كما ىو اٜناؿ ُب مصر, ومنها من ارتأى عدـ لزـو 
 .إصدار غالبية تلك التشريعات االلكرتونية ُب الوقت اٜنايل كما ىو اٜناؿ ُب ليبيا

 نسبيا معدالت وتكاليف االتصال انخفاض -2
اؿ بتكاليف التعريفات اٝنلوية اٞنتنقلة اٞندفوعة مسبقا وتعريفات اإلنرتنت واإلنرتنت ذات تتمثل تكاليف اإلتص

اٞندفوعة  اٝنلوية اٞنتنقلة التعريفاتالنطاؽ العريض واالتصاالت اٟناتفية اٞننافسة وتتميز دوؿ مشاؿ افريقيا  بإ٦نفاض 
دوالر لكل دقيقة,ٍب ليبيا ُب الرتتيب  1115قدرىا  على مستوى العامل حيث ٓنتل مصر الرتتيب السابع بتعريفة  مسبقا

دوالر لكل دقيقة ,وتعترب اٛنزائر اعلى التعريفات على مستوى دوؿ مشاؿ افريقيا حيث  1111عاٞنيا بتعريفة قدرىا  17
 .{Soumitra Dutta 2015} عاٞنيا  55وترتيبها  1115بلغت 

دوالر  13153قدرىا  الثابت ت ذات النطاؽ العريضاإلنرتن بتعريفاتتتصدر تونس دوؿ مشاؿ افريقيا كما 
,وتعترب اٛنزائر من اعلى التعريفات ٟنذا النطاؽ فيهذه  11171بتعريفة قدرىا  17شهريا وترتيبها التاسع, ومصر الرتتيب 

 .{Soumitra Dutta 2015}دوالر شهريا    26151اٞننطقة واليت بلغ 

  نقاط الضعف ثانيا:
على الذىاب اىل السوؽ,  دوؿ مشاؿ افريقيا  حيث تنطوي الثقافة الشرائية ُب واالجتماعية الخلفيات الثقافية -0

ليس من   B2Cودراسة اٞننتج قبل التفاوض مع البائع , بعكس النموذج الغريب ,ولذلك ٤ند أف التجارة االلكرتونية 
 .شراءدوف تعديالت  كبًنة ُب ثقافة ال ىذه اٞننطقة اٞنرجح أف تعمل بشكل جيد ُب

,حيث ٩نهل كثًن من ٠نتمع االعماؿ ُب دوؿ مشاؿ افريقيا  ضعف الوعى بأىمية االنترنت لدي مجتمع األعمال  -4
 1بكيفية تأثًن اإلنرتنت علي أنشتطهم وأ٨نيتها لتحقيق اٞنزيد من التوسع َب اٞنستقبل 

اي فنيٌن ُب ٠ناؿ البحث  ١نل الدراسة ,حيث مل يوجد ُب اٞننطقة ضعف البنية التحتية للموارد البشرية المؤىلة -2
, كما ظهر 1111فين لكل مليوف نسمة عاـ  14بإستثناء تونس اليت كاف لديها نسبة  1114والتطوير ح ى عاـ 

القدرة على كما أف وكانت ليبيا بعيدا ٕناما عن ىذا اجملاؿ, 1115وُب مصر بداية من  1114فنيوف ُب اٞنغرب عاـ 
ى مستوى دوؿ مشاؿ افريقيا فكل البلداف بدوف استثناء ترتيبها ُب النصف االخًن ُب الرتتيب االبتكار ضعيفة جدا عل

 .{Soumitra Dutta 2015}العاٞني 
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بشكٍل عاـ نقصًا ملحوظًا ُب عدد األفراد اٞنلمٌن  بتقنيات الكمبيوتر واٞنعلومات,  كما تشهد معظم  ىذه الدوؿ
القطاع اٝناص  ة لتوفًن التدريب اٞنطلوب ُب ٠ناؿ تقنية اٞنعلومات الذي ٪نتاجوالتجهيزات الالزم وإفتقار اٛنامعات إىل

سلماف   {الرتتيب العاٞني للبنية التحتية للموارد البشرية اٞنؤىلة ٟنذه البلداف  متدين ُب كثًن من اجملاالت ٣نا جعل 
 .}1115-1114الشحف 

% 1ياري صفحة عربية على الويب , وىي ٕنثل ٥نو مل ,حيث اليوجد سوى  ضعف المحتوى الرقمي العربي -2
شهد إٗنايل إنتاج  1111-1115من إٗنايل صفحات الويب اٞنرئية على شبكة اإلنرتنت, وخالؿ السنوات ما بٌن 

 يزاؿ احملتوى ال معظم أفومن اٞنشاكل اليت تقابلها  اٞننطقة  باٞنئة سنويا , ١31نتوى الويب ٧نوا سنويا قدره باٞنتوسط 
 . }عماد بن ٪نٍن{اال٤نليزية  باللغة

 وشبكة استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ ُب دوؿ مشاؿ افريقيا ٓنكم لعدـنتيجة واألمان  السرية عنصري توفر عدم -2
 . ُب التجارة  اإللكرتونية اٞنتعاملة األخرى باألطراؼ الثقة قصايل ن اإلنرتنت واليت أدى

نتيجة الضعف النسيب للقاعدة  اإلنتاجية و١ندودية القدرات  ذلك ,و تدني اإلنتاج المحلي لدول شمال افريقيا-2
 .التصديرية,وضعف آليات ٕنويل االستثمارات التعاونية,َنانب إ٨ناؿ اٞنؤسسات الصغًنة واٞنتوسطة

 ا :التهديداتثالثً 
يد من يؤدي التطور اٟنائل َب اإلمكانيات اٛنديدة لإلتصاالت الدولية وتكنولوجيا اٞنعلومات ,إىل العد

 التحديات والتهديدات ال ى تواجو دوؿ مشاؿ افريقيا ُب التحوؿ ايل  التجارة االلكرتونية  ومن اىم ىذه التحديات :

,حيث تتعرض بطاقات الدفع االلكرتونية ايل  تهديدات متعلقة بتأمين  وسائل الدفع للتجارة اإللكترونية -0
والبنوؾ,أو عن طريق شبكة االنرتنت )قراصنة اإلنرتنت(  ٣نا ْنعل التزوير واساءة استخدامها ُب النصب على التجار 

إسالـ  {اٞنستهلك يرغب بأسلوب الوفاء بالنقود والشيكات التقليدية ٣نا يكوف لو اثر سليب على التجارة االلكرتونية 
 1} 0202 مأموف حسٌن مأموف

االلكرتونية, ٣نا يؤدي للمبادالت   تعاِب التعاملّنا ٓنوية من بعض الثغرات اليت مل القوانين االقتصادية الحالية -4
ايل  صعوبة اٞنالحقة القانونية لكثًن من اٞنعامالت التجارية اإللكرتونية ,وصعوبة ٓنديد االختصاص القضائى َب فض 

 .} 1114خالد مصطفى قاسم  {النزاعات ال ى ٓندث بٌن أطراؼ التعاقد اإللكرتوىن على اٞنستوىٌن احمللى والدوىل 
وخاصة لوجستية النقل اليت التتالئم ٞنتتطلبات التجارة على االنرتنت حيث  قصور الخدمات اللوجستية  -2

 .استمرارية تدفق اٞنعامالت  ومتابعة الطرود ٬نثل جانبا ىاما
ي عن نتيجة انتشار التجارة االلكرتونية وتقلص كم الوظائف اٞنتاحة , وذلك بسبب التخل زيادة معدالت  البطالة -2

عدد من العمالة اٞنتوسطة وعد٬نة اٝنربة, ,٣نا يتسبب ُب زيادة معدالت البطالة ُب بعض االختصاصات ,ومن اٞنتوقع أف 
نادية منصور سليماف {تزداد ىذه اٞنعدالت ُب اٞنستقبل مع إحالؿ االنساف االيل والكومبيوتر ١نل الكثًن من الوظائف

 .} 1111طليح 
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التكاليف مرتفعة اليت ٓنتاج ايل مساحات عرض ضخمة ُب أماكن متميزة و  ية التقليديةتهديد األنشطة التجار  -2
ىا  وعلى ٣نا أنعكس على اسعار , من خالؿ مواقع الشركات اٞنصنعة على اإلنرتنت,ُب حٌن أف ىذه اٞننتجات تعرض 

نادية منصور { تجارية التقليديةا مقارنة بالشركات الأدي ايل زيادة مبيعاهتة  التنافسية ٟنذه  الشركات وىذا قدر ال
 .} 1111سليماف طليح 

حيث توجد اغلب اٞنتاجر اإللكرتونية ُب دوؿ مشاؿ افريقيا بصورة غًن كاملة ,  اإللكترونية ضعف حجم التجارة -2
الدفع والتحصيل بوسائل أخرى غًن التسليم و   أي أهنا تقـو بعمليات العرض واإلعالف فقط, وتتم عمليات

كما  أف ىذا النوع من التجارة ١ندود  سواء بٌن الشركات التجارية فيما بينها,أو بينها وبٌن مورديها احملليٌن ,الكرتونية
 .} 1111-1117رشيد عال {أو ح ى بينها وبٌن اٞنستهلكٌن ١نليا 

تجارية مثل إصرار اٜنكومة على إدارة البنىة التحتية ال,وخصوصا عند السياسات الحكومية البيروقراطية وجمود  -2
اٞنوانئ التجارية الربية والبحرية واٛنوية ,والذي يؤدي تدين الكفاءة وإرتفاع التكاليف وال ى اليتناسب وبنية التجارة 
اإللكرتونية, باإلضافة إىل عجز اإلسرتاتيجيات اٜنكومية لدعم اٞنشروعات التجارية الوطنية للمنافسة مع نظًناهتا العاٞنية 

نظمة البًنوقراطية ُب إجراءات التصدير واالستًناد وطوؿ فرتات إٕناـ ؤنليص العمليات اٛنمركية باإلضافة ايل األ ,
 .} 1111-1117رشيد عال {والقيود اٞنفروضة على الصادرات والواردات  

واليت تتميز  بنسبة مرتفعة بشكل كبًن وخصوصا ُب اٛنزائر حيث تصل الضرائب هبا ايل ,  التحديات الضريبية -,
% 23% و 1113% واقل نسب ضرائب توجد ُب ليبيا ومصر حيث تصل ايل 4111% تليها تونس بنسبة 5115

السياسات الضريبية اٞنتغًنة من فرتة الخرى ُب اٞننطقة واالراء اٞنختلفة حوؿ فرض ضريبة من عدمها  َنانبعلى التوايل,
 .على  معامالت التجارة االلكرتونية

قلة الكوادر اٞنتخصصة, ٣نا يسبب تأخر التجارة اإللكرتونية ُب ىذه اليت تؤدي ايل و ,ىجرة االدمغة المفكرة  -1
 الدوؿ.

  الفرص :ا رابعً 
وبعد ٓنديد نقاط القوة والضعف والتهدايدات اليت تؤثر على التجارة االلكرتونية ,نستطيع اف نالحظ وجود 

 رة كما يلي :فرص جيدة لدوؿ مشاؿ افريقيا ُب التحوؿ ايل ىذا النوع من التجا

,٣نا يؤدى ايل التوسع ُب التجارة االلكرتونية واٝندمات اٞنصرفية  اهتمام عالمي بتطىير تطبيقات الهاتف المحمىل -1
 االلكرتونية عرب اٟناتف احملموؿ ,وخصوصا ُب البلداف النامية.

منتجات ٞننطقة َنانب تصميم ُب ا  ,٣نا يؤدي ايل ازدىار خدمات التعهيد القرب الجغرافي لدول شمال المتىسط -2
, كما ساعد ىذا خصيصا ٟنذه الدوؿ ٣نا يؤدى ايل ازدىار التجارة اٝنارجية وْنارة اٝندمات وبالتايل التجارة االلكرتونية

القرب على ربط مشاؿ افريقيا بالشرؽ االوسط عن طريق بناء الطريق السريع  لشماؿ أفريقيا, والذي  يعمل على حل 
 لنقل. مشكلة لوجستية ا
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,٣نا يساعد على زيادة فاعلية  قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على النفاذ الي االسواق الخارجية -2
اٞنشاركة وخلق البيئة اٞنناسبة ال ى ٓنتاجها ىذه الشركات للعمل والتطوير, وتوفًن اإلمكانيات لتحقيق النفاذ إيل األسواؽ 

 1ص التسويق اٞنتاحة اٝنارجية والسعي اٞنتواصل وراء فر 
,واليت تعترب من أىم االسس لتنمية التجارة اإللكرتونية  إرتفاع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -2

 .,و٤ند أف اٞنؤشرات ُب دوؿ مشاؿ افريقيا ُب ارتفاع متزايد ,٣نا يكوف لو مردود ا٩نايب على التجارة االلكرتونية
بٌن دوؿ مشاؿ افريقيا والعديد من األسواؽ العاٞنية,والتكتالت االقتصادية لمية  اتفاقيات وعالقات تجارية عا -2

واإلقليمية والعاٞنية,٣نا أدى ايل تعزيز األنشطة التجارية ٟنذه الدوؿ , ّنا ُب ذلك ْنارة اٝندمات , وتطوير اٝنربات 
 Deema Walid Ghaleb} 2013 {اٞنطلوبة واٞنهارات الالزمة ألداء األعماؿ لتجارية اإللكرتونية الناجحة 

Qadri. 
تعطي التجارة االلكرتونية فرصة لدخوؿ أسواؽ العامل بأقل ,حيث وتنوع المنتجات زيادة كفاءة االسواق -2

 فرصة تسويق التكاليف وإتاحة أفضل الفرص سواء للصادرات أو الواردات أو فرص االستثمارات ,  كما  تتيح 
شعبية واٜنرفية  ٟنذه الدوؿ ٣نا يساىم ُب جذب وإتاحة الفرصة لتنشيط القطاع اٞننتجات اليدوية والصناعات ال

,كما تتيح التجارة االلكرتونية فرصة تسويق اٞننتجات  Online خالؿ اإلتصاؿ اٞنباشر السياحي وإبراـ عقود من
 }.1117 ثابت حسىن {للمنتجٌن فرصة ٓنسٌن اإلنتاج وذلك ٞنواجهة اٞننافسة الدولية  الزراعية وتوفر كذلك

 
 الخاتمة

٩نب أف ٓنوؿ نقاط القوة  والفرص اٞنتاحة إىل إ٤نازات حقيقية لدوؿ مشاؿ افريقيا  لنشر التجارة االلكرتونية كما 
 يلي:

 رفع جاىزية البنية التحتية للتجارة اإللكرتونية. -1
 اإلخرتاؽ . اإلسراع ُب نشر الثقافة الرقمية وانتشار االنرتنت ُب البالد لزيادة معدؿ -1
 بناء الثقة ُب أنظمة الدفع ,والتوسع ُب استخداـ بطاقات اإلئتماف ووسائل الدفع اإللكرتونية. -1
العمل على دعم و تطوير و تأىيل افراد اجملتمع ٝنلق كوادر ذات مهارات  تتناسب مع استخداـ التكنولوجيا  -2

 اٜنديثة.
 تعلقة باإلنرتنت.تطوير اإلطار التشريعي واصدار القوانٌن اٞن -3
  تشجيع الشركات بالقطاع اٝناص و العاـ على تبين و استخداـ التجارة االلكرتونية َب اٞنعامالت احمللية و الدولية -4
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رؤيت يستمبهيت نتحميك انتنًيت االلتصاديت يف ضىء جتارب 
 )يع االشارة اىل يصر( انتنًيت انسابمت

 هويدا عبد العظيم  عبد الهادي
 ةجامعة القاىر  -معهد البحوث والدراسات االفريقية -استاذ االقتصاد المساعد 
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 مقدمة
 وأداهتا, وبالتايل فالتنمية وسيلتها وا٧نا اصبح التنمية ىدفها فحسب  إقتصاديات أدبيات مل يعد االنساف ُب     

 ٠نتمعياً, ٓندد عليها متفق األجل طويلة رؤية يسبقها أف بد وال األجل, طويلة ىى عملية االجتماعية و االقتصادية
ومتواصال  وعمل دءوبا مستداماً  جهداً  تتطلب أي أف التنمية . إتباعو الواجب اٞننهج وتقرر األولويات وترتب األىداؼ
 ملموس.  واقع إىل اجملتمعية الرؤية تتحوؿ ح ى واٞنشروعات, الربامج ُب نطاقو تتحدد ىيكلي, ٢نطط إىل , يستند

تنقسم ىذه الورقة ايل ثالثة اجزاء رئيسية يدور اٛنزء االوؿ منها حوؿ التجارب السابقة للتنمية االقتصادية واسباب 
فشلها , ٍب ينتقل اٛنزء التايل ايل  عرض االسرتاتيجيات اٛنديدة للتنمية ودورىا ُب مواجهة التحديات السابقة , وياٌب 

 ة اٞنستقبلية مع االشارة لبعض االمثلة والتجارب سواء ُب مصر او الدوؿ االفريقية.اٛنزء الثالث ليعرض الرؤي

 سباب فشمهارب السابقة لمتنمية القتصادية وأ: التجاوًل أ
مل تعد فكرة  التنمية تتحّقق كلما ازداد حجم رأس اٞناؿ الصناعي اٞنمّثل باآلالت والتجهيزات اٞنستوردة, أو  

(.حيث عربت  مسا٨نات أرثًن 715: 1776س اٞناؿ الصناعي ُب الناتج الوطين )بريتوف,  كلما ازدادت مسا٨نة رأ
لويس ُب مطلع اٝنمسينيات عن الفكرة ذاهتا, وىي أف النمو يتحّقق كلما اتسعت النواة الصناعية اٜنديثة على حساب 

ّقق ّنجّرد ازدياد حجم رأس اٞناؿ القطاع الزراعي والريفي التقليدي. وتكّونت آنذاؾ قناعة عامة بأف التنمية تتح
 .الصناعي الوطين

لكن سرعاف ماثبت فشل ىذه النظرية واتضح ذلك من  استمرار البلداف النامية ُب مراكمة رأس اٞناؿ الصناعي, 
أي التجهيزات اٞنستوردة من دوف االلتفات إىل أف نسبة تشغيل ىذه اٞننشتت كانت ضعيفة, وأف إنتاجيتها كانت 

غاية, كما أف مسا٨نتها ُب تشغيل القوى العاملة احمللية كانت ضعيفة للغاية ىي األخرى. األمر الذي ٤نم عنو مرتدية لل
 .(712ارتفاع مطّرد ُب البطالة )بريتوف: 

لكن اإلسهاـ األىم لػ بريتوف ُب تفسًن أسباب فشل التنمية ىو ُب إظهاره كيف اعتمدت البلداف النامية خيار 
استًناد اٞندخالت وقطع الغيار وإقامة قطاعات صناعية بكاملها على قاعدة ْنميع سلع عادية  السهولة, من خالؿ

مقدمة لبيعها ُب السوؽ الداخلية احملمّية من اٞننافسة اٝنارجية. وسّهلت البلداف  (assembly plants) ومعمِّرة
ًناد اٞندخالت والسلع التجهيزية الالزمة ٟنذه النامية ىذا اٝنيار باعتماد أسعار صرؼ للعملة الوطنية ٔنّفض تكلفة است

 القطاعات, وبتوفًن اٜنماية اٛنمركية ٟنا.
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 بسبب اهنا تغاضت عن ىدؼ إنتاج اآلالت البلدان النامية علي تحقيق اىدافها التنموية  وترجع عدـ قدرة
(capital goods)  الية للتجارة الدولية بصيغتها بنفسها وبقدرهتا الذاتية.ويرجع ذلك بالضرورة ايل النظرية الليرب

التقليدية خاصة األساس النظري الذي تستند إليو منظمة التجارة العاٞنية وبقية اٞنؤسسات الدولية ُب الدفع لتحرير 
 التجارة واٞنبادالت الدولية.

, وٓنّولت وزارات ليربالية اهنيارًا لتجربة التخطيط ُب عمـو البلداف النامية-من ناحية اخرى,  شهدت حقبة النيو    
تتوىل تلقي اٞنساعدات اليت ٕنّن هبا اٞنؤسسات والدوؿ « ىيئات ٔنطيط وتعاوف دويل»التخطيط ُب بلداف عربية عّدة إىل 

 اٞنا٥نة واإلشراؼ على توزيعها.
٠نموعات »اً بينما يالحظ اف أجهزة التخطيط اليت اعتمدت عليها كوريا اٛننوبية وتايواف والياباف, كانت أوالً وأساس    

وثانيًا أجهزة تنفيذية. أما نوع التخطيط الذي كانت تقـو بو فهو تأشًني لتحديد األىداؼ, على أف يرتافق « تفكًن
ذلك مع حوافز يصار لتحديدىا هبدؼ دفع اٞنؤسسات اإلنتاجية اٝناصة للسًن ُب اٞنشروع, ولثنيها عن اٝنوض ُب 

ذه من اقتصاديٌن ومهندسٌن تقاٚنوا مقاعدىا مناصفة, وفقًا للوصف ٠ناالت أخرى. وقد تكّونت ىيئات التخطيط ى
 .(1771الذي قدمو روبرت واد ٟنا )واد, 

 تركز ُب يتمثل إ٧نا التنمية ونظريات النمو نظريات بٌن الفرؽ أف االقتصاديٌن بعض ُب كثًن من االحياف راى     
 والزيادة الرتاكم الرأٚنايل بٌن التوازف على التنمية نظريات ركزت حٌن ُب االدخار, مع االستثمار توازف النمو على نظريات

 اٞنتعلقة للنظريات ٕنييز كونو يفيد ُب أنو إال علميا ٕنييزا يشكل ال كونو رغم الفرؽ وىذا .معا وتكيفهما السكانية
 على االقتصادي الفكر ٪نتوي ذلك وعلى .أو اشرتاكية رأٚنالية اٞنتقدمة بالدوؿ اٞنتعلقة تلك عن اٞنتخلفة بالدوؿ

 االقتصادية التنمية بظروؼ األخرى لتهتم اٞنتقدمة, الدوؿ ُب النمو االقتصادي األوىل تتناوؿ النظريات, من ٠نموعتٌن
 .اٞنتخلفة بالبلداف

حيث ركزت  وجهات النظر ُب اٝنمسينيات وح ى السبعينيات  حوؿ العالقة بٌن النمو االقتصادي والفقر وعدـ     
, واكدت الفرضية  على اف معدؿ النمو االقتصادي  1734, و٧نوذج سولو 1733ة  ُب كل من ٧نوذج كوزنتس اٞنساوا

ّنعىن اف النمو االقتصادي ُب اٞنراحل االوىل تزداد عدـ اٞنساواة خاصة ُب البلداف الفقًنة لكن  uياخذ شكل مقلوب  
٧نوذج سولو فقد اشار اىل النمو بشكل اسرع ٪نقق  سرعاف ما يرتاجع ىذا التفاوت مع استمرار ٓنقيق النمو .اما

التقارب  الدوؿ الفقًنة مع البلداف اٞنتقدمة ُب ٓنقيق العوائد اٜندية لعوامل االنتاج جراء تدخل الدولة بشكل قوى. 
ُب قدرهتا  بينما عزز البنك الدوىل دعم مشروعات البنية التحتية ُب الدوؿ الفقًنة وىو ما يؤيد توقعات الدوؿ الرٚنالية

 علي ٓنقيق النمو والقضاء علي الفقر والتقارب الدويل .

ُب السبعينيات فشلت الدوؿ النامية ُب التقارب مع الدوؿ الغنية , كما تدىورت الدخوؿ ُب مناطق كثًنة ُب  
و داخل الدوؿ العامل , وكاف من الصعوبة ّنكاف ا٩ناد دليل  على اف اٞنساواة ٬نكن اف تتحقق ُب االقتصاد العاٞنى ا

 النامية.
, حيث شدد االوائل على ضرورة تدخل الدولة   Monetaristsوكاف التناقض واضحاَ بٌن الكينزين والنقدييٌن 

من اجل ٓنقيق التقارب, وأناذ سياسات صناعية, واعادة توزيع الدخل, بينما اعرتض  النقديوف علي ذلك التدخل  
النمو السريع والتطوير والتحسٌن و ىو السبيل االفضل للدوؿ  الفقًنة . وظل واصروا علي اف السوؽ قادر على ٓنقيق 
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 trickles down *الوضع ح ى هناية الثمانينات ؛ حيث ٓنولت االنظار عن فكرة التساقط" نظرية التدفق اٟنابط"
 عليها الفرد ٪نصل اليتو  البلد, داخل اٞننتجة واٝندمات السلع كمية ركزت على االقتصادي النمو السيما واف نظريات 

 للمجتمع.  الشرائح اٞنختلفة على اإلٗنايل احمللي الدخل ُب الزيادة ٖنرات تقسيم كيفية عن أو جودهتا عن النظر بغض
 Washingtonُب التسعينيات ظهرت الثمار اٟنزيلة للنمو ُب ذلك الوقت ال ى نتجت عن توافق اراء واشنطن 

Consensus  ؤسساٌب اٛنديد والضغط اٞنتزايد على  مؤسسات اجملتمع الدويل مع صعود التيار اٞن, و
W.B,IMF,UNCTAD,  من قبل العديد من اٜنكومات, واجملتع اٞندىن, واٛنامعات ,واٜنركات االجتماعية الجبارىا

على حل مشاكل عدـ اٞنساواة واٜند من الفقر بشكل سريع,اي اىتمت الدوؿ النامية بتخفيض أعداد الفقراء ورفع 
مستوى اٞنعيشة , واستمر االمر ح ى هناية العقد االوؿ من القرف اٜناىل ح ى فقد تيار توافق اراء واشنطن االرضية ال ى 

تقدًن خارطة طريق للدوؿ ال ى تبحث عن  قاـ عليها  ُب ا٩ناد بدائل اسرتا٩نيات لصاّب الفقراء )حيث كاف الغرض منو
 .ُب االقتصاد العاٞنى(توليد ٧نو قوي ومستداـ من خالؿ االندماج 

 الستراتيجيات الجديدة لمتنمية ودورها في مواجهة التحديات :اثانيً 
ٍب تلتها  لتجنب ومواجهة التحديات السابقة  ,  MDGs 1113-1111اىداؼ االلفية اال٧نائية  جاءت 

قضاء على الفقر ُب ال الهدف االولاٞنتمثلة ُب:  )SDGs (1113 -1111للتنمية المستدامة  االىداؼ اال٧نائية
:القضاء علي اٛنوع وٓنقيق االمن الغذائي وٓنسٌن حالة التغذية واٜنفاظ  الهدف التانىٗنيع اشكالو ُب كل مكاف, 

:العيش بكرامة لكل الفئات  الهدف الرابع:تامٌن اٞنعيشة ّنستوى صحى و  الهدف الثالثعلى الزراعو اٞنستدامة , 
:ٓنقيق اٞنساوة بٌن اٛننسٌن الهدف الخامسيم بفرص متساوية وشاملة للجميع.العمرية وضماف اٜنصوؿ علي  التعل

: التاكيد علي اتاحو اٞنياه واستدامتها والعمل على ادارهتا بطريقة مستدامة  الهدف السادسوٕنكٌن االناث و البنات .
الهدف ماد عليها للجميع.: ضماف اٜنصوؿ على الطاقة بأسعار معقولة ومستدامة  ٬نكن االعتالهدف السابع.للجميع
: الهدف  التاسعتطوير واستدامة  ومشوؿ النمو االقتصادي, العمالة الكاملة واٞننتجو والعمل الالئق للجميع . الثامن

:تقليل التفاوت بٌن العاشرانشاء وتطوير البنية التحتية , وتعزيز التصنيع اٞنستداـ الشامل وتشجيع االبتكار.اٟندؼ  
:جعل اٞندف واٞنستوطنات البشرية اكثر مشوال وامنا واكثر مرونة واستدامة الهدف الحادى عشرؿ.وداخل الدو الدوؿ 

عشر : أناذ إجراءات عاجلة  الهدف الثالث: ضماف استدامة  ا٧ناط االستهالؾ واالنتاج .لهدف الثاني عشر.ا
اٞنستداـ للبحار واحمليطات و اٞنوارد : اٜنفاظ واالستخداـ  الهدف الرابع عشرٞنكافحة التغًنات اٞنناخية وآثارىا,

:صيانو واستعادة استدامة النظم االيكوٛنية االرضية وادراة الخامس عشر الهدفالبحرية من أجل التنمية اٞنستدامة. 
: تعزيز بناء الهدف السادس عشرالغابات على ٥نو مستداـ , ووقف  تدىور االراضي , وقف فقداف التنوع اٜنيوي ,

وشاملة للتنمية اٞنستدامة, وتوفًن الوصوؿ إىل العدالة للجميع, وبناء مؤسسات فعالة ومسئولة وشاملة  ٠نتمعات سلمية
 : تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاٞنية من أجل التنمية اٞنستدامة. الهدف السابع عشرعلى ٗنيع اٞنستويات. 

( United Nations Department of Economic and Social Affairs2015).   
                                                           

حصوؿ ذوي الدخل اٞنرتفع على منافع اقتصادية أكرب سوؼ يعود بالنفع على اجملتمع ويعمل على  نظرية التدفق اٟنابط : تشًن اىل أف **
وؼ إ٩ناد الوظائف واٜند من الفقر وزيادة الدخل. طبقا ٟنذه النظرية, طاٞنا أف االقتصاد يشهد ٧نواً فإف اٞننافع العائدة من ذلك النمو س

 .تتدفق تلقائياً عرب ىذا النظاـ
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كل من النمو والتنمية , ّنعىن أف ٓنقيق النمو السريع أمر   شمول واستدامةالرتكيز على  ؛واٛندير بالذكر ىنا ىو     
ضروري لتحقيق قدر مؤثر ُب اٜند من فقر الدخل,االمر الذي يتطلب أف يتحقق النمو على قاعدة عريضة عرب 

ف شامال للجميع كي تتوفر لو مقومات االستمرار ُب األجل الطويل, وىو ما القطاعات وعرب عوامل اإلنتاج , وأف يكو 
, والرتكيز ايضا على اٝنصائص اٟنيكلية  GDPيركز على ١نفزات لتحقيق النموُب  دعا اىل االخذ بالنمو الشامل الذي

تطوير مستويات معيشتها, واٞنؤسسية للسياسة ال ى تؤثر على النمو الذي ٬نكن ترٗنتو ونقلو اىل القاعدة العريضة  ل
 حيث  ربط االقتصاديوف بٌن تزايد التفاوت وإعادة التوزيع وىشاشة النمو

 ) ّنعىن اف التفاوت يؤدي اىل معدالت ٧نو  اقل, واكثر ىشاشة, واقل  استدامة (. 
 لنسبة  1113(  تطمح تقليل الفقر اٞندقع1113-1111إٗناال, اذا كانت االىداؼ االلفية اال٧نائية) 

ىو تقليل نسبة  1111%اٗنايل السكاف (,اال اف اٟندؼ لعاـ 16$ ُب اليـو ) 1السكاف الذين يعيشوف باقل من 
% .اي  ٓنقيق الرفاه عن طريق النمو االقتصادي الذي يستلـز اف يكوف احتوائيا) أي يضم اقل فئة 1الفقراء ىذه ايل 

% من سكاف الدوؿ النامية . 21 ٧نو الدخوؿ القلع العمل على استدامتو. فاصبح اٟندؼ ٓنسٌن,م من السكاف(
لكن مازالت اٛنوانب النظرية واٛنوانب اٞنتعلقة بالسياسات اٞنعنية باٞنوضوعات التقليدية مثل نظريات النمو, والعالقة 

ىذه بٌن النمو والفقر والتوظيف, ايل جانب عدد من قضايا السياسات ذات التأثًن تواجو دوؿ العامل الثالث  وتضم 
القضايا: تعزيز ٧نوذج النمو الذي يقوده القطاع اٝناص, وكيفية دمج اقتصادات تلك الدوؿ ُب االقتصاد العاٞني 
واإلقليمي, والعمل على تنوع االقتصادات النفطية التقليدية ُنيث تنتقل إىل اقتصادات تعتمد بشكل أكثر كثافة على 

ستفادة من اٞنعرفة واالبتكار لتعزيز اإلنتاجية وزيادة القيمة اٞنضافة .أي مصادر أقل تقلًبا لإليرادات والنمو, وكذلك اال
أف الوضع يتطلب إجراء  إصالحات االقتصادية ىذه اإلصالحات االقتصادية ٟنا ٖنن يدفعو اٞنواطنوف, السيما وأف 

هة التحديات السابقة, زيادة اإليرادات واالستمرار بتلك اإلجراءات التقليدية, يضعف جانب الطلب. وح ى يتم مواج
ى جانب العرض علفاالمر يتطلب قياـ الدوؿ النامية بإصالحات تتجاوز سياسات الطلب إىل اصالحات ىيكلية, تركز 

 النمو الشامل )االحتوائي(ويشًن , الكلي, ويتحقق معها النمو االقتصادي الشامل.وكذلك التنمية الشاملة
inclusive growth النمو االقتصادي, ومن أجل اف يكوف النمو االقتصادى اكثر  إىل كل من وتًنة وتوزيع

(.  من 1112؛ وكراي, 1111أف يكوف شامال )بًنغ وأوسرتي,  فالبد واستدامة واكثر قدرة  على  اٜند من الفقر, 
ًب اٛنمع الناحيو التقليدية, كاف  ٓنليل الفقر أو عدـ اٞنساواة  , والنمو االقتصادي يتم كل على حدة , ولكن حديثا 

( , حيث استخدموا مفهـو منحىن الرتكز لتحديد الشمولية , 1111بينهم ُب ٓنليل واحد من قبل أناند  وآخروف )
 . social mobility curveوٓنديد منحىن اٜنراؾ االجتماعي 

ط بو من على مبدأ مفاده ٓنفيز ذلك النمو عن طريق التوظيف اٞننتج وما يرتبالنمواالحتوائي) الشامل( ويرتكز 
ٓنسينات ُب األسواؽ, والتكنولوجيا, وإمكانية اٜنصوؿ على التمويل واٝندمات األساسية وليس االعتماد فقط على 

, ّنعىن (Richard Samans, et. al ,2015)إعادة التوزيع, ومن ٍب تثور مسألة إ٩ناد مصادر جديدة للنمو. 
طريق زيادة الضرائب وإلغاء الدعم وغًنىا من اإلجراءات اليت اخر؛ أنو ٩نب  ْناوز مرحلة ١ناولة رفع اإليرادات عن 

   .٬نكن أف تتخذىا اٜنكومة ُب وقت مشابو ٟنذا,  ُب اٞنقابل القياـ بإصالحات تتعامل مع اٞنشكلة من جذورىا
ُب تقليل  والدليل علي ذلك أف العديد من الدوؿ النامية حققت معدالت ٧نوا اقتصاديا مرتفعا, مع ١ناوالهتا اٞنستمرة

الفقر فيها,ويالحظ بعض النجاحات اٞنلحوظة ُب تقليل الفقر خالؿ العقدين اٞناضيٌن, لكنها مازالت تواجو ٓنديات 
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اخرى ٕنثلت ُب اٛنوع , وسوء  التغذية, ووفيات االطفاؿ, مع ا٦نفاض  اال٤نازات ال ى ٓنققت ُب التعليم االبتدائي, او 
فقد لوحظ ُب العديد من االقتصادات  وجود تفاوت بٌن   INCOME NON تنمية األبعاد االخري غًن الدخلية

الدخوؿ وايضا تفاوت ُب ٢نرجات غًن الدخوؿ جملموعات ٢نتلفة بٌن السكاف خاصة الغنية , والفقًنة, واٞنعرضة 
عديد من , وارتفاع اسعار الغذاء حيث تاثر ال1116/1117 للمخاطر واتسعت اٟنوة بينهم خاصة مع االزمة العاٞنية

الفئات اٞنعرضة للمخاطر ُب الدوؿ النامية, االمر الذي تطلب ٧نوا مستمرا وقويا, مع توفًن فرص عمل تؤدي اىل ٧نو 
وطالبت العديد من الدراسات بتبين  Ali and Zhuang 2007, ADB 2011) مستداـ يستفيد منو الكل) 

 واستفادة كل واحد من عملية النمو. اسرتاتيجيات ٧نو تعمل على تكافؤ فرص العمل من اجل مشاركة
على وضع اطار لقياس النمو االحتوائي )الشامل( ّنؤشرات مستوى اٞنعيشة متعدد  OECD لذلك ركزت   

, وتعزيز الرخاء اٞنشرتؾ, وحدده  1111% عاـ 1االبعاد, وتبىن  البنك الدويل ىدفٌن :اوٟنما تقليل الفقر اٞندقع اىل 
من السكاف ُب كل بلد مع النمو االقتصادي يكوف اساس ٓنقيق ىذه االىداؼ)كما  %21بأف ٧نو الدخل  القل 

وبات ذلك اٞنقرتح من اٞنؤشرات الرئيسية للنمو الشامل الذي قدـ لبنك التنمية االسيوى ُب اطار النقاش    ذكر سابقا(
ٌن نوعٌن من الالمساواة اٛنيدة حوؿ )الالمساواة  واسرتاتيجات النمو الشامل )االحتوائي( ,فقد  مًيز الباحثوف ب

تظهر ُب  Good inequalityفاٞنساواة اٛنيدة  Chaudhuri and Ravallion 2007)والسيئة 
مساوة السيئة تظهر ُب اختالؼ الظروؼ ال ى ٪نتك فيها االفراد وٕننع اٜنصوؿ  اختالفات اٛنهود الفردية, بينما الال

تبىن بنك التنمية االسيوي اسرتتيجية النمو  1116ُب   (Richard Samans,2015)علي فرص متساوية. 
.هبدؼ التخلص من الفقر ُب كل 1111االقتصادي االحتوائي )الشامل( كاحد اىم ثالثة بنود ُب اجندتو االسرتاتيجية 

ٜنياة    من الدوؿ االسيوية والباسيفك كرؤية , ورسالتو ُب ذلك اٞنساعدة ُب تقليل الفقر وتطوير ظروؼ اٞنعيشة ونوعية ا
ADB 2008, 1).  أما عن اٞنفهـو الذي تبناه البنك للنمو الشامل ُب خطتو طويلة االجل : ىو ٓنقيق ٧نو. )

ويهدؼ النمو الشامل Ali and Zhuang  (2007) and Zhuang (2010)اقتصادي مع تكافؤ الفرص.
 ( ADB: 2011فوائد ٖنار النمو)إىل ٓنقيق ٧نو مرتفع ومستداـ  مع ضماف حصوؿ كل االفراد ُب اجملتمع علي 

 وىناؾ ثالثة مرتكزات يقـو عليها النمو االحتوائي تظهر ُب الشكل التايل.

 (االحتوائي)  الشامل النمو مرتكزات
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 ُب  : تتمثل يتضح من ىذا الشكل  اف النمو الشامل يقـو على ثالثة من اٞنرتكزات و
 نمو االقتصادي والتشغيل, و البين التحتية الرئيسية.( معدالت ٧نو مرتفعو وكفء ومستدامة, تشمل ال1) 
(الشموؿ او االحتواء االجتماعى لتاكيد الوصوؿ اىل التكافؤ ُب اٜنصوؿ علي الفرص:اٜنصوؿ على التعليم 1)

 الصحو,اٜنصوؿ على اٞنرافق االساسية واٝندمات واٞنساواة بٌن اٛننسٌن.
 ٞنؤسسي.(شبكات االماف االجتماعى :اٜنكم اٛنيد , وا1)

 مؤشرات قياس مرتكزات النمو الشامل ) االحتوائي( 
قبل االشارة اىل ىذه اٞنرتكزات وكيفية قياسها, البد من توضيح اٞنقصود بٌن  فقر الدخل والالمساواة , اي فقر 

  non incomeالدخوؿ و الالمساواة ُب غًن الدخوؿ

 يشًن ايل:  incomeفاالول  فقر الدخول  
 الذين يعيشوف ٓنت خط الفقر الوطىن, = نسبة السكاف 1
 , 1113$ ُب اليـو ّنكافئ القوة الشرائية 1=وكذلك نسبة السكاف الذين يعيشوف باقل من 1
 %من السكاف.11% , واقل 11=ايل جانب نسبة الدخل اىل االستهالؾ العلى 1

 فتتمثل في:  non incomeاما الالمساواة غير الدخلية
 اسة  ال ى يقضيها الطالب) الشباب والكبار(= متوسط عدد سنوات الدر 2
 =عدد االطفاؿ ناقصي الوزف دوف سن اٝنامسة.3
 = معدؿ وفيات دوف سن اٝنامسة.4

 و٬نكن تقدير ىذه اٞنرتكزات الثالثة باٞنؤشرات الكمية التالية:
التشغيل )التوظيف(, ويضم عنصرين :احدا٨نا النمو االقتصادي و  النمو و توسيع الفرص االقتصادية المرتكز االول

 ثانيهما البين  التحتية الرئيسية.

 النمو االقتصادي والتشغيل:)أ( 
 ,PPP 1113باسعار    GDP= معدؿ ٧نو متوسط د خل الفرد من7
% والٗنايل 11%, واعلي 11القل  PPP1113 =متوسط معدؿ ٧نو متوسط دخل الفرد /االستهالؾ باسعار6 

 السكاف,
 = معدالت التشغيل.9

 اٗنايل العمالة  اىل اٗناىل الناتج احمللى االٗناىل )مرونة التوظيف(.= 11
 عامل باجر او مرتب. 111= عدد من ٟنم عمل خاص ويسا٨نوا ُب تشغيل  11

 البني التحتيةالرئيسية :)ب( 
 =نصيب الفرد من استهالؾ الكهرباء.11 

 شخص. 1111واؿ لكل =عدد اشرتاكات اٟناتف اٛن12            =نسبة الطرؽ اٞنمهدة.11
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 بالغ. 1111=اٞنودعوف ُب شركات االيداع االخرى لكل 13
:االندماج االجتماعي لضماف اٜنصوؿ علي فرص اقتصادية متساوية, ويضم ثالثة عناصر)اٜنصوؿ على المرتكز الثاني

 افؤ الفرص(.مدخالت التعليم والصحو, اٜنصوؿ على اٞنرافق  االساسية واٝندمات, اٞنساواة بٌن اٛننسٌن وتك

 (الحصول على التعليم والصحة :)ج
 =توقع اٜنياة اٞندرسية من ابتدائي اىل اٛنامعة.14
 =عدد التالميذ لكل معلم.15

 = التحصٌن ضد, الدفرتيا, والتيتانوس,  والسعاؿ الديكي الطفاؿ سن سنو.16 
 نسمة. 11111=االطباء واٞنمرضات والقابالت /لكل 17 

 ومى على التعليم من اٗنايل االنفاؽ اٜنكومى.=نسبة االنفاؽ اٜنك11
 =االنفاؽ  اٜنكومى على الصحة كنسبة من اٗنايل االنفاؽ  اٜنكومى  .11 

  ( الحصول على المرافق  االساسية والخدماتد)
=نسبة السكاف الذين يستخدموف الوقود الصلب للطهي. 11=نسبة السكاف الذين ٪نصلوف علي الكهرباء   .11
 لسكاف الذين يستخدموف مياه نظيفة , ووسائل صرؼ صحى متطورة )مأمونة(. =نسبة ا12

 (المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص:ه)
 = تعادؿ الفرص ُب التعليم للجنسٌن ُب مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والتعليم العايل. 14
 =الرعاية الصحية لالمهات خالؿ فرتة اٜنمل.15
 سٌن ُب فرص العمل.=التكافؤ بٌن اٛنن16
 = نسبة اٞنقاعد ال ى تشغلها النساء ُب الربٞناف الوطىن .17

 :المرتكز الثالث:شبكات االمان االجتماعي
 Labor rating =اٜنماية االجتماعية وتقييم العمل.11 

 نفقات الضماف االجتماعي على الصحة كنسبة مئوية من االنفاؽ اٜنكومي )التامٌن الصحي(. -11
 فاؽ اٜنكومى على االمن االجتماعى والرفاه كنسبة مئوية من اٗناىل االنفاؽ اٜنكومى .=االن11

 ويتبقي ُب النهاية اٜنكم اٛنيد واٞنؤسسات ويضم :
 واٞنساءلة )احملاسبية(,  voice=التصويت11
 = فعالية اٜنكومة.12
 = مؤشر مدركات الفساد  . 13
ُب نفس الوقت جزء منها, حيث تضم نفس اٞنؤشرات من تقليل الفقر ىذه اٞنؤشرات تاثرت باىداؼ االلفية وىي     

 ووفيات االطفاؿ, والتغذية واٜنصوؿ على خدمات صحية, وتكافؤ الفرص بٌن اٛننسٌن واستخداـ التليفونات احملمولة,
الفرص,  ؛ فهو يؤكد على ٓنقيق ٧نو وتوفًنالنمو الشامل ىو نمو اقتصادي مع تكافؤ الفرصلذلك ٬نكن القوؿ باف 
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 Asian Development ) ايل جانب االندماج االجتماعى وشبكات الضماف االجتماعي واٜنكم اٛنيد
Bank 2011 (. 

)االحتواء( فالنهج اٜنايل يتم فيو استخداـ تدابًن )اٜنماية (والرعاية مثل  وعندما يتعلق االمر بقياس الشموؿ    
فقر وانعداـ االمن الغذائي, وىذا ما يفسر الرتكيز اٞنعاصر من قبل مستويات اٞنعيشة , واٜنرماف من حيث انتشار ال

الناشطٌن علي برامج التوزيع العاٞني, لكن القيود اٞنفروضة علي ىذا النهج ُب التدابًن اٝناصة باالستهالؾ والفقر 
يعو, و مدي استخداـ تعكس بالضرورة السيناريو االقتصادي الواجب اتباعو بعد توليد الدخل )اي ُب كيفية اعادة توز 

 االدوات اٞنالية وغًن اٞنالية ( ,وااللية اليت يستند عليها الربنامج ُب إعادة توزيع مستدامة علي اٞندي االطويل . 
فقد  حققت دوؿ نامية معدالت ٧نو مرتفعة وقوية, ترتب عليها خروج العديد من دائرة الفقر اٞندقع , لكن مل     

الناتج احمللى االٗنايل او ح ى توزيعو,  وظهر ذلك واضحا ُب شرؽ اوروبا والدوؿ الصاعدة ُب ٓنتفظ بوتًنة معينة لنمو 
شرؽ اسيا مثل الصٌن واٟنند وفيتناـ وبعض الدوؿ االفريقية مثل زامبيا وكينيا , لكن مازاؿ ىناؾ بعض االستثناءات 

,  حيث بلغت نسبة ما ٪نصل عليو اعلي  تزايدت فيها عدـ اٞنساواة خاصة امريكا الالتينية مثل اٞنكسيك وشيلي
% , بينما وصلت الفجوة ُب الربازيل ايل ما يقرب 11مرة ما ٪نصل عليو افقر  13% من السكاف على ما يعادؿ 11

 من ٙنس مرات فقط  .
% من السكاف تؤدي ايل ا٦نفاض 11ُب دراسو اجراىا صندوؽ النقد الدويل وجد اف زيادة دخل اعلي 

اتج احمللى االٗنايل ُب االجل اٞنتوسط , وًب تفسًن؛ ذلك اف اغىن االسر تنفق القليل من دخوٟنا ال ى معدالت ٧نو الن
% من االسر يعمل على ارتفاع 11تقلل بدورىا الطلب الكلى وتعوؽ النمو .على النقيض فاي زيادة ُب دخوؿ اقل 

 ٧نو الناتج احمللى االٗنايل.
.% ,اما اذا تزايد دخل افقر 1.6   ب GDP% , يقلل من ٧نو 1 ّنعىن اخر؛  تزايد دخل اغين االسر ب

سنوات . نفس النتائج حصلت عليها دراسات من  3%علي مدار 1.16ب   GDP%  , سيتزايد  1االسر ب 
, وكاف تربير ذلك اف ارتفاع دخوؿ االغنياء يًصعب علي االسر الفقًنة االستثمار ُب الصحة , او OECDقبل 

 عليم, ٣نا يرتتب عليو ا٦نفاض ُب الرتاكم الرٚنايل البشري واٜنراؾ االجتماعي .اٜنصوؿ علي فرص ت
"  ال ى ًب تنفيذىا إىل حد كبًن مع اإلشارة إىل التغيًنات ُب تدابًن عند تقييم "استراتيجيات النمو الشامل لذلك 

تشار الفقر,  اال اف السعي بال اٜنرماف على أساس الدخل / االستهالؾ مثل نصيب الفرد من الدخل / االستهالؾ وان
فقد وجدت دراسات اخرى ؛  اف اٞنزارعٌن سياسة واضحة األىداؼ والغايات والتدابًن يكوف ١نل الشكوؾ( . 

 UNDP احجموا عن الزراعة, بسبب تقدًن اٜنبوب الغذائية ٟنم باسعار ٢نفضة   عن التكلفو الفعليو لالنتاج ) 
تعريف وٓنديد مفهـو "النمو الشامل" و أناذ التدابًن اإلحصائية قبل أي صياغة وبالتايل, فمن اٞنهم جدا  (.2013

 لسياسات "النمو الشامل") االحتوائي(, ح ى تصبح مستدامة اقتصاديا.

 :االستدامو االقتصادية
وح ى   اذا كانت عمليو الشموؿ تستند فقط علي اعادة التوزيع فهي ال تكوف مستدامة من الناحية االقتصادية ,    

تكوف مستدامة من وجهة نظر االقتصادية ٩نب اف تكوف عملية النمو الشامل تنطوي علي اٞنشاركة ُب النشاط 
االقتصادي )التشغيل( , وتلقي مكافات )الدخل(, واالستمتاع )االنفاؽ( , وبالتايل تعترب عملية النمو الشامل اٞنستداـ  
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لثالثة من االقتصاد الكلى وىي ؛ االنتاج, وتوليد الدخل , وتوزيع تنطوي علي ٞنس ٓنسنا من وجهات النظر ا ةواسع
 . Richard Samans,2015) الدخل واالنفاؽ )

عندما يكوف اٟندؼ صياغة ٧نوذج لالستدامة, فالبد من االخذ ُب االعتبار النقاط التالية : ماىو اقصي معدؿ و     
جابة على ىذا التساؤؿ ) كما تصورىا البعض ( ُب تاثًن انبعاث للنمو؟ وما ىي  امكانية ٓنقيق الرفاىة لالنساف؟ واال

ثاين اكسيد الكربوف علي رفاىة الناس )اي اخذ عنصر البيئة ُب االعتبار(, لذلك ٬نكن وضع ٧نوذج للرفاىة كدالة ُب 
فراغ , مع كم االستهالؾ : فيما يستهكلو الناس , باالضافة اىل مستويات  تعليمهم , ايل جانب ما لديهم من وقت ال

 التكنولوجيا الذي ٬نكن اف ينتجوه ُب ٠نتمعاهتم, ونوعيو البيوسفًن.

 Inclusive Development التنمية الشاملة 
دوؿ من دوؿ شرؽ اسيا ُب الفرتة اٞنمتدة  من   6عن اسباب ٤ناح    1771عربت دراسة للبنك الدوىل عاـ     

وخلص فريق البحث اىل مبدا ىاـ وىو )ٓنقيق النمو مع االنصاؼ (  الستينات اىل التسعينيات من القرف العشرين ,
ٓنت عنواف "قاعدة مؤسسية للنمو اٞنشرتؾ " . بطبيعة اٜناؿ كاف ىناؾ بعض السياسٌن الذين رفضوا الفكرة  من حيث 

ؿ شرؽ اسيا ىو اٞنبدأ )اي استحداث النمو, او توزيع منافعو باٞنشاركة(, لذلك كاف اىم ما ٬نيز االداء العاىل لدو 
استخدامهم آللية مؤسسية مصممة خصيصا ٟنذه االىداؼ , ٍب قاموا بتوثيق النهج اٞنؤسسية ُب ىذه االقتصادات علي 
٠ناالت ٢نتلفة مثل التعليم واالصالح الزراعي , ودعم اٞنشروعات الصغًنة واٞنتوسطة اٜنجم, واالسكاف , و العالقات 

االدارة العامة بعيدا عن سلوكيات الرتبح. وعالقات اٜنكومة مع رجاؿ االعماؿ , وىو بٌن العمل واالدارة  والنزاىة ُب 
بنتيجة مفادىا   1116ما اكده قرار اللجنة رفيعو اٞنستوى ال ى تراسها اٜنائز على جائزة نوبل "مايكل سبنس" ُب 

 النمو اٞنستداـ والتنمية الشاملة.
دي ايل نوع من اٞنفاضالت غالبا تكوف لصاّب النمو االقتصادي , والتنمية غالبا ما تؤ  فالتنمية الشاملة)االحتوائية(:

الشاملة ايضا تركز ُب كثًن من االحياف علي اٞنفاىيم االجتماعية, والبيئية للتنمية لالجياؿ اٜنالية, ُب الوقت الذي  
ا ُب ذكر تفاصيل عن التنمية تتناوؿ  الدراسات السابقة  النمو الشامل ببعض التفاصيل  , فقليل من الكتاب اسهبو 

 الشاملة , وكيف ٬نكن اف يكوف مفهـو التنمية الشاملة اكثر واقعيو  )٬نكن تطبيقها( .
 Gupta etُب الدراسات العلمية والسياسية, لكن نادرا ما ًب االستفاضة فيها  التنمية الشاملةمفهـو تزايد      

al)ة على مفاىيم مثل النمو الشامل, والعدالة االجتماعية , حقوؽ . حيث تقـو االبعاد اٞنختلفة للتنمية الشامل
 Gupta and  ;Easterly, 2007 ;Thorbecke, 2006;Meier, 2001االنساف, والرفاه.

Thompson, 2010 كذلك اشار ,(Piketty 2014  ( ايل اف  تزايد التفاوت يقلل النمو. ُب حٌن ركز تقرير
علي استمرار تطور وتقدـ االنساف مشتمال علي االسباب اٞنتاضعفو لتعرضو UNDP (2014)التنمية البشرية 

للخطر واليت ٓندث ُب نفس الوقت على اٞنستوي العاٞني واحمللي , االمر الذي يتطلب اف تتخذ اجراءات على كافة 
النصف  شخصا ٬نتلكوف 63(. وما  لفت االنتباه ىو غياب حقيقية اف , Oxfam (2014a)2014bاٞنستويات 

اٛننويب للعامل. ٣نا دعا اجملتمع الدويل للتنمية والبيئة مشاركة االمم اٞنتحدة ُب تبىن اىداؼ التنمية اٞنرحلة الثانية  
(SDGs) in 2015  ( السابق االشارة اليهاSachs, 2012(   . 

واذا كانت التنمية الشاملة تؤكد على اٛنوانب االجتماعية والبيئية للتنمية اٞنستدامة , فالتنمية اٞنستدامة ترجع اىل  
Maurice Strong’s ُب مؤٕنر االمم اٞنتحدة الذي ٓندث عن البيئة والبشرية ُب  1751 عامل التنمية البيئية )قبل
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 SDGsسعت االسرتاتيجية العاٞنية للحفاظ علي الطبيعة ووضعت  مفهـو باسم التنمية اٞنستدامة استكوٟنم (, ٍب تو 
,االمر الذي يتطلب تلبية احتياجات االجياؿ اٜنالية واٞنستقبلية مع معاٛنة اٛنوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية) 

(Sachs, 2012  اٛنوانب العلمية فقط ,وا٧نا ٞنا  لديها من قدرة علي , وبالتايل اليتم تناوؿ التنمية اٞنستدامة على
 بناء توافق سياسي حوٟنا على مستوى العامل . 

واذا كانت التنمية الشاملة ركزت ُب البداية  ُب اٞنقاـ االوؿ  على اٛنوانب االجتماعية  ,فهناؾ ما يثبت اهنا تتضمن 
;Zoomers, 2010et al,  Fairheadدىم احمللية اٞنكوف البيئي الذي يعتمد عليو كثًن من الفقراءعلي موار 

et al, 2012 Leach ;2012 الرتبة ,اٞنياه, االٚناؾ( وبالتايل ترتبط كرامة ىوالء باالستثمار ُب اٜنفاظ علي بيئتهم(
 والنظاـ البيئي .

فاقم االْناه ُب السياسة العاٞنية اف تعتمد اٞنفاضلة بٌن البيئة والتنمية لصاّب ومع ذلك فالركود العاٞني ادي ايل ت     
الرتكيز علي  النمو والعمالة على حساب البيئة والشمولية. وقد ادي ذلك ايل مفاىيم االقتصاد االخضر والنمو 

ية التحديث البيئي الراسية ُب هنج االخضر اليت تعزز النمو االقتصادي ُب اٜندود البيئية, وٕناشت ىذه اٞنفاىيم مع نظر 
الراٚنالية اللبًنالية اٛنديدة ال ى هتمل اٞنكوف االجتماعى للتنمية اٞنستدامة, لذلك ٤ند التنمية الشاملة باعتبارىا 
اسرتاتيجية موازيةال تعمل علي  اٞنفاضالت ُب صاّب االقتصاد على حساب اجملتمع والبيئة الذي ٫نلق التفاوت ُب 

 كل مستمر وا٧نا تضم التنمية اٞنستدامة واالجتماعية والبيئية .الدخوؿ بش
 واخًنا ٬نكن  الربط بٌن ) النمو االحتوائي (الشامل والتنمية الشاملة او) االحتوائية(كالتايل 

 النمو )االحتوائي( الشامل والتنمية الشاملة : 
 ;Milanovic, 2011يادة حدة التفاوت  )فاذا كاف  النمو االقتصادي  ُب بعض الدوؿ النامية يؤدي اىل ز    

Ortiz and Cummins, 2011; Oxfam, 2014a, 2014b; Piketty, 2014 فالشموؿ يعد )
 من العوامل ال ى تعاِب  الفوارؽ اٟنيكيلية ال ى تواجهها اٞنراة , والعجزة )غًن القادرين( واٞنعوقٌن, وفقراء الريف

(Narayan et al, 2000; UNRISD, 2013  . 
, ويشًن  welfare approach to developmentاي اف النمو الشامل  يعكس هنج الرفاىة للتنمية 

ايل توفًن فرص عمل للفقراء لزيادة دخوٟنم  واالصوؿ وباقي السلع االجتماعية , وٓنفيز التنافس, والنمو الكلي ُب 
, كما  .(CGD, 2008; ADB, 2012; Abosede and Onakoya, 2013) االقتصاد القومي

يؤكد علي تراكم الثروة الفردية عن الرفاه االجتماعية, وٓنقيق مكاسب قصًنة االجل على حساب االستدامة ُب االجل 
( ,وكانت مؤشراتو تتمثل ُب معدؿ ٧نومتوسط نصيب الفرد من Pouw and McGregor, 2014الطويل )

 الفقر الوطىن وتشخيص الفقر.الناتج احمللي االٗنايل ونسبة االفراد الذين يعيشوف ٓنت خط 
لكن حينما نقبل مفهـو الشموؿ )االحتواء( فنحن نرفض اٞنفهـو الضيق للنمو الشامل الذي يركز علي مؤشرات 
االداء االقتصادي والتفاوت اٞنرتبط باالبعاد اٞنتعددة للفقر , فهو يتعلق باٞنفهـو اٞنطلق وليس الفقر النسيب, كما انو 

 باب احمللية وال الدولية اٞنؤدية للتفاوت, وكيف ٞنثل ىذه العوامل اف تتكاثر وتستمر .اليستطيع ٓنليل االس
فاسرتاتيجيات النمو قائمة على االستبعاد وليس الشموؿ اٟنيكلي, وفشل اقتصاديات التدفق اٟنابط وذلك 

النمو الشامل  ليشمل السباب مؤسسية وىيكلية , و اٜنل اٞنمكن ٞنثل ىذا االنتقاد يتم عن طريق توسيع نطاؽ  
 النمو, وكذلك مد النقاش السياسي وراء اٜناجة للحماية االجتماعية . ةعملي
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الناس  اٞنهمشٌن والقطاعات والدوؿ الفقًنة ُب باهنا التنمية ال ى تتضمن   للتنمية الشاملةلذلك ًب وضع مفهـو     
 ر, مع االستدامة االجتماعية والبيئية والتمكٌن.العمليات االقتصادية والسياسية واالجتماعية لزيادة رفاه البش

اي اف التنمية الشاملة : ىي عملية التعلم على التكيف, واليت تستجيب للتغيًن واٞنخاطر اٛنديدة من اإلقصاء 
ىو والتهميش.فالشموؿ ُب حد ذاتو  يركز ُب البداية علي العالقات االجتماعية واٞنادية للبشر وكذلك اٞنعرفة . والرفاه و 

حالة من كوهنا مع االخرين حيث يتم  استيفاء احتياجات االنساف  والتصرؼ بطريقة ٠نديو لتحقيق احد اىدافو  
 وعية من اٜنياة الكر٬نة.والتمتع بن

لبعض المثمة والتجارب سواء في مصر او الدول  رؤية مستقبمية مع الشارة :اثالثً 
 .الفريقية

ت ال ى تواجو التنمية الشاملة واٞنستدامة  )كما وردت ُب إعداداالجتماعات بالنسبة ٞنصر ىناؾ بعض التحديا   
)خاصة  كفاءة الحكومة( . وٕنثلت ىذه التحديات ُب عدة مستويات :1112اٞنرحلة التحضًنية جمللس الوزراء ُب 

الضعف اجملتمعي وعدـ  الفساد ,واىدار اٞنوارد البشرية واٞنالية وتضخم اٛنهاز اٜنكومى مع تداخل الوظائف ايل جانب 
)ضعف اداء القطاع التعليمي, وا٦نفاض معدالت القيد ,وغياب الربط بٌن المستوي التعليميكفاءة اٝندمات ( وعلى 

% 4)حيث تصل نسبة اٞنستخدـ فقط  استخدامات االراضيالنظاـ التعليمي وسوؽ العمل(وعلى اٞنستوى الثالث 
تنفيذ خطط تنمية وكاف التحدى االىم ىو اٞنشكلة اٞنرورية اٞنزمنة من مساحة مصر مع عدـ القدرة على التوسع و 

سواء كاف صراعا  والتوتر الداخلي التهديدات الخارجية,وتزايد الضغوط على اٝندمات(اما اٞنستوى الرابع فيتمثل ُب 
 داخليا بٌن ٠نموعات ذات مصاّب ٢نتلفة او صراعات من اجل الوصوؿ اىل السلطة مع اٜنفاظ عليها.

 وٕنثلت منهجية إعداد الرؤية ُب اٝنطوات التالية:
 منهجية اعداد الرؤية وخطواهتا

 
  

ويظهر من الشكل السابق اين تقع مصر من الرؤية التى تم وضعها ومحاولة تنفيذىا كما وضعها مجلس الوزراء في جلستو 
 .4102التحضيرية 
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 تسم ب ْنده ي التنافسية: فمن حيث اما عن  تقييم االداء في مصر
"فاٛنودة متدنية و٢نرجات ضعيفة ",   اٞنستوى التعليميى "فساد وسوء استغالؿ اٞنوارد ", اما اٞنستوى اٜنكومعلى 

 اٞنستوى االقتصادي"عمالة غًن ماىرة وفجوة ُب سوؽ العمل ". وعلي  كفاءة سوؽ العملوعلى مستوى  
تسم" بتدين مستوى اٝندمة ". ُب حٌن يشهد ي واٞنستوى الصحي" معدؿ ٧نو متدين وتضخم وعجز موزانة ",  

فمازالت تعاين احملدودية وتدين اٛنودة"  البنية التحتية"بغياب الرؤية واال٨ناؿ, واخًنا  اٞنعرُب والبحث العلمياٞنستوى 
 .وبالتايل عند وضع الرؤية كاف البد من وضع اطار متكامل يتضمن )اٞنمكنات , واحملاور( .

 كفاءة اٞنؤسسات اٜنكومية واالمن القومي , اما ١ناور العمل فشملت )االقتصاد ,النظاـ وٕنثلت اٞنمكنات: ُب  
 ئة (.كما يظهر من الشكل التايل :السياسي ,العدالة االجتماعية ,والثقافة واٟنوية ,اٞنعرفو والبحث العلمي ,والبي

 
 

ير التنافسية العاٞنية االخًن الذي ما ٓنقق من ىذه الرؤية ٬نكن رصده من بعض اٞنؤشرات اليت جاءت ُب تقر 
 عن الوضع التنافسي ٞنصر مع االشارة ايل بعض الدوؿ االفريقية : 1113صدر ُب سبتمرب 

 بالنسبة لمصر
لكن 114(ايل اٞنرتبة 1112/1113) تقر ير 117فيالحظ ٓنسن طفيف ُب ترتيبها ّنعىن تقدمها من اٞنرتبة 

والتربير وراء ذلك عدـ االستقرار السياسي الذي ساد الفرتة [اٞنعتادة ؛ مازالت ُب وضع متدين ال يليق ّنكانتها 
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سواء ُب اٞنتطلبات االساسية او عوامل تطور االعماؿ واالبتكار, وإف كاف ىناؾ بعض  ](1111-1112/1113)
 التحسن ُب ١نفزات الكفاءة .

يب  اٞنؤسسي حيث كانت ُب ؛ برره البعض بسبب التحسن النس 1113/1114وبالنظر ايل التقرير االخًن 
مرا كز عن التقرير السابق , اما علي مستوي االقتصاد الكلي فقد ٓنسنت  5و بذلك تكوف  تقدمت ب  65اٞنرتبة  
مراكز( ويعكس ذلك تصاعد حركة االصالح ُب الفرتة االخًنة مثل  4مراكز خاصة تطوير اسواؽ اٞناؿ ) 2ّنقدار 

 ية , فضال عن االستقرار السياسي بعد سنوات من االضطرابات.خفض دعم الطاقة واالصالحات الضريب
لكن مازالت ىناؾ حاجةالستمرار االصالح لتهيئة الظروؼ اٞنواتية للنمو,  والعمل علي  توفًن وظائف, وٓنقيق 

.وعلي الرغم من نقاط 111التماسك االجتماعي.اما بالنسبة لالنفتاح التجاري واالستثمار فقد ظلت عند اٞنركز 
اال اهنا ٓنسنت نسبيا   117ُب عدـ توافر اٝندمات اٞنالية وكانت ُب اٞنركز 1112/13الضعف اٞنثارة ُب تقرير 

, االمر الذي يتطلب تقوية اسواؽ اٞناؿ ,مع االىتماـ ياالستثمار ُب اٞنهارات والتعليم الهنا  117ووصلت ايل اٞنركز 
 :واٛندوؿ التايل يشًن ايل .111مازالت عند اٞنركز 

 
 2015/2016 2014/2015 ابرز نقاط الضعف

 92 020 جودة التعليم االساسي
 000 000 جودة التعليم العالي
 ,02 029 كفاءة سوق العمل
 009 049 كفاءة سوق المال
 4102/4102,4102/4102( مدى التطور الحادث بين التقريرين في مصر 0جدول )

 .4102/4102,4102/4102المصدر: تقرير التنافسية العالمية
ُب  74ايل اٞنرتبة  121واف كاف ىناؾ ٓنسن نسيب ُب اٞنتطلبات االساسية لالصالح حيث تراجعت عن اٞنرتبة 

التعليم االساسي رّنا يفسر ذلك بالشروع بناء عدد من اٞندارس االبتدائية , ومن ناحية اخرى اْناه اٜنكومة ايل 
ُب كفاءة سوؽ العمل 115ايل اٞنرتبة 117ة جعلها تنتقل من اٞنرتبة االعالف عن الوظائف والشروع ُب تعيينات جديد

.امابالنسبة لبعض الدوؿ االفريقية فيالحظ وجود موريشيوس ُب مقدمة الدوؿ االفريقية جنوب الصحراء يليها جنوب 
سنا ُب مركزىا  بل افريقيا من مركز ٨نا ُب تقرير التنافسية. واٛندير بالذكر اف ىناؾ بعض الدوؿ االفريقية اظهرت ٓن

( علي التوايل االمر الذي برره البعض بتحسن 71,117تفوقت على مصر ُب ىذا التقرير مثل كوت ديفوار واثيوبيا)
وتطوير اسواؽ اٞناؿ ُب االويل, اما اثيوبيا فقد كاف بسبب التطور ُب اسواؽ السلع والعمل وتطور االعماؿ االبتكار. 

 (1ويظهرذلك من اٛندوؿ )
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 الترتيب الدولة الترتيب لةالدو 
 90 كوت دي فوار 02 قطر

 94 تونس ,0 االمارات
 92 زامبيا 42 السعودية

 ,9 سيشل ,4 ,4اسرائيل 
 99 كينيا 22 موروشيوس

 019 اثيوبيا 29 جنوب افريقيا
 002 مصر 21 رواندا
 029 تشاد 0, بتسوانا
 021 غينيا ,1 الجزائر

 :4102/4102ي تقرير التنافسية ( ترتيب بعض الدول ف4جدول )
 4102/4102,4102/4102تقرير التنافسية العالمية 

 نتائج وتوصيات
اشارت ىذه الورقة ايل اتباع العديد من الدوؿ النامية االسرتاتيجيات اليت اوصت هبا اٞنؤسات الدولية ,لكن مل 

ذىا , او رّنا الهنا مل تكن تتالئم مع طبيعة كل دولة ٓنقق االىداؼ اٞننشودة منها ؛ رّنا لسوء ادارة الربامج اٞنتبعةلتنفي
ّنفردىا او رّنا كانت سياسة متعمدة  الغرض منها االستفادة من ىذه الدوؿ دوف افادهتا. ٠نمل القوؿ ىو فشل 
اسرتاتيجيات التنمية السابقة وخروجها عن االطار الذي جاءت من اجلو؛ والسبب االىم ىو اف تلك االسرتاتيجات مل 

نبع من داخل ىذه الدوؿ , لذلك ًب تدارؾ االمر وظهرت ١ناوالت اخرى هتتم باالنساف  وباٞنكاف الذي يعيش عليو ت
 )التنميةالبيئية(.

نظرا الىدار الكثًن من اٞنوارد غًن اٞنتجددة وبالتايل كاف ىناؾ ظلم بًٌن لالجياؿ القادمة وحرماهنا من عوائد 
صة الدوؿ النفطية ال ى تستهلك مواردىا النفطية واٞنعدنية بدوف االخذ ُب االعتبار التنمية اليت ٕنتع هبا اباؤىم )خا

االجياؿ الالحقة خاصة واف معظم انفاقهم استهالكي وليس استثماريا يعمل على بناء قاعدة انتاجية تستفيد منها  ُب 
ستخداـ الكفء للموارد اٞنعدنية ُب اٞنستقبل  وىو ما يعرؼ بالتنمية اٞنستدامة.  وىناؾ بعض االمثلة علي عدـ اال

مصر ووجود مساحات كبًنة من االراضي غًن مستغلة االستغالؿ االمثل مثل ١نافظة الوادي اٛنديد وىى ٕنثل 
%من مساحة مصر يسكنها نصف مليوف نسمة ,ىذه احملافظة تزخر بالعديد من الثروات اٞنعدنية والسياحية وٓنتاج 22

 مشروعات قومية كبًنة .
اال : ٓنققت معدالت ٧نو قوية ُب بعض الدوؿ النامية ,اال اهنا مل تكن مستمرة, وبالتايل مل يستفد منها فقراء  اٗن

كل دولة , ومل ٔنصص ٖنار التنمية ٟنؤالء سواء ُب البنية التحتية او اٝندمات االساسية )التعليم والصحة(  , وظهر 
الدوؿ النامية )إف مل يكن كلها( ُب ذيل ىذه التقارير وذلك بسبب  ذلك واضحا ُب تقارير التنمية البشرية ووقوع معظم

 عدـ عدالة التوزيع او اىدار اٞنوارد وعدـ استخدامها بطريقة كفء. 
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ومن ىنا جاءت نظرية  النمو مع االنصاؼ او ما يعرؼ بالنمو االحتوائي والتنمية االحتوائية )الشاملة(لتضم كل 
ق النمو واالستفادة منو اي يصبح الفرد ىدفا ووسيلة لتحقيق التنمية الستدامة فئات اجملتمع للمشاركة ُب ٓنقي

 واالحتوائية 
ُب  النهاية : من خالؿ عرض ىذه الورقة ٬نكن استنتاج اف النمو الشامل يؤكد علي ضرورة مشاركة كل واحد    

فادة من النمو يؤدي اىل عدـ العدالة ُب اجملتمع ُب عملية النمو واقتساـ منافع ىذا النمو, فاٞنشاركة بدوف االست
 واالستفادة بدوف اٞنشاركة ُب صنعو ٩نعلو ظاٞنا.
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 انتكتالث اإللهيًيت املائيت وفاعهيتها االلتصاديت

 )منىذج املنظًاث اإللهيًيت املائيت يف انمارة األفريميت(
 

 محمد وفيق زين العابدين
 .جامعة القاهرة -معهد البحوث والدراسات األفريقية –باحث ماجستير بقسم األنثروبولوجيا 
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 ُمقدمة

يار اٞنعسكر االشرتاكي وسيادة نهاالت منذ انتهاء اٜنرب الباردة بالمجشهد العامل ٓنوالت كربى ُب ٢نتلف ا
غربية واألمريكية على وجو النظاـ الرأٚنايل, واالنتقاؿ بذلك من نظاـ القطبٌن إىل نظاـ القطب الواحد, وفرض اٟنيمنة ال

 اٝنصوص على العامل فيما يُعرؼ بالنظاـ العاٞني اٛنديد أو العوٞنة.
ولعل أىم الوسائل اليت اسُتعملت ُب فرض ىذه اٟنيمنة ىي اٞنؤسسات االقتصادية اٞنالية والتجارية العاٞنية, وقد 

خلت ُب ٓنالفات كربى وأقامت لنفسها ْنمعات استفادت البلداف اٞنتقدمة من نظمها االقتصادية القوية والغنية فد
اقتصادية عمالقة ساعدت ُب زيادة قدراهتا االقتصادية وهنضتها االجتماعية وٓنقيق الرفاىية لشعوهبا على حساب 

 الدوؿ النامية والفقًنة.
قتصادية اليت فقد سعت الدوؿ اٞنتقدمة إلقامة ىذه التحالفات لتجنب األخطار التأثًنات اٞنناخية والتقلبات اال

تعصف بالعامل كلو, وقد كانت الدوؿ النامية ُب القارة األفريقية أحوج ما تكوف منها ٞنثل ىذه التحالفات, ليس لفقرىا 
وضعفها السياسي واالقتصادي واالجتماعي فحسب, ولكن لغناىا عن غًنىا بالعديد من اٞنوارد الطبيعية اٟنامة اليت مل 

 عامل.ٓنظ ّنثلها أي منطقة ُب ال
إدراؾ ىذه اٜنقيقة إىل جانب التحوالت الثقافية اليت شهدهتا القارة األفريقية بعد االستعمار, ٘نل بعض دوؿ 
القارة على ١ناولة تكوين ٓنالفات وْنمعات إقليمية للحفاظ على مواردىا وتنظيم استغالٟنا, حًقا باء بعضها بالفشل 

اآلخر حقق مزيًدا من التنمية وْننًبا ألخطار الطبيعة, كمنظمة تنمية نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية, لكن بعضها 
 (, وغًن٨نا.NBA(, وىيئة حوض هنر النيجر )OMVSهنر السنغاؿ )

وىذا البحث يعرض ألىم ىذه التجارب وما حققتو من إ٤نازات على اٞنستوى اٟنيكلي واالقتصادي, ويُناقش 
لنيل ٞنواجهة التحديدات الدولية اٞنعاصرة على اٞنستوى اٛنغراُب أو ضرورة التنسيق والتعاوف بٌن دوؿ حوض هنر ا

 السياسي أو االقتصادي, وأىم مرتكزات ىذا التعاوف.
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 املبحث األول: انتكتالث اإللهيًيت وآثارها االلتصاديت
 المنظمة اإلقميمية وعوامل نجاحهاأوًل: فكرة 

ية وشخصية قانونية ودولية مستقلة تُنشئها ٠نموعة من الدوؿ اٞننظمة اإلقليمية ىي ىيئة دائمة ذات إرادة ذات
نشء.

ُ
 لتعزيز التعاوف فيما بينهم وٓنقيق أىداؼ مشرتكة يُبينها االتفاؽ اٞن

وتُعد الطريقة الوحيدة اليت تستطيع ّنوجبها الدوؿ أف تساىم ُب ٓنقيق الرؤية األوسع, حيث تضع كل دولة خرباهتا 
ا للعمل ُب مشاريع ضخمة ال تستطيع أف تنفذىا ّنفردىا أو ْننب األضرار واٞنخاطر الطبيعية الزمنية ومواردىا وعالقاهت

أو العسكرية اليت قد ال تستطيع ْننبها ّنفردىا, بل قد تؤدي إىل إحداث تغيًن دائم ُب اجملتمع الدويل, وليس االٓناد 
 األورويب عنا ببعيد.

ث ُب شئوف معينة أو ح ى التنسيق ُب نطاؽ التبادؿ التجاري أو فليس اٞنقصود فكرة االلتقاء ذاهتا, للتباح
شرتؾ.

ُ
 التعاوف االقتصادي من خالؿ اتفاقيات ثُنائية, كما ىو اٜناؿ ُب اٞنبادرات والتجمعات واتفاقيات التعاوف اٞن

 وقوة اٞننظمة وفاعليتها تتوقف على عدة عوامل, أ٨نها:
لها ُب العادة سنوات عديدة, ولعل ىذا العامل يتعلق ُب معظم حيث يستغرؽ تأسيس اٞننظمة وتفعي الوقت: -

 األحواؿ باإلرادة السياسية للدوؿ األعضاء.
وٓنديًدا مدى وضوحو أو غموضو فيما ٬ننحو للمنظمة من آليات ٓنقيق األىداؼ اٞنشرتكة, سواء  ميثاق التأسيس: -

ارات وإلزاـ هبا, واٛنزاءات والتدابًن الدبلوماسية آليات حل النزاعات بٌن الدوؿ األعضاء, أو آليات أناذ القر 
واالقتصادية حياؿ انتهاج سياسات ُٔنالف سياسة اٞننظمة أو ميثاقها أو اتفاقاهتا, وما يفرضو من التزامات على الدوؿ 

 األعضاء, وما ٬ننحو ٟنا من حقوؽ وامتيازات.
لها تسخًنًا لتحقيق أىدافها, واٞنقصود ىنا اٞنوارد أي تلك اليت توضع ٓنت تصرؼ اٞننظمة وُب نطاؽ عم الموارد: -

 ّنعناىا العاـ سواء أكانت بشرية أو طبيعية أو مالية أو اقتصادية أو ثقافية أو عالقات سياسية.
تخصصة  الهيكلة اإلدراية: -

ُ
حيث ترتبط فاعلية اٞننظمة وقدرهتا على آداء وظائفها وٓنقيق أىدافها بنوعية األجهزة اٞن

نشئها, كأجهزة تسوية اٝنالفات واٞننازعات اليت تنشأ بٌن الدوؿ األعضاء, وأجهزة البحث العلمي والتطوير اليت تُ 
 التكنولوجي, على أنو مع اٞنمارسات السياسية واالقتصادية للمنظمة تكتب ىياكل تنظيمية على نطاؽ أوسع.

 ة القتصادية لمتكتالت اإلقميميةثانًيا: األهمي
العصر اٜنديث بعد مرحلة االستعمار إىل مرحلة التكتالت الكربى, حيث  قامت منذ النصف انتقل العامل ُب 

الثاين من القرف العشرين عدة ْنمعات اقتصادية تكاملية, ح ى باتت ىذه أحد أوصاؼ العامل اٞنعاصر, سواء العامل 
ما يأخذ منها بنظاـ تدخل الدولة,  وسواء  اٞنتقدـ أو العامل النامي, وسواء ما يأخذ منها بنظاـ اٜنرية االقتصادية أو 

كاف تكتاًل كلًيا من خالؿ االندماج االقتصادي الكلي فيما يُعرؼ باندماج الشركات فوؽ العمالقة أو العابرة للحدود, 
 أو تكتاًل جزئًيا بٌن الدوؿ ُب بعض أوجو نشاطها الذي تتنازؿ فيو عن جزء من سيادهتا لصاّب ىذا التكتل كما االٓناد

 األورويب.
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عاوف والتنسيق, قد تكوف كلية أو فالتكتل ليس لو صورة واحدة ٬ُنكن تعريفو هبا, إ٧نا ىو حالة تصف نوع من الت
جزئية, هبدؼ إلغاء التمييز بٌن وحدات أو أنشطة أو سياسات, من خالؿ إقامة ُسلطة ُعليا يكوف ٟنا اٜنق ُب أناذ 

 قرارات ُملزمة للدوؿ أو اٞنؤسسات اٞنتعاونة.
ال شك: )االٓناد وعلى سبيل اٞنثاؿ وكنموذج ألحد ىذه التكتالت االقتصادية بٌن الدوؿ, وىو أعظمها ب

األورويب(, حيث ٫نضع لتنظيم ُٗنركي واحد تبلغ صادراتو أكثر من عشرة أمثاؿ صادرات العامل العريب بل اإلسالمي  
كلو الذي يضم أكثر من ٙنسٌن تنظيًما ٗنركًيا شديد االنفصاؿ والتباعد, وتكتل )نافتا( الذي ىو عبارة عن منطقة 

تحدة وكندا واٞنكسيك, تبلغ صادراتو ثالثة أمثاؿ صادرات العامل اإلسالمي بأسواقو ْنارة حرة واحدة تضم الواليات اٞن
شار إليها حسب تقارير البنك الدويل.

ُ
 اٝنمسٌن اٞن

نصـر ومازالت ُمنذ 
ُ
وصورة أخرى من صور التكتل االقتصادي بٌن الشركات, واليت انتشرت ُب تسعينات القرف اٞن

اط التجارية ُب العامل, لعل من أ٨نها اندماج شركة كرايسلر األمريكية لصناعة السيارات ذاؾ تلقى قبواًل ورواًجا ُب األوس
ـ ْناوزت الػ 1776مليار دوالر, ومبيعاهتا عاـ  71مع شركة دايلمر بنز األٞنانية وبلغت قيمة أصوؿ الشركة اٛنديدة 

ركة فيدافوف الربيطانية لالتصاالت, وبلغ مليار دوالر, ومنها اندماج شركة إيرتاتش األمريكية لالتصاالت مع ش 136
مليار دوالر, وعدد عمالئها ٥نو مليار عميل ُب أ٥ناء العامل, ومنها اندماج شركة التبغ  111رأس ماؿ الشركة اٛنديدة 

% من سوؽ 14مليار دوالر وكانت تسيطر على  11الربيطانية وشركة روٖناف الدولية, بلغ رأس ماؿ الشركة اٛنديدة 
مليار سيجارة سنويًا, ولعل من أكرب عمليات  711ر ُب العامل وقت االندماج, وقد بلغت مبيعاهتا أكثر من السجائ

االندماج اليت شهدهتا األسواؽ العاٞنية ىي تلك اليت قامت هبا شركتا أكسوف وموبيل أويل ويُعداف أكرب شركيت برتوؿ 
مليار دوالر, وحجم  121دوالر, ورأس اٞناؿ اٞنتداوؿ بلغ  مليار 122أمريكيتٌن, وبلغت قيمة أصوؿ الشركة اٛنديدة 

 .*مليار دوالر  111ـ كاف 1775إيراداهتا عاـ 
نافسة االقتصادية والتنموية اليت أوجدىا النظاـ العاٞني اٛنديد بعد انتهاء اٜنرب الباردة أشعلت حركات 

ُ
إف اٞن

سسات, ح ى بات ىذا ىو السمت العاـ لالقتصاديات التكتل االقتصادي بٌن الدوؿ واالندماج بٌن الشركات واٞنؤ 
 اٞنتقدمة والدوؿ الناىضة.

واٜنقيقة أف أحد أىم خصائص حركات التكتل اليت قامت بٌن الدوؿ النامية التواضع الكبًن وضعف الطموح 
السياسية للغاية, ويرجع ذلك إىل إصرار النظم السياسية ُب ىذه الدوؿ إىل عدـ التخلي عن أي قدر من إرادهتا 

وسيادهتا اٞنطلقة على مواردىا لصاّب التكتل, األمر الذي يئد أي ١ناولة جادة ٥نو ٓنقيق أي تعاوف أو تنسيق حقيقي 
 من أجل التكامل.

ولعل أىم مظاىر ىذا الضعف ُب التعاوف والتنسيق: كثرة االتفاقيات, مع عدـ وضعها موضع التطبيق, والبدء ِنطة 
ة إىل أدىن نوع من أنواع التعاوف, كما ىو السمت العاـ ٜنركات التكتل واألفريقي, ومن أ٨نها: طموحة للتكامل ٍب العود

اٛنماعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا, ومنظمة التجارة التفضيلية لدوؿ جنوب شرؽ أفريقيا, واجملتمع االقتصادي لدوؿ 

                                                           
لسيد العوضي: التكتالت االقتصادية العالمية وآثارىا عمى اقتصاديات الدول اإلسالمية، ورقة عمل مقدمة بالمؤتمر الدولي د. رفعت ا *

حول اقتصاديات الدول اإلسالمي في ظل العولمة، الذي عقده المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب التابع لمبنك اإلسالمي لمتنمية 
 .93: 91م، ص 9111مايو  5حتى  3القتصاد اإلسالمي بجامعة األزىر، القاىرة، في الفترة من بالتعاون مع مركز صالح كامل ل
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والسوؽ اٞنشرتكة لشرؽ وجنوب أفريقيا اٞنعروفة بػ , *وسط أفريقيا, وتكتل دوؿ حوض النيل اٞنعروؼ بػ )األُندوجو( 
 )الكوميسا(.

إف التكتالت االقتصادية ىي أحد أشكاؿ تطوير النشاط االقتصادي ّنا يتالءـ مع طبيعة النظاـ العاٞني اٛنديد 
اٞنؤسسات الذي ينزع ٥نو العوٞنة, فهذه التكتالت ٟنا آثارىا على القرار االقتصادي ليس على على مستوى الدوؿ أو 

اٞنتكتلة فقط, بل أيًضا على مستوى الدوؿ واٞنؤسسات األخرى اليت يتعٌن عليها أناذ ما يلـز من اإلجراءات 
َخلقة سُتحفز بشكل كبًن على 

ُ
الستيعاب ىذه اآلثار, سواء على االنتاج أو االستهالؾ, فهذه الُكتلة االقتصادية اٞن

ستمر واستحداث األدوات إما ال
ُ
ذاتية ٞنواجهة غًنىا من الُكتل, أو الغًنية ٞنواجهة اآلثار االقتصادية اليت التطوير اٞن

ُٔنلفها القوة التنافسية ٟنذه الُكتلة, وإال ستحدث أو تتسع الفجوة بٌن اقتصاديات الدوؿ وبعضها, باإلضافة إىل ظهور 
 أو زيادة اٟنامشية أو التبعية االقتصادية والسياسية بينها.

ثبت أف اٞنراحل اٞنتقدمة من التكتالت االقتصادية تذىب إىل أبعد من اٞندى االقتصادي, حيث بل واقع اٜناؿ يُ 
تعمل على توحيد السياسات االجتماعية, وخلق نوع من التقارب الثقاُب بينها, فضاًل عن الدعم السياسي, والتعاوف 

ل اٞنوارد واالستفادة منها, وغًن ذلك من أوجو العلمي والتقين, ونقل اٝنربات, ودعم القدرات التكنولوجية, وزيادة تشغي
 التعاوف والتنسيق.

 

                                                           
 .8د. رفعت السيد العوضي: المرجع السابق، ص  *
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املبحث انثاني: أهى املنظًاث اندونيت اإللهيًيت املائيت يف انمارة 
 األفريميت:

تكاملة للموارد اٞنائية العابرة للحدود, مع وضع االستثمارات اٞنناسبة موضع التنفيذ واٞنخطط ٟنا ُب 
ُ
اإلدارة اٞن

اٞنياه, يُعترب ىو الطريق األمثل للحفاظ على اٞنوارد الطبيعية واالستخداـ الفعاؿ ٟنا, فضاًل عن منع  نطاؽ أحواض
التنازع بٌن الدوؿ اٞنشرتكة حوؿ استخداماهتا, ومن بعد ذلك اٞنسا٨نة ُب التنمية اٞنستدامة ُب مناطق أحواض اٞنوارد 

 اٞنائية اٞنختلفة.
دى بشكل متكامل إال عرب كياف إقليمي ٬ُنثل كافة الدوؿ اليت تتمتع ُنقوؽ حوؿ ولعل ىذه الوظائف ال ٬ُنكن أف تُؤ 

اٞنورد اٞنائي, تتنازؿ فيو كل دولة عن قدر من سيادهتا حولو بالصورة اليت ُٓنقق ٟنا امتيازات ومنافع تعجز عن ٓنقيقها 
 منفردة.

إلدارة بعض األهنار الكربى حوؿ العامل, لعل  وخالؿ عقود األلفية العشرينية ًب تأسيس عدد من الكيانات اإلقليمية
 أ٨نها:

 :*(OMVSأوًل: منظمة تنمية نهر السنغال )
وتُعد واحدة من أىم اٞننظمات اٜنكومية اإلقليمية اٞنائية الدولية, ويقع مقرىا الرئيسي ُب العاصمة )داكار( ُب 

مت كل من مايل, وموريتانيا, ـ ُب نواكشوط, وض1751السنغاؿ, تأسست ُب اٜنادي عشر من مارس عاـ 
والسنغاؿ, بُغية إدارة مستجمعات اٞنياه من هنر السنغاؿ, الذي يتدفق ُب اٛنانب الغريب من القارة األفريقية من اجتماع 

 رافدين أساسيٌن ٨نا هنري: بافنج اٞنعروؼ بالنهر األسود, وهنر كويي اٞنعروؼ بالنهر األبيض.
كيلومرت مربع, يعيش فيها أكثر من   115311ومرتًا, ويُغطي حوضو مساحة كيل  1571ويبلغ طوؿ هنر السنغاؿ 

%(, ويتميز 23%( وموريتانيا )بنسبة 3%( ومايل )بنسبة 831 من الدوؿ اٞنتشاطئة الثالث السنغاؿ )بنسبة 14
 جًدا فيو. اٜنوض بأنو يُغطى مساحات شاسعة من الزحف الصحراوي واٞنناطق اإلنتاجية ووجود اختالفات موٚنية قوية

 ( على أهنا تعمل على ٓنقيق األىداؼ التالية:OMVSوقد نص ميثاؽ إنشاء منظمة تنمية هنر السنغاؿ )
 ٓنقيق االكتفاء الذاٌب من الغذاء لسكاف اٜنوض. -1
 تأمٌن وٓنسٌن دخل الناس ُب وادي اٜنوض. -1
 اٜنفاظ على توازف النظم البيئية. -1
 للدوؿ األعضاء ٞنخاطر اٞنناخ, فضال عن العوامل اٝنارجية. اٜند من تعرض اقتصادات منظمة -2
 تسريع التنمية االقتصادية ُب الدوؿ األعضاء. -2

 وتعمل اٞننظمة على ٓنقيق تلك األىداؼ من خالؿ عدة ىياكل ىي: 
 مؤٕنر رؤساء الدوؿ واٜنكومات: و٪ُندد سياسة للتعاوف والتنمية داخل اٞننظمة. -1
 دد السياسة العامة لتطوير النهر وتنمية مواردىا.٠نلس الوزراء: و٪نُ  -1
 اٞنكتب التنفيذي: وينفذ قرارات ٠نلس الوزراء. -1

                                                           
* http://www.portail-omvs.org. 
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اللجنة الدائمة للمياه: وىي ىيئة استشارية جمللس الوزراء اٞنسؤولٌن عن ٓنديد مبادئ وطرؽ توزيع مياه النهر بٌن  -2
مشروعات الدوؿ األعضاء اليت من اٞنرجح أف يكوف ٟنا الدوؿ, وبٌن قطاعات اٞنياه, وىي أيًضا مسئولة عن فحص 

تأثًن سليب على مياه النهر, وتلعب دورًا ىاًما ُب السيطرة على استخداـ اٞنياه ومكافحة التلوث, وآخر مهامها إعداد 
 خطط دورية تُقدـ إىل ٠نلس الوزراء إلدارة موارد اٞنياه استناًدا إىل توقعات احتياجات اٞنستخدمٌن.

نة التخطيط اإلقليمي: تتألف من ٣نثلي الدوؿ, وتعىن بإصدار توصيات جمللس الوزراء حوؿ الربنامج االستثماري ٛن -3
 للتطوير األمثل للموارد ُب دوؿ اٜنوض, ويقرتح تدابًن لضماف االتساؽ أو اٞنواءمة بٌن سياسات التنمية ُب ىذه الدوؿ.

مؤسسات التمويل, وٟنا دور ُب مساعدة اٞنفوض السامي لبحوث اللجنة االستشارية: وتضم ٣نثلٌن عن بلداف و  -4
 اٞنوارد اٞنالية والبشرية, وتعزيز تبادؿ اٞنعلومات. 

 وترأس كل دولة عضو اٞننظمة بشكل دوري, ويتم ٕنويلها بأجزاء متساوية من قبل الدوؿ األعضاء.
ٓنقيق قدر   -وليس ُب أفريقيا فحسب  -العامل  وقد استطاعت اٞننظمة كواحدة من أىم التكتالت اٞنائية اإلقليمية ُب

 كبًن من اإل٤نازات, ٬ُنكن تلخيص أ٨نها فيما يلي:
مليوف   611( ُب اٜنوض العلوي, واليت تنتج ٥نو Manantaliبناء سد تنظيم و١نطة الطاقة الكهرومائية ) -1

ليد الكهرباء ُنصص ٢نتلفة, وربط كيلوواط ساعة من الطاقة الكهرومائية سنويًا, تستفيد منها دوؿ اٜنوض ُب تو 
ىكتار من األراضي  153111شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية بٌن الدوؿ الثالث, وضخ اٞنياة الالزمة لري 

 الزراعية بصورة متقدمة, وإمدادات مياه الشرب إىل اٞنراكز اٜنضرية, ودعم اٞنالحة ُب النهر, واٜند من آثار الفيضانات.

 
 حصص المختلفة من الطاقة الكهرومائية لكل دولة من دول المنظمةرسم يوضح ال

ـ, وتتمثل مهمتو الرئيسية ُب منع تسلل 1764( ُب دلتا اٜنوض ُب أغسطس Diamaبناء سد مكافحة اٞنلح ) -1
 اٞنلح ُب النهر, وجعل واألرض صاٜنة للزراعة.

جسر بينهما, وميناء و١نطات توقف على  (, وبناءSaint-Louis  /Ambidédiتطوير ٣نر مائي دائم بٌن ) -1
 ( وجسر فوؽ النهر إىل كايس. Ambidédi  /Kayesطوؿ النهر, وطريق )

إىل  131( بسعة ترتاوح من Diamaاٜنفاظ على ملء البحًنات اليت يُغذيها هنر السنغاؿ, وحفر خزاف مياه ) -2
 مليار مرت مكعب. 11.1ـ بسعة 1771( عاـ Manantaliمليوف مرت مكعب, ٍب خزاف ) 313
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وًب االستفادة منها زراعًيا بصورة أفضل من ١نطات الضخ باٞنناطق الزراعية والصناعية واٞنراكز اٜنضرية, واٜند 
من آثار الفيضانات, ومد التغذية اٞنائية إىل اٞنناطق النائية من دلتا اٜنوض, مع إيصاؿ اٞنياه لتلك النواحي عرب جسور 

 ـ.1772ـ وديسمرب 1771لى الضفة اليمىن والضفة الُيسرى على التوايل ُب أبريل ًب االنتهاء من بنائها ع

 :*( NBAثانًيا: هيئة حوض نهر النيجر )
وىي منظمة حكومية دولية إلدارة مناطق مستجمعات هنر النيجر, ويقع مقرىا الرئيسي ُب )نيامي( عاصمة 

اقًا عن ٛننة هنر النيجر للمالحة والنقل اٞنوقعة ُب ـ انبث1761النيجر, تأسست ُب اٜنادي والعشرين من نوفمرب 
ـ, وضمت تسع بلداف ىي بنٌن, بوركينا فاسو, الكامًنوف, ساحل العاج, 1742اٝنامس والعشرين من نوفمرب عاـ 

غينيا, مايل, النيجر, نيجًنيا, تشاد, وىي الدوؿ اٞنتشاطئة على هنر النيجر, وتقع منطقة صغًنة من اٛنزائر ضمن 
 النهر لكنها ليست عضًوا ُب اٞننظمة.حوض 

كيلومرتًا, ويُعترب ثالث أطوؿ هنر ُب أفريقيا بعد هنري النيل والكونغو )اٞنعروؼ أيًضا   2161ويبلغ طوؿ النهر 
كيلومرت مربع, يُقدر عدد   1115511بنهر زائًن( و٪نتل الرتتيب العاشر بٌن أهنار العامل, ويُغطي حوضو مساحة 

% منهم يعتمدوف بشكل أساسي على النشاط الزراعي الذي يعتمد على مياه 51يوف نسمة, مل 111سكانو ٥نو 
 النهر واألمطار.

ويُعترب هنر النيجر أحد األصوؿ األساسية لتنمية دوؿ اٜنوض, لذلك سعت ىذه الدوؿ لتوحيد جهودىا ُب 
ى النظم اإليكولوجية والسكاف, فقامت االستفادة منو, السيما بعد أف صارت مهددة بتثار تغًن اٞنناخ اليت تؤثر عل

 ( لتنفيذ بعض مشاريع وبرامج التنمية الرئيسية.NBAبتأسيس ىيئة حوض هنر النيجر )
و٪ُندد ميثاؽ اٞننظمة الغرض من إنشائها, وىو تشجيع التعاوف القائم على التضامن واٞنعاملة باٞنثل لالستخداـ 

 ياه هنر النيجر وضماف التنمية اٞنتكاملة للموارد, وهتدؼ إىل:اٞنستداـ واٞننصف واٞننسق ٞننطقة مستجمعات م
 تعزيز التضامن وتعزيز التكامل والتعاوف االقتصادي اإلقليمي بٌن الدوؿ األعضاء. -1
 تعزيز اإلدارة اٞنتكاملة للموارد اٞنائية ٜنوض النيجر. -1
 ميع اٞنياه.تعزيز التنسيق ورصد السياسات الوطنية للمحافظة و٘ناية مناطق ْن -1
 توفًن إطار للمبادئ وإجراءات توزيع اٞنياه اٞنوارد بٌن قطاعات االستخداـ اٞنختلفة, والفوائد اٞنرتبطة هبا. -2
ٓنديد القواعد اٝناصة ُنماية واحملافظة على البيئة وفًقا ألىداؼ التنمية اٞنستدامة, واحملافظة على سالمة النظم  -3

 اإليكولوجية اٞنائية ضد تدىور األحواض. البيئية من خالؿ ٘ناية النظم
 ٘ناية الصحة العامة من خالؿ مكافحة ناقالت األمراض. -4
 ٓنديد مبادئ وقواعد ٞننع وتسوية اٞننازعات فيما يتعلق باستخداـ اٞنوارد اٞنائية ٜنوض النيجر. -5
 لقة بإدارة اٞنوارد اٞنائية للحوض.ٓنديد اإلجراءات ٞنشاركة مستخدمي اٞنياه ُب صنع القرار والعمليات اٞنتع -6
ٓنديد اإلجراءات الالزمة لفحص واٞنوافقة على اٞنشاريع اٛنديدة اليت تستخدـ اٞناء أو اليت ٬نكن أف تؤثر على  -7

نوعية اٞنياه, وتعزيز وتسهيل اٜنوار والتشاور بٌن الدوؿ األعضاء ُب تصميم وتنفيذ الربامج واٞنشاريع وٗنيع األنشطة 
 ئية األخرى اليت تُؤثر أو اليت ٬نكن أف تؤثر على اٞنوارد اٞنائية ٜنوض.اإل٧نا

                                                           
*
 http://www.abn.n. 
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تشجيع البحث والتطوير التكنولوجي, وتبادؿ اٞنعلومات, وتعزيز القدرات, وال سيما فيما يتعلق اٞنتكاملة للموارد  -11
 اٞنائية واستخداـ التقنيات اٞنالئمة إلدارة مناطق مستجمعات اٞنياه.

( والذي PIDACCٞننظمة مؤخرًا تطوير برنامج تنمية متكامل للتكيف مع التغًنات اٞنناخية )وقد استطاعت ا
 مليوف دوالر أمريكي من خالؿ ثالثة أنشطة رئيسية: 151.571رصدت لو ميزانية بلغت 

 111.311إصالح  -على سبيل اٞنثاؿ  -استعادة اٜنفاظ على النظم البيئية ُب حوض النيجر, حيث سيتم  -1
 ار من األراضي اٞنتدىورة.ىكت

على سبيل اٞنثاؿ  -ٓنسٌن الظروؼ اٞنعيشية للسكاف, وتنفيذ اإلجراءات اٞنرافقة ُب سياؽ تغًن اٞنناخ, حيث سيتم  -1
 منطقة ٢نتارة ومناطق برؾ وحفر اآلبار الالزمة. 141بناء أو إعادة تأىيل  -
د الطبيعية على اٞنستويات احمللية والوطنية واإلقليمية, حيث بناء قدرات اٛنهات الفاعلة اٞنسئولة عن إدارة اٞنوار  -1

 منظمة و٠نموعة عاملة ُب ٠ناؿ اٞننتجات السمكية. 31زيادة قدرات  -على سبيل اٞنثاؿ  -سيتم 

 (:* UNDUGUثالثًا: تجمع دول حوض نهر النيل )
مظلتو, وقد تأسس عاـ  ويُعترب أوؿ ١ناولة لتجمع إقليمي منظم يضم عدد من دوؿ حوض هنر النيل ٓنت

ـ حينما تقدمت مصر ّنشروع لعقد مؤٕنر إقليمى يضم دوؿ حوض النيل, والذي انعقد بالفعل ُب العاصمة 1761
( ٓنت اسم )اٞنؤٕنر اٝنماسى األوؿ(, وضم وزراء خارجية كل من مصر, والسوداف, وأوغندا, وزائًن,  السودانية )اٝنرطـو

 وٗنهورية أفريقيا الوسطى.
 األىداؼ األساسية من إقامة التجمع:وكانت 

إعطاء دوؿ اجملموعة الفرصة للتشاور والتنسيق ُب اٞنواقف بينها ْناه القضايا اإلقليمية والدولية واٞنسا٨نة ُب تبادؿ  -1
 وجهات النظر واٞنعلومات حوؿ اٞنوضوعات ذات االىتماـ اٞنشرتؾ لدوؿ حوض النيل.

موعة ُب ٠ناؿ التنمية االقتصادية واالجتماعية ومواجهة اٞنعوقات اللغوية دعم التعاوف اإلقليمي بٌن دوؿ اجمل -1
 واٛنغرافية وتلك الناٗنة عن نقص البنية األساسية.

 .†توجيو شعوب تلك الدوؿ إىل أ٨نية موارد مياه النيل وضرورة تنميتها وحسن إدارهتا  -1
ـ, ٍب انضمت تنزانيا للمجموعة كعضو 1762 ُعقد اٞنؤٕنر الثاين للتجمع ُب )كينشاسا( عاصمة زائًن عاـ

ـ, وُب العاـ التايل ًب ْنميد نشاط اجملموعة, ومل 1771مراقب, وتوالت االجتماعات ح ى كاف آخرىا ُب فرباير عاـ 
يتعد عمرىا العشر سنوات, بسبب عدـ االستقرار السياسي ُب اٞننطقة, وعدـ وجود نظاـ مؤسسي فعاؿ قادر على 

كربى وإدارهتا, فضاًل عن غياب عدد من دوؿ اٜنوض اٞنهمة عن اجملموعة كإثيوبيا وكينيا, األمر الذي تنظيم مشروعات  
 .‡قوبل معو التجمع بقدر كبًن من الشك والريبة 

                                                           
 .(إخاء) سواحمية تعني وىي كممة *
 .55م، ص 1003لييئة المصرية العامة لمكتاب، طبعة د. سيد محمد موسى حمد: مصر ودول حوض النيل، ا †
، مجمة قراءات أفريقية، المنتدى والمصير المسيرة..  النيل نير حوض في المائية األزمةد. السيد فميفل:  ‡

 .50ـ(، ص ى9٣39 شوالم )1090سبتمبر  ،السادس العدداإلسالمي، 
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 واٜنقيقة أنو ٬ُنكن عزو فشل كياف ْنمع دوؿ حوض النيل لعدة أسباب, منها: 
صفت ّنناطق ٢نتلفة من اٜنوض ُب ىذه الفرتة الزمنية, وما ترتب االضطرابات الداخلية والنزاعات اٞنسلحة اليت ع -1

أو باألحرى  -على ذلك من انشغاؿ كل دولة بشئوهنا الداخلية وصراعاهتا, فضاًل عن عدـ استطاعة الدوؿ األخرى 
ىا الدخوؿ معها ُب أي أعماؿ تعاونية أو تكتالت اقتصادية, وبعبارة أخرى ٔنلي كل دولة عن دور  -استعدادىا 

 اإلقليمي ُب مد يد العوف لغًنىا من دوؿ اٜنوض اليت عانت من ىذه االضطرابات والنزاعات. 
ما نتج عن السبب األوؿ من استنزاؼ شديدد للقوى البشرية واٞنادية اليت كاف ٬ُنكن استغالٟنا ُب النهضة والتنمية,  -1

 ة لشعوب اٞننطقة.وما ترتب على ذلك من سوء األوضاع االقتصادية واألحواؿ اٞنعيشي
عدـ وجود إرادة سياسية حقيقية فاعلة إلنتاج تكتل اقتصادي قوي بٌن دوؿ اٜنوض, وٕنسك كل دولة بسيادهتا  -1

طلقة على اٛنزء النهري الذي يقع ُب إقليمها.
ُ
 اٞن
عف ٕناًما من تعدد االنتماءات العرقية والثقافية بٌن دوؿ اٜنوض, بل رّنا ُب كل دولة من دوؿ اٜنوض, بشكل أض -2

ٕناسكها, ويسر بشكل كبًن للتدخالت األجنبية اليت كاف ٟنا دور فعاؿ ُب التأثًن على قرارهتا السياسية السيما بشأف 
 مواردىا اٞنشرتكة مع غًنىا من الدوؿ.

 املبحث انثانث: أهًيت املنظًت اإللهيًيت ندول حىض اننيم

 األفريقية عمى حوض النيلالقارة  أوًل: انعكاسات التأثيرات المناخية في
تعترب القارة األفريقية واحدة من أكثر القارات تأثرًا بتقلب اٞنناخ وتغًنه بسبب التأثًنات اٞنناخية اٞنتعددة والقدرة 

ـ أنو 1115( الصادر عاـ IPCCالضئيلة على التكيف, "وقد ذكر تقرير اٟنيئة العاٞنية اٞنعنية بالتغًنات اٞنناخية )
مليوف إنساف ُب القارة األفريقية الرتفاع ُب اإلجهاد  131إىل  53ـ من اٞنتوقع أف يتعرض ما بٌن 1111ُنلوؿ عاـ 

اٞنايل بسبب تغًن اٞنناخ, وىو ما سُيؤثر سلًبا على اٞنعيشة وتتفاقم معو اٞنشاكل اٞنتعلقة باٞنياه, ومن اٞنتوقع أف يُؤثر على 
للزراعة, وىو ما سينعكس على األمن الزراعي, وسيزيد من تفاقم مشكلة اإلنتاج الزراعي نتيجة تقلص اٞنناطق اٞنناسبة 

سوء التغذية ُب القارة, فضاًل عن ارتفاع درجات اٜنرارة وما سُيؤدي إليو من انقراض أنواع حيوانية ونباتية كثًنة, وقد ًب 
ًنة أسرع من اٞنتوقع نتيجة رصد تغًنات ُب ٠نموعة متنوعة من النظم اإليكولوجية خاصًة ُب اٛننوب األفريقي بوت

 .*التأثًنات اٞنناخية" 
والشك أف ىذه التأثًنات اٞنناخية ٔنلق مزيًدا من التحديات الصعبة ُب ٠ناؿ التنمية أماـ دوؿ القارة, اليت تعاين 

ب ُب األصل من ارتفاع مستويات الفقر, وا٦نفاض القدرة على التكيف, وضعف البنية التحتية, وزيادة الضغط والطل
على اٞنوارد اٞنائية, ٣نا ٩نعلها تضم أكثر اٞنناطق ُعرضًة للجفاؼ والتدىور, برغم غناىا باٞنوارد اٞنختلفة الغًن ُمستغلة أو 

 ُمساء استغالٟنا ُب كثًن من األحياف.
( والنيجر وبرغم أف القارة األفريقية تضم ثالثة من أطوؿ أهنار العامل ىي النيل والكونغو )اٞنعروؼ أيًضا بنهر زائًن

واليت ٓنتل اٞنرتبة الثانية والسادسة والعاشرة على الرتتيب, فضاًل عن األهنار األخرى اليت ٟنا أ٨نيتها مثل أهنار السنغاؿ 

                                                           
أفريقيا، في كتاب )أفريقيا قارة المستقبل الواعد(، معيد البحوث د. عطية محمود محمد الطنطاوي: تغير المناخ وأثره في  *

.901: 905م، ص 1095والدراسات األفريقية، جامعة القاىرة، طبعة   
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وغامبيا اللذاف يصباف ُب احمليط األطلنطي بغرب أفريقيا, واللومبوبو الذي يصب ُب احمليط اٟنندي, إال أهنا ٓنتل اٞنرتبة 
معدالت جرياهنا السطحي بسبب ا٦نفاض كمية التساقط السنوي وتذبذهبا وارتفاع معدالت التبخر الدنيا من حيث 

نظرًا ٞنناخيها اٞنداري السائد, والسمة اٞنورفولوجية اٞنميزة ألهنار القارة واليت تتمثل ُب انعكاس قطاعاهتا الطولية اليت 
يد فرص التبخر والتسرب الفرتاش مياه األمطار ٞنساحات جعلت مناطق اٞننابع النهرية تتميز بالسطح اٞنستوي ٣نا يز 

 .*واسعة ُب شكل مستنقعات )منابع الكونغو( أو ُنًنات )منابع النيل( 
ولذلك فأحواض األهنار ُب أفريقيا تعد من أكثر اٞنناطق اليت تعاين من اإلىدار والتدىور والعجز ُب التعامل مع 

, وتتجلى مظاىر ىذا التدىور والعجز من خالؿ الكثًن من الكوارث احمليطة ّنناطق األخطار اٞنناخية اٞنتجددة واٞنتزايدة
وْنريف الرتبة واألعاصًن, اليت تزداد وتًنهتا على نطاؽ واسع مقارنة  †األحواض, مثل اٛنفاؼ والسيوؿ والفيضانات 

ولية بسبب انتشار اٛنفاؼ ونقص باٞناضي, وىو ما ٩نعل ىذه اٞنناطق أكثرة عرضًة من غًنىا للصراعات القبيلة والد
 اٞنياه وا٦نفاض اٞنراعي.

ويعترب حوض هنر النيل أحد أىم أحواض األهنار ُب أفريقيا, بل ُب العامل على اإلطالؽ, حيث يُعد أطوؿ هنر ُب 
: النيل أفريقيا وثاين أطوؿ هنر ُب العامل, ويتدفق ُب اٛنانب الشرقي من القارة من اجتماع رافدين أساسيٌن ٨نا هنري

كيلومرت ٕنر ُب عشرة دوؿ ىي: مصر, السوداف, جنوب السوداف, إثيوبيا,   4534األبيض والنيل األزرؽ, ويبلغ طولو 
 أوغندا, كينيا, تنزانيا, رواندا, بوروندي, الكونغو الد٬نقراطية.

% من 73ر من السيما مصر اليت ُيسهم فيها بأكث -وبرغم ذلك فاعتماد دوؿ اٜنوض الكبًن على مورد النهر 
ستهلكة 

ُ
إىل جانب فقداهنا للتعاوف فيما بينها ُب ٠ناؿ التنمية وتطوير االستفادة من النهر,  -إٗنايل اٞنوارد اٞنائية اٞن

 باإلضافة إىل عدـ استقرارىا السياسي, جعلو واحًدا من األحواض األكثر ضعًفا ُب أفريقيا.
د القارة األفريقية بصفة عامة, وحوض هنر النيل بصفة خاصة, فإذا أضفنا إىل ذلك األخطار اٞنتزايدة اليت هتد

% من ٗنلة إيراده السنوي 61واليت ٕند النهر بنحو  -حيث تُقرر الدراسات أف األمطار الساقطة فوؽ اٞننابع اٜنبشية 
رين, وقد ذكر قد اتصفت بالذبذبة الشديدة سواء ُب كميتها السنوية أو الفصلية خالؿ النصف الثاين من القرف العش -

ـ أف حوض هنر النيل ستعرض 1111( الصادر عاـ IPCCالتقرير الثالث للهيئة العاٞنية اٞنعنية بالتغًنات اٞنناخية )
%, وأف النقص اٞنائي سيكوف من عاـ 21لنقص ُب األمطار الساقطة قد يصل ُب هناية القرف اٜنادي والعشرين إىل 

 .‡ة آلخر وبدرجات متفاوتة ُب الدوؿ اٞنختلف

                                                           
د. فاطمة السيد محمد عوض اهلل: مالمح الالندسكيب الطبيعي لقارة أفريقيا، في كتاب )أفريقيا قارة المستقبل  *

 .19، 5٣م، ص 1095ألفريقية، جامعة القاىرة، طبعة الواعد(، معيد البحوث والدراسات ا
م باإلضرار ببنيتيا التحتية 109٣عمى سبيل المثال تسببت السيول والفيضانات التي أصبات تنزانيا في أبريل  †

كيمومتًرا طريق موروجورو الذي يصل دار السالم وموروجورو والذي  80ضرًرا بالًغا، حيث تم تدمير مسافة 
مميون دوالر فضاًل عن غرامات تعطيل حركة النقل والمواصالت عميو، كذلك جرفت السيول  18تكمف إصالحو 

جسر مبيجي الذي يربط المناطق الجنوبية بدار السالم، وجسر مبينجا الذي يربط باجامويو بدار السالم، كما 
 تصدع جسر روفو الذي يربط موروجورو بدار السالم.

 .901لمرجع السابق، ص د. عطية محمود محمد الطنطاوي: ا
 .930د. عطية محمود محمد الطنطاوي: المرجع السابق، ص  ‡
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وإف تشكيل وتطور العالقات السياسية واالقتصادية واْناىاهتا بٌن دوؿ حوض النيل يتأثر بشكل أساسي بالدور 
األساسي لنهر النيل وكيفية توزيع واستغالؿ مياىو, وانفراد كل دولة من دولو العشر أو بعضها بأناذ قرارات حياؿ 

ا ىو ٣نا يُؤثر تأثًنًا مباشرًا على ىذه العالقات, واليت ٕنر ُب اٞنرحلة التعامل فيو أو تطوير مورده أو استغاللو اقتصاديً 
اٞنعاصرة بتحوؿ كبًن ليس فقط ُب طبيعة النظم السياسية واالقتصادية لدوؿ اٞننطقة وتفاعالهتا الداخلية احمللية أو 

القاهتا الدولية بباقي دوؿ العامل واليت تفاعالهتا اٝنارجية الدولية ببعضها فيما يتعلق بنهر النيل, ولكن أيًضا ُب إطار ع
 تلعب دورًا بارزًا ُب أمن اٞننطقة.

وُب ىذا اإلطار ينبغي التأكيد على أف فقو العالقات الدولية قد ٔنلى عن التمسك بنظرية السيادة اإلقليمية 
طلقة على األهنار الدولية, وىي النظرية اليت تعرتؼ للدولة بالسيادة اٞنطلقة على جز 

ُ
ء النهر الذي يقع ُب إقليمها دوف اٞن

قيد أو شرط ويُعطيها اٜنق ُب إقامة أي مشروعات لالنتفاع ّنياىو واٜنق ُب إجراء أي تغًنات ُب ٠نرى النهر ّنا ُب 
ذلك التحويل اٛنزئي أو الكلي للمجرى الطبيعي للنهر دوف أف يكوف للدوؿ األخرى اٞننتفعة بالنهر حق االعرتاض على 

ْناه الفقهي العاـ اٜنديث يتمسك بنظرية الوحدة اإلقليمية اٞنطلقة اليت تؤكد أف النهر الدويل من منابعو ذلك, بل اال
إىل مصبو ٬ُنثل وحدة إقليمية ال تُؤثر ففيها اٜندود السياسية, ومن ٍبَّ ُيصبح لكل الدولة اٜنق ُب االنتفاع ّنياه النهر اليت 

ريطة أال يُؤدي ذلك إىل اإلضرار ُنقوؽ الدوؿ األخرى اليت ٩نري النهر ُب ٕنر ُب أراضيها باألسلوب الذي تُريده ش
 .*أراضيها 

 كامل اإلقميمي بين دول حوض النيلثانًيا: منطمقات الت

 منطمقات سياسية (1)
من اٞنعلـو أف الدوؿ اٞنشرتكة َب حوض هنر واحد تتمتع ُنقوؽ وتلتـز بواجبات ْناه بعضها البعض, ويرتتب 

ف لكل دولة من دوؿ النهر اٜنق َب استغالؿ ذلك اٛنزء من النهر اٝناضع لسيادهتا اإلقليمية إىل أقصى حد على ذلك أ
٣نكن, ولكن ّنفاىيم مشرتكة ترتكز على شرط  أال يضًن ىذا االستغالؿ بدوؿ النهر األخرى وفق مبدأي )ال ضرر وال 

 ضرار( و )عدـ التعسف ُب استخداـ اٜنق(.
اٜنق( و )التعسف( و )الضرر( ٔنضع العتبارات ٢نتلفة تُقدرىا كل دولة ُنسب ظروفها والشك أف مفاىيم )

وتقديرىا ألحواؿ الدوؿ األخرى, وال شك أيًضا أف وجود اآلليات اليت تتفق كافة دوؿ اٜنوض الواحد على االعرتاؼ 
ث تلتـز دوؿ اٞننبع باحرتاـ هبا, يسمح بإ٩ناد صورة مشرتكة ٟنذه اٞنفاىيم, وتقلص من فرص االختالؼ حوٟنا, حي

 حقوؽ دوؿ اجملرى واٞنصب ُب جرياف اٞنياه وتوزيعها, كما تلتـز كافة دوؿ اٜنوض بانتهاج مبدأ التعاوف بينها.
وإف كانت االلتزامات باالحرتاـ والتعاوف قد تنبع من اتفاقات ثنائية, إال أف تعدد دوؿ اٜنوض وتضارب 

٩نعل مبدأ التعاوف اإلقليمي  -تكنولوجي الذي ترغب كل دولة ُب اإلفادة منو السيما ُب ظل التطور ال -مصاٜنها 
 اآلداة الغالبة َب تشكيل ٧نط التفاعالت بٌن دوؿ اٜنوض. 

                                                           
.٣5: ٣٣د. سيد محمد موسى حمد: المرجع السابق، ص  *  



 احملىر  انرابع "االلتصاد األفريمي"          فريميا: آفاق جديدة"                            أاملؤمتر اندويل انسنىي " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
555 

 

 منطمقات أمنية( 2)
٬ُنثل التعاوف َب اجملاؿ األمىن منطلق أساسي ُب التكامل اإلقليمي بٌن دوؿ حوض النيل, فقد ظلت دوؿ 

والكيانات العظمى نظرًا ٞنا تتمتع بو من موقع جغراَب اسرتاتيجى ٣نيز َب قلب العامل, وما ٓنتويو  اٜنوض مطمًعا للدوؿ
 من موارد طبيعية وبشرية متنوعة.

فضرورة التكامل اإلقليمي األمنية باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى, فاٞنشكالت واٞننازعات العرقية والقبلية 
و١ناوالت االستقطاب الغربية هبدؼ بسط النفوذ واستمرار التبعية السياسية واالقتصادية اٞنتتابعة واٞنتجددة ُب اٞننطقة, 

وٓنقيق اٞننافع اٝناصة واالستيالء على خًنات القارة, وصراعات اٜندود اإلقليمية, كل ذلك وأكثر أصبح من أىم 
 نقراض.معوقات التنمية ُب دوؿ حوض النيل وأخطر مهددات شعوهبا وثقافتهم بالتتكل واال

فاستعداد دوؿ اٜنوض للتنازؿ عن بعض صفات السيادة َب عالقتها اٞنتبادلة مع بعضها, يُظهر رغبة حقيقية ُب 
السيطرة على خالفاهتا ومشكالهتا سواء اٜندودية أو اٞنتجددة بسبب هنر النيل ذاتو, وإنشاء كياف منظم ٩نمعها 

 هجية.ويربطها ىو خطوة أساسية ٜنل ىذه اٝنالفات بصورة من

 منطمقات اقتصادية (3)
وتُعد اٞنرتكزات االقتصادية من أىم دعائم التعاوف اإلقليمى ُب اٞننطقة, فالنيل ٩نمع بٌن اٞنصاّب االقتصادية 

 لدوؿ اٜنوض, ويدعم تكاملها َب اٞنوارد الطبيعية والبشرية, ٣نا ٬نكن أف ٩نعل منها كتلًة اقتصادية قوية.
النظاـ العاٞني اٛنديد الذي ينزع ٥نو العوٞنة و٫نلق حاجة ضرورية للتعامل بإ٩نابية مع البيئة وحتمية ىذا اٞننطلق يفرضها 

الدولية احمليطة وإدارة االعتماد اٞنتبادؿ بأفضل الشروط اٞنمكنة عملًيا, والعكس صحيح, فإف الفشل ُب إ٩ناد آلية 
نظاـ العاٞني األوسع أو التبعية أو الصداـ الدائم ّنا يُهدد للتفاىم والتعاوف والتنسيق يُؤدي بالنظم إما إىل التهميش ُب ال

 مواردىا ويُهدرىا.
على أف ٤ناح دوؿ اٜنوض ُب ٓنقيق التكامل االقتصادي اٜنقيقي يتوقف على اٟنيكلية الفاعلة للمؤسسة التعاونية 

 اٛنامعة ومدى السلطات اٞنمنوحة ٟنا.

 منطمقات جغرافية (4)
دورًا بارزًا ُب قضية التكامل اإلقليمي األفريقي بصفة عامة, واٜنوضي بصفة خاصة,  فالعوامل اٛنغرافية تلعب

وستكوف كذلك أكثر من أي وقت  -ألهنا وإف كانت من أىم أسباب الصراعات اٜندودية اٞنتعددة بٌن دوؿ القارة 
باب اٜنل ومنطلقات التعاوف, فإزالة فإهنا تظل أىم أس -مضى بسبب التهديدات اٞنناخية الدائمة واٞنتزايدة ٞنوارد القارة 

ما قد ينشأ بينها من تعارض ُب اٞنصاّب اٛنغرافية, وإ٩ناد آليات تضمن استفادهتا من اٞنوارد الطبيعية بصورة أكثر 
 فاعلية, ٫نلق أساًسا ال ُيستهاف بو َب تدعيم وتكريس التعاوف بينها.

لتنازع, كما ىو اٜناؿ ُب العامل الغريب, فنهر النيل يفرض بل الفرض أف اٞنورد الطبيعي يكوف سبًبا للتعاوف ال ا
على دوؿ اٜنوض التنسيق أكثر من أف يكوف سبًبا للتوتر أو النزاع, حيث ٔنتلف أ٨نيتو كمصدر للشرب من دولة 
ألخرى, وأ٨نيتو كمصدر للري من دولة إىل أخرى, وأ٨نيتو كمصدر للطاقة من دولة ألخرى, فاىتمامات دوؿ اٜنوض 

لنهر واستعماالتو ٔنتلف اختالفًا كبًنًا تبًعا لظروفها الطبيعية ومواقعها اٛنغرافية, وبالتاىل فالبُد وأف ٔنتلف الكميات با
 النسبية اليت ٓنتاجها كل دولة من مياىو تبًعا لألغراض اليت هتمها أكثر. 
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 الخاتمة والتوصيات
آليات تطوير النشاط االقتصادي ّنا يتالءـ مع  ال ريب أف التكتالت االقتصادية باتت اليـو ىي أحد أىم

تغًنات العاٞنية بصفة عامة, وُمتغًنات منطقة حوض هنر النيل 
ُ
طبيعة النظاـ العاٞني اٛنديد الذي ينزع ٥نو العوٞنة, إف اٞن

غرافًيا من ىذا بصفة خاصة لتفرض على دوؿ اٜنوض التعاوف والتنسيق فيما بينها لالستفادة سياسًيا وأمنًيا واقتصاديًا وج
 اٞنورد الطبيعي الذي يُعد من أميز وأغىن موارد العامل, وذلك ُب إطار اٞنبادئ اآلتية:

تسوية وْننب النزاعات اٞنتعلقة بنهر النيل بأقل قدر ٣نكن الَكلفة وبعيًدا عن تدخالت الدوؿ الغًن معنية, وتوفًن  أواًل:
 واإلفادة منو.إطار للمبادئ والقواعد اٜناكمة ُب التعامل معو 

الوصوؿ ألكرب قدر من االستفادة من مورد النهر وٓنقيق التكامل والتعاوف االقتصادي بٌن دوؿ اٜنوض اليت  ثانًيا:
 تتمايز ُب خصائصها اإلقليمية.

تعلق بالنهر,  ثالثًا:
ُ
وإزالة رصد السياسات الوطنية, وتبادؿ اٞنعلومات واٝنربة, وتعزيز القدرات, ودعم البحث العلمي, اٞن

 معوقات ذلك اٞنالية والتقنية والعلمية والفنية والتكنولوجية ّنا ٪ُنقق اٜنفاظ على مورد النهر وٓنقيق أكرب تنمية ٣نكنة لو.
 ٓنقيق االكتفاء الذاٌب من الغذاء لسكاف اٜنوض, وٓنسٌن ظروفهم اٞنعيشية. رابًعا:

 د من تعرضها ٞنخاطر التأثًنات اٞنناخية.خامًسا: اٜنفاظ على توازف النظم البيئية ُب اٞننطقة واٜن
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 قائمة المراجع والمصادر
د. السيد فليفل: األزمة المائية في حوض نهر النيل .. المسيرة والمصير, مجلة قراءات أفريقية, المنتدى اإلسالمي,  (0

 ىـ(.0220م )شوال 4101العدد السادس, سبتمبر 

عالمية وآثارىا على اقتصاديات الدول اإلسالمية, ورقة عمل مقدمة د. رفعت السيد العوضي: التكتالت االقتصادية ال (4
بالمؤتمر الدولي حول اقتصاديات الدول اإلسالمي في ظل العولمة, الذي عقده المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع 

 2حتى  2اىرة, في الفترة من للبنك اإلسالمي للتنمية بالتعاون مع مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزىر, الق
 م.0999مايو 

 م.4112د. سيد محمد موسى حمد: مصر ودول حوض النيل, الهيئة المصرية العامة للكتاب, طبعة  (2

د. عطية محمود محمد الطنطاوي: تغير المناخ وأثره في أفريقيا, في كتاب )أفريقيا قارة المستقبل الواعد(, معهد  (2
 م.4102امعة القاىرة, طبعة البحوث والدراسات األفريقية, ج

د. فاطمة السيد محمد عوض اهلل: مالمح الالندسكيب الطبيعي لقارة أفريقيا, في كتاب )أفريقيا قارة المستقبل الواعد(,  (2
 م.4102معهد البحوث والدراسات األفريقية, جامعة القاىرة, طبعة 

 http://www.portail-omvs.org(  OMVSالموقع الرسمي لمنظمة تنمية نهر السنغال ) (2

 http://www.abn.ne(              NBAالموقع الرسمي لهيئة حوض نهر النيجر ) (,
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 "انىالع وانتحدياث"انعاللاث انتجاريت انعربيت االفريميت: 
 سالي محمد فريد محمود

 جامعة القاهرة -معهد البحوث والدراسات الفريقية  –مدرس بقسم السياسة والقتصاد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة
 من اٜند على قادرة فهي  .اٞنستدامة والتنمية النمو لتحقيق فرًصا بية واألفريقيةالعر  البلداف بٌن التجارة تتيح

 فرص وتوفًن للصادرات التنافسية القدرة تعزيز وُب التنوع االقتصادي ُب اٞنسا٨نة وعلى العاٞنية بالصدمات التأثر سرعة
 تعزيز التجارة, إىل اٟنادفة العامة اتهسياسا ُب ةاإلنتاجي الطاقات بناء تضع أف العربية واألفريقية البلداف فعلى . العمل

 وٓنقيق التكامل واألفريقية البلداف العربية بٌن التجارة من اٞنتوقعة اٞنكاسب من تستفيد أف لنفسها تريد كانت إذا
 اؽُب سي بالتجارة للنهوض إجراءات تتخذ  اٜنكومات العربية واالفريقية أف ٩نب على السياؽ, ىذا وُب اإلقليمي.

 يرتكز بدرجة جنه إىل التجارية, اٜنواجز إزالة على الذي يركز التكامل, جنه من والتحوؿ . اإل٧نائي اإلقليمي العمل
 .اٝناص القطاع وتنمية اإلنتاجية القدرات بناء إىل ويسعى التنمية على أكرب

ريقية وىيكل الصادرات ويهدؼ ىذا البحث اىل التعرؼ على حجم التبادؿ التجاري بٌن الدوؿ العربية واالف
والواردات للدوؿ العربية والدوؿ االفريقية ُنيث ٬نكن احالؿ العالقات التجارية البينية العربية االفريقية ١نل ْنارة كل 
منهم مع العامل اٝنارجي, كما يتم التعرؼ على العقبات اليت ٓنوؿ دوف دعم العالقات التجارية بٌن الدوؿ العربية 

 مواجهة ىذه العقبات.فريقية وسبل واال
 اوال: نظرة عامة على التجارة البينية للدول العربية واالفريقية

 ٓنليل التجارة البينية للدوؿ العربية -
 ٓنليل التجارة البينية للدوؿ االفريقية -
 ٧ناذج للتعاوف بٌن الدوؿ العربية واالفريقية -

 عربية واالفريقيةثانيا: نموذج لقياس محددات كثافة التجارة بين الدول ال
 عرض ٧نوذج القياس والبيانات اٞنستخدمة -
 نتائج القياس -

 ثالثا: عقبات تواجو التجارة العربية االفريقية وسبل مواجهتها
 العقبات اليت تعوؽ التبادؿ التجاري بٌن الدوؿ العربية واالفريقية -
 سبل تعزيز حجم التجارة البينية العربية االفريقية -
 ت ١نتملة للعالقات التجارية العربية واالفريقية سيناريوىا -
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 : نظرة عايت عه  انتجارة انبينيت نهدول انعربيت واالفريميت        والً أ

 تحميل التجارة البينية لمدول العربية( 1)
مليار دوالر بسبب ا٦نفاض  111617لتصل اىل  1112% عاـ 115تراجعت التجارة السلعية العربية بنسبة 

ا٦نفاض قيمة الصادرات العربية اإلٗنالية   1111شهد عاـ مليار دوالر. وقد  1111صادرات العربية لتصل اىل قيمة ال
وقد  , 1111مليار دوالر ُب عاـ  1111مليار دوالر مقارنة مع ٥نو  111711% لتصل إىل 111بنسبة بلغت حوايل 

٦نفاض مستويات انتاجو ُب بعض الدوؿ العربية, وذلك جاء ذلك كمحصلة للرتاجع النسيب ُب االسعار العاٞنية للنفط وا
باإلضافة إىل تواصل تأثًن ضعف االداء ُب منطقة اليورو, الشريك التجاري الرئيسي لعدد من الدوؿ العربية, والذي 

ارتفعت  أدى إىل استمرار تباطؤ مستويات الطلب اٝنارجي على صادرات ىذه الدوؿ. اما بالنسبة للواردات فقد
واليت بلغت حوايل  1111, باٞنقارنة بقيمتها عاـ 1112عاـ  مليار دوالر 66711دات العربية السلعية اىل الوار 

 iمليار دوالر.  65211
, فقد اظهرت البيانات تراجع الصادرات العربية اٞنتجهة إىل  1112وبالنسبة الْناىات التجارة العربية ُب عاـ 

اد األورويب والياباف وباقي دوؿ العامل, بينما ارتفعت صادرات الدوؿ العربية كل من الواليات اٞنتحدة االمريكية واالٓن
اٞنتجهة إىل آسيا وباقي دوؿ اسيا, وُب اٞنقابل ارتفعت قيمة الواردات العربية من معظم الشركاء التجاريٌن. كما يتضح 

 من الشكل البياين التايل: 

 
 4102الشركاء التجاريين عام اتجاىات التجارة العربية الى اىم  (0شكل رقم )

 ( 4102, )بيروت: صندوق النقد العربي, 4102المصدر: صندوق النقد العربي: التقرير االقتصادي العربي الموحد 

اما عن اٟنيكل السلعي للصادرات العربية فقد استأثرت فئة الوقود واٞنعادف على اٜنصة االكرب ُب اٗنايل 
ة اٞنصنوعات وزاردت اال٨نية النسبية للمواد الكيماوية. اما اٞنصنوعات االساسية الصادرات العربية, كما ارتفعت حص

. أما اٟنيكل السلعي للواردات اإلٗنالية العربية, فقد 1112والسلع الزراعية فقد ا٦نفضت اال٨نية النسبية ٟنا عاـ 
ة اٞننتجات الكيماوية وا٦نفضت استحوذت اٞنصنوعات على اٞنكوف االكرب ُب الواردات السلعية العربية, وزادت حص

 . وذلك كما يتضح من الشكل البياين التايل:1112حصة السلع الزراعية من اٗنلي الواردات العربية خالؿ عاـ 
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 (4شكل رقم )

 4102درات والواردات العربية عام الهيكل السلعي للصا
( 4102, )بيروت: صندوق النقد العربي, 4102المصدر: صندوق النقد العربي: التقرير االقتصادي العربي الموحد 
www.atfp.org.ae 

 1112% عاـ 312فيما ٫نص التجارة السلعية العربية البينية فقد ارتفع معدؿ ٧نو التجارة العربية البينية بنسبة 
% عاـ 614مليار دوالر, مقابل  11114بقيمة    1111% عاـ 213مليار دوالر بعد اف كانت  11117لتصل اىل 

. وقد استمر تأثر أداء التجارة العربية البينية للعاـ الثالث على التوايل بتداعيات 1111% عاـ 1114, و1111
التحوالت السياسية اليت شهدهتا بعض الدوؿ العربية واليت أدت إىل استمرار تأثر األنشطة االنتاجية ُب ىذه الدوؿ,  

ويات التجارة البينية النفطية با٦نفاض كميات االنتاج ُب بعض الدوؿ العربية اٞنصدرة للنفط كذلك تأثرت مست
  iiوبا٦نفاض مستويات األسعار العاٞنية للنفط.

                                 .1112 – 1111ويعرض اٛندوؿ التايل مسا٨نة التجارة البينية ُب التجارة العربية خالؿ الفرتة 
 4101 4100 4104 4102 4102 

 949 ,14 142 ,14 0141 نسبة الصادرات العربية البينية الى اجمالي الصادرات العربية
 ,024 0242 0242 0242 0449 نسبة الواردات العربية البينية الى اجمالي الواررات العربية

 (4102 – 4101(: مساىمة التجارة البينية في التجارة العربية االجمالية )0جدول رقم )
( 4102, )بيروت: صندوق النقد العربي, 4102المصدر: صندوق النقد العربي: التقرير االقتصادي العربي الموحد 

www.atfp.org.ae 
% من 415ىل حوا اٝناـ للبرتوؿ البينية التجارة قيمة بلغت فقد البينية, للتجارة السلعي اٟنيكل تطور ٫نص يماوف

 غًن البينية التجارة مليار دوالر. وبالنسبة ٞنكونات 611اي ما يعادؿ  1112متوسط قيمة التجارة البينية العربية عاـ 
ويعرض الشكل البياين التايل  .ذلك السلع الزراعية ويلي األكرب, النصيب الصناعية على السلع استحوذت فقد النفطية,

 .1112نية العربية عاـ ىيكل الصادرات والواردات البي
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 % 4102ردات العربية البينية عام الهيكل السلعي للصادرات والوا (2شكل رقم )

( 4102, )بيروت: صندوق النقد العربي, 4102المصدر: صندوق النقد العربي: التقرير االقتصادي العربي الموحد 
www.atfp.org.ae 

البيانات اٝناصة باْناه الصادرات والواردات البينية العربية إىل تركز التبادؿ التجاري بٌن الدوؿ العربية ُب  تشًن
فقد تركزت صادرات األردف إىل الدوؿ العربية    1111دوؿ اٛنوار, فبالنسبة للصادرات البينية للدوؿ العربية خالؿ عاـ 

% من 41%. واستحوذت كل من السعودية وعماف وقطر على 1311% والسعودية بنسبة 1211ُب العراؽ بنسبة 
% من صادرات البحرين البينية اىل كل من اإلمارات والسعودية وقطر, وتركزت صادرات 51صادرات االمارات, واْنو 

إىل  %. أما صادرات اٛنزائر1414% واٛنزائر بنسبة 2514تونس اىل الدوؿ العربية ُب دولتٌن ٠ناورتٌن ٨نا ليبيا بنسبة 
تقريبت, واْنو معظم  %71 الدوؿ العربية فقد تركزت ُب ثالث دوؿ ىي تونس ومصر واٞنغرب بنسبة بلغ اٗناليها حواىل

% من إٗنايل صادرات الصوماؿ 51% إىل كل من اإلمارات والسعودية, كما تركز حواىل 71صادرات السوداف حوايل 
ادرات العراؽ البينية إىل كل من سوريا واٞنغرب ومصر بنسبة بلغت البينية ُب كل من اإلمارات واليمن, واْنهت معظم ص

% من صادرات كل من عماف وقطر البينية, كما 4116%, 4512وقد استحوذت االمارات على كل من  %.71
% من صادرات ليبيا اىل كل من مصر واٛنزائر 61% صادرات الكويت البينية. وذىبت 23استحوذت مصر على 

تركزت صادرات اليمن البينية ُب كل من السعودية والكويت واالمارات. وبينما تتوزع االسواؽ وتونس وسوريا, و 
التصديرية للدوؿ العربية اليت تتصف باهنا اقتصادات اكثر تنوعا مثل مصر والسعودية واٞنغرب على حوايل ٙنس دوؿ 

 iiiعربية رئيسية او اكثر.

 تحميل التجارة البينية لمدول الفريقية( 2)
 تعوؽ اليت الرئيسية العقبات ٞنعاٛنة إحدى فرصة األفريقية للبلداف يتيح اإلقليمية التجارة توسع أف البعض ىير 

 بناء ٥نو أوىل خطوة اإلقليمية التجارة توسع ا. حيث يشكلتهاقتصادا حجم صغر وىي ا,تهلصادرا التنافسية القدرة
 يكفي لن ذلك أف غًن أ٨نية, ذو أمر التجارية زالة اٜنواجزإ أف ُب شك وال والقدرة التنافسية. اإلنتاجية القدرات
 iv .االنتاجية القدرات تعزيز إىل دؼته سياساتو  تكملو تدابًن مل إف اٞنرغوب األثر إلحداث

معدؿ ٧نو الناتج احمللي االٗنايل اٜنقيقي ُب افريقيا وفقا لالقاليم اٞنختلفة خالؿ الفرتة  يعرض اٛندوؿ التايل
1111 – 1113. 
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 االقليم 4102 4102 4102
 افريقيا 242 249 242
 وسط افريقيا 240 242 242
 شرق افريقيا ,24 40, 242
 شمال افريقيا 042 ,04 242
 الجنوب االفريقي 242 ,44 240
 غرب افريقيا ,24 241 241

 % 4102 – 4102الفترة معدل نمو الناتج المحلي االجمالي الحقيقي الفريقيا وفقا لالقليم خالل  (4جدول رقم )
Source: United Nations Development Program, African Economic Outlook 2015, Regional 

Development and Spatial Inclusion, (New York, UNDP, 2015), p. 15. 
اىل  1111% عاـ 113ويتضح من اٛندوؿ السابق اف القارة االفريقية قد حققت معدؿ ٧نو متزايد ارتفع من 

% 511حيث حقق معدؿ ٧نو قيمتو  1111, وكاف اقليم شرؽ افريقيا افضل االقاليم اداًء عاـ 1113% عاـ 213
لتتقارب الثالث اقاليم وسط افريقيا وشرؽ وافريقيا ّنعدؿ ٧نو  1112يليو اقليم غرب افريقيا, ولكن ا٦نفض اداء٨نا عاـ 

% وىو نفس اٞنعدؿ الذي حققتو القارة ككل, ٍب اٛننوب 213متو %, يليهم اقليم مشاؿ افريقيا ١نققا معدؿ قي3
 %.111االفريقي وىو اقل االقاليم اداًء حيث بلغ معدؿ ٧نو الناتج احمللي االٗنايل اٜنقيقي 

ويتضح من الشكل البياين التايل اف الدوؿ االفريقية ٓناوؿ أف تنوع شركائها التجاريٌن, فبعد اف كانت كل من 
رويب والواليات اٞنتحدة االمريكية ْنتذب معا حوؿ ثلثي الصادرات األفريقية وتعترب مصدر لنصف الواردات االٓناد االو 

األفريقية, بدأت الدوؿ االفريقية االْناه اىل االسواؽ الناشئة مثل اٟنند والصٌن وزيادة التبادؿ التجاري معهما نظرا 
 للموارد الطبيعية الغنية ُب أفريقيا. 

 
 الشركاء التجاريين الفريقيا على مستوى الصادرات والواردات % (2شكل رقم )

Source: Economic Commission for Africa: Economic Report on Africa: Making the Most of 
Africa’s Commodities: Industrializing for Growth, Jobs and Economic Transformation, 

(Addis Ababa: Economic Commission for Africa, 2013), P.48. 
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التبادؿ التجاري بٌن افريقيا وبعض الشركاء التجاريٌن باٞنقارنة ُنجم التجارة ويعرض الشكل التايل حجم 
 .1111 – 1111البينية االفريقية خالؿ الفرتة 

 ة البينية االفريقيةالتبادل التجاري بين افريقيا وبعض الشركاء التجاريين بالمقارنة بالتجار  (2شكل رقم )
Source: Economic Commission for Africa: Economic Report on Africa 2015: Industrializing 

Through Trade, (Addis Ababa: Economic Commission for Africa, 2016), p.79. 
بليوف دوالر,  131حوايل  1111ويتضح من الشكل البياين السابق اف حجم التجارة البينية االفريقية بلغ عاـ 

 بليوف دوالر.  111بليوف دوالر, والصٌن  213اما حجم التجارة االفريقية مع االٓناد االورويب بلغ ما يقرب من 

 
 GDP( % من 4102 – 4101تطور الميزان التجاري في افريقيا خالل الفترة ) (2شكل رقم )

Source: Economic Commission for Africa: Economic Report on Africa 2014 Dynamic 
Industrial Policy in Africa: Innovative Institutions, Effective Processes and Flexible 

Mechanisms (Addis Ababa: Economic Commission for Africa, 2015), p. 20. 
 1111يزاف التجاري خالؿ الفرتة ويتضح من الشكل السابق اف القارة االفريقية ٓنقق عجزا على مستوى اٞن 

, وكذلك الدوؿ 1112, 1111اال انو ارتفع مرة اخرى عامي  1111وبالرغم من تناقص العجز عاـ  1112 –
 االفريقية اٞنستوردة للبرتوؿ, اما الدوؿ االفريقية اٞنصدرة للبرتوؿ فتحقق فائضاً خالؿ الفرتة بأكملها.  
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 اٞننتجات وِناصة اٞننتجات, من فئات عديدة ُب األفريقية البلداف بٌن التجارة ٠ناؿ ُب مهدرة فرص ىناؾو 
 اإلنتاج لتوسع استغالٟنا ٬نكن اليت للزراعة الصاٜنة األراضي % من15 بنحو أفريقيا تستأثرحيث   .والزراعية الغذائية
ففي  v.القارة خارج تقع بلداف من والزراعية الغذائية اٞننتجات األفريقية البلداف من يستورد العديد ذلك ومع الزراعي,

 البلداف عدد بلًدا, وبلغ 15 لألغذية الصافية اٞنستوردة األفريقية البلداف عدد بلغ ,1111 إىل 1115 من الفرتة
 نسبة األغذية ُب العاٞنية التجارة من أفريقيا تتجاوز حصة مل حٌن ُب بلدا, 11 الزراعية األولية للمواد الصافية اٞنستوردة

 ىذه وتوحي . فقط %11 القارة الغذائية داخل اٞنواد من األفريقية الصادرات متوسط بلغ ذلك, على وةعال %. 15
 vi .بعد األفريقية تستغلها البلداف مل والزراعية الغذائية اٞننتجات ُب اإلقليمية للتجارة فرص اٜنقائق بوجود

 بلداف سائر مع األفريقية التجارة من تصنيعال حَصة األفريقية البلداف بٌن التجارة من التصنيع حصة تتجاوزو 
 من الفرتة ففي . اٞناضي العقد خالؿ األفريقية البلداف التجارة بٌن ُب التصنيع أ٨نية تراجعت ذلك, ومع . العامل

 بلداف سائر مع %12 مقابل %21 ٥نو األفريقية البلداف بٌن التجارة من التصنيعة حص بلغت , 1111 إىل 1115
 العامل بلداف سائر والتجارة مع األفريقية البلداف بٌن التجارة من كل ُب التصنيع حصة أف ذلك مع الحظوي  .العامل

 منذ األفريقية البلداف تشهده الذي ُب التصنيع الكبًن الرتاجع يعكس ما وىو ,1774 عاـ منذ ا٦نفاًضا سجلت
 viiاٞناضي. القرف من التسعينيات

 بية والفريقيةنماذج لمتعاون بين الدول العر ( 3)
لقد أدركت دوؿ اٝنليج العريب أنو لتحقيق األمن الغذائي فال بد أف تتجو إىل التنمية الزراعية, وىو ما جعل 
اٝنيار اإلسرتاتيجي للخليج ىو ٓنقيق تنمية زراعية بشراء األراضي أو تأجًنىا أو توجيو االستثمارات ٥نو دوؿ حوض 

ودية بإعالف أهنا على استعداد لشراء اٞنياه من أية دولة هبا فائض مائي, وتعدى ىذا النيل. فبادرت اٞنملكة العربية السع
األمر إىل شراء األراضي أو تأجًنىا, السيما ُب القارة األفريقية, مع توجو السياسات األفريقية ٥نو االستقرار السياسي 

 والتنمية االقتصادية.
ا لالستثمار الزراعي صوب دوؿ حوض النيل, وعقد اتفاقيات وٟنذا رأت دوؿ اٝنليج أف تدفع مواطنيها وشركاهت

دولة أفريقية ُب شرؽ وجنوب القارة.  17شراكة مع عدد من التجمعات االقتصادية األفريقية, مثل الكوميسا اليت تضم 
ريقية منها , ّنشاركة سبع دوؿ أف1111وتداعت إىل عقد مؤٕنر االستثمار اٝنليجي األفريقي األوؿ بالرياض, ُب أبريل 

, لقاءات ُب كل من كينيا 1117تنزانيا, وكينيا, والكونغو الد٬نوقراطية. ونظمت غرفة ْنارة وصناعة الشارقة, ُب فرباير 
وإثيوبيا, هبدؼ تطوير العالقات الثنائية ُب ٢نتلف اجملاالت, وأ٨نها اجملاالت االقتصادية والتجارية واالستثمارية, والبدء 

بٌن رجاؿ األعماؿ واٟنيئات االقتصادية, وتشجيع التبادؿ التجاري على نطاؽ واسع, وكذا ُب  ُب مشاريع ومبادرات
 viiiاجملاؿ الزراعي.

وحظت السوداف باىتماـ خليجي كبًن, حيث بادر عدد كبًن من رجاؿ األعماؿ اٝنليجيٌن إىل شراء مساحات  
% من ٗنلة األراضي ٬26نتلك السوداف حوايل كبًنة من األراضي الزراعية موزعة على معظم واليات السوداف. حيث 

 131مليوف ىكتار. وتوجهت االستثمارات السعودية الزراعية ُب السوداف لنحو  71الزراعية ُب الوطن العريب, أي ٥نو 
ألف فداف ُب والية هنر النيل, ومشاؿ السوداف. وقد ٕنكنت ٠نموعة حائل للتنمية الزراعية السعودية من استغالؿ ٥نو 
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آالؼ ىكتار من األراضي الزراعية السودانية اٞنطلة على هنر النيل, ودفعت مقابل ذلك للحكومة السودانية ما يزيد  11
 ixمليوف دوالر. 77عن 

وتُعد االستثمارات الزراعية اإلماراتية ىي األكرب بٌن دوؿ اٝنليج العريب ُب السوداف, حيث تُقاـ على مساحة  
ألف فداف ُب والية اٛنزيرة. كما  21دة واليات, أ٨نها مشروع زايد اٝنًن على مساحة كبًنة تقارب اٞنليوف فداف ُب ع

أف شركة الروايب اإلماراتية تعمل أيضًا ُب مشاؿ السوداف بالتعاوف مع اٟنيئة العربية لالستثمار الزراعي, وتتمتع اإلمارات 
 xالعربية عامة بعالقات اقتصادية قوية مع السوداف.

قطر بتأسيس مشروع مشرتؾ مع اٜنكومة السودانية إلنتاج القمح والذرة واٜنبوب الزيتية.   كما قامت حكومة
ألف فداف ُب والية النيل  21كما وقع مستثمروف كويتيوف من القطاع اٝناص اتفاقاً مع حكومة السوداف الستزراع ٥نو 

األراضي الزراعية ّنساحات كبًنة تقارب  األبيض. وُب إثيوبيا يقـو عدد من رجاؿ األعماؿ السعوديوف باالستثمار ُب
ألف ىكتار من األراضي  121عشرة ماليٌن فداف. وُب دلتا هنر تانا بكينيا, ٕنكنت مؤسسة قطرية من اٜنصوؿ على 

, حيث تتمكن قطر ّنوجبها من حق استغالؿ ىذه األراضي, بينما 1116الزراعية, من خالؿ صفقة ُوقعت عاـ 
 xiري الستكماؿ منشتت ُنرية.ٓنصل كينيا على ٕنويل قط

 

 
ً
 فريميتت انتجارة بني اندول انعربيت واألا: منىذج نمياس حمدداث كثافثاني

 عرض نموذج القياس والبيانات المستخدمة( 1)
ومن الدراسات اٞنرجعية اليت تعرضت لقياس كثافة التجارة والتعرؼ على ١ندداهتا, دراسة فورتن وبريتشت        

(Foroutan, Faezeh & Pritchett, Iant)  ىذا باإلضافة إىل دراسة ىانينك  1771واليت قدمت عاـ
حيث عرضت الستخداـ أدوات ٓنليل خاصة بقياس كثافة التجارة  (Hanink & Owusu, 1998)وأويسو  

لتكامل وبالتايل و١ندداهتا. فقد استند الكاتباف على أف زيادة كثافة التجارة تعترب دلياًل كافياً للحكم على ٤ناح مرحلة ا
فإف إىتمامهما انصب على طريقة قياس ىذه الكثافة باستخداـ ٧نوذج اٛناذبية بعد توصيفو ّنتغًنات حقيقية وأخرى 

  xiiصورية.
الدوؿ للنموذج الذي قدمو فورتن وبريتشت فيمكن تقدًن النموذج التايل حملددات كثافة التجارة بٌن  واستناداً 

 -العربية واالفريقية:
     TRF / TRT= f (GDPA, GDPF, GDPA per capita, GDPF per capita, 

D1) 
TRT     الرقم القياسي لكثافة التجارة بٌن الدوؿ العربية والدوؿ االفريقية 

TRF      العربية ؿ العربية والدوؿ االفريقية غًنالرقم القياسي لكثافة التجارة بٌن الدو 
GDPA   لعربيةالناتج احمللي اإلٗنايل للدوؿ ا 
GDPF   الناتج احمللي اإلٗنايل للدوؿ االفريقية 

GDPA per capita    متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلٗنايل للدوؿ العربية 
GDPF per capita    متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلٗنايل للدوؿ االفريقية 
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D1     إذا كاف ىناؾ استقرار, القيمة  1العربية, حيث يأخذ القيمة متغًن صوري يعرب عن حالة االستقرار ُب الدوؿ
 صفر إذا مل يكن ىناؾ استقرار. 

وذلك باستخداـ   Eviewوًب إجراء النموذج باستخداـ طريقة اٞنربعات الصغرى العادية مستعينا بربنامج 
بنك , قاعدة بيانات ال  Direction of Trade,African Development Indicators بيانات 

 .1111 – 1111الدويل, التقرير االقتصادي العريب اٞنوحد, خالؿ الفرتة 

  نتائج القياس( 2)
ًب اجراء ٧نوذجٌن لتوضيح ١نددات كثافة التجارة بٌن الدوؿ العربية واالفريقية ونعرض فيما يلي نتائج تقدير كل 

 -٧نوذج:

 النموذج الول -
افة التجارة بٌن الدوؿ العربية والدوؿ االفريقية غًن العربية باعتباره يشًن النموذج االوؿ اىل الرقم القياسي لكث

اٞنتغًن التابع الذي ٪ناوؿ النموذج قياس عالقتو باٞنتغًنات اٞنستقلة اٞنتمثلة ُب الناتج احمللي االٗنايل للدوؿ العربية 
GDPA والناتج احمللي االٗنايل للدوؿ االفريقية ,GDPF الناتج احمللي االٗنايل ُب , ومتوسط نصيب الفرد من

, GDPPCF, ومتوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي االٗنايل ُب الدوؿ االفريقية GDPPCAالدوؿ العربية 
الذي يعرب عن حالة االستقرار ُب الدوؿ العربية, وبعد تقدير معلمات النموذج كاف شكل اٞنعادلة  D1واٞنتغًن الصوري 

 -اٞنقدرة على النحو التايل:
TRF=0.6686364731+2.69168503e-07*GDPA+4.473619832e-08*GDPF-
0.000107659413*GDPPCA-0.000663429085*GDPPCF+0.009036485151*D1 

 -وجاءت نتائج تقدير المعلمات كما يعرضها الجدول التالي:
 درجة المعنوية tقيمة  االنحراف المعياري قيمة المعلمة المتغيرات

Concept 0.668636 0.292199 2.288289 0.0514 
GDPA 2.69E-07 2.03E-07 1.329177 0.2204 
GDPF 4.47E-08 1.11E-07 0.403741 0.6970 

GDPPCA -0.000108 8.39E-05 -1.283767 0.2352 
GDPPCF -0.000663 0.000497 -1.334911 0.2186 

D1 0.009036 0.023281 0.388151 0.7080 

دربن قيمة 
 واتسون

2.940958 R squared 0.801608 Adjusted R 
squared 

0.677613 

 االول النموذج معلمات تقدير نتائج( 2) رقم جدول
 Eviewالمصدر: اعداد الباحث من بيانات النموذج باستخدام برنامج 



 احملىر  انرابع "االلتصاد األفريمي"          فريميا: آفاق جديدة"                            أاملؤمتر اندويل انسنىي " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
555 

 

وتشًن قيم اٞنعلمات اٞنقدرة اىل وجود عالقة طردية بٌن الرقم القياسي لكثافة التجارة بٌن الدوؿ العربية 
وؿ االفريقية غًن العربية وبٌن الناتج احمللي االٗنايل للدوؿ العربية والناتج احمللي االٗنايل للدوؿ االفريقية, ولكن والد

ىناؾ عالقة عكسية بٌن اٞنتغًن التابع ونصيب الفرد من الناتج احمللي االٗنايل ُب الدوؿ العربية, ونصيب الفرد من الناتج 
ريقية, وىناؾ عالقة طردية بٌن اٞنتغًن التابع واٞنتغًن الصوري الذي يعرب عن حالة االستقرار احمللي االٗنايل ُب الدوؿ االف

 R , R2كال منفكلما زاد استقرار الدولة كلما زادت عالقتها التجارية مع العامل اٝنارجي. وتشًن النتائج اىل اف قيمة  

عالقة اإلرتباطية بٌن اٞنتغًن التابع واٞنتغًنات اٞنستقلة, ٣نا يشًن إىل ارتفاع درجة ال 61%( R2حيث بلغت قيمة )  مرتفعة
    .% من التغًنات ُب اٞنتغًن التابع.61وأف اٞنتغًنات اٞنستقلة تفسر حوايل 

 النموذج الثاني -
ابع يشًن النموذج الثاين اىل الرقم القياسي لكثافة التجارة بٌن الدوؿ العربية والدوؿ االفريقية  باعتباره اٞنتغًن الت

, والناتج GDPAالذي ٪ناوؿ النموذج قياس عالقتو باٞنتغًنات اٞنستقلة اٞنتمثلة ُب الناتج احمللي االٗنايل للدوؿ العربية 
, ومتوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي االٗنايل ُب الدوؿ العربية GDPFاحمللي االٗنايل للدوؿ االفريقية 

GDPPCAلي االٗنايل ُب الدوؿ االفريقية , ومتوسط نصيب الفرد من الناتج احملGDPPCF واٞنتغًن الصوري ,
D1  الذي يعرب عن حالة االستقرار ُب الدوؿ العربية, وبعد تقدير معلمات النموذج كاف شكل اٞنعادلة اٞنقدرة على

 -النحو التايل:
TRT=3.680052329+8.255514549e-08*GDPA+6.624044496e-07*GDPF-
0.0001692113898*GDPPCA-0.002900374058*GDPPCF+0.03054811574*D1 

 درجة المعنوية tقيمة  االنحراف المعياري قيمة المعلمة المتغيرات
Concept 3.680052 0.939169 3.918413 0.0044 
GDPA 8.26E-08 6.51E-07 0.126835 0.9022 
GDPF 6.62E-07 3.56E-07 1.859955 0.0999 

GDPPCA -0.000169 0.000270 -0.627768 0.5477 
GDPPCF -0.002900 0.001597 -1.815714 0.1070 

D1 0.030548 0.074828 0.408245 0.6938 
 R squared 0.953428 Adjusted R 2.584692 قيمة دربن واتسون

squared 
0.924321 

 نتائج تقدير معلمات النموذج الثاني (2جدول رقم )
 Eviewاستخدام برنامج المصدر: اعداد الباحث من بيانات النموذج ب

وتشًن قيم اٞنعلمات اٞنقدرة اىل وجود عالقة طردية بٌن الرقم القياسي لكثافة التجارة بٌن الدوؿ العربية والدوؿ 
االفريقية وبٌن الناتج احمللي االٗنايل للدوؿ العربية والناتج احمللي االٗنايل للدوؿ االفريقية, ولكن ىناؾ عالقة عكسية 

تابع ونصيب الفرد من الناتج احمللي االٗنايل ُب الدوؿ العربية, ونصيب الفرد من الناتج احمللي االٗنايل ُب بٌن اٞنتغًن ال
الدوؿ االفريقية, وىناؾ عالقة طردية بٌن اٞنتغًن التابع واٞنتغًن الصوري الذي يعرب عن حالة االستقرار فكلما زاد استقرار 

  مرتفعة جدا R , R2 كال من لعامل اٝنارجي. وتشًن النتائج اىل اف قيمة  الدولة كلما زادت عالقتها التجارية مع ا

٣نا يشًن إىل ارتفاع درجة العالقة اإلرتباطية بٌن اٞنتغًن التابع واٞنتغًنات اٞنستقلة, وأف  73%( R2حيث بلغت قيمة )
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ف ىذا النموذج افضل من النموذج % من التغًنات ُب اٞنتغًن التابع, ومن الواضح ا73اٞنتغًنات اٞنستقلة تفسر حوايل 
 االوؿ ُب قياس العالقة بٌن الرقم القياس لكثافة التجارة بٌن الدوؿ العربية والدوؿ االفريقية واٞنتغًنات اٞنستقلة اٞنفسرة لو.

 

 
ً
 ا: عمباث تىاجه انتجارة انعربيت االفريميت وسبم يىاجهتهاثانث

  دول العربية والفريقيةالعقبات التي تعوق التبادل التجاري بين ال( 1)
 -يعوؽ التبادؿ التجاري بٌن الدوؿ العربية والدوؿ االفريقية عدد من العقبات ٬نكن سردىا على النحو التايل:

 األنظمة االقتصادي. ىذا باالضافة اىل اختالؼ النمو درجات حيث من الدوؿ االفريقيةالعربية و  الدوؿ تتفاوت -1
 السياسات تنسيق بةصعو  إىل يؤدي ٣نا االقتصادية,

 .االقتصادية        
 . العربية واالفريقية الدوؿ ُب التنمية إلسرتاتيجية اٝنارجي والتوجو اإلنتاجية القاعدة ضعف -1
 لتحقيق السعي من إٜناحا أكثر اٝناصة اٞنصاّب ْنعل التبعية وىذه اٞنتقدمة, للدوؿ واٞنالية االقتصادية التبعية -1

 العربية او االفريقية. الدوؿ وعملمج العامة اٞنصلحة
 ذات اٞنتماثلة اٞنتنافسة الصناعات من كبًن عدد فهناؾ العربية واالفريقية, الدوؿ القتصاديات التنافسي البنياف -2

 اٟنياكل ىذا باالضافة اىل اختالؿ اٜنماية, ظل ُب إال تنتج ال اليت اٞنرتفعة اإلنتاج ونفقات اٞننخفضة اإلنتاجية
 حيث السلع, من قليل عدد أو واحدة على سلعة معظمها ُب اعتمادىا من ذلك ويتضح االفريقية, للدوؿ االقتصادية

 .القصًن األجل ُب االقتصادي اإلستقرار ٓنقيق أو األجل الطويل ُب التنمية معدالت تدفع أف تستطيع ال
بٌن الدوؿ العربية ومعظم دوؿ  عدـ وجود خطوط مالحية جوية منتظمةو  واٞنواصالت, وتدىور قطاع النقل ضعف -3

أفريقيا فعلى سبيل اٞنثاؿ ًب الغاء رحالت الطًناف التابعة لشركة مصر للطًناف اىل العديد من دوؿ الشرؽ واٛننوب 
 االفريقي مثل اثيوبيا وتنزانيا.

يـو وسيطرة  16 ارتفاع أسعار الشحن اىل افريقيا وٓنكم شركات الشحن األجنبية َب فرتة الشحن ال ى قد تصل اىل -4
 الوكالء التجاريٌن َب بعض الدوؿ األوروبية ودوؿ جنوب شرؽ آسيا علي معظم حجم التجارة األفريقية. 

تأميين ١نلي فعاؿ ٝندمة اٞنصدرين وكذلك عدـ وجود أفرع للبنوؾ العربية ُب معظم الدوؿ   عدـ وجود نظاـ -5
ة للرتويج للمنتجات العربية عرب وسائل االعالـ اٞنختلفة ُب األفريقية, ىذا باالضافة اىل عدـ وجود سياسة تسويقي

 xiii السوؽ األفريقي.
 

 سبل تعزيز حجم التجارة البينية العربية الفريقية( 2)
 اٞنتعلقة التحتية البىن إىل االفتقار نتيجة التجارة على اٞنفروضة القيود واألفريقية العربية اٜنكومات تعاِب أف ينبغي

 بٌن شراكات إقامة طريق عن البىن التحتية ُب اٝناص االستثمار من اٞنزيد ٓنفيز من بد الف واالتصاالت, والطاقة بالنقل
 منح طريق عن األفريقية, للمؤسساتزيادة القدرة التنافسية  مسألة واٝناص. ىذا باالضافة اىل العاـ القطاعٌن

 على اٜنصوؿ فرص اإلنتاج, وٓنسٌن عوامل من اٞندخالت تكلفة من اٜندّ  دؼبه إعانات التصديرية اٞنؤسسات
 حوافز إستخداـ إىل كذلك األفريقية اٜنكومات وٓنتاج . العاملة القوى مهارات وتنمية منخفضة, بتكلفة التمويل
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 ذات آلية إنشاءو  التصدير, عملية لنجاح الضرورية اإلبتكارية القدرات تنمية ُب احمللية لدعم الشركات إقتصادية
 xiv األعماؿ. وقطاع الدولة بٌن رللحوا مصداقية

 ُب التصنيع قاعدة ولتوسيع       اٛنودة وّنعايًن بالقدرة التنافسية لإلرتقاء ضروري أمر اإلنتاج شبكات تطوير إف
 شاملة من إسرتاتيجية كجزء اإلنتاج شبكات تنمية إىل تنظر أف على ىذه الدوؿ واإلفريقية. وينبغي الدوؿ العربية

 التجارية األعماؿ خدمات وتوفًن ,اإلستثمار زيادة طريق الدولية, وأف يتم ذلك عن التنافسية القدرة ٓنسٌن إىل دؼته
 xvواإلبتكار. التعليم ُب واالستثمار الشركات بٌن الروابط وبناء باألسواؽ, واٞنعلومات اٞنتعلقة

 مل إذا واألفريقية البلداف العربية بٌن ُب التجارة كبًن توسع إىل تؤدي لن أ٨نيتها على التجارية اٜنواجز إف إزالة
 ٗنيع ستعم االندماج فوائد أف من التحقق ٩نب على ذلك, عالوة . اإلنتاجية القدرات لتنمية إجراءات تصحبها

 .الصناعية اٟنيكلة إعادة وتشجيع احمللي اٝناص القطاع لتعزيز تدابًن تتخذ أف اٜنكومات من ذلك الدوؿ. ويتطلب
 ذات االتلمجا ٥نو وتوجيهها االستثمارات التجارية, وتنسيق العامة السياسة إزاء اسرتاتيجي جنه اتباع يتطلب كما

األولوية, ويعترب االنتاج الزراعي احد اجملاالت ذات االولوية اليت يتعٌن الرتكيز عليها ُب أفريقيا نظرا الحتياج الدوؿ 
العربية واالفريقية ُنيث تعترب اٞنسافة نقطة قوة ال بد من  العربية ٟنذا االمر, وخاصة ُب ظل تقارب اٞنسافة بٌن الدوؿ

   xvi. استغالٟنا

 سيناريوهات محتممة لمعالقات التجارية العربية والفريقية( 3)
تسعى كل من جامعة الدوؿ العربية واالٓناد االفريقي باعتبار٨نا اٞنؤسستاف اٞننوط هبما ٓنقيق التكامل العريب 

لقاءات واجتماعات ىادفة بذلك تفعيل العالقات االقتصادية بٌن الدوؿ العربية واالفريقية, واف  االفريقي اىل عقد قمم و 
كاف ىذا الطريق ّنفرده ال يكفي لتدعيم العالقات بٌن اٛنانبٌن, كما اف معظم ىذه اللقاءات يغلب عليها الطابع 

اليو ىذه اللقاءات على اٛنانب  السياسي اكثر من االقتصادي. وسنركز ُب الصفحات التالية على ما توصلت
االقتصادي ُب سعي كل من جامعة الدوؿ العربية واالٓناد االفريقي اىل تدعيم العالقات االقتصادية والتجارية بٌن الدوؿ 
العربية واالفريقية, ٍب يعرض ىذا اٞنطلب لعدد من السيناريوىات احملتلمة كرؤية مستقبلية للعالقات االقتصادية بٌن 

 .الطرفٌن
خطة عمل االٓناد األفريقي لتعزيز التجارة البينية  1111وقد أقر رؤساء الدوؿ واٜنكومات االفريقية ُب يناير 

, حيث أهنا هتدؼ إىل تعزيز 1115بنهاية عاـ  CFTA األفريقية وإنشاء منطقة ْنارة حرة على مستوى القارة
لى سبعة أنشطة باعتبارىا ذات األولوية: السياسة التجارية, العالقات التجارية بٌن االقتصادات األفريقية, مع الرتكيز ع

تيسًن التجارة, الطاقة اإلنتاجية, البنية التحتية ذات الصلة بالتجارة, ٕنويل التجارة, اٞنعلومات التجارية, تكامل أسواؽ 
لتجارة البينية األفريقية عناصر اإلنتاج. وتأمل الدوؿ أعضاء االٓناد األفريقي نتيجة ىذه اإلجراءات أف يتضاعف حجم ا

 .1111ُنلوؿ عاـ 
ولكن قد يصل اٞنكسب إىل النصف فقط نتيجة أف بعض االقتصادات ترى أف مستوى الدخل اٜنقيقي هبا 
سينخفض, واحد أسباب ذلك أنو غالبا ما ٕنثل اإليرادات اٛنمركية مصدرا رئيسيا من الدخل للحكومات األفريقية, 

ولكن عندما نأخذ ُب االعتبار تدابًن تيسًن  .ز اٛنمركية يرتتب عليو حتما خسارة العائدوبالتايل فإف إزالة اٜنواج
التجارة؛ أي ُنساب الوقت الذي تقضيو السلع ُب اٞنوانئ األفريقية فضال عن زيادة كفاءة اإلجراءات اٛنمركية للضعف 
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يقابل فقداف الدخل اٜنقيقي احملتمل وس , سوؼ يتحسن الوضع إىل حد كبًن,1111باٞنقارنة بعاـ  1115ُنلوؿ عاـ 
لعدد من البلداف األفريقية. كما أف حجم التجارة البينية األفريقية من السلع الصناعية سوؼ يزداد, وتتحسن التجارة 

وبالتايل فإف اإلزالة الكاملة للحواجز اٛنمركية وما يرافقو من تدابًن تيسًن التجارة, سوؼ يؤدي إىل زيادة  .عرب اٜندود
 xvii.%51صة السلع الصناعية من التجارة البينية األفريقية إىل حوايل ح

, والنسبة احملتملة ٟنذا اٞنؤشر 1111ويعرض اٛندوؿ التايل نسبة التجارة البينية إىل إٗنايل التجارة األفريقية عاـ 
التجارة اٜنرة األفريقية, أو , ُب ثالث حاالت؛ إما بدوف ٓنرير ْنارة, أو إذا ًب ٓنرير التجارة وتطبيق منطقة 1111عاـ 

 استكماؿ مقاييس تسهيالت التجارة.إذا ًب تطبيق منطقة التجارة اٜنرة و 
 4104 4144 

نسبة التجارة البينية إلى 
 إجمالي تجارة أفريقيا

 0142 بدون تحرير التجارة 0144
 CFTA 0242بعد تحرير التجارة وتطبيق 

 4049 يالت التجارةواستكمال مقاييس تسه CFTAبعد تطبيق 
% 4144, 4104نسبة التجارة البينية إلى إجمالي تجارة أفريقيا عامي  (2جدول رقم )  

Source: Economic Commission for Africa: Economic Report on Africa 2013: 
Making the Most of Africa’s Commodities: Industrializing for Growth, Jobs and 

Economic Transformation, (Addis Ababa: Economic Commission for Africa, 2013), 
P.50. 

, ومن اٞنتوقع 1111% عاـ 1111ويتضح من اٛندوؿ أف نسبة التجارة البينية إىل إٗنايل ْنارة أفريقيا بلغت 
التجارة وتطبيق % إذا ًب ٓنرير 1313إذا مل يتم ٓنرير التجارة, ولكنها ستصل إىل  1111% عاـ 1114أف تبلغ 
CFTA إذا ًب تطبيق  1111% عاـ 1117, وسوؼ تصل إىلCFTA .واستكماؿ مقاييس تسهيالت التجارة 

, 1111وقد دعا منتدي التعاوف العريب األفريقي ُب ٠ناؿ اإلستثمار والتجارة الذي عقد بالكويت ُب عاـ 
التنمية اإلقتصادية. وضرورة تنفيذ ترتيبات عربية إفريقية  إيل إنشاء آلية مؤسسية إلستمرار اٜنوار العريب اإلفريقي ُب ٠ناؿ

مشرتكة لتنسيق سياسات اإلستثمار والتجارة بينهما, وأ٨نية بناء وصيانة البين التحتية لتسهيل حركة اٞننتجات بٌن الدوؿ 
يقية والعربية ٥نو ٓنسٌن بيئة العربية واإلفريقية بأقل تكلفة ٣نكنة, وتعزيز اٝنطوات اليت أٔنذت ُب العديد من الدوؿ األفر 

اىل أ٨نية تشجيع الدوؿ العربية واألفريقية اٞننتجة للنفط علي اإلستثمار ُب مشاريع تعتمد علي ىذا باالضافة  اإلستثمار.
اذ تقنيات اإلنتاج اٞنبتكرة اٞنؤدية إيل التنوع اإلقتصادي, وزيادة حجم التبادؿ التجاري بٌن الدوؿ العربية واألفريقية, وإٔن

الرتتيبات الالزمة لتسريع إنتاج وْنارة السلع الغذائية االسرتاتيجية, وخفض اٜنواجز اٛنمركية وإزالة اٜنواجز غًن اٛنمركية 
بٌن ىذه الدوؿ. وأ٨نية تطوير آلية ٕنويل معززة, أو تكييف اآلليات القائمة لتعبئة موارد إضافية لتمويل مشاريع التعاوف 

ؿ اإلستثمار والتجارة بالتشاور مع مؤسسات التمويل اإل٧نائي العربية, ّنا فيها اٞنصرؼ العريب العريب األفريقي ُب ٠نا
أكد اٞننتدي على أ٨نية إ٩ناد شراكة عربية إفريقية متكاملة؛ تؤسس لتنفيذ برامج . فقد للتنمية اإلقتصادية ُب أفريقيا

ر كهربة اٞنناطق الريفية وتقوية الربط الكهربائي بٌن تنموية مستدامة ترفع من نسبة مسا٨نة الطاقات اٞنتجددة وتطوي
 ٢xviiiنتلف مناطق افريقيا والدوؿ العربية.
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وإذا كنا نتحدث عن وجود كيانٌن ٬نثالف اٛنانبٌن, جامعة الدوؿ العربية, واالٓناد األفريقي, فإننا ال ٤ند أثرا 
اسرتاتيجية وأف الواقع اٞنلموس يعكس حجما ملموسا لتفعيل ىذه الكيانات اٞنؤسسية لتنفيذ مقتضيات ٓنقيق عالقة 

 ضئيال للتبادؿ التجاري بٌن الدوؿ العربية واالفريقية.

 -ار السيناريو الذي نريد تحقيقو:سيناريوىات محتملة ونحن متخذي القرار الختي

 السيناريو االول: )استمرار الوضع الحالي(
لعربية. فعلى صعيد الصادرات العربية تستحوذ دوؿ إف أفريقيا ليست على خريطة الشركاء الرئيسيٌن للدوؿ ا

%, ٍب الياباف 1111% من الصادرات العربية, ٍب االٓناد األورويب 1711آسيا )بدوف الصٌن والياباف( على نسبة 
%. أما على صعيد الواردات العربية, فأيًضا ال يوجد أثر ألفريقيا كشريك 416%, وأمريكا 611%, والصٌن 1113

% من الواردات العربية, ٍب دوؿ آسيا 1611بيانات تشًن إىل استحوذ االٓناد األورويب على نسبة رئيسي. فال
 xix%.111%, والياباف 616%, أمريكا 1111%, ٍب الصٌن 1511

مليار  ٥411نو  1111اما بالنسبة للمعونات العربية ألفريقيا, فإف حجم اٞنعونات اإل٧نائية العربية بلغ ُب عاـ 
%, بعد الدوؿ العربية بنسبة 1111صيب الدوؿ األفريقية غًن العربية منها ُب اٞنرتبة الثالثة بنسبة دوالر, أتى ن

%. كذلك فإف نصيب الدوؿ األفريقية من االستثمارات األجنبية العاٞنية بلغ 1212%, والدوؿ اآلسيوية بنسبة 3215
للدوؿ العربية. كما أف مؤشر اٛناذبية لالستثمار  مليار دوالر 2511مليار دوالر, مقارنة بنحو  ٥31نو  1111ُب عاـ 

 xx.21, بينما ُب الدوؿ العربية كاف ُندود 3511ُب أفريقيا أعلى منو ُب الدوؿ العربية, فقد بلغ ُب أفريقيا 
واذا نظرنا اىل احد السلع اليت ٕنثل ميزة نسبية للدوؿ العربية للتعرؼ على مدى تواجد العالقات البينية 

 .1111يعرض الشكل البياين التايل اال٨نية النسبية للتجارة البينية العربية ُب البرتوؿ اٝناـ خالؿ عاـ العربية, ف

 
 ل العربيةحصة الصادرات والواردات البينية من البترول الخام لبعض الدو  (,شكل رقم )

( 4102وق النقد العربي, , )بيروت: صند4102لمصدر: صندوق النقد العربي: التقرير االقتصادي العربي الموحد ا
www.atfp.org.ae 
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٤ند اف حصة الصادرات البينية للبرتوؿ اٝناـ ٕنثل نسبة ضئيلة من اٗنايل الصادرات العربية للبرتوؿ اٝناـ, فعلى 
السعودية للبرتوؿ اٝناـ, % من اٗنايل صادرات 112مستوى الدوؿ الرئيسية اٞنصدرة, بلغت ىذه اٜنصة حوايل 

% للجزائر. وبالنسبة للواردات فقد اشارت البيانات اىل اف االردف يستوُب تقريبا ٗنيع 112% لالمارات, 115
% من اٗنايل 53احتياجاتو من البرتوؿ اٝناـ من الدوؿ العربية, وٕنثل واردات مصر من البرتوؿ اٝناـ من الدوؿ العربية 

% ُب لبناف, ٣نا يدعو للتساؤؿ ٞناذا ال تستوُب ٗنيع الدوؿ 7611% ُب اٞنغرب, 36بة اىل وارداهتا, وتصل ىذه النس
 العربية وارداهتا من البرتوؿ من الدوؿ العربية بدال من اْناه الدوؿ العربية لتصدير البرتوؿ اٝناـ اىل العامل اٝنارجي؟

مليار دوالر,  1117بقيمة  1111هتا ُب عاـ عاٞنيًا ُب استًناد اللحـو ومشتقا 17ٓنتل اإلمارات اٞنركز الػ 
8 من قيمة 21وتسهم  الربازيل وحدىا ُب تغطية أكثر من  8 من الواردات العاٞنية من اللحـو ومشتقاهتا,111وبنسبة 

, يليها كل من اسرتاليا, واٟنند, والواليات اٞنتحدة, وباكستاف ُنيث تؤمن ٠نتمعة  8 61الواردات اإلماراتية من اللحـو
ن إٗنايل واردات اللحـو إىل اإلمارات. وتعد الربازيل من أىم مزودي دولة اإلمارات من ٜنـو الدواجن لتشكل وحدىا م

%, تليها 217% من واردات اإلمارات من ٜنـو الدواجن, فيما تأٌب الواليات اٞنتحدة ُب اٞنرتبة الثانية بنسبة 5211
% من إٗنايل واردات دولة 7115تشكل ىذه الدوؿ ٠نتمعة % ل213%, ٍب فرنسا بنسبة 214سلطنة عماف بنسبة 

والتساؤؿ الذي يثار ُب ىذا الصدد ٞناذا ال ٓنصل االمارات على وارداهتا  xxi.1111اإلمارات من ٜنـو الدواجن عاـ 
 من اللحـو من السوداف ٞنا ٕنلكو من ثروة حيوانية ضخمة؟ 

مستوى العامل, ولو نظرنا إىل الفجوة الزراعية لوجدنا أهنا  وتعترب الدوؿ العربية من أكرب مستوردى اٜنبوب على 
, وىو ما يؤكد تزايد وتفاقم األزمة 1111مليارًا عاـ  41, ومتوقع أف تبلغ 1111مليار دوالر عاـ  1311كانت 

ء عوائد النفط القاطرة ال ى ٓنقق األمن الغذائى العريب, بتوجيو جز و٬نكن اف تكوف  بشدة خاصة َب دوؿ اٝنليج.
مناسب منها لالستثمار َب مشروعات تعزز األمن الغذائى داخل الوطن العرىب أو خارجو, فتعترب السوداف سلة غذاء 
الوطن العريب اذا ًب استغالؿ مواردىا واراضيها الزراعية افضل استغالؿ ٣نكن ويعترب ذلك ضرورة حتمية للخروج من 

 .األزمة

 منفردة(السيناريو الثاني: )حلول على مستوى دول 
% من الصادرات اإلماراتية للسوؽ 41اعلنت وزارة االقتصاد االماراتية عن استحواذ ٙنس دوؿ أفريقية على 

, وتعد جنوب أفريقيا من أىم الدوؿ اٞنستقبلة 1111مليار دوالر ُب العاـ  117األفريقي غًن العريب, بقيمة بلغت 
مليار دوالر. وتسعى الدولة  1111يار دوالر, تليها نيجًنيا بقيمة مل 1116للصادرات اإلماراتية ُب القارة بقيمة بلغت 

٥نو ٓنقيق التنويع ُب األسواؽ التصديرية, من خالؿ استهداؼ ٠نموعة من األسواؽ غًن التقليدية, خاصة األسواؽ 
ًا ألف واردات تلك األفريقية غًن العربية اليت تتميز بوجود إمكانيات مستقبلية واعدة ُب ٠ناؿ التجارة اٝنارجية, نظر 

, بينما بلغت قيمة الصادرات اإلماراتية 1111مليار دوالر ُب عاـ  131األسواؽ من ٢نتلف دوؿ العامل بلغت قيمتها 
 .xxiiمليار دوالر 413ٟنا 

% من احتياجات السوؽ االفريقي, وّنا يوضح 116وتظهر ىذه األرقاـ أف الصادرات اإلماراتية تغطي فقط 
السوؽ األفريقي على السوؽ اإلماراٌب ُب تغطية وارداتو, على الرغم من أف الصادرات اإلماراتية ا٦نفاض حجم اعتماد 

فقد استورد السوؽ األفريقي ألومنيـو بقيمة  .تعد األكثر انتشاراً خليجياً ُب تصدير منتجات األلومنيـو والبرتوكيماويات
مليوف دوالر فقط, أي أف  16ن األلومنيـو اإلماراٌب , بينما بلغت قيمة وارداتو م1111مليار دوالر ُب عاـ  114
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, على الرغم من أف 113الصادرات اإلماراتية من األلومنيـو تغطي فقط  % من واردات األسواؽ االفريقية من األلومنيـو
. ومن أبرز الدوؿ اٞنستوردة لأللومنيـو ُب األسواؽ األفريقية غ ًن العربية اإلمارات من أىم عشر دوؿ مصدرة لأللومنيـو

 xxiiiمليار دوالر. 11674موزمبيق, نيجًنيا, جنوب أفريقيا, وغانا, وٕنثل قيمة وارداهتا من األلومنيـو 
 317وتعد األسواؽ األفريقية غًن العربية مستوردا صافيا للبرتوكيماويات, فقد حققت عجزا ْناريًا من البند بلغ 

ستوردة للبرتوكيماويات ُب األسواؽ األفريقية غًن العربية تأٌب , كما انو من أىم الدوؿ اٞن1111مليار دوالر ُب عاـ 
% 15جنوب أفريقيا اليت تستحوذ على تصدير البرتوكيماويات إليها ٙنس دوؿ بصفة رئيسية, تتقدمها الصٌن بنسبة 

اإلشارة إىل  % من السوؽ, وىنا ٩نب11مليوف دوالر وبنسبة   166مليوف دوالر, ٍب أٞنانيا ثانياً بقيمة  171وبقيمة 
% من السوؽ. وبالتايل فإف البرتوكيماويات ٕنثل 1مليوف دوالر وتغطي فقط  22بقيمة  14أف اإلمارات تأٌب ُب اٞنرتبة 

والتساؤؿ الذي يثار ُب ىذا  xxiv.فرصة متاحة أماـ صادرات اٞننتج اإلماراٌب ٬نكن استهدافها كمساحة تصديرية ١نتملة
 لدوؿ العربية هبذا اٝنطوات لتدعيم العالقات التجارية العربية واالفريقية؟الصدد ماذا ٪ندث لو قامت باقي ا

 السيناريو الثالث: )التكامل وفقا للتخصص وفقا للميزة النسبية(
ىناؾ ضرورة لتحقيق التكامل بٌن الدوؿ العربية واالفريقية على ارض الواقع من خالؿ عالقات التباديل والتوافيق 

ريقية وفقا للتخصص ُب اٞنيزة النسبية فيما ٕنلكو كل دولة من الدوؿ العربية واالفريقية, اي ٓنصل للتجارة العربية واالف
الدوؿ العربية على وارداهتا من الدوؿ االفريقية بدال من العامل اٝنارجي وذلك من خالؿ صادرات الدوؿ االفريقية حيث 

واد اٝناـ. كما ٬نكن اٜنصوؿ على اللحـو من السوداف تعترب الدوؿ االفريقية متخصصة ُب تصدير السلع االولية واٞن
 واثيوبيا نظرا ٞنا لديهما من ثروة حيوانية ىائلة. 

وُب اٞنقابل ٓنصل الدوؿ االفريقية على وارداهتا من الدوؿ العربية بدال من اللجوء اىل العامل اٝنارجي, حيث  
مليوف دوالر, ىذا باالضافة اىل الصادرات  21111قيمتو  اف الدوؿ العربية تصدر االالت واٞنعدات ووسائل النقل ّنا

مليوف دوالر, واالغذية واٞنشروبات ب  54172مليوف دوالر, واٞنصنوعات ُنوايل  35313من الكيماويات ّنا قيمتو 
 مليوف دوالر.  12711

كن اف يغًن ىيكل التجارة كما اف انشاء منطقة التجارة اٜنرة االفريقية اليت تسعى الدوؿ االفريقية اىل ٓنقيقها ٬ن
البينية االفريقية ُنيث تزداد التجارة على مستوى ٗنيع السلع اٞنتبادلة وخصوصا السلع الصناعية اليت تتجو معظم الدوؿ 

 االفريقية اىل اٜنصوؿ عليها من العامل اٝنارجي.
فيد من ازالة اٜنواجز ويالحظ من اٛندوؿ التايل اف السلع الصناعية تعترب من اكثر السلع اليت سوؼ تست

حيث اف االزالة الكاملة للحواجز اٛنمركية مصحوبة بالتسهيالت التجارية سوؼ ْنعل نصيب السلع التجارية. 
 رص اكرب لتحقيق قيمة مضافة اعلى.% ٣نا ٬نثل ف51الصناعية من التجارة االفريقية البينية 
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 4104 4144 
واستكمال  CFTAبعد تطبيق   السلع

 سهيالت التجارةمقاييس ت
بعد تحرير التجارة 

 CFTAوتطبيق 
 بدون تحرير التجارة

 0242 0242 0442 0,49 المنتجات الزراعية واالغذية
 0142 0249 0242 0142 المنتجات البترولية واالساسية

 ,214 ,244 2942 2942 المنتجات الصناعية
 ,24 240 ,44 242 الخدمات

  4144,  4104ع الرئيسية في عامي ل( ىيكل التجارة للس2جدول رقم )
Source: Economic Commission for Africa: Economic Report on Africa: Making the 

Most of Africa’s Commodities: Industrializing for Growth, Jobs and Economic 
Transformation, (Addis Ababa: Economic Commission for Africa, 2013), P.50. 

ولكي يتحقق ذلك البد اف تضع كل من الدوؿ العربية والدوؿ االفريقية نصب اعينها مدى تنافسية وتنوع 
 صادراهتا. 

 خاتمة
ال تزاؿ ىناؾ فجوة كبًنة بٌن الواقع الفعلي للتبادؿ التجاري بٌن الدوؿ العربية واالفريقية واآلماؿ اٞنعقودة عليو. 

ضخمة على اٞنستويات السياسية واالقتصادية واألمنية. فعلى اٞنستوى االقتصادي تضييق ىذه الفجوة جهودا يتطلب و 
البد من التزاـ اٜنكومات األفريقية والعربية بدعم وتعزيز التجارة البينية من خالؿ تطوير البنية التحتية ُب ٠ناالت النقل 

الدوؿ من أجل توحيد اللوائح والقواعد  والطاقة وتكنولوجيا االتصاالت واٞنعلومات, إىل جانب زيادة التنسيق بٌن
اٞننظمة ٜنركة التجارة واالستثمار وتسهيل انتقاؿ اٞنستثمرين بٌن الدوؿ العربية واالفريقية. ىذا إىل جانب دعم االبتكار 

العاـ  لزيادة القدرات التنافسية ُب االقتصاد العاٞني القائم على اٞنعرفة والتكنولوجيا, وتقوية الشراكة بٌن القطاعٌن
. وعلى اٞنستوى األمين تربز أ٨نية مواجهة قائمة التحديات األمنية, إذ يصعب توقع  واٝناص, وتوفًن التمويل الالـز

   .ٓنقيق نقلة نوعية ُب ٠ناؿ التكامل االقتصادي والتجارة اإلقليمية البينية بدوف بيئة أمنية مواتية
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Introduction: 

Egypt and Sudan are completely dependent on the water of the Nile River as a 

significant resource to wide range of human needs. Over the past century both of 

these countries have built several dams and reservoirs, hoping to minimize the effects 

of droughts and floods which have been part of the geographical setting. 

The Sudanese - Egyptian relationship in the present era fluctuated between 

integration, friendship and brotherhood as well as influences from ancient 

civilizations. While all of harmonious relationship and cooperation have existed, 

however, a beneficial development outcome in terms of economic ambitions of these 

two neighboring countries has not been fully realized. 

The idea to establish an integrated regional water development projects became 

crucial to the benefit of Sudan and Egypt. Huge amount of water loss is estimated 500 

to 600 million cubic millimeters annually within the river basin, and significant water 

quantity loss from Bahar el Ghazal water flow to the surrounding land area of 

approximately 32 million acres. 

The proposed integrated regional water development projects can serve the 

republic of South Sudan through a range of services such as generating electricity and 

establishing several agricultural-related projects. These projects will affect the 

economy of the republic of South Sudan positively by enriching the economic 

development as a new independent country. 

As for aisle country (Sudan), the proposed integrated regional water 

development projects can further benefit the country to compensate the negative 

impacts of Grand Ethiopia Renaissance Dam. Additionally, the High Dam of 

downstream country (Egypt) will be provided and injected by the needed amount of 

water, which may also be attributed to the decreasing water level impact of Grand 

Ethiopia Renaissance Dam. 
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Fig no. (1): Nile River Basin 

The following section, contain brief discussions of the three water development 

projects presenting Golden Triangle in the sustainable development of the Nile 

Valley. 

 

Project No. (1): 

The Project of AL Atmor Canal (The parallel River to Nile River) 

ALATAMOR Canal is a manmade river branch will be constructed in parallel 

direction with the Nile River using Qabkabah Valley as storage duct for surplus water 

(Aldamerah) during flood seasons; of which will then be connected to the main Nile 

River. 

The suggested starting point of this manmade river will be in Abu Hamad Area 

and Al Shaikh Valley located in the south up to Wadi Al Alagi in the north. This 

needs to construction of two aqua ducts for the purpose of dividing the flow of 

incoming water to the two unequal parts. 

 

First Part: Overflowing water to be coursed through Qabkabah Valley Lake. 

Second Part: This part will serve as a channel to take the overflowing water to the 

major Nile River. Therefore, Al Atmor Canal will then be directed back to the Nile 

River in the meeting point. This point will be controlled by mechanical valves to 

inject the water in main River according to the needs and demands. 
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Advantages of Al Atmor Canal: 

The followings are the advantages of Al Atmor Canal: 

The Technical Side 

 Reducing the massive pressure of the water storage and cumulative siltation 

on the body of theHigh Dam. (This is considered as one of the main disasters 

affecting the High Dam) This point should be taken in consideration while 

establishing Grand Ethiopia Renaissance Dam also. 

  Increase the percentage of irrigated farmland up to 9.8 Million acre, adding 

also other millions of acres around Al Atmor Lake (the storage duct). 

  Providing semi-stable life for Camel herders tribes around the Lake, such as 

Ababda‟s and Beshari‟s, which will lead to various productive industries. 

  Increase the shares of water from 55.5 Million cubic meters to 70 Million 

cubic meters. 

  Controlling the ebb and erratic flow of the Nile River. 

The Social Side 

 Providing the secure life for the Nubian‟s and returning them to their home 

land especially around Halfa “Old Halfa” especially after the failure of 

KHASHM EL GIRBA Project. This should be synchronized with inclusion 

of Nubians return around the High Dam Lake article in the Egyptian 

Constitution. 

 This means creating of New nation through the Nubian, Beshari‟s, Arab‟s and 

Ababda‟s. 

Transportation 

 Increase the movement of river transport between the lakes, and between the 

interconnected lakes and the Red Sea from other side of the Nile River. 

 

  Establish railway between the eastern north of Sudan and south east of Egypt. 

Tourism 

 Enhance the aquatic, cultural, historical and archeological tourism activities of 

this area such as Aswan, Abu Simbel, Halfa, Sekot, Mahas, Dongla, Begrawia 

and etc. 

 Boost economic growth as a result of robust tourism. 

Political Side 

As known, the politics and economy comprise two sides of the same coin, 

consequently the political stability from mutual cooperation and collaboration of 

countries involved in these projects leads to promote the economic and social 

development. 
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Fig no. (2): ALAtmor Canal 

Project No. (2): Bahr el Ghazal Project 

According to the figures from experts, the Republic of South Sudan has the 

most important water gathering duct, particularly in Bahr el Ghazal basin area. This 

represents 20% of the total of river duct with more than 500 Billion cubic meters of 

rain falling in this area. While the irony, it is only 600 square miles and considerably 

small amount in (Nu Lake) not exceed 1 to 1000 out of total that because of endless 

space of Marshy areas which water logged 22 Million acre of water loss by 

evaporation. Hence the Project idea came. 

The Project: Digging Two Canals: 

Northern Canal: Digging one canal to assemble the north area‟s water of Bahar el 

Ghazal and flow it in the White Nile through this northern canal. 

Southern Canal: Digging one canal to be directed in Bahr el Jabel, of which the 

water amount is estimated at 12 Billion cubic meters. 

To ensure the optimum efficiency of usage of the lost water, an urgent plan 

should be placed in constructing appropriate concrete supports and barricade along 

the banks of the ducts. 
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Long term Plan: Establishing other water projects such as reservoirs and other 

related water infrastructure to avoid losing of water and at the same time create more 

sustainable water systems that will benefit both countries. 

 

Fig no. (3): Bahr el Ghazal 

Project No. (3): Jonglei Canal 

The Jonglei Canal is a project that has been proposed, which was already started but 

never completed to divert water through the vast Sudd wetlands of South Sudan so as 

to deliver more water downstream to Sudan and Egypt for use in agriculture and other 

water development projects. 

The technical studies and researches show that the amount of water loss in Nile 

River and subriver at equatorial area is approximately 50%. At Munjala and Malkal 

area, (swamp area and Bahar el Jebal Lake) covering land of 8300 km2 in dry season 

level. And covering land mass 12000 km2 at flooding season level, which with water 

depth at 50cm at Bahr el Jabel area. The overall water loss is between 6 billion cubic 

meters to 8 billion cubic meters per month. In addition to this, there is annual loss of 

rain water at Bahr el Jabel area consists of more than 15 billion cubic meter yearly. 

The current conditions without the intervention of beneficial water development 

projects mean that the actual water loss is ranging between 15 billion cubic meters 

during the draught seasons and 27 billion cubic meters during the heavy rainy 

seasons. 

Considering such a huge amount of water loss, it implies significant impact 

from an essential resource; hence, the idea of establishing Jonglei Canal is vital to 

solve the problem of water lost in south area and build Alatmor Canal in north that 

will serve as storing duct to save any water within the Nile River. 
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The concept of constructing the Jonglei Canal is collectively due to the water 

from Sudd swamp, the water from the southwestern tributaries of the Nile, the Bahr el 

Ghazal system that does not practically reach the main river since it is lost through 

evaporation and transpiration. Hydrogeologists proposed digging a canal east of the 

Sudd which would divert water from the Bahr al Jabel above the Sudd to a point 

farther down the White Nile, by passing the swamps and carrying the White Nile's 

waters directly to the main canal of the river. 

 

Fig no. (4): Jonglei Canal 
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Conclusion 

These proposed integrated regional water development projects need a 

comprehensive coordination, cooperation and collaboration efforts from all relevant 

organizations between the concerned countries to be established perfectly to eliminate 

barriers for the efficient implementation and operation of such projects. The projects 

will serve as an avenue for both countries to explore more beneficial livelihood, 

agricultural, trade, tourism initiatives and programs in the long term that will result to 

real progressive and sustainable economic development in the region. 

From the environmental perspective, water scarcity can be avoided because 

these projects will eliminate insurmountable amount of water loss from both natural 

process of evaporation, transpiration as well as address issues on siltation in the Nile 

River beds. 

Since water is a precious resource, realization of these projects will demonstrate 

strong commitment from both governments towards water loss abatement and thereby 

providing opportunities for establishing more agricultural-related projects and other 

services. Moreover, establishing these projects will increase the water share for all 

concerned countries and provide adequate services for the overall population. 

Most importantly, the driving force of these water development projects is 

anchored on the overall sustainable development which is comprised of socio-political 

cooperation, environmental protection and economic growth. 
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Abstract: 

 

With the announcement of the new sustainable Development Goals (SDGs) in 

March 2016, many countries start to adopt a new development strategies focus on 

what is called Inclusive Green Growth. This term was first used in the UN Rio+20 

conferences, in attempt to merge the interest of the world in green growth as well as 

in inclusive growth. The World Bank defines Inclusive Green Growth as “the 

economics of Sustainable Development”. 

Ethiopia is one of the first countries in Africa to develop a green inclusive 

growth strategy. Ethiopia‟s leadership, and its early attempts through greening its 

economy to achieve more inclusive growth, are of real interest for a world in which 

alternative growth models for long-term sustainable development and social equity 

have rapidly become a priority in government, business and civil society. 

This paper aimed to clarify the meaning of the concept of Inclusive Green 

Growth (IGG) as a new pathway to achieve sustainable growth, and methods of 

measuring it applied on Ethiopia as a case study. 

 

Keywords: Inclusive growth, Green growth, Sustainable growth, Ethiopia. 
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1. Inclusive Green Growth: Definition and Measures: 

The concept of Sustainable Development was widely used since the first Rio 

Summit in 1990s which announced that development has to be sustainable, and that to 

be sustainable, it must integrate the environmental with the social and the economic 

dimensions. 

Although the world economic expansion took place during the past two 

decades, the growth fruits didn‟t distributed equally between people and poverty 

eradication still remain a concern in many places in the world. The environmental 

dimension was also ignored. Actually, the economic expansion has come at a price of 

the environment, reflected in multiple environmental issues we suffering from now, as 

climate change, pollution, desertification, ecosystem degradation and resource 

depletion. These environmental issues have not only a direct impact on the quality of 

life and health and on economic resources, and accordingly on the sustainable 

development. , but also considered as threats to basis of life itself. 

With the announcement of the new sustainable Development Goals (SDGs) in 

March 2016, many countries start to adopt a new development strategies focus on 

what is called Inclusive Green Growth. This term was first used in the UN Rio+20 
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conferences, in attempt to merge the interest of the world in green growth as well as 

in inclusive growth. The World Bank defines Inclusive Green Growth as “the 

economics of Sustainable Development”. To clarify the meaning, the concept of 

Green inclusive Growth could be divided into two parts: Inclusive Growth and Green 

Growth. 

1.1: Inclusive Growth definition: 

Inclusive Growth refers both to the pace and pattern of growth. Inclusive growth 

can be defined in different ways, reflecting disagreements over the concept itself, 

these differences came from defining the outcomes of growth (absolute vs. relative 

pro-poor growth)
1
 and from defining the targets of the growth (equality of 

opportunities vs. equality in income distribution).  (Stephen Spratt, 2013)    

In line with the absolute Pro-Poor growth, World Bank defines the inclusive 

growth as the equality of opportunity with respect to: access to market, resources and 

unbiased regulatory environment for businesses and individuals (Stephen Spratt, 

2013). While other literatures take a different view and defining inclusive growth in 

line with relative Pro-Poor growth as: achieving growth that accompanied with a 

declining income inequalities (Klasen, 2010). (Ifzal, 2007) In contrast, define 

inclusive growth as “pro-poor improvements in social opportunities”, this definition is 

differs in two ways: first, it moves the focus from income to non income aspects of 

welfare; second, as with the world bank definition, the emphasis is on equality of 

opportunities rather than equality of outcomes.    

A more comprehensive definition for Inclusive Growth was mentioned in 

(Ramos, 2013) where Inclusive growth is viewed both as an outcome and a process: 

on one hand, it ensures that everyone can participate in the growth process, both in 

terms of decision-making for organizing the growth progression as well as in 

participating in the growth itself; on the other hand, inclusive growth makes sure that 

everyone shares equitably the benefits of growth. In that manner, the three pillars of 

inclusive growth must include social protection and promotion; productive inclusion 

and generation of opportunities; and territorial development and systemic 

competitiveness. 

African development bank defines Inclusive growth as “economic growth that 

results in a wider access to sustainable socio-economic opportunities for a broader 

number of people, regions or countries, while protecting the vulnerable, all being 

done in an environment of fairness, equal justice, and political plurality. (AFDB, 

2012) 

UNDP defines Inclusive Growth as “growth with low and declining inequality, 

economic and political participation of the poor in the growth process, and benefit-

sharing from that process. Inclusive growth involves a long term perspective and 

focuses on generating decent employment in order to increase the income of excluded 

groups” (Ianchovichina, 2008). 

                                                           
1
 Absolute pro-poor growth results in absolute increases in the income of the poor, 

while the relative pro-poor growth requires the relative income o the poor to increase, 

so that growth also reduces inequality. 
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In (Vella, 2014) the key elements of   Inclusive Growth are shown in the next 

figure. The figure shows that the inclusive growth is the economic growth that 

enhances productive employment and imply a reduction in poverty levels and 

inequality and helps to achieve human development and gender equity and improve 

governance efficiency that guarantee the trickle-down effect of the growth, and socio-

economic amenities in the form of food, health, education, access to basic services for 

all.  

 

 

The comprehensiveness of the concept of inclusive growth makes it difficult to 

be measured. However there are continues efforts had been made to build an indicator 

for inclusive growth. In (Mckinley, 2010) the author divides inclusive growth into 

four sub subjects: 

1- Growth, productive employment and economic infrastructure. 

2- Income poverty and equity including gender equality. 

3- Human Capabilities Dimension of Inclusiveness. 

4-Social protection Dimensions of Inclusiveness. 

Then he use these indicators to suggest an approach to measure inclusive 

growth based on weights and score, which can help countries  assess their progress in 

achieving inclusive growth using this composite index as shown in table 1. 

 The composite index is constructed on a weighted average score of 0-10, based 

on country performance on each of the four components, each of the four components 

is, in turn, a weighted average of its subcomponents. In general, a score of 1-3 is 

regarded as unsatisfactory progress on inclusive growth, a score of 4-7 as satisfactory 

progress, and a score of 8-10 as superior progress. 
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Table 1 

Inclusive growth indicator components 

Sub-subjects Suggested indicators weights 

1. Growth, Productive Employment and Economic Infrastructure: 

 

50% 

1.1:Economic Growth 

 

a) Real GDP percapita growth rate 

b) Shares of economic sectors in GDP 

25% 

1.2: Productive 

Employment 

 

a) Share of employment in industrial sector. 

b) Share of employment in manufacturing sector. 

c) Share of own paid family workers in total 

employment. 

  

15% 

1.3:Access to Economic 

Infrastructure 

a)proportion of population with access to electricity 

b) no. of mobile phone subscribers per 100 people. 

10% 

2. Income Poverty and General Equity 25% 

2.1: Poverty a)population below national poverty line 

b) population below poverty line (2.5$ per day) 

10% 

2.2: Inequality (vertical 

and horizontal) 

a) Gini Coefficient 

b) Income share of poorest 60% of population. 

c) Income gap between rural and urban. 

d) Income gap between ethnic groups 

10% 

2.3: Gender Equality a) Ratio of literate females to males (15-24 years age 

group) 

b) Ratio of girls to boys in secondary education. 

c) % of birth attends by skilled health personals. 

d) Share of women in non-agricultural wage 

employment.  

 

5% 

3. Human Capabilities: 15% 

3.1: Health and nutrition 

cluster: 

a) Under 5 mortality rate. 

b) Mortality rate for under 40 years. 

c) % of children underweighted. 

5% 

3.2: Education cluster: a) Net primary enrollment ratio. 

b) Net secondary enrollment ratio. 

5% 

3.3:basic services cluster: a) Proportion of the population with access to safe water. 

b) Proportion of population with access to adequate 

sanitation. 

5% 

4. Social Protection 

Dimension: 

4.1: Exp. on all social protection programs as % of GDP. 

4.2: No. of beneficiaries of social protection as % of total 

population. 

4.3: No. of beneficiaries of social protection as % of 

poor population. 

4.4: Average social exp. Per poor personal as ratio to 

poverty line. 

10% 
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1.2: Green Growth definition: 

Over recent years the concept of “Green Growth” has appear into the 

international policy scene. A term rarely heard before 2008, it now occupies a 

prominent position in the policy discourse of international economic and development 

institutions.  

The core meaning of the concept of Green Growth can be defined as the 

economic growth which also achieves significant environmental protection. It could 

also be defined as fostering economic growth and development while ensuring that 

natural assets continue to provide the resources and environmental services on which 

human wellbeing relies. (OECD, 2012) 

Although the concept of green growth was traditionally focused n the 

diminutions of climate change, it now covers a wider range of environmental 

resources (Soil, water, fish stocks, habitats….).  

The World Bank defines green growth as “growth that is efficient in its use of 

natural resources, clean in that it minimize pollution and environmental impacts, and 

resilient in that it accounts for natural hazard and the role of environmental 

management and natural capital in preventing physical disasters. (WB, 2012) 

United Nations Environment Programme (UNEP) constructed a wider definition 

for Green Growth as “the growth that results in improved human well-being and 

social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological 

scarcity”. (UNEP, 2011) 

Thus, Green Growth has several dimensions, “greening growth” and enhancing 

new growth possibilities from environmental considerations. So it is difficult to 

capture such concept in one indicator, instead, OECD measure Green Growth 

according to four inter-related groups of indicators (OECD, Toword Green Growth: 

Monitoring Progress, 2011): 

1- Environmental and resource productivity: representing the volume of output per 

unit of services from natural assets. Rising environmental and resource productivity 

would appear to be a necessary condition for green growth. 

2- The natural asset base: which is the major foundation of economic activity and 

human welfare, they provide materials and ecosystem services that are necessary to 

develop human, social and produced capital. 

3- The environmental dimension of quality of life. 

4- Economic opportunity and policy responses. 

Each of these dimensions is measured by one or more sub-subject as identified 

in the following table:  
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Table 2 

Green Growth indicators 

1.Environmental and Resource 

Productivity: 

a) Co2 Productivity. 

b) Energy productivity 

c) Material Productivity. 

2. The natural asset base: a) Available fresh water. 

b) Total land area available for agriculture. 

c) No. of threaten animal and plant species. 

3. The environmental dimension 

of quality of life. 

a) Technology and innovation. 

b) Environmental goods & services. 

c) International financial flows. 

d) Prices & transfers. 

e) Skills and training. 

f) Regulations and management approaches. 

4. Economic opportunity and 

policy responses. 

a) Economic growth and structure. 

b) Productivity and trade. 

c) labour markets, education & income. 

d) Socio-demographic pattern 

 

Another way of measuring Green Growth is the way adopted by UNEP, by 

which Green Growth is also divided into sub-subjects; environmental indicators, 

Policy indicators and well-being and equity 

(DIA, 2014).  

1.3: Inclusive Green Growth:  

So while inclusive growth concerned 

with the welfare of the current generation and 

green growth concerned with the welfare of 

the future generations, Inclusive Green Growth 

could be defined as: the growth which 

improves the welfare of current and future 

generation. IMF defines Inclusive Green 

Growth as: “a paradigm that aims to achieve 

sustainable development by reconciling 

developing countries‟ urgent need for rapid 

growth and poverty alleviation with the need 

to avoid irreversible and costly environmental 

damage”. So Inclusive Green Growth could be seen as the way to achieve sustainable 

development.  

The World Bank also states a definition for inclusive green growth as, “growth 

that is efficient in its use of natural resources, clean in that it maintain pollution and 

environmental impacts, and resilient in that it accounts for natural hazards and the role 

of environmental management and natural capital in preventing physical disaster. And 

this growth needs to be inclusive” (Spratt, 2013). 

More expansive definition is given by UUDP as: “embraces social, economic 

and environmental pillars and is promoted based on principles of inclusiveness, 

equity, particularly gender equity and women‟s empowerment, and sustainability. It 
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supports the alleviation of poverty through green job creation, sustainable energy for 

all, low-carbon technologies; and promotion of sustainable urban living. It recognizes 

the importance of and interplay between natural capital and social capital, equally 

important assets that must be managed and invested in”. (Spratt, 2013) 

Since Inclusive Green Growth is a comprehensive concept covering multiple 

interlinked dimensions: economic, social and environmental, it couldn‟t be measured 

by a single indicator. Instead, the analysis of this concept is divided into five main 

measurement themes (Narloch, 2016): 

1- Natural assets underpinning economic activities. 

2- Natural resource efficiency and absolute decoupling from economic growth. 

3- Socioeconomic resilience to ecological risks 

4- Economic opportunities and efforts related to environmental policies. 

5- Inclusiveness of environmental policies. 

According to UNEP report on measuring inclusive growth, the relative 

importance of theses different measurements themes is dependent on regional 

contexts and the priorities and needs of countries. For example, in fast-growing Asian 

and Pacific nations, such as China, where development needs are still pressing, issues 

related to equitable access to resources, energy and resource efficiency, pollution and 

emission control are increasingly high on the agenda. In resource-rich African 

countries, the efficient and sustainable management of natural assets could be a 

priority concern. In Latin America, with a large urban population and critical 

ecosystems, urban development and transport as well as land and water management 

may be viewed as critical metrics for IGG. In low-lying countries in South Asia with 

large coastal populations that are highly vulnerable to climatic impacts resilience may 

be a top priority (Narloch, 2016)   

2. Ethiopia: Economic and Social highlights: 

Ethiopia has the second largest population in Africa south of the sahara, more 

than 96.5 million inhabitants in year 2015, with an annual population growth rate of 

2.5%, 60% of them are under the age of 25. This strains social services in urban areas 

and presents challenges in creating sufficient employment opportunities. The majority 

of Ethiopian population lives in rural area (about 80%) depending on agriculture 

sector in their living. (AFDB and others, 2015)   

Ethiopian economy is highly dependent on agriculture sector that contribute by 

more than 40% of the Ethiopian GDP, 70% o exports and 80% of labour force in 

2014. 

Ethiopia economy has evolved to become the largest non-oil exporting economy 

in Africa in the past decade, and one of the top ten fastest growing economies in the 

world (AFDB, AFDB and Ethiopia: Partnering for Inclusive Growth, 2013), after a 

decade of a continuous economic expansion in which the real GDP growth rate 

averaged 10.8% per year as shown in the next figure. This growth driven primarily by 

huge public investment in infrastructure, and more generally by the growth of all 

Ethiopian economic sectors as average annual growth rate of Agricultural sector was 

7.5%, industrial sector 14% and services 12%.  
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Figure (1) 

Real GDP and Growth Rates in Ethiopia 

(2000-2014) 

 
http://databank.worldbank.org online data bank, at: Source: World Bank 

The Ethiopian economic performance during the recent years was effective. The 

Ethiopian government managed to reduce the inflation rate from 13.5% in 2013 to 

8.1% in 2015, and reduce the budget deficit as a percentage of GDP from 1.9 in 2013 

to 1.4% in 2015 and the current account deficit as a percentage of GDP from 8.6% to 

5.9 in the same period. (AFrican Economic Outlook) 

Public expenditure focuses on poverty reduction priorities outlines by the 

government‟s poverty reduction strategy and priority sectors include health, 

education, agriculture, roads and water and sanitation. Ethiopia has one of the highest 

levels of pro-poor spending in SSA and the budget allocation for 2014/15 for those 

priority areas has increased to 84% of all public spending. (OECD, AFrican Economic 

Outlook, 2015) 

The government‟s Productive Safety Net Programme (PSNP) provides 8.3 

million chronically food insecure households with reliable cash and/or food transfers 

during lean months. The PSNP, as part of the government‟s strategy for food security 

and the eradication of extreme poverty, represented a key departure away from annual 

emergency food aid appeals towards a planned approach to food security and drought 

risk management. A comprehensive national social protection policy was approved by 

the council of ministers in 2014. Labour-market regulations are broadly appropriate 

and enforced for an increasing number of workers. Active labour-market programmes 

(linking micro and small-scale enterprises with public works such as paving and urban 

housing construction) are improving in quality and coverage, although weaknesses 

remain. The government created more than 1.3 million jobs in the 2013/14, through 

its support to micro and small-scale enterprises   

Since 2011, the Ethiopian ministry of environment and forestry‟s efforts has 

been focused on implementing the Climate-Resilient Green Economy (CRGE) 

strategy that sets the target of becoming carbon-neutral with middle-income by 2025. 

In 2014, a project aimed at supporting the reducing carbon emissions from 
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degradation and deforestation (REDD) mechanism was lunched. The strategy aims to 

enable Ethiopia to access the carbon trade whereby developed countries offset their 

emissions by investing in emission-reduction projects in developing countries.  

(OECD, AFrican Economic Outlook, 2015) 

In 2014, CRGE projects in agriculture, water, irrigation and energy, forestry, 

transport. Industry and urban development were being implemented. It is part of 

Ethiopia‟s CRGE strategy to reduce emissions and vulnerability in order to build a 

Climate-Resilient Green Economy with zero-net carbon emissions by 2025. Both up-

front support and ex post payments are provided for carbon-reduction action. (OECD, 

AFrican Economic Outlook, 2015) 

3. Inclusive Green Growth in Ethiopia: 

3.1: policy framework:  

Ethiopian government has developed and implemented a series of policies, 

strategies and programmes to create the suitable policy framework for green inclusive 

growth. In this context; the country adopted what is called Climate- Resilient Green 

Economy (CRGE) strategy, which define IGG as, “sustainable economic development 

that is resilient to climate and environmental shocks, creating a competitive advantage 

out of sustainable use of resources and higher productivity growth, as well as 

overcoming the possible conflict between economic growth and fighting climate 

change. Applying this definition, CRGE strategy targeting four main pillars to achieve 

IGG (UNECA, 2015):   

1- Improving cropland livestock production for higher food security. 

2- Protecting and re-establishing forests for economic and ecosystem services 

3- Expanding electricity from renewable energy for wide domestic consumption and 

the regional market. 

4- Transferring to modern and energy-efficient technologies used by transport, energy 

and industry sector. 

Ethiopia also adopted the Sustainable Development and Poverty Reduction 

Programme 2000-2005 (SDPRP); and the Plane for Accelerated and Sustained 

Development to End Poverty 2006-2010 (PASDEP). The implementation of SDPRP 

resulted in increased pro-poor spending from 28% in 2000/2001 budget to 57% in 

2004/2005 budget. On the other hand, PASDEP plane was designed to help in efforts 

aimed to achieve MDGs and associated targets and to provide an overarching policy 

strategy for reducing poverty and tackling food security (UNECA, 2015).  

According to UNECA report, the implementation of SDPRP, ASDEP and 

CRGE has thus far, registered a number of achievements. Among them are: 

1- Irrigation infrastructure developed to insure smallholders‟ farmers against drought 

shocks. 

2- Private sector development and export diversification enhanced to mitigate against 

trade shocks. 

3- Farmers‟ education intensified to enhance labour productivity. 

4- The marketing system for agricultural outputs and inputs streamlined and 

strengthened through a new established commodity exchange system. 
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5- Small and medium enterprises packages formulated and implemented to address 

women and youth unemployment and underemployment problems. 

 

3.2: The status of IGG in Ethiopia: 

The main question arise after this brief discussion of the policy framework of 

inclusive green growth in Ethiopia, is whether IGG is achieved or not? This question 

could be answered by analyzing the improvements of the IGG three dimensions: 

Economic, Social and Environment, using the indicators mentioned in the first section 

of this paper. 

3.2.1: Inclusive growth in Ethiopia: 

a) Growth, productive employment and economic infrastructure: 

During the last decade, Ethiopia achieved a high stable economic growth with a 

real GDP growth rate averaged 10.8% per year. This rapid economic growth has 

created a number of new job opportunities in cities and urban areas and thus has 

contributed to poverty reduction. The urban unemployment rate has decline to 18%.  

The labour productivity in Ethiopia had witnessed a notable improvement 

during the past decade. Total labour force productivity grows by an average of 3% 

during the early 2000s, increased to 9.3% in the following years. The most growing 

productivity appears in the mining and industrial sectors followed by services sector. 

labour productivity in industrial sector is still considered very low but growing in a 

high rate (Martin, 2014). Agriculture sector labour productivity is very low comparing 

to other sectors (about 257$ in 2013 comparing to 438$ and 543$ in manufacturing 

and services sectors respectively). 

   Access to Economic infrastructures in Ethiopia also improved during the 

recent years. The percentage of population with access to electricity increases from 

12.7% in 2000 to 26.6% in 2012. But there is still a huge gap in this accessibility 

between rural and urban areas. In 2012, while 100% of the urban population has 

access to electricity, only 7.5% of the rural population has this access. However this 

low percentage could be seen as improvement since it was only 0.4% in 2000. Mobile 

cellular subscription also increases form about 18 thousand in 2000 (27 subscribers 

per 100000 people) to more than 30 million in 2012 (31594 subscribers per 100000 

people).    

b) Income poverty and equity including gender equality: 

Poverty in Ethiopia has declined at an average rate of 1.94% per year since 

1995. Poverty headcount ratio at the national poverty lines fell from 44.2% in 1999 to 

30% in 2014. According to the World Bank poverty assessment report, these 

improvements are impressive comparing to the performance of other African 

countries in the same period of time. 
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 Although these improvements, poverty still widespread in Ethiopia, The 

poorest household have become poorer, the income share for the poorest 20% actually 

decreases form 9.4% in 2004 to 8% in 2010. 

Income Inequality measured by Gini coefficient has remained broadly constant 

at 0.298 in 2014 compared to 0.3 in 2004, while the urban Gini coefficient has decline 

to 0.37 in 2010 from 0.44 in 2004.  

About gender inequality, women in Ethiopia provide the majority of the 

agricultur labor. However according to a recent USAID report, women‟s access to 

resources and community participation are usually mediated through men, and their 

agricultural contributions often go largely unrecognized (USAID, 2016) 

Women participation in labour force is not limited to agriculture sector, the 

participation of women in the non-agricultural sector increased to more than 50% 

which marks a distinct improvement from 1999 when it was about 40%. 

Gender inequality situation in education and health care had improved recently. 

Women access to education improves, as appears from Gender parity index that 

increased from 0.66 in 1990 to 0.87 in 2008 and 0.93 in 2010. Births attend by skilled 

health staff increased from 5.6% in 2000 to 15.5% in 2014. 

c) Human Capabilities Dimension of Inclusiveness: 

Ethiopia achieves a notable improvement in the indicators related to human 

capabilities. Under five mortality rate decreases from 145.1(per 1,000) to only 61.8 

(per 1,000) in 2014. According to UNICEF, child stunting improved at an average of 

1.2 percentage points per year from 2000-2014.The rate of improvement was mostly 

consistent throughout the country, with the exception of some lowland areas, however 

regional variation in stunting prevalence remains high. This improvement is presently 

the fastest in Africa, and may be the fastest national African level estimated at any 

recent time. In addition, the steady improvements in stunting are similar to those 

found in other countries with a history of success in elimination of under-nutrition 

over sustained periods. The rate of improvement was consistent across the country, 

except for the lowland pastoral areas possibly due to previous episodes of drought. 

Actual stunting prevalence was not much different between livelihood groups 

(pastoralist, agricultural, agro-pastoralist), at approximately 40% in each group. Net 

secondary enrollment ration in Ethiopia also increase from 11.25% in 2000 to 31.8% 

in 2014. 

Access for basic services situation in Ethiopia also improved specially in the 

rural area where % of population with access to improved water sources increased 

from 18.9% in 2000 to 46.7% in 2014, while the % of rural population with access to 

improved sanitation increases from only 6.1% in 2000 to 26.7% in 2014.   

d) Social protection Dimensions of Inclusiveness: 

Ethiopia implements Productive Safety Net Program (PSNP) in 2005, started 

with six regions and 4.83 million beneficiaries. The largest coverage the PSNP 

reached was in 2011/12 at the height of the Horn of Africa 2011 crisis during which 

7.642 million people were reached in eight regions. However, in 2012/13, the number 

of beneficiaries decreased by 762,000. This was due to the fact that some were 

transitory food insecure, while the rest must have graduated from the PSNP (Abreha, 

2013). 
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3.2.2: Green Growth in Ethiopia: 

a) Environmental & Resource Productivity:  

Ethiopia‟s contribution to GHG emissions is very low on a global scale. 

Actually the GHG emissions in Ethiopia witness a reduction trend in line with the 

implementation of CRGE strategy. CO2 emissions (kg per 2005$ of GDP) decreases 

form 0.64 in 2000 to 0.32 in 2010.  

Sector-wise, Ethiopia‟s emission profile is dominated by emissions from 

Agriculture and Forestry sectors, contributing 87% of the total; followed by power, 

transport, industry and buildings, which contributed 3% each. 

 

Ethiopia generates most of its electricity from renewable energy, 

mainly hydropower on the Blue Nile. In 2012, over 98% of Ethiopia's electricity was 

from hydropower. Most of the energy needs of Ethiopia are filled by bio-fuels for 

cooking, heating, and off-grid lighting. Renewable energy consumption in Ethiopia 

supply about 93% of the total energy supply while petroleum, including gasoline, 

diesel and kerosene supply less than 7%. 

With regard to resource productivity, measured by DMC/GDP ratio
1
, it has 

improved between 2005 and 2010 by about 33%, meaning that one unit of GDP is 

generated using lower amount of material 

(Material Flow Database).  

 

b) Natural Asset Base: 

Ethiopian natural resources base (land, 

water forest, wildlife and biodiversity), which 

is the basis of Ethiopia‟s economic 

development and food security of the people, is 

under intense pressure from population growth 

and inappropriate traditional farming and 

management practices. During the last years, 

natural asset base in Ethiopia witness a 

stabilized trend in most of its indicators, but 

some witnessed a notable deterioration. For example The area of total forest 

decreased from 14.3% in 1997 to about 12.7% in 2012 (according to FAO database) 

with an average decreasing rate of 1.1%.  

Ethiopia has 12 river basins with an annual runoff volume of 122 billion m3 of 

water and an estimated 2.6 - 6.5 billion m3 of ground water potential. This 

corresponds to an average of 1,575 m3 of physically available water per person per 

year, a relatively large volume. However, due to large spatial and temporal variations 

in rainfall and lack of storage, water is often not available where and when needed. 

The drought is still a major concern in Ethiopia and its economic and social costs still 

not managed. (Awulachew)   

                                                           
1
 Direct Material Consumption (DMC) is defined as the total amount of material directly used in an 

economy, i.e. it equals domestic extraction plus imports minus exports.DMC does not include 
upstream hidden flows related to imports and exports of raw materials and products. 
The ratio of DMC to GDP is used as measure of resource productivity, this ratio is also called: 
Material Intensity Index, it reflects the amount of material needed to generate one unit of GDP.  
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c) Policy response and Economic Opportunities: 

According to a recent study about the environmental taxation in Ethiopia 

(Melese, 2013), tax authority has not introduced environmental related taxes yet, but 

the there are environmentally related taxes in the country. Even though these taxes are 

not mentioned in the tax laws as environmental tax the definition make sure that 

having environmental relevance base categorized those taxes as environmental taxes. 

Those environmental taxes have high contribution to the tax as well as total revenue 

of the country but it needs attention to be more effective in protecting the environment 

as well as generating revenue. 

Conclusion: 

Although Ethiopia had managed to achieve a remarkable growth rate during the 

recent decade, this growth was neither inclusive nor green. Although the 

improvements achieved by the government, the inclusiveness indicators show that the 

fruits of the growth didn‟t trickle down equally to the Ethiopian people. Inequality is 

still widespread vertically and horizontally. Vulnerability to environmental and 

climatic shocks, remains a critical challenge for Ethiopia and especially for its 

agricultural sector growth, and also has a direct impact on food security situation in 

the country given that food production is rain fed. Green growth indicators still 

limited, but the available information show that huge efforts still needed to be done to 

achieve green growth. 
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Abstract 

This study examines the fundamental determinants of bilateral trade flows 

between South Africa and BRIC countries. This is done by exploring the magnitude 

of exports among these countries. The Gravity model approach is used as the 

preferred theoretical framework in explaining and evaluating successfully the bilateral 

trade flows between South Africa and BRIC countries. The empirical part of this 

study uses panel data methodology covering the time period 2000-2013 and 

incorporates the five BRICS economies in the sample. The results of the regressions 

are subject to panel diagnostic test procedures. The study reveals that, on the one 

hand, there are positive and significant relationships between South African export 

flows with the BRICs GDP, the South Africa GDP, the population of south Africa, 

The distance, the language dummy, and South Africa and the BRIC openness .On the 

other hand, the BRICs‟ population the real exchange rate, are found to be negatively 

related to export flows.  

 Key words: South Africa, BRICs, BRICS performance, bilateral trade flows, Gravity 

model, Panel data. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Introduction: 

The role in the global economy of the five BRICS (Brazil, Russia, India, China 

and South Africa) has become increasingly important in the last few years. The 

BRICS make up more than 40 per cent of the world‟s population and had a combined 

gross domestic product (GDP) of over $15 trillion in 2011, more than one fifth of the 

global total. Some $281 billion in foreign direct investment (FDI) flowed to the 

BRICS in 2011, accounting for nearly 20 per cent of global FDI flows (UNCTAD 

Stat, 2013). Despite the global financial crisis, the BRICS have maintained fairly 

stable growth. 

BRICS total trade with Africa is more than trade between BRICS countries. In 

2012, for example, BRICS total trade with Africa was $340 billion, while trade 

between BRICS countries for the same period amounted to $310 billion.  By the end 

of 2012, South Africa‟s trade with BRICS countries represented 19 per cent of the 

country‟s total trade. By the end of 2011, South Africa recorded R4.2 billion ($504m) 

in trade with Russia, R55billion ($6.6bn) with India, R18 billion ($2.2bn) with Brazil 

and R188 billion ($22.6 bn) with China. South Africa ran a trade surplus with Russia 

of R1 billion ($120m) in 2011. South Africa ran a trade deficit with China of R18 
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billion ($2.2bn) in 2011; in the same year, the trade deficits with Brazil and India 

were R6.1 billion ($732m) and R4.9 billion ($588m) respectively.                   

International trade has always been a key factor in the economy of South Africa as 

well as the BRIC nations. However, although many studies examine South African 

export flows and potential with its major partners of trade applying the gravity model, 

only few studies has centered on the investigation and expansion of trade flows 

between South Africa and the BRIC economies by means of trade indicators or 

indices. It follows that the gravity model of trade has been used substantially in 

literature which explores bilateral trade flows between countries. This study fills the 

lacuna that exists in the existing literature review by employing a gravity model 

framework to scrutinize the impact of the economic integration of South Africa into 

the BRIC, with a specific focus on the magnitude of export flows between South 

Africa and the BRIC countries. In addition, this study conducts an econometric 

analysis by using panel data from the period of time 2000-2013. This specific sample 

period is of great importance because it includes years of the BRIC‟s creation and 

South Africa‟s inclusion into this group. The country sample thus contains the five 

BRICS countries. 

The rest of this paper is structured as follow: Section 2 looks at the economic 

growth and trade flows performance of the BRIC nations compared with South 

Africa. Section 3 reviews the existing literature in bilateral trade flows' assessment 

between two or more countries. Section 4 exposes the gravity specifications and the 

estimation methods retained. Section 5 shows and discusses the results. Section 6 

concludes.                                                                                    

 2- The Performance of BRICS: A Comparison with South Africa 

2-1 BRICS Economic Growth Performance: 

BRICS economies represent significant regional and global economic players 

and have a great emerging prospective, given a combined GDP of more than 15 

trillion US dollars (International Monetary Fund, 2013). In addition, they are all 

considered to be the most rapidly growing or newly industrialized nations of the 

world, with a greater number of important resources. South Africa is seen as one of 

the leading countries, as it drives growth and development in the African continent 

(Arora and Vamvakidid, 2005). South Africa accounts for almost 25 % of Africa‟s 

Gross Domestic Product, and 5 % of the continent‟s population (OECD, 2013).  Table 

(1) presents a summary of national accounts of the BRICS countries:                                     

Table (1) : Summary of national accounts of the BRICS  

Gross domestic product (GPD) [current prices/billion US$]  
Countries 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Brazil 657 892 1108 1396 1695 1666 2209 2613 2412 2391 2346 

Russia 260 764 990 1300 1661 1223 1525 1907 2001 2080 1881 

India 477 834 948 1239 1226 1366 1708 1843 1863 1875 2069 

China 1205 2269 2269 3525 4561 5060 6040 7496 8461 9495 1036 

SA 136 258 258 299 287 279 375 417 397 366 350 
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Share of primary industry to GDP(%) 
Countries 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Brazil 5.5 5.5 5.1 5.2 5.4 5.3 4.9 5.1 5.30 5.6 5.6 

Russia - 5.0 4.6 4.4 4.4 4.6 3.8 4.4 3.9 4.0 4.2 

India 25.3 21.6 21.0 21.0 20.4 20.3 21.0 21.6 21.1 20.8 19.5 

China 14.7 11.7 10.7 10.4 10.3 9.9 9.6 9.5 9.5 9.4 9.2 

SA 10.7 10.0 10.7 11.3 12.4 11.8 11.9 12.1 11.6 11.3 10.9 

Share of secondary industry to GDP(%) 
Countries 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Brazil 26.5 28.6 27.8 27.1 27.4 25.7 27.4 27.2 25.4 24.4 23.4 

Russia - 5.0 4.6 4.4 4.4 4.6 3.8 4.4 3.9 4.0 4.2 

India 23.7 25.3 26.1 26.3 25.7 25.2 24.3 29.9 28.9 27.9 27.5 

China 14.7 11.7 10.7 10.4 10.3 9.9 9.6 9.5 9.5 9.4 9.2 

SA 24.5 23.0 21.3 21.3 22.1 21.6 20.9 20.3 20.5 20.9 21.0 

Share of tertiary industry to GDP(%) 
Countries 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Brazil 68.0 65.9 67.1 67.7 67.2 69.1 67.8 67.7 69.4 70.0 71.0 

Russia - 57.0 58.2 59.2 59.7 61.7 61.4 58.2 59.1 60.0 60.0 

India 51.0 53.1 52.9 52.7 53.9 54.5 54.6 48.5 50.0 51.3 53.0 

China 39.8 41.4 41.9 42.9 42.9 44.4 44.2 44.3 45.5 46.9 48.2 

SA 64.8 67.0 68.0 67.4 67.4 66.6 67.2 67.5 67.9 67.8 68.0 

Source :  Rosstat, Statistics of Russia,  BRICS Joint Statistical Publication 2015, p.43. 

From table (1) we notice that the increase in China„s GDP is very impressive, 

from 1205 billion $ in 2000 to practically 10361 billion $ in 2014. India has also 

reached global growth of GDP by increasing from $477 billion in 2000 to $2069 

billion in 2014. Robust growth has been observed in Brazil over the last twenty years 

and, currently, the share of GDP accounts for 2366 billion. The trend of the Russian 

growth has been unpredictable with no consistency; however, Russia‟s GDP has also 

risen from $260 billion in 2000 to 1881 $ billion in 2014. South African economic 

growth shows a positive trend as well GDP has more than doubled. It increases from 

$136 billion in 2000 to $350 billion in 2014. But the growth in this country still 

remains the lowest of the BRICS economies. 

The above table presents also the BRICS economies‟ sectoral contribution to 

GDP. Brazil is considered to be one of the fastest growing economies in the South 

America region in terms of the performance of its GDP, In 2014, 5.6 % of Brazil GDP 

was made up by the primary sector, and 23.4 % is attributed to the secondary sector. 

Tertiary sector has been a vital portion of the Brazilian GDP, owing to its contribution 

of 71 %. For Russia, commodities seem to determine the size of the economy in terms 

of fuel and energy. The secondary and tertiary sectors have also been the two of the 

important sectors of the Russian economy – especially the tertiary sector – which 

have contributed 35.8 % and 60 % respectively of Russia‟s GDP in 2014. As far as 

the growth in India is concerned, the country‟s economy is driven by services, which 

represent more than 53 % of its GDP and has been a predominant source of the Indian 

expansion. In addition, India‟s economy is more diversified, consisting of farming, 

agriculture, industries, and excess services. Industries such as software, IT, and 

pharmaceutical industries are more competitive in India. The contribution of primary 
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and secondary sectors has also promoted rapid growth in India, accounting for 19.5 % 

and 27.5 % respectively of India‟s GDP in 2014. At the moment, China represents the 

second largest economy in the world (the USA is the largest). Among the BRICS 

countries, China is progressively becoming a leading figure in the world economic 

market by means of its largest population and its fastest growing economy in the 

world. The country‟s economic growth depends enormously on the secondary sector, 

with more than 42 % of its total GDP coming from it. Both the secondary and tertiary 

sectors produced around 91 % of the country‟s GDP, while primary sector accounted 

for 9 % in 2014. In terms of the economic performance of South Africa, the primary 

and secondary sectors appear to grow slower than other sectors, contributing about 11 

% and 21 % respectively of the country‟s GDP in 2014. The agriculture sector 

appears not to be the leading sector in South Africa owing to its slight growth as the 

country tends to move towards the manufacturing sector. The manufacturing sector 

has developed, showing its flexibility and potential to take part in the global economy. 

South Africa‟s industrial and services sectors have grown immensely and are 

substantial contributors to the GDP and economic activities of South Africa – their 

combined proportion has accounted for the most economic growth. In 2014, the 

tertiary sector contributed about 68 % of the GDP of the country followed, by the 

secondary sector‟s contribution of 21 %. 

Based on the (IMF) data, Figure 1 shows real per capita GDP in the BRICS , it 

indicates that the value of the real GDP per capita has been growing more rapidly in 

Russia than other BRICS countries after 2000 with an ascending real GDP per capita 

from about 5916.55 US dollars to 9773.53 US dollars in 2013, even though Russian 

economic performance was resilient during 1994-1999. After 2007, China real 

economic performance was impressive and better than Russia‟s, India‟s, Brazil‟s, and 

South Africa‟s; however, the figure shows again that Russia grew and continues to 

grow faster than any other BRICS nations, maintaining its position above all other 

BRICS counties. From   2007 to 2013, China real GDP per capita growth was 

significantly stronger than India, but lower than Brazil and even South Africa. During 

this period, Chinese real GDP per capita increased from approximately 1108 US 

dollars  

Figure 1: Real per capita (GDP), Constant Prices US $, 1994- 2013 

 

Source: Based on International Monetary Fund data 2013 
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to 2170 US dollars. Brazil and South Africa showed negative trends of real GDP per 

capita during 1994-2002, and their level of per capita GDP look weaker. After 2004, a 

positive trend occurred, and this is reflected in the fact that, during 2005-10, Brazil‟s 

real GDP per capita rose from almost 2055 US dollars to 3383 US dollars and South 

Africa‟s real GDP per capita rose from 5297.55 US dollars to 5556.38 US dollars. 

However, in India a low level of real GDP per capita was observed since 1994, and it 

continues to lag behind. Figure 2 reveals that Russia and Brazil have maintained 

higher levels of per capita GDP than the other BRICS economies since 2010, 

especially when these countries experienced positive and significant economic 

growth. However, China, India and South Africa are rapidly catching up. Thus, in 

2013 the value of real GDP per capita is found to be greatest in Russia (9774 US 

dollars) due to its small population as compared to other BRICS economies, followed 

by South Africa (3890 US dollars), then Brazil (2700 US dollars), and then China 

(2170 US dollars). India recorded the lowest real GDP per capita (801 US dollars) in 

2013. 

2-2 BRICS Trade Flows Performance: 

BRICS exports to the international market are significant, and not only 

contribute to the global development, but also play a major role in the prosperity of 

their respective regional economic communities (Szirmai et al., 2012). As for the 

openness of trade, BRICS economies are more concerned with the growth of exports 

as they are also becoming dominant in international trade (Polodoo, 2012). It is from 

this perspective that BRICS intends to become the world economic dominant group 

through trade liberalization. To this extent, although, the BRICS economies are still 

regarded as exporters of natural resources, they are making progress in becoming 

exporters of manufactured goods instead of primary goods (BRICS Report, 2012). 

The strategy of export-led growth especially exports of manufactured goods – the key 

device of growth in China – is well recognized. India has been progressively adding 

the exports of IT services in addition to manufactured goods, while Russian and South 

African exports predominantly consist of resource-based goods and commodities, 

which have contributed to their economic development. Brazil has also exported 

natural resources in addition to some kinds of manufactured goods. Services also tend 

to play also a significant role in the economies of South Africa, Brazil, and Russia, 

while India‟s exports accelerations could be attributed to its high share of the 

agricultural sector (Szirmai et al., 2012). Figure 2 shows the share of exports to and 

imports from Brazil, Russia, India and China for South Africa from 2000 to 2012. 

Within the bloc and the world. Over the past 12 years, the shares of exports to China 

have increased from 1.4 % in 2000 to 11.6 % in 2012. The shares of imports from 

China have increased from 3% to 14.4 % over the same period. 
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Figure 2: South Africa share of BRIC exports and imports 

 

Source:  Republic of South Africa, South Africa Position's in BRICS, Quarterly 

Bulletin, January to March 2013, P.24. 

 

The share of exports to India was 4.3 % in 2012 and imports had a share of 4.5 

%. The shares of exports and imports to Brazil and Russia have not changed much 

over the past 12 years. In 2012, 0.48 and 0.92 % of South Africa‟s exports went to 

Russia and Brazil respectively. The country had 0.20 and 1.% shares of its imports 

from these countries. Imports from Brazil include chemicals, vehicles, machinery, 

iron and steel, paper, ceramics, while those from Russia include fertilizer mixture, 

mineral fertilizers and wheat.  

As expected, after South Africa joined BRICS in 2011, the trade shares 

increased. In 2010, 19 % of South African exports went to the BRICS nations; by 

2012 this share had increased to 20.7 %. The share of imports from BRICS increased 

15.2 % to 17.3 % in the same period. China remains the main trading partner and 

India is showing signs of improving its trade position with South Africa. With this 

information in mind it makes sense why China has a strong interest in South Africa; it 

sees significant trade opportunity in the country. The intensity of SA exports to the 

other BRICS countries in the period under review is reflected in Figure 3. The export 

index is the highest for India, which shows that India has been South Africa‟s most 

important export destination. This perhaps reflects SA‟s strong historical and cultural 

ties with India as well as India‟s strong demand for gold, a major SA product. 

However, the intensity of SA exports to China has also grown steadily since the late 

2000s and is catching up with India, reflecting the strong demand for resources 

connected to the expansion of the Chinese economy.  
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Figure 3: Intensity of SA exports to other BRICS countries, 1995–2011 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Chukwuka Onyekwena et al. ,South Africa in BRICS: A Bilateral trade 

analysis, South Africa institute of international affairs, occasional paper NO.181,April 

2014 , p.12. 

By contrast, the intensity of SA exports to Brazil and Russia remains low, and 

does not show any upward trend. Indeed, in 1995–2012, Brazil and Russia accounted 

for less than 0.4% and 0.1% respectively of SA exports. Figure 4 shows the intensities 

of imports from SA by other BRICS countries: 

 

Figure 4: Intensity of imports from SA by other BRIC countries  

 
Source: Chukwuka Onyekwena et al.,South Africa in BRICS: A Bilateral trade analysis, 

South Africa institute of international affairs, occasional paper NO.181,April 2014 , p. 

14. 

This shows that Brazil was the most important importer of SA goods between 

2000 and 2007, but was overtaken by India in 2008. India‟s emergence is probably 

due to SA‟s rapidly growing demand for its pharmaceutical products. Indeed, India‟s 

share of total SA imports of pharmaceutical products rose from 6.7% in 2007 to 15% 

in 2011. 
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3- Literature Review and Theoretical Framework: 

3-1 Theoretical Framework of the Trade Gravity Model  

When international trade flows are analyzed, economists usually make use of a 

model, known as the gravity model, which was first introduced by Tinbergen in 1962. 

Tinbergen (1962) and Pöyhönen (1963) initially identified specifications and 

assessments on how trade flows are determined, then applied gravity models to 

international trade. It has been extensively used for assessing trade policy implications 

and, particularly recently, for analyzing the effects of RTAs on trade. According to 

this model, trade flows can be explained by factors that capture the potential of a 

country to produce and export goods and services, the propensity of a country to 

import goods and services and factors that either attract or inhibit trade. The basic 

gravity model of international trade is represented as (Keith, 2003); 

(1) 

Where Xij denotes the value of exports between countries i and j , Y is economic 

size (value of nominal GDP), Dij  is the physical distance  between the economic 

centers of countries i and j , K is the Gravitational constant, while α, β and θ are 

parameters, and a priori signs of α and β are positive while θ is negative. Equation (1) 

can be converted into log-linear form as:  

lnXij = ln K + αln Yi + β ln Yj – θ lnDij +δ Z +ε        (2) 

From Equation (2), δZ denotes other factors that may positively or negatively 

affect export flows, while ε is the stochastic term. Equation (2) implies that exports 

are positively affected by the economic mass of the trading partners and inversely 

related to the distance between them. However, additional variables, such as 

population, indicators of cultural affinity, and sharing of boarders are usually added to 

empirical gravity models to elaborate on the economic mass and distance variables 

(Clarete, Edmonds & Wallack, 2002). Hence, the augmented gravity model can be 

specified as: 

Xij = β0 Yi
β1

 Yj
β2 

Ni
β3 

Nj
β4

 Dij
β5 

Aij
β6 

e
ym 

e
u

ij               (3) 

From Equation (3), X ij  is the value of exports between pairs of countries,  Yi  ( 

Yj ) represents the value of nominal GDP of the exporter (importer), Ni  ( Nj ) is the 

population of the exporter (importer), D ij is the physical distance between the 

economic centers of the two countries, A ij represents other factors that could aid or 

impede exports between countries, e 
ym

 is a vector of dummy variables that test for 

specific effects, and e 
u

ij is the error term. 

A higher GDP signifies greater potential supply from the exporting country and 

increased demand in the importing country, leading to a positive effect on exports. 

The impact of the size of the population on exports can be positive or negative 

depending on whether the economies of scale effect are bigger than the absorption 

effect. Distance increases transport costs thereby impeding the flow of exports across 

countries. 

 

3-2 Empirical studies on the gravity model and other trade flows : 

Empirical studies have shown that the gravity model has become the standard 

tool in explaining bilateral trade flows, not only for developed countries, but also for 

many developing countries and African economies, which produce homogeneous 
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goods rather than differentiated goods (Hummels and Levinsohn, 1995). Here the 

study will show some studies which concentrate on the African countries by 

investigating the effects of trade or trade flows in a single country or between multiple 

countries to evaluate further prospective for trade development. 

 Zannou (2010) examined the key factors affecting the intra-Economic 

Community of West African States (ECOWAS) trade flows by the gravity model. 

This model was found to be important in explaining significantly intra-ECOWAS 

trade flows and ECOWAS‟ positive and considerable impact on trade flows among 

States of the economic and trading union. Exchange rates, population, and openness 

of these economies were the major factors determining the volume of the intra-

community trade flows. Adekunle and Wanjiru (2013) assessed the trade flow 

between China and Sub-Saharan Africa (SSA) countries by detecting the impact of 

the variables such as Gross Domestic Product (GDP), distance, foreign direct 

investment (FDI), inflation, exchange rate, and GDP per capita. In addition, the 

examination of trade flow between China and oil-rich SSA Countries was done, using 

the gravity model. The result indicated that SSA countries should improve GDP, be 

able to manage the exchange rates correctly, and, where there is a comparative 

advantage, local production of goods should increase so that they will gain from the 

trade relationship.  

Studies on South Africa and its major partners of trade have usually used the 

gravity model to consider the potential of exports. For example, Eita and Jordaan 

(2011) investigated South Africa‟s exports of woods and articles of woods with the 

use of the gravity model. The paper analyzed the flows of trade between South Africa 

and its 68 major partners of trade for the period 1997 to 2004 within the industry of 

wood products. The paper also incorporated a dummy variable – the English 

Language – in order to encourage exports between countries that have this language 

in common, as well as regional trade agreement (NAFTA, EU and SADC) dummies. 

They adopted the methodology based upon the panel data econometric techniques in 

order to assess the gravity model. They found that the fixed effect model was more 

suitable than the random effect model when determining export flows between 

countries. The empirical results based on the fixed effect model revealed, on the one 

hand, the positive and statistical significance of importer GDP and South Africa‟s 

population on the exports of wood and wood products. On the other hand, the 

relationship between South Africa‟s GDP, importer population, distance and exports 

of woods was negative and statistically significant for all variables except for 

distance. Additionally, the negative outcome of South Africa‟s GDP was inconsistent 

with the expected theory of the gravity model. The country‟s status as a member of 

NAFTA and EU also adversely influenced exports, yet exports of woods were 

growing as a result of South Africa‟s membership with SADC. 

Much work has been done on comparative study of the trade flows between the 

BRICs and other countries, Moghadam (2011), for example, explored the role of 

BRIC countries in the development of Low-Income Countries (LIC), showing how 

the rapid growth of these economies‟ trade has a positive impact on LIC‟s trade flows 

based on the analysis of exports, trade complementarily index, and gravity model. He 

examined the recent progress of trade relations between LIC and BRIC economies, 

analyzed the exports by destination between these countries, and showed how the 

pattern of LIC-BRIC trade is usually explained by the revealed comparative 

advantage method. His paper indicated an intersection between the composition of 

LIC exports and those of the partner country using a trade complementarily index. 
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The gravity model analysis appears to confirm that LIC-BRIC trade complementarily 

is very important for overall LIC exports. The outcome of the study revealed that LIC 

imports from China and India are greater than the impact of Russia and Brazil on LIC 

trade.  Baumann and Ceratti (2012) assessed the trade flows between Brazil and the 

other BRICS countries by identifying the relative importance of revealed comparative 

advantage and the tariffs applied by many countries faced with Brazilian products. 

They also recognized that the tariffs applied by each BRICS country to the products 

of each Brazilian competitor in the neighbour country, were then applied to Brazil‟s 

products in order to provide a general image of the trade relations among BRICS 

countries. The paper also analyzed trade among these nations, based on the markets 

conditions of access to the economies, taking into account the economic influence of 

each BRICS country. 

   Only few studies have been done on the inclusion of South Africa into the 

BRICs, For example, Sidiropoulos (2011) acknowledged the fact that South Africa‟s 

joining with the BRIC economies implied economic opportunities for the country to 

play a significant role in both the African continent and at the global level. Being a 

member of IBSA (India, Brazil and South Africa) and BRICS, South Africa should 

make use of the given opportunities. In addition, SA should also lead foreign 

investment in developing countries in Africa by reducing barriers of trade with the 

purpose of intensifying bilateral trade and investment with the other BRICS 

economies. 

Other studies have been done on the trade linkages between BRIC and South 

Africa, showing how South Africa – and the growing trend of investment and trade in 

the African continent – does serve the BRIC economies. Çakir and Kabundi (2011) 

investigated the trade linkages and shock transmission between South Africa and the 

BRIC economies by applying a global autoregressive model and examining the 

response of trade and output in South Africa when shocks are created by the BRIC 

countries as a bloc, or individual countries. 32 countries were included in the model 

for the period 1995 to 2009. They found that the BRIC-SA trade flows are dominated 

by China, and South Africa‟s most important exports to the BRICs are usually basic 

commodities. Based on the empirical results, real exports and imports shocks from the 

BRIC economies positively and significantly affected the imports and exports of 

South Africa. However, output remained unchanged. 

  Despite the fact that the theory of the gravity model has been relevant for trade 

flows and performs successfully empirically, there are not many detailed studies 

dealing with BRICS‟ international trade flows using the gravity model in order to 

explain the trade patterns between South Africa and other BRICS countries. This 

paper thus intends to conduct the analysis of trade flows between South Africa and the 

BRIC economies, using a gravity model framework with a panel data econometric 

technique to investigate how South Africa is integrated into the BRICs. 

4- Methodology and Data Framework 

4-1 The Model: 

The model specification adopted in this study describes the flows of trade 

between country i and j, which are precisely proportionate to their GDPs and 

indirectly proportional to the distance between them (Equation 1). Conforming to the 

general form of the gravity model where the volume of exports between two countries 

is not only elucidated by their economic extents (GDPs), distance, but also by 

population, and a collection of dummies, generalized gravity model of trade 
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implemented is specified by Equation 3 .The model in log linear form is used for 

estimation purposes in this study and is expressed with the following formulation:   

lnXij= α0 + β1lnGDPi + β2lnGDPj +  β3lnNi + β4 lnNj + β5 lnDij + β6Aij+ εij          (4) 

Where Aij refers to dummy variables such as common language (Lang). 

In addition to the above generalized form of gravity model, an augmented 

gravity equation is also appraised in this study so that some factors or variables that 

may possibly influence trade flows are taken into consideration. The gravity model is 

then extended by incorporating some important variables such as exchange rate (ER), 

openness to trade (Open) and also a dummy variable for the BRICS economies 

sharing a common language (Lang) in order to analyze the flows of trade between 

South Africa and the BRIC nations. The empirical gravity model applied in this study 

is expected to be as follows: 

ln Xij =  α0 + β1lnGDPi + β2lnGDPj +  β3lnNi + β4 lnNj + β5 lnDij + β6 ERij + β7 openi +  

β8 openj + β9langij + εij          (5)                                                                                 

4-2 Data Type and Sources: 

The study used annual panel data on BRICS member countries and for the 

period 2000 to 2013. The use of panel data helps to capture the relevant relationships 

among variables over time, reduces the co- Linearity among the explanatory 

variables, improves efficiency of econometric estimates, and controls for 

unobservable individual heterogeneity and dynamics (Baltagi, 2008). The data 

collection consists of annual export flows, real GDPs, population, real exchange rate, 

distance, openness to trade, and language.  

The dependent variable used in this study is the value of bilateral exports 

measured in U.S. dollars from South Africa to the BRIC nations. They are obtained 

from the. 2013. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 

(Unctad Statistics, 2015). The gross domestic products of the BRICS economies are 

obtained from the UNCTAD (Unctad Statistics, 2015). This variable is in constant 

U.S. dollars. Moreover, population is also contained within the set of explanatory 

variables in order to estimate the market size, which is directly associated with trade. 

Data on BRICS‟ population is obtained also from the UNCTAD. The incorporation of 

exchange rate as an explanatory variable in this analysis is important because an 

appreciation of a country‟s currency decreases its exports by making them more 

expensive and increases its imports since they are cheaper. A depreciation of the 

country‟s currency will cause the opposite effects. This variable refers to the bilateral 

real exchange rate between South Africa and each BRIC country, and is expected to 

have a positive sign. The variable distance between two counties is also included in 

the gravity equation, The data on distance in kilometers between South Africa and 

other BRICS countries was obtained from www.indo.com/distance/index.html (2013). 

The variable openness to trade exhibits the economic integration of a country in 

the global economy and this is computed as the total trade (the sum of exports and 

imports) of a nation along with the world economy divided by its GDP. For instance, 

countries have a tendency to trade more with trading partners that are highly merged 

with the global economy, revealing an overall propensity of nations for external trade 

(Head and Ries, 1998). Subsequently, this variable is deemed to have a positive 

coefficient. Data for BRICS exchange rates and openness to trade are obtained from 
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International Monetary Fund (IMF, 2014) and the UNCTAD(Unctad Statistics, 2015). 

The dummy variables in this study refer to the common language, taking the value of 

one if the same language is spoken or shared by the BRICS countries, and zero 

otherwise. 

 

5- Empirical Results and Discussion 

5-1Estimation Results  
This part presents and analyses the estimated results of the specifications of 

bilateral trade flows between South Africa and other BRICS countries. This is done 

by conducting several diagnostic tests such as fixed effects, random effects, Hausman 

specification, and panel unit root for checking the adaptability and effectiveness of the 

gravity models estimated in this study. In addition, these tests serve to choose the 

most effectual methodology between the pooled, fixed, and random effects 

procedures, and rectify any biases faced by the models so that the estimated results 

from regressions carried out below are well received. Before moving on to the 

performance of the diagnostic tests, flows of exports‟ equations are first estimated 

using the three procedures (pooled OLS, fixed effects, and random effects). 

Table 2 summarizes the empirical results obtained from estimating Equation 5 using 

OLS Pooled, Fixed Effect, and Random Effect Models: 

Table 2 :  Empirical Results 
Variables Pooled Effects 

Model 

Fixed Effects 

Model 

Random  Effects 

Model 

C -107.1405 

-8.541454)) 

-92.37163 

-8.283282)) 

-90.35060 

-9.205225)) 

GDPSA -0.068407 

(-0.010807) 

1.461333 

0.289029)) 

1.166192 

0.257755)) 

GDPBRIC 0.531324 

(0.319343) 

0.124294 

0.093960)) 

0.177630 

0.149938)) 

POPSA 17.87544 

7.237796)) 

20.72123 

7.475386)) 

20.16676 

8.292752)) 

POP-BRIC 0.825181 

(1.853385) 

-0.045789 

-0.085963)) 

0.088728 

0.191107)) 

EXCHANGE RATE 0.135999 

(0.189858) 

-1.105348 

-1.354765)) 

-0.922153 

-1.290371)) 

OPENBRICS 195.3140 

(9.880136) 

45.74525 

1.332991)) 

51.69071 

1.711303)) 

OPEN SA 0.115595 

0.153808)) 

0.369605 

0.612620)) 

0.338073 

0.626079)) 

LANG -0.017996 

(-0.123429) 

----------  -0.147894 

-1.128317)) 

DISTANCE 6.028158 

6.080845)) 

--------- 0.191088 

-1.254515)) 

R-squared 0.941036 0.965261 0.890028 

Adjusted R-squared 0.927071 0.954646 0.867469 

F-statistic test 67.38441 90.93587 39.45437 

- The T-statistics are in parentheses.  

- Source: Author‟s calculation from Eviews 8.     
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5-2 Diagnostic Tests  

 Before selecting the most efficient method and examining the estimated results 

of the panel regression in accordance with the best appraisement technique in this 

study, there are some diagnostic tests are required. Adhering to this requirement 

ensures that the estimated regressions portraying bilateral trade flows between South 

Africa and other BRICS countries will no longer be biased and their coefficient 

estimators accurately elucidated. 

5-2-1 Hausman specification test: 

To select the most appropriate model, The hausman test was applied to check 

whether the fixed effects model was more efficient than the random effects model. 

This would be true if the null hypothesis of no correlation between the individual 

effects and the regressors was rejected. In addition, it is imperative to compare the test 

statistics calculated against the chi-square critical value. Table 3 shows the results of 

this test. The results of the Hausman specification test carried out in Table 3 

demonstrates that the test statistics are lower than the critical values at the significant 

level 5%,  suggesting exogeneity of the BRICS regressors. The null hypothesis thus 

could not be rejected. In other words, there is no correlation between individual 

effects and any regressors in the gravity equation analyzing BRICS flows of trade. In 

addition, when the null hypothesis is not rejected, it is important to note that the 

random 

Effects model is favored over the fixed effects model. However, in this study 

the random effects are absent in the gravity equation analyzing the BRICS‟ export 

flows. Therefore, the fixed effects model is preferred over the random effects model, 

because of the heterogeneity across BRICS cross-sections acknowledged by this 

model when estimating these countries‟ specific effects. For that reason, in this case 

study, the fixed effects model appears to be relevant for BRICS analysis in view of 

consistent parameter regressions‟ estimation.  

Table 3: Hausman test results  
Test Summary   Chi-Sq.Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 0.325224 8 1.0000 

Source: Author’s own calculations from Eviews 8 

5-2-2 Panel Unit root test.  
To investigate the stationary of panel data in each BRICS cross-section, the unit 

root test are performed, following the procedure described by Baltagi (2008). In 

addition, this test is required to investigate whether or not there is a feasibly 

cointegrated relationship between variables. Moreover, the panel unit root test  

could not check the stationarity of distance and common language referring to dummy 

variables, as they are fixed and time unresponsive. It follows that both tests are 

compared with the critical values. 

We have taken the natural log of all variables in order to avoid the possibility of 

biased results emanating from a likely existence of unit roots in the variables under 

study, so the south Africa exports , GDP, population ,and exchange rate  become 

stationary. Then we have taken the first difference for BRIC GDP, population, South 

Africa openness, and BRIC openness. All the variables became stationary. 
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Table 4: Panel unit root test 
Series LLC Prob. ADF – Fisher PP-Fisher 

Exports -1.70121 0.0445 - - 

GDPSA -2.94409  0.0016  5.20080  3.90662 

GDPBRIC -2.47055  0.0067  14.6024   21.1613 

POP BRICS -3.75367  0.0001  21.7994 58.9127 

POP-SA -15.6615  0.0000  67.2474 93.1185 

OPENSA -5.00010  0.0000  22.0814 62.4525 

OPENBRICS -5.25983  0.0000  27.1206  4.97650 

REALEXCHANGE 2.20605 0.9863 0.69648  0.44461 

Source: Author’s own calculations from Eviews 8 

5-3 Discussing the Fixed Effects Estimation Results: 

After performing the diagnostic tests presented above, a panel of trade analysis 

with a fixed effects model for BRICS countries is conducted. This is because of the 

fact that the random effects model did not acknowledge heterogeneity in the BRICS 

cross-sections. 

Table 2 indicates that all coefficients are statistically significant, aside from 

South Africa‟s GDP, South Africa openness, and the population of the BRIC 

countries. This means that they have an impact on the flows of trade between South 

Africa and the BRIC nations. In addition, as reported by the regression results, all 

coefficients appear to have the expected signs, which do not contradict with the theory 

of the gravity model, except for the real exchange rate.  A 1% growth in the BRIC‟s 

GDP increases exports flows from South Africa to the BRIC nations by 0 .124%. 

South African GDP has a positive coefficient on the export flows between the country 

and the BRIC economies. This is in agreement with the theoretical expectations. With 

regards to the population variable, the coefficient in South Africa exhibits a positive 

and significant sign on trade flows displaying that the country expands its exports 

when its population rises by reason of economies of scale. For instance, South 

Africa‟s bilateral exports with the BRIC countries increase by approximately 21% as 

South Africa‟s population grows by 1%. This result is coherent with the gravity model 

assumption that states that volumes of trade rise together with an increase in market 

size. In addition, bigger markets tend to produce more goods and services for exports, 

which, in turn, lead to the increase of demand for importing goods. 

The BRIC‟s population has a negative and significant coefficient, displaying 

that they are negatively related to the bilateral flows of exports between South Africa 

and the remaining BRICS countries. This implies that the growth in the BRIC‟s 

population will lead to the expansion of their local markets, thus creating a greater 

magnitude of self-sustenance and, as a consequence, there will be no exigency to 

trade between them. These results are in conformity with the expected theories. 

As can be seen from the estimated results in Table 2, the coefficient value of 

real exchange rate is found to be statistically significant and carries a negative sign 

(not the expected sign). The negative coefficient of exchange rate might be attributed 

to the fact that South Africa‟s bilateral flows of exports with other BRICS nations rely 

upon its currency appreciation, which is described by an increase in its real exchange 

rate. This implies that the appreciation of the South African Rand against the BRIC‟s 

currencies discourages bilateral exports from South Africa to the BRIC countries and 

worsens their trade relations to a maximum level. From this estimated regression‟s 

outcome, it is clear that 1% currency appreciation leads to (while holding other 

explanatory variables constant) a 1.1% decline in South African exports to the BRIC 

countries.  
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As shown in Table 2, the South African openness variable has the expected 

positive sign, but is found to be statistically insignificant. This means that this 

variable seems not to have an effect on the flows of trade between South Africa and 

the BRIC countries. The coefficient of the openness variable for the BRIC countries 

has the expected positive sign. This implies that South Africa trade with all other 

BRICS nations is presumably going to considerably improve, together with trade 

barriers‟ liberalisation in the BRIC countries.Furthermore, the overall performance of 

the model, for instance the goodness of these models‟ fit, appear to be extremely 

positive, with an R-squared of 0.95. This means that the gravity equation used in this 

study are proficient in explaining more than 90% of the variances in bilateral exports 

between South Africa and the rest of the BRICS nations (the dependent variable). 

 Moreover, it is evident that the fixed effects model does not seem to be able to 

administrate time-invariant variables such as distance and the dummy variables 

(language) by reason of perfect multicollinearity and lack of variations inside of these 

variables. This is owing to time insensitivity. Because of this, a separate regression, 

with individual fixed effects as the dependent variable and distance and dummy 

variable (language) as the explanatory variables, needs to be conducted, so that these 

variables may be estimated in the second step (Zarzoso and Lehmann, 2003). The 

results of the second-stage estimation are presented in Table 5 below. 

Table 5: Second stage results: fixed effects regressed on dummies 
Variables Coefficients 

Constant -307.979 (-24.36) 

Distance 34.792 (24.65) 

Language Dummy  18.391 (23.92) 

- The T-statistics are in parentheses  

- Source: Author‟s calculation from Eviews 8. 

 

From the estimated results of Table 5, the variable distance has a significant and 

positive effect on South African trade flows with the BRIC countries. This is not in 

line with the theory of the gravity model, because the long geographical distance 

between South Africa and the BRICs should raise transportation costs and therefore 

affect flows of trade negatively. This positive coefficient can be attributed to the fact 

technological innovation and progress has been promoted in South Africa, making the 

geographical distance less important. For instance, the development of information 

and communication technology as well as the use of internet amplifies the flows of 

exports among BRICS economies, since they diminish all transaction and 

transportation costs involved by South African trade with the BRIC nations. The 

language dummy variable displays the expected positive sign and is found to be 

significant. This implies that the BRIC nations, where English is the official language, 

is influential in increasing South African flows of exports to the rest of the BRICS 

group. 

   

6- Conclusions and Policy Recommendations: 

6-1 conclusions 

This study examines the magnitude of trade flows between South Africa and the 

BRIC countries. A comparative analysis is conducted in Section Two in terms of 

these countries‟ performance in economic growth,  and trade flows,  in order to 

observe changes they have created in the global economy and how they have 
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contributed in the main sectors of their economies. Among BRICS countries, China is 

found to be the most prominent in this group in terms of economic growth and trade 

flows. In addition, China represents an emerging economic market with a high rate of 

economic growth and a great prospective for imports and exports. South African 

economic performance is lower than that of other BRICS countries. South Africa 

imports more from than exports to the BRIC countries. 

Section 3 of the study represents a theoretical analysis of the gravity model 

which reveals its capacity to explore the magnitude of trade flows between two or 

more countries, regardless of its unsatisfactory theoretical foundation. Empirically, 

most studies have used the gravity model to determine factors and potential of trade 

(exports) flows. However, few studies have examined the patterns and magnitude of 

trade flows between South Africa and the BRIC economies. This study thus addressed 

this deficit in the existing literature by applying the gravity model for BRICS. 

Furthermore, the study uses panel data econometrics technique, in preference to 

cross-section data technique, due to biased results and lack of heterogeneity‟s control 

that the latter may produce in the context of the gravity model. Data used in this study 

is as follows: annual export flows, real GDPs, populations, real exchange rate, 

distance, language, and openness to trade. These variables are chosen to specify how 

bilateral trade flows are determined between South Africa and other BRICS countries 

in view of the South African economic integration into the BRICs. Based on data 

availability, this analysis covers a sample period of time 2000-2013.  

The empirical part of this study is presented in section Five, which represents 

and analyses the main findings of the study. Moreover, the fixed effects model 

approach is employed as suggested by the results of the diagnostic tests, instead of the 

pooled method, as it prevents the omission of appropriate variables (for instance, the 

heterogeneity bias). It is also important to note that this estimation technique allows 

for the acknowledgement of BRICS countries‟ specific effects, controlling for 

unobserved meaningful variables. The empirical findings were consistent with the 

previous expectations. The main determinants of trade flows between South Africa 

and the BRIC are GDP , population ,  openness, language  and distance. In addition, 

the overall performance gravity equation is extremely good in describing on average 

95 % of the variation in bilateral exports among BRICS emerging economies. It 

follows that the GDP of South Africa, the BRIC‟s GDP , the language dummy, the 

population of south Africa , the openness of south Africa and BRIC, and the distance 

are found to be positively related to bilateral exports from South Africa to the BRIC 

emerging economies. This implies that the rise in the above-mentioned factors is the 

reasons, which contribute to the increase in trade flows during the time period under 

study. 

6-2 Policy Recommendations: 

As a consequence, South Africa should promote policies that permit necessary 

and increased labour market flexibility as its population should be expected to 

increase. Policies that lead to the exceptional advancement of the domestic economy 

through trade liberalization are indispensable in each BRIC country. South Africa 

should improve policies that make distance less important in its trade flows with the 

BRIC countries by investing more on advanced and efficient communication devices 

as well as infrastructure in the country. South Africa should also encourage policies 

that facilitate the country to gain more access to international markets such as other 

the BRICS countries, in order to accelerate its economic development progress, 
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regardless of the consumption market or market size‟s growth. In addition, market 

access for exports should be extended in South Africa so that its trade with the BRIC 

economies would be strengthen. South Africa should adopt further policies that 

liberalize trade by reducing many restrictions in the regulations related to trade, such 

the exchange control regulation. Policy makers in South Africa need to pay particular 

attention to the export-oriented trade system so that the country would tend to export 

more to than import from BRIC nations. In addition, policies that result in the 

depreciation of the Rand against the BRIC‟s currencies are required, in order to 

promote these countries‟ exports. However, this will be successful if the embedded 

structural constraints in the South African economy are eradicated.  

        It is also important to note that because of the BRIC countries‟ large populations 

policies that restrain population‟s growth should be promoted in these countries,    

otherwise, if the populates grows, there would no need to trade between South Africa 

and the BRIC countries.  

Moreover, these findings provide information that may be employed by BRICS 

policy makers to generate pragmatic trade policies for further economic growth and 

investment prospects. This might contribute to the analysis of how trade flows 

between South Africa and the BRIC countries have altered after the period of time 

used in this study and how this has affected primary sectors of their economies as well 

as the global economy. It would also be interesting to scrutinize how these bilateral 

trade flows have influenced trade relationships for different parts of their respective 

regions. The type of research could be of great interest for policy makers from the 

BRICS countries who may have the intention to expand rate of exports in the future. 
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  السنوي الدويلتوصيات املؤمتر 

 أفريقيا: آفاق جديدة

 5102مايو  52-52

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًعلىًصعيدًالتواصلًالمصريًوالعربيًاألفريقيً-أولًا
على االميان باالنتماء إذل أفريقياا   يينتنشئة األجيال الصاعدة من الباحثين والمتخصصين والدبلوماسضرورة ( 1) 

 على أساس األخوة األفريقية ووحدة اذلدف وادلصري.  األفريقيوتأكيد العمل على بنائها وتنميتها وفًقا لقواعد التكامل 

  وحاو  النيال  والر ار توسيع دوائر التعاون بين الدول العربيةة واألررقييةةم مةع ءقةهم ة ميةة لاسةة لل ةودان( 2)
 ر ورر  أفريقيا. األمح

ىاا ا الصاادم  أمااا القااا ة ووحاادة  يف  ومااا العناااويا ادلق حااة ةررقييةةا رةة سةةيا ة توجةةض واضةةا لل ياسةةة المصةةرقة ( 3)
 وسالمة موذلا  والتنمية ادلستدامة دلقد اهتا وىف الصدا ة منها التنمية الرشرية . 

 : ائل شتى منهاتدعيم التواسل مع األشيام وتأكيد  وقة ةررقيية جامعة بوس( 4)
 إعامة كتابة تا يخ العالقات ادلصرية األفريقية  وتوحيد كتاب التا يخ واجلغرافيا على مستوى القا ة. -أ

 سلتلف مراحل التعليم. يفادلقر ات  يفتضمني موضوعات متعلقة بالقا ة األفريقية  -ب
 تنشيط حركة ال مجة ما العربية إذل اللغات األفريقية والعكس.  -ج
 إنشاء قناة فضائية مصرية للقا ة األفريقية  باللغات األجنرية واألفريقية.  -م
 احلضااا يتؤكااد الاا ابط  الاايإصاادا  ادلوروعااات وإنتاااج األفااالم السااينمائية والوربائقيااة والاا ام  ا عالميااة  يفالتوساا   -ه

   ووحدة ال اث وادلصري. والشعيب والثقايف
 الص ف ادلصرية. يفا ختصيص صف ات عا أفريقيا ورعوهب -و
 إطا  تعزيزه اذلوية األفريقية دلصر.  يفالشيخ أنتا جوب   السنغارلإعامة قراءة أفكا  ادلفكر  -س
   ما خالل ما يلى: ادلصريخلق حالة ما الوالء ألفريقيا لدى الشعب  -ح
 . بوع مصر ختلد ذكرى القيامات والقضايا األفريقية يفإقامة نصب ت كا ية ومتاحف  -ط
ادلوااا ات ادلصاارية  وادلكترااات العامااة  وادلسااا ح ومو  األوباارا باساام الرمااوي األفريقيااة  وتأساايس  يفختصاايص قاعااات  -ي

 شلرات لألفا قة بادلوا ات ادلصرية. 
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  باعترا ىااا أكثاار قااوة واسااتدامة مااا العالقااات بااني الن ااب تعزقةةز العهتةةات الشةةعبية المصةةرقة والعربيةةة األررقييةةة (5)
تتعر  ذلا. ويت قق ذلا  ماا خاالل عادة أماو  لعال  اليتتقلب موماً ترعاً للتوو ات السياسية واأليمات  الي احلاكمة 
 أذنها: 

 ترامل ييا ات الوفوم الشرابية والنسائية والنقابية واحلزبية.   -أ
 مصر وأفريقيا.  يفإحياء ال ابط بني الور  الصوفية  -ب
ميكااا أن ققااق  الايرية واألفريقيااة  ومهرجاناات الفنااون الشاعرية وادلوساايقى األفريقيااة  تنظايم الفعاليااات الثقافياة ادلصاا -ج

تواصاااًل بااني الشاااعوب األفريقيااة يتزاااوي حاااواجز اللغااة وسااوء الفهااام وادلااد كات الساالرية ادلتراملاااة  تأكيااًدا لااروح التواصااال 
 وا خاء. 

 : تطوقر الرسائل الثيارية واإلعهمية الموجهة ألررقييا( 6)
ياااديا معظااام راااعرها با ساااالم  ميكاااا ال كياااز علاااى تعزياااز منظوماااة القااايم ا ساااالمية  والتفاعااال  الااايبالنسااارة للااادول  -أ

 . ا لك وين  ومعم برام  التعليم والتعلم األفريقي العريب والديين احلضا ي
 ادلصاااري  وإبااراي الاادو  يقااياألفر  -العااريبأمااا الاادول إلااري ا سااالمية  فاايمكا ال كيااز علااى قااايم الوحاادة والتضاااما  -ب

 تعزيز الوحدة األفريقية  ومواجهة سلاطر العودلة على اذلويات احلضا ية العربية واألفريقية.  يف والعريب
   بغر  نشر ربقافة السالم وكشف الفسام.  األفريقيمعم حرية واستقالل االعالم  -ج

 ه العناصر ما يلى: وما أىم ى  تفعيل عناسر اليوة الناعمة للدولة المصرقة:( 7)
 يعت ىا كثري ما ادلفكريا األفا قة مرجعية لل ضا ة األفريقية.  الي  الحضارة الفرعونية -ة
العادل  وأنو يورح دنوذجاً إسالمياً معتداًل  يتالءم م  ادلسلمني  يف  باعترا ه أ ف  مؤسسة مينية سنية الشرقفاألز ر  -ب

 األفا قة.
نشااار  يفكرااري كااان ذلااا فضااال    والااايالعااادل   يفواحااادة مااا الكنااائس األصااالية األ بعااة تعااد  الاااي  الكني ةةة اليبطيةةة -ج

 أفريقيا يفادلسي ية 
 الاايرنااب أن تغوااى فروعهااا العواصاام وادلاادن األفريقيااة  وأن تتعاادم بروتوكااوالت التعاااون  الااي  الجامعةةات المصةةرقة -د

 ب وعقد ادلؤرمرات ادلش كة.تربوها باجلامعات األفريقية وتشزي  ترامل الر وث والوال

  ذا الشأن:  ر التنظيمات اإلتليمية األررقيية: ومن الميترحات  ر تفعيل دور مصر  ( 8)
 كلما أمكا.   الرئاسيادلؤرمرات الدو ية لتل  التنظيمات إذل ادلستوى  يف المصريم توى التمثيل  ف   -أ

يا الدولياة  مثال مفاوضاات احلاد ماا االحترااس احلاارا ى  بشاأن القضااا المفاوضةات رة المواتةف األررقييةة تعزياز  -ب
وادلفاوضات ادلتعلقة بت فاي  وجدولاة الاديون األفريقياة  واالصارا  علاى ادلوالراة ققاو  القاا ة وتعويضاات ماؤرمر باا يس 

 مليا  موال (.  011نيابة عا القا ة ) السيسيعرضها الرئيس عرد الفتاح  الي
  مثال جناوب أفريقياا  ونيزريياا وإربيوبياا  واوااء  وح ادلنافساة  الدول األررقيية المحورقةةإقامة عالقات متميزة م   -ج

 وتأكيد  وح التكامل والتعاون.
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وذلا  وفاق     رلال الشئون السياساية يفيف سلتلف اجملاالت وليس فقط  مصر يف عيد المؤتمرات األررقييةتكثيف  -م
  والتواصال ما   األفا قة يف مجي  اجملاالت إذل مصر للتعرف علاى إمكاناهتاا خوة متكاملة تؤمى إذل قدوم كرا  ادلسئولني

 قياماهتا.

  ذا اإلطار:  ر تدعيم العهتات االتتصادقة مع الدول األررقيية: ومن الميترحات المهمة  ( 9)
 أخرى. بني القاىرة وادلدن ادلصرية ما ناحية والعواصم األفريقية ما ناحية  لطوط جوقة مباشرةرتا  -أ

   بدءاً ما السومان وليريا  ومنهما إذل مول أفريقيا األخرى. األفريقيتربط بني مصر ومول اجلوا   طر  بريةإنشاء  -ب
 العواصم وادلدن األفريقية.  يف رروع للبنوك المصرقةإنشاء  -ج
 على القا ة األفريقية.      ادلصري انفتاح اليطاع الخاصتشزي   -م
 أفريقيا.  يفيتم جتديدىا بشكل مستمر خاصة بفرص التزا ة واالستثما   انات متكاملةبي توفري قواعد -ه
وإلري ذل  ما التكاليف عا كاىال الصاناعة ادلصارية  لزياامة قاد هتا علاى ادلنافساة  ةعبام الرسوم والضرائبختفيف  -و
 األسوا  األفريقية.  يف
ل ورااا ا وإلريىاااا( بصاااو ة مالئماااة وأساااعا  مناسااارة )معاياااة وإعاااالن وتساااويق ونقااا الخةةةدمات التصةةةدقرقةتةةةورير  -س

 للمصد يا ادلصريني. 
 أك  ما خالل إقامة معا   مائمة للمنتزات ادلصرية.  جهود تروقجيةب ل  -ح
 أفريقيا.  يف ادلصري التجاريمكاتب التمثيل ييامة عدم  -ط
 وأطر مؤسسية لتسوية ادلنايعات التزا ية.   يئات تحكيمإنشاء  -ي
مصار  ااا  يفالر ر األمحار وأساوان  وزلافظيبني واليات رر  السومان الثالث  منطية للتجارة الحرةنشاء قث إ -ك

 ميهد لتوسي  تل  ادلنوقة لتشمل ا ي يا أيضاً.

 ألررقييا: المصري الفن تطوقر سياسة الدعم  ( 11)
واألىداف  واألنشوة  وادليزانية  والتوقيت  ألفريقيا  تكون زلدمة الرسالة   الفين لطة متكاملة لتيدقم الدعموض   -أ

 فيها.  ادلصريوالتقييم  م  ييامة سلصصات الوكالة ادلصرية للشراكة ما أجل التنمية ومعم مو  اجملتم  
  الغا ائيباحلياة اليومياة لألفا قاة  مثال التعلايم  واألماا  اليضاقا وثيية الصلةتركيز برام  ادلساعدات والدعم على  -ب

 ة الص ية. والرعاي
رلاالت تد يب ادلعلمني  يفقام يا على إيصال  سائل التضاما ادلصرية إذل الشعوب األفريقية  لبرام مؤ لينإيفام  -ج

 وا عالميني واحلرفيني  وتووير إنتاج احملاصيل الغ ائية  وتقدمي الرعاية الص ية. 
 ى ا ا طا :  يف  وما أىم الشركاء الربيالثتفعيل التعاون م  ادلاحنني الدوليني ع  برام  التعاون  -م
 )جايكا(.  الدورلالوكالة اليابانية للتعاون  -ه
 .وكالة ادلعونة النرورنية )نو ام(  -و
 . منظمة األمم ادلت دة للتنمية الصناعية )يونيدو(  -س
 .األفريقيبن  التنمية  -ح
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 تطوقر سياسة المنا الدراسية والتدرقبية لألرارتة:  (11)
  مثل الوب واذلندسة والز اعة والعلوم  با ضافة إذل العلوم العلوم التطبيييةتح اجملال أمام الوالب األفا قة لد اسة ف -أ

 األمنية والعسكرية.
 اجلامعات ادلصرية. يف لهلتحاق بالدراسات العلياإتاحة الفرصة للوالب األفا قة  -ب
أفريقياا  وىاو ماا يعال بالضارو ة أن يكاون ماا  يف ادلصاريز الادو  مراعاة مدى قد ة الوالاب أو ادلتاد ب علاى تعزيا  -ج

 رلتمعو.  يف الفاعلةالعناسر 
 تقل جداً عا تل  ادلقدمة للوالب.  والي  للطالباتتقدمي ادلنح  يفالتوس   -م
 ة.    اا يتناسب م  ادلرعوربني األفا قوم تجدات العصرادلراجعة ادلستمرة للمناى  الد اسية  لكى تتسق  -ه
جتعال الواالب  الايتواجو الدا ساني  ماا  ساوم م اساية وإقاماة وإلريىاا ماا العوامال  الي المشكهت اإلدارقةت ليل  -و

 مصر.   يفزنزمون عا الد اسة 
 جنوب السومان.  يف بوع القا ة األفريقية  على إلرا  فرع جامعة ا سكند ية  يف رروع للجامعات المصرقةإنشاء  -س
  حيااث إن قصاار الد اسااة يصةةوى إللحةةاق طةةهب مصةةرقين للدراسةةة بجامعةةة اليةةا رة رةةرع الخرطةةوماأل ميةةة ال -ح

 مولاايادلاارام ققيقااو ماا  أبناااء  العلماايوالترااامل  الشااعيببااالفرع علااى طااالب السااومان وجنااوب السااومان ال زنقااق التواصاال 
 السومان.  

ما  الواالب وادلتاد بني بعاد التواصال  قاة  واساتمرا  ماا الواالب األفا الجامعةات المصةرقة لخرقجة روابط إنشاء  -ط
 عومهتم إذل بالمىم. 

 يفحلضاااو  ادلااؤرمرات العلميااة والفعالياااات الثقافيااة والسياسااية والشاااعرية  مو يبشااكل  دعةةوة الخةةرقجين المتميةةةزقن -ي
 مصر.

 ةررقييا:  ر ءنشام  يئة عليا لتن يق الجهود المصرقة  ( 12)
    وتتر   ئاسة اجلمهو ية بشكل مرارر.  المجلس األعلى للشؤون األررقيية  ى وميكا أن تكون قت مسم -أ

شلثلااني عااا سلتلااف الااويا ات واذليئااات واجملااالس واالقااامات ادلصاارية احلكوميااة واألىليااة ضاارو ة أن تضاام ىاا ه اذليئااة  -ب
ريقياااا  ومتابعاااة ومراقراااة تنفيااا  ىااا ه أف يف ادلصاااريصاااياإلة اسااا اتيزية متكاملاااة للوجاااوم والت ااارك ادلعنياااة بأفريقياااا  وذلااا  ل

 إطا  خوط تفصيلية. يفاالس اتيزية 
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ًحوضًالنيلًفيمواجهةًاألزمةًالمائيةًتوصياتًً-ثانياًا

 رلال ادلياه.  يفلبرام ال ودان ومصر واثيوبيا وجنوب ال ودان التعاون بني  (1)

أجال تساوية األيماة  وذلا  باالت رك ماا  ادلصاري تشكيل ررقق عمل متكامل تحة  اإلشةراا المباشةر للةرئيس (2)
  إذ أن ضيق الوقت زنرم مصر  فاىية االنتقال ما مسا  آلخار علاى التواييالعاجل على سلتلف ادلسا ات ادلتاحة على 

 .ال ميكا مقا نتها بادل اطر النامجة عا إنشاء السد التوايي. كما أن تكلفة الت رك على التوارل

علاى اجلواناب الفنياة وا جرائياة إذل طارح مراام ة   باالت ول ماا ال كياز  ةد النهضةةتطوقر المفاوضات المتعليةة ب( 3)
إربيوبياا علاى حسااب األماا  يفسياسية راملة تقوم على مردأ )ادلياه مقابال الواقاة(  واحلارص علاى أن ال تصارح التنمياة 

 .الدورلامل وفقا للقانون احلياة والوجوم وضمان نصيرهم الع يف  واحملافظة على حق ادلصريني ادلصري ادلائي

تضةةاقا اليةةارة مثةةل ليبيةةا والصةةومالم والمحارظةةة علةةى وحةةدة وسةةهمة الةةدول األررقييةةةم  يف ادلصاارياالخنااراط  (4) 
 . األررقيالجوار وحوض النيل واليرن  ر سيما ال

العااامل مااا  ادلصااريقضااايا ادليااه  لكااى تعاار  ادلوقاف  يف  تضاام خنراة مااا ادلت صصااني رةةرق عمةةل مصةةرقة تكاويا (5)
  علاى أن ادلادينالعاام ومراكاز األقااث واجلامعاات ومنظماات اجملتما   الرأيقضية سد النهضة  وبيان أخوا  السد أمام 

 يواكب ذل  قركات ما جانب الروابط واجلاليات ادلصرية باخلا ج. 

ت األمريكياة الداعماة لادول يف خلق تواين م  السياسا العهتات المصرقة المتميزة مع الصين وررن ااستثما    (6)
ادلناااب   وإقناااع مول االقااام األو ويب بسااالمة ادلوقااف ادلصااري  خاصااة أن فرنسااا تتمساا  ارااامئ القااانون الاادورل بشااأن 

 قضايا ادلياه.

رملاا  عالقااات  والااي  العااريب ا قليماايالنظااام  يفالفاعلااة  مةةن جانةةب اليةةوى المصةةرية ميةةة تعضةةيد الموتةةف ( 7)
ة م  إربيوبيا  ومنها ا ماا ات العربياة ادلت ادة والساعومية والكويات  عا  طارح مراام ة سياساية رااملة حلال اقتصامية متميز 

رمويل السد  وتقدمي حوافز جتا ية واستثما ية  ربيوبيا  بشرط تعديل مواصفات السد وحزم  يفاأليمة  تقضى اساذنتها 
 احلااد األمع. علااى أن يقاباال ذلاا  امتيااايات جتا يااة واسااتثما ية الت اازيا وعاادم ساانوات ادلاالء  اااا يقلاال ةربااا ه اجلانريااة إذل

  تقدمها مصر حللفائها ما مول اخللي .

 الرالم  واالستفامة ما ادلياه اجلوفية ادلتاحة.  يف الريترشيد االستخدامات المائية المصرقةم وتطوقر منظومة  (8)
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ًواألمنيًالعسكريالمجالًًفيتوصياتًً-ثالثا ً

إعامة تأىيل القوات ادلسل ة ادلرام ة بكل ما السومان وليريا والصومال  و   يف جهود المصالحة الوطنية يفة ادلساذن (1)
ك ا إعامة تأىيل مرفق العدل والقضاء  وتأىيل الرنية و واألجهزة األمنية  وتقدمي اخل ات القانونية والتشريعية الاليمة  

 األساسية  ومعم جهوم ا إلاربة ا نسانية. 

 . اللييبليريا وموالرة الدول العربية واألفريقية بالوقوف إذل جانب الشعب  يف األجنب التدلل استنكا  ( 2)

 حو  النيل . يفف  النزاعات القائمة  يف التعاون بين ال ودان ومصر (3)

قتصامية   على أسس ومعايري ا تنمية المنطية المحيطة ببحيرة ال د العاليستهدف  اس اتيزيترل سلوط  (4)
 وبيئية وعمرانية تتوافق م  الوراي احمللى. 

ادلصرية بأفريقيا ما ادلشروعات الز اعية  وادلزا ع السمكية  وتعليب األمساك  دعم المشروعات التنموقة( 5)
 وتصديرىا  فضالً عا ادلشروعات الصناعية والسياحية اخلدمية األخرى. 

 ما خالل: مواجهة التهدقدات األمنية( 6)
مصاار  يف الااوطينعلااى احلاادوم ادلصاارية السااومانية  بالتنساايق بااني قواااع األمااا  الةةدورقات األمنيةةة المشةةتركةتكثيااف  -أ

 . السوماين الوطين األمينوجهاي 
 العناصر األمنية القد ة على توجيو الضربات االستراقية.   كسابوالتتر    بأحدث ةجهزة الرسداالستعانة  -ب
وتكثيف برام  التد يب دلواجهة عمليات التهريب  حىت ال ينتقل إذل  ات الشرطة ال ودانيةتدر  زقادة يفادلساذنة  -ج

 واليات السومان األخرى. 
التهرياااب ومنااااطق إقاااامتهم  وراااركات  يف  وموربقاااة  تضااام أمسااااء العناصااار الضاااالعة تاعةةةدة بيانةةةات حدقثةةةةإعااادام  -م

 .   مو يالعالقات فيما بينهم  م  قديثها بشكل 
  وكاا ا علااى مسااتوى تسااليم واليضةةائ  التشةةرقع الم ةةتوقين ساايق بااني مصاار والسااومان وإ ي يااا وإربيوبيااا علااى التن -ه

 اجملرمني  دلواجهة عمليات التهريب واالجتا  بالرشر.  
 لتنمية مناطق احلدوم ادلصرية السومانية. عريبإنشاء صندو   -و

الر ر األمحر  واحلرص على ادلشا كة فيها  مىت كان ذل   يف اإلتليم رسد ومتابعة الترتيبات الخاسة باألمن ( 7)
 ى ا الشأن:  يفزنقق ادلصاحل الوطنية ادلصرية. وما ادلق حات 

ال ى يراقب رواطئ الصومال وخلي  عدن  وال ى يضم  الدورلالت الف  يف مشاركة اليوات البحرقة المصرقة -أ
 مثانية وعشريا مولة ما سلتلف مول العادل.

 .اللوجيسيالصومال  أميصوم   وذل  ع  توفري الدعم  يف األفريقي عملية االقام يف كة ادلشا -ب
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ى ا  يف  وما اجلهوم ادلهمة اخلليزيلدعم الصومال اقتصامياً  يستفيد ما  أس ادلال  موس  عريبقيامة قالف  -ج
 الشأن استضافة مؤرمر للماحنني  لتقدمي الدعم إذل الصومال.

  خاصة إسرائيل وإيران وتركيا وقور  حيث تثرت اليارة ر ة تحركات اليوى اإلتليمية المنار ة رسد ومتابع( 8)
شلا سات تل  الدول تزايد حزم التهديد ال ى رمثلو بالنسرة للمصاحل ادلصرية  وما ذل  معم إسرائيل وتركيا  نشاء 

 أفريقيا.  يف الشيعيىب اليما  وزلاوالت نشر ادل  يفلل وربيني  ا يراينسد النهضة  والدعم 

 والتنظيمي الفكري بوع القا ة  ما حيث إطا ىا  يفادلنتشرة  ءعداد لارطة توضا تصنيف الجماعات التكفيرقة( 9)
 . واألفريقي والعريب ادلصري القومي  وعالقاهتا الرينية  ورركة قالفاهتا اخلا جية  ومدى ما رمثلو ما هتديد لألما واحلركي

إطا  االقام  يفإطا  القوة األفريقية اجلاىزة لالنتشا  السري  ادلزم  إنشاؤىا   يف شاركة المصرقةتينين الم( 11)
 : التارل  وذل  بادلساذنة فيها على الن و األفريقي

للتد يب على تسوية  ا قليميتل  القوة اعرفة مركز القاىرة  يف تدرقب الييادات واليوات األررقيية المشاركة -ة
للتد يب على عمليات حفظ السالم )التاب  لقواع األما  ا قليمي ادلصريأفريقيا  وادلركز  يفت وحفظ السلم ادلنايعا
 بويا ة الداخلية(  ومركز قوث الشرطة  التاب  ألكامميية الشرطة  فضال عا اكامميية ناصر العسكرية العليا.  الوطين
إطا   يفنشرىا  مسوف يت اليإطا  الرعثات  يفية اجلاىزة  وك ا إطا  القوة األفريق يف الترشا للمناسب الييادقة -ب

يوجد بينها وبني مصر بالفعل جلنة  اليى ه الرعثة  وىو ما يقتضى التنسيق م  الدول األفريقية  خاصة م  اجلزائر  
 للتنسيق تعقد قريل انعقام القمتني السنويتني دلؤرمر  ؤساء الدول واحلكومات األفا قة.  

  وقوات  مزية ما الشرطة ادلدنية  قيث ال تتوذل القيام اهام قتالية المراتبين الع كرقينلمشاركة بعناسر من ا  -ج
 عالية ادل اطر. 

  ادلهين  التأىيل النفسيرلاالت ما قريل: الرعاية الص ية  ال مجة  الدعم  يف  تعمل بعناسر مدنيةالمشاركة  -د
 . تقدمي االستشا ات القانونية ..اخل

 مثل خدمات النقل  وا مدام والتمويا  وادلستشفيات ادليدانية وإلريىا. اللوجي ت الدعم تقدمي  -ه
 لنشر لرعثات ادلتدخلة.  المال الدعم تقدمي  -و
 ىيبعد انتهاء الصراعات  خاصة أن مصر  إلعادة اإلعمار األررقي المركز التمس  باستضافة مصر دلقر  -ح

 كمراال.    يفالستضافة ى ا ادلركز  األفريقيأسيسو  بينما تسعى أوإلندا حلشد التأييد صاحرة االق اح بشأن ت
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