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مصر واالنتماء إىل أفريقيا

د.إبراهيم نصر الدين

(**)

تقدمي د .اندية مصطفي:
هذا هو اللقاء الرابع من لقاءات سلسلة احملاضرات حول قضية االنتماء وأتصيل اهلوية ،اليت ينظمها كل منن مركن
احلضارة للدراسات السياسية ومرك الدراسات احلضارية وحوار الثقافات .إن مرك الدراسات احلضارية وحنوار الثقافنات
هننو دحنند ازراك ن البكثيننة بتليننة االقتمنناس والةلننوو السياسننية ،وهننو يقننوو للننف االهتمنناو لوبةنناس الثقافيننة ةناهننا الواسننع
وتفالالهتا مع اوبةاس السياسية واالقتماسية وغريها من القضنا الوننينة والقليمينة والةازينة ازةاصنرة .دمنا مركن احلضنارة
للدراسننات السياسننية فهننو مرك ن هننا  ،ولتن ن يهننت -فضننال لمننا سننب  -لوبةنناس ازةرفيننة وازنهايننة اياصننة بت ننوير
منظورات جديدة للةلوو السياسية أتهذ يف االلتبار ايموصيات الثقافية.
ان القًا من مفهوو الدوائر ازتكاضنة لالنتماء ابتداءً من الونين إىل القليمي إىل لرب القليمي ،تنرب هنذا احملاضنرة
ديضا ،وهي سائرة االنتماء إىل دفريقيا.
إحدى سوائر االنتماء اليت تتكاضن مع غريها للنسبة للممريني ولتثري من الةرب ً
وهري من يتكدث يف هذا ازوضوع هو د.س إبراهيم نصر الدين (الةميند السناب زةهند البكنوث والدراسنات اوفريقينة)،

وهننو هبننري يف ال نئون اوفريقيننة ،ولض ننو يف لدينند م ننن اعمةيننات الةلميننة اياص ننة لل ننئون اوفريقي ننة ،ودن ن ت لل ننف
المةيدين البكثي وازمارسة السياسية والتفالنل -منن دفريقينا لنال المنكراء كمنا يقولنون إىل دفريقينا جننوب المنكراء-
لدينندة ومتنولننة ،وهربت ن يف هننذا ا ننال جنند لميقننة ،وهننو دحنند رواس هننذا التخمننأ ودلالم ن يف ممننر والةننا الةننر
ودفريقيا.
يسننةدم مننن حيننة دهننرى دن يتننون لقنناؤ مةن اسننتتماال الهتمامننات سننابقة زركن احلضننارة للدراسننات السياسننية
لل أن اوفريقني ،للتبنارا جن ءا منن أنأن الندائرة السنالمية ،حين إن مركن احلضنارة يمندر إصندارا دساسنيا لن بةننوان
"حولية أميت يف العامل" اليت تتناول قضا الةا السالمي ،وصدر منها حىت اآلن ل رة دلداس لرب الةقد ازاضي؛ ابتداء

من الةاو  1998حىت الةاو :2010
نامال تنت لننوان "القننارة
 الةنندس اوول صنندر يف لنناو  1999لننن "الةوزننة والةننا السننالمي" وتضننمن ننورا كن ًازنسية دفريقيا :ازنافسات الدولية والتكوالت القليمية والداهلية" ،للضافة إىل حب لن السياسية يف نياري ومةضلة
التكول الدميقراني يف دفريقيا.
 الةندس الثنام منن احلولينة كنان لننن الةالقنات البينينة يف الةنا السنالمي ،وكننان بن حبثنان :لقند منن المنراع يفالمومال ،السوسان وتنافس ازباسرات وصراع الراسات.

 الةدس ايا الذي صدر لنن حولينة دمنيت يف الةنا منن "موسووةة األموة يف قور "  -وهني موسنولة منن سنتةدج ن اء -تضننمن التتنناب الثال ن منهننا حالننة السننالو يف دفريقيننا مننن الرث االسننتةماري إىل تنند ت الةوزننة كموضننوع
دساسي ،ويف التتاب ايامس من موسولة اومة يف قرن مت التةرض ز تالت التةدسية الدينية يف جنوب السوسان.
 الةدس ايامس منن احلولينة النذي صندر يف لناو  ،2002والنذي همنأ وحنداث احلناسي ل نر منن سنبتمربوتدالياهتا للف الةا السالمي ،كان ب سراسة لن قضا ازسلمني يف دفريقيا.

( )عقدت هذه المحاضرة بساقية الصاوي في .2010/10/27
(**) العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات األفريقية.
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 الة نندس الس نناس ال ننذي اه ننتأ بقض ننية اح ننتالل الةن نرا  ،تن نناول حبثن نا بةنن نوان "جول ننة ب ننو اوفريقي ننة :احمل نناورواوهداف".
 الةدس السابع صدر يف لاو  2007لن "الصالح يف اومة :بني الداهل وايارج" تناولنا في قضية الصالحيف السوسان بني م الب الداهل ودنروحات ايارج.
 الةنندس الثننامن مننن احلوليننة كننان موضننول "دنروحننات اومننة وم ننروع النه نوض احلضنناري" ،وت ننر إىل حالننةالتنافسات الدولية والت ورات الداهلية يف دفريقيا يف لاو .2008
 الة نندس التاس ننع ال ننذي ص نندر يف ل نناو  2010ت ننت لنن نوان "غ ن ة ب ننني احلم ننار والة نندوان :قن نراءة يف ال نندالالتاحلضارية" تضمن مواقف دفريقيا غري الةربية من الةدوان للف غ ة.
دما الةدس الذي نةدا حاليا لن احلالة الثقافية يف الةا السالمي ،فهناك ور ها لن دفريقيا ازسلمة بني ثقافة
الفقر وثقافة القهر.
ديض ننا الس ننالمي لزة ننس الواس ننع
ه ننذا كل ن ية ننين دن دفريقي ننا حاض ننرة يف الةق ننل اعمة نني ،ل ننيس فق ننيب الة ننر ولت ننن ً
سائما ال نة ي هذا القضية القدر التايف من االهتماو.
احلضاري ،وإن كنا ً

د.إبراهيم نصر الدين

ناسما ،ولتنن لنيس مهمنة اوكناسمييني
يف بداية احملاضرة دوس الأارة إىل دن احلدي حنول هنذا ازوضنوع قند يبندو ص ً
إاثرة التفنناؤل دو الت نناؤو ،وإنننا تننناول الوقننائع واحلقننائ  .إن هننربي حننول هننذا القضننية ال تتةل ن للتخمننأ اوكنناسميي
فكسب ،فقد رت ( )35سولة دفريقية غري مرة ،وال يتةل اهتمامي اوكناسميي ففريقينا للوقنوف لنند التتنالت الغربينة
حول دفريقيا ،وإنا ا يتتب ديضا دساتذة القارة يف الةلوو السياسية من حية ،والرؤية للواقع اوفريقي من حية دهرى.
نق ة البدء لدي هي تديد الفارق بني االنتماء والوالء .دلتقد دن االنتماء لملية قسرية ال إراسية ،فازرء يولد يف

نولنا هنذا
دسرة ذات س نة مةينة للف درض مةينة ال هيار ل فيها ،لتن الوالء لملية اهتيارية ،فإن كان ازرء قند قبنل ً
اووضنناع الننيت ن ننأ فيهننا فهننو يف هننذا احلالننة لدين هويننة منسننامة ،وهنني تن ننأ نتياننة لت نناب الننوالء مننع االنتمنناء .وهننذا
يقوسم إىل اسلاء دساسي هو :مصر أفريقية أاء البةض دو ي أ.

مصوور ب وود أفريقووي حبتن التنناريجل واعغرافيننا واونثروبولوجيننا –اوصننل السننالي ،-وب وود ةووري حبتن اللغننة والثقافننة،

وب وود إسووومي وم ووي ي حبتن الةقينندة .هننذا دركننان اهلويننة ازمنرية وهنني ذاهتننا دركننان االنتمنناء .لتننن الننوالء هلننذا احملنناور
الثالثة الرتاا التثري من ايلل:

زاما ويف الوسيب اوكاسميي فكسب ،ويبدو دن السياسة ازمرية ديضا قد
 -فالوالء ألفريقيا ال نتكدث لن إال ً

دغفلنت كليًنا القننارة اوفريقينة ،مننع دن بةنض التقننديرات ت نري إىل دن ممنر تنفن منا بننني ( )3 : 2ملينار سوالر يف القننارة
لتخل دلداء.
 -وللف امل توى العري تراجنع احلندي لنن الةروبنة دو النونن الةنر  ،وحنل لن احلندي لنن ال نر اووسنيب

وازتوس ن ية ،بننل إن لف ن "لربيننة" إذا مننا مت تداول ن فإن ن يقننرن لل ننر اووسننيب ،فيقننال "ال ننر اووسننيب ولننال دفريقيننا
الةربية" ،وانتهنت هنذا الةبنارة اآلن إىل صنيغة "ال نر اووسنيب ولنال دفريقينا" ،فأصنبكت كلمنة "لنر " ال تلمن في
كيان من التيا ت .لقد ختلف الةديد من السياسيني وازثقفني -مجلة وتفميال -لن مم لح النونن الةنر حنىت للنف
ازستوى اللالمي ،ولذلك ليس غريبًا دن يهمل التوج اوفريقي والوالء وفريقيا.
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 دمنا التوجووا االسوومي فقنند أنهد ان ننقاقات وتمناسمات ال حنند هلنا ،وفرقنا متةندسة ،سون االلتقنناء للنف كلمننةسواء ،ويرب -يف هنذا المندس -تةندس الفضنائيات النيت ذهبنت للندين منذاهب أنىت ،بةي ًندا لنن مضنمون وانتبنت فقنيب
للف ال تليات.
لةل ما سب يستدلي سؤاال مضمون  :إذا كانت اهلوية الةربية تةد قائمة ،واهلوية اوفريقية توارت هي اوهرى،
واهلوية السالمية ا ساست تناقضناهتا ،ف موااا ال نرتود -ة و األقو  -لنت ود ةون اهلويوة املصورية الوطنيوة لتنن منا

يدلو لألسف هو ما ن هدا من ظواهر للف الساحة ازمرية تتا حنو تفتيك ا تمع ازمري.

فيمننا يتةلن لل ننأن اوفريقنني هننناك شووواهد ةديوودى ة و أ توووارا اهلويووة األفريقيووة دسى إىل انةتاسننات سننلبية،

منها للف سبيل ازثال دن بةد دن كانت منظمة الوحدة اوفريقية جتةل من اللغة الةربية إحدى اللغات الرمسية للمنظمة،
فننإن االتنناس اوفريقنني يتكنندث لننن دن اللغننات الرمسيننة لن هنني اللغننات اوفريقيننة مننا دمتننن ،فالةربيننة والجنلي يننة والفرنسننية
والربتغالية لغات دجنبية ،فأصبكت اللغة الةربية أأهنا أأن الفرنسية والجنلي ية .ولةل ذلك يةند مقياسنا زندى جنناح دو
إهفا الدبلوماسية ازمرية يف دفريقيا.
من حية دهرى هناك لبارات أائةة تمف دفريقيا للف حنو غري سقي مثل :القارة ازظلمة ،ا ال اوفريقي ،ا ال
احليننوي اوفريقنني -وهننذا نظننرة يننة اسننتةمارية -دو فهنننا سننو للةمالننة ازمنرية ،مننع دن ( )80%مننن اوفارقننة يةننانون
الب الة.
فلنةرتف دن هناك أزمة ليس جماهلا االقتصاد أو ال ياسة وإمنا جماهلوا الققافوة .دذكنر دنن يف لناو  2002يف نندوة
ختأ هذا ال أن يف جنوب دفريقيا ،كان يوجد مةي ميل من المنارات ااضنر يف تلنك النندوة ،قنال دمناو احلضنور :إن
لدي ابنا لندما ي اهد أخمنا دسنوس يف التلفنا يمنر  ،فتنان رسي دن نفنال دسنوس إذا منا أناهد أخمنا دبنيض وول
مرة سوف ادث اوثر نفس  .وال يةدو تفسري ذلك دن النسان لدو ما جيهل.
لقد دلد ال يجل أنتا ديوب -وهو دستاذ سنغاي -رسالة سكتوراا ورفضت يف لريس ،وحينما تناولت قضيت وسائل

اللالو مت قبول الرسالة ،لتنها تدث لدينا صدى .لقد قاو ذلك الباح بدراسات لغوية (اللغات ازمرية القدمينة،
اللغات الفرنسية ).. ،وقاو بدراسات بيولوجينة للنف احملن نات والتكننييب ،وقناو بدراسنات دثرينة ،وانتهنف إىل دن احلضنارة
ازمرية هي دصل احلضارة اوفريقية.
إن هننناك ت ننالا يف النقننو اوثريننة بننني بةننض سول القننارة (رواننندا-بوروننندي -ميبننابوي) وممننر الفرلونيننة ،كمننا
تت اب كثري من الةاسات يف نياري مع نظريهتا يف ممر ،والتفسريات اعغرافية لذلك تذهب إىل دن من قة لال دفريقيا
كانت من قة هضراء يف لمر من الةمور وكانت رالية ،وكل النا يف ذلنك الةمنر كنانوا يق ننون هنذا ازن قنة ،وزنا
نول حبثنا لنن
دي موس اعفاف تتونت المكراء التربى ،فهاجر البةض ليةيش حول اوهنار ،والبةض اآلهنر تنرك جن ً
الة ب وازرلف.
نتناسا إىل ذلننك فلنةنند كتابننة التنناريجل اوفريقنني ،ولننتتن نق ننة البنندء فين مننن التنناريجل ازمننري القنند  ،لتننن اوثنريني
اسن ً
رفضنوا ذلننك سون التفتننري يف إمتانيننة االسننتخداو السياسنني هلننذا االقنرتاح .ويف إحنندى ازننؤ رات يف لنناو ( 1987مننؤ ر
التتنناب والةلمنناء وازفت نرين) كننان ال ننةار يف هننذا ازننؤ ر" :فرلونيننة ال ردمساليننة وال اأ نرتاكية" ،وكانننت االسننتاابة هلننذا
احل نندث أ ننتلية؛ إذ ج نناء ال ننبةض مم ننففا أ ننةرا اك نناة و اهل ننول ،ولت ننن سون اقن نرتان ذل ننك برؤي ننة ح ننول التوظي ننف
السياسي.
وميتن الأارة إىل حماور مفص ية يف تطورات االهتمام املصرا ابلدائرى األفريقية للف النكو التاي:
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املرح ة األوىل-منذ ثورى يوليو حىت بداية سبعينيات القر املاضي:
كانت الدائرة اوفريقية حاضرة يف الرؤية وازمارسة ازمنرية؛ ففني لناو  1955مت إن ناء الراب نة اوفريقينة وكنان مقرهنا
ممننر ،وكننان يوجنند لننا ( )27متتبنا حلركننات التكريننر اوفريقينة ،وكانننت ممننر تقننوو سننالدهتا منناس ً وإلالميًننا ،وكانننت
بةننض هننذا احلركننات تسننةي مننن دجننل اسننتقالل سول تقننع يف دقمننف جنننوب القننارة اوفريقيننة مثننل ميبيننا ،وكننان دول مننن
تدرب للف استةمال السالح  200أاب دتوا إىل ممر ومت تدريبه يف اعيش ازمري وه الذين بددوا نري التفاح
ازسلح يف ميبيا.
لتننن جيننب مالحظننة دن كننل حركننات التكريننر الننيت اختننذت نري ن التفنناح ازسننلح كانننت كلهننا مننن من قننة اعنننوب
اوفريقي [دجنوال -مو مبي  -روسيسيا اعنوبية ( مبابوي اآلن) -ميبيا -جنوب دفريقيا] ،واالستثناء من ذلك هنو غينينا
اليت تقع يف دقمف غرب دفريقيا.
كنان زمننر ذراع اقتمنناسي يف القننارة وهنني أننركة النمننر للتمندير واالسننترياس ،صننكيح دهنننا كانننت عبةننة للمخننابرات
ازمرية؛ إذ كان البد يف تلك الفرتة دن تتون هاضةة للمخابرات ،ون الدول كانت حديثة االستقالل من االستةمار،
وبةضها وهاصةً يف غرب دفريقيا كان تت االسنتةمار الفرنسني .فازسنألة كاننت تتناج قندرا كبنريا منن احلنذر يف التةناون
مع هذا ازن قة ،ون فرنسا تريد دن تظل هذا ازن قنة عبةنة هلنا ،فضنال لنن ذلنك كنان زمنر ه نان مالحينان يف أنر
دفريقيا وغرلا.
لقنند كننان مننن نتننائ ازسنناندة الةسننترية واالقتمنناسية والتأيينند الدبلوماسنني ازمننري حلركننات التكننرر اوفريقيننة سة
أننةبية ال نرئيس لبنند الناصننر يف دفريقيننا .لتننن مننا داثر ح ن م دنننين كنننت يف سننو أننةج يف جنننوب دفريقيننا ورديننت الةامننة
هتتف :القذايف القذايف ،فقد تموروا دىن من ليبيا ،يف حنني دهنن كنانوا يهتفنون يف السناب لسن النرئيس لبدالناصنر ،ومنا
ال لنندي كبننار السننن يف بةننض النندول اوفريقيننة اثيننل لةبدالناصننر .وال يةننين ذلننك دننين صننري ،كمننا دن ن ال ينبغنني دن
تنسب سياسة ممرية كاملة ل خأ.
املرح ة القانية -منذ فرتى ال بعينيات إىل الوقت الراهن:
وص ننل التأيي نند اوفريق نني زم ننر لذروتن ن يف ح ننرب دكت ننوبر  ،1973حين ن دوقف ننت دغل ننب ال نندول اوفريقي ننة ثيله ننا
السياسنني مننع إس نرائيل ،وهنني تق ننع لالقتهننا الدبلوماسننية؛ إذ ميتننن دن يتننون ي لالقننات سبلوماسننية مننع سولننة سون
وجوس سفارة ،فالذي حدث دنن مت وقنف التمثينل الدبلوماسني إبغنال السنفارات ،واسنتبدل لنا متاتنب لرلاينة ازمنا
السنرائيلية يف سننفارات سول دهننرى .هننذا يةننس دن الةالقننات الدبلوماسننية اوفريقيننة مننع إسنرائيل دصننبكت ضننةيفة ،وهنو
موقف إجيا من كل الدول اوفريقية.
نرل ويف ه ننذا ازرحلننة اجت ن كث ننري مننن حركننات التكري ننر اوفريقي نة حنننو ازةس ننتر
بةنند حننرب  1973ب نندد نتكننول غن ً
االأ نرتاكي بةنند حم نوهلا للننف االسننتقالل ،دي إن ن يف اللكظننة الننيت للينننا فيهننا جننين ازتاسننب كنننا نتوج ن حنننو الغننرب.
فمو مبي يف منتمف السبةينيات كان هلا توج اأرتاكي فضال لن دجنوال و مبابوي اليت استقلت لاو  .1980دما حنن
نرل حنننو الننوال ت ازتكنندة اومريتينة ووقفنننا نانبهننا ضنند بةننض حركنات التكننرر ،فوقفننت ممننر وجنننوب دفريقيننا
فاجتهننا غن ً
الةنمرية وإسرائيل والمني والوال ت ازتكدة اومريتية مع جبهة االتاس النونين السنتقالل دجننوال التناو ()UNITA
ازةارضننة للكركننة ال ننةبية لتكريننر دجنننوال ) )MPLAYالننيت وصننلت للسننل ة سنناندة ممننر مننن قبننل ،وتبنندل ازوقننف
ازمري ليساند حركة مةارضة عبةة للنظاو الةنمري وتقوو بةمليات ضد دراضي ميبيا.
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لندما سهلت ممر مرحلة اثنية وهي مرحلة التتيف اهليتلي وايمخمة ،فقدت احلتومة ازمرية سل تها يف دن
تدير لالقات اقتماسية مسي ر لليها وموجهة سياسيًا مع الدول اوفريقية ،وتركت ازسألة ىف يد رجنال ازنال واولمنال
وماقنناموا بن مننن لمليننات هنننب دسنناءت إىل صننورة ممننر يف دفريقيننا ،ولقنند كنننت أنناهد ليننان للننف ذلننك" ،فتننل رجننل
دلمال ممري" لدي صفقة هاسنرة يرسنلها وفريقينا؛ مثنل صنفقة دسوينة منتهينة المنالحية مت إرسناهلا لنيانري فضنال لنن
بةض المفقات مع ساحل الةاج.
بناء للف ذلك تست ع ممر جين مثار مساندهتا التارخيينة حلركنات التكنرر يف دفريقينا ،وحنىت لنندما تولنت ممنر
حنو الغرب تست ع دن تضع اسرتاتياية مل مة للاميع ا يف ذلك الق اع ايا لتقليل دثر ذلك التوج يف مماحلها
مننع القننارة اوفريقيننة ،للننف الننرغ مننن وجننوس مؤسسننات كثننرية يف ممننر خمتمننة لل ننأن اوفريقنني منهننا :المننندو ازمننري
للمةونة الفنية وفريقيا وهو عبع لو ارة ايارجية ومن ازفرتض دن و ارة ايارجية ترلنف ال نئون اوفريقينة ،ازةهند اوفريقني
يف دكاسميية ال رنة ،ازرك الندوي لل رالنة وبن متنان خممنأ لتندريب اوفارقنة ،او هنر يوجند بن منايقرب منن()3000
نالننب دفريقنني ،التنيسننة ازمنرية وهلننا دسوار يف أننر دفريقيننا وتمننل حننىت جنننوب دفريقيننا ،و ارة التاننارة وازاليننة ،كمننا دن
لنندينا يف دفريقيننا ( )46سننفارة ،وال درينند دن دلننل السننفراء ازسننئولية –يف هننذا المنندس -وم لنندى دسلننة دن لننديه دوامننر
بةدو التدهل يف دي أيء.
لقد انتهيت إىل دننا نةمل ن الرب والتقنوى ولنيس ن ن إسارة ازمنا  ،فال النب ينتةل نرس دنن ينتةل وال يظنل
ارتبان مر قائما ،واللالمي الذي مت تدريب ىف ممر كان ميتن االستفاسة من دن يتون مراسنال للتليف ينون ازمنري،
كان ميتن االستفاسة من هرجيف او هر واعامةات ازمرية من ال الب اوفارقة بةمل راب ة هل  .لتن من الواضح دنننا
ندرب ونةل مث نرتكه وكأننا نفةل أي ئا ،و ملة ذلك لدو تمنيل نتنائ إجيابينة ،بنل ر نا يتنون اوثنر سنلبيا .وبنناء
للف ذلك يتضح إهفا السياسة ازمرية إ اء دفريقيا ،ا يوضح التأثري للف فترة الوالء اوفريقي.
د .اندية مصطف :

نترا س.إب نراهي نمننر النندين للننف هننذا احملاضننرة متةنندسة ازننداهل وازسننتو ت؛ مننابني الثقننايف والتننارخيي والسياسنني
أن ً
والنديين واعغنرايف ،للنف حنننو ال خيتن ل الةالقننة بنني ممننر ودفريقيننا يف الندائرة السياسننية فقنيب ،ولتننن أتسسنت الرؤيننة للننف
مة يات عرخيية وجغرافية وثقافية تة ي مخا لمتانية فهن منا ل إلين الوضنع يف هنذا الةالقنة للنف المنةيد السياسني،
وكيننف دن الت ننورات يف ساهننل ممننر والت ننورات يف السياسننة ايارجيننة زمننر تنننةتس بةمن للننف اجتنناا لالقاهتننا ففريقيننا
إجيال ،بغض النظر لن اوأخا الذين يقيمون هذا السياسات احلقيقية.
سلبًا دو ً
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األسئ ة واملداخوت

أمحد صاحل (خريج ك ية جتارى):
درى دن دسباب او مة يف الدائرة اوفريقية سياسية واقتماسية وليسنت ثقافينة -كمنا ذهنب س .إبنراهي  -ون الةنا
اآلن يتكرك مع إراسة النسان القوي الذي ميتلك دسوات سياسية واقتمناسية تتنيح لن دن يتنون فنالال ومنؤثرا يف ي ن .
ويف احلقيقننة حنننن قنند فقنند هننذا اوسوات ،فلننو كننان لنندينا سياسننة واضننكة ،وقينناسة واليننة ،السننتغلت ازتاسننب الننيت مت
تقيقهننا يف الةهنند الناصننري وقامننت لسننتتماهلا ،لتننن القينناسة ازم نرية من ننغلة بم نرالات دهننرى وترينند إهلنناء ال ننةب
ف مات اجتمالية واقتماسية.
كرمية حيىي (ك ية االةوم جامعة القاهرى):

حنن ما لنا نتكدث لن دسباب از اكل وما حنتاج إلي اآلن هو احلل ،كيف نتواصنل منع سول القنارة اوفريقينة منرة
دهرى يف ظل تمالد التوتر مع بةض هذا الدول السيما م تلة حوض النيل؟
دما للنسبة للن الات ال ائفية يف ممر فتيف نست يع القضاء لليها حىت ال ادث كما حدث يف السوسان؟
أسامة ةبدهللا (خريج ك ية دار الع وم ختصص لغة ةربية):

دتسنناءل حننول سور اعامةننة الةربيننة يف ن ننر اللغننة الةربيننة يف دفريقيننا ،وزنناذا ال توظننف اوقليننات الةربيننة يف دفريقيننا
سياسنيا ،وااصنة دن هنناك بةنض اوقلينات النيت فرضنت اللغنة الةربينة كإحندى اللغنات الرمسينة يف بةنض سول القنارة مثنل
ت اس.
من حية دهرى فنإن تراجنع الندور ازمنري يرجنع إىل جتاهنل حقيقنة دن دفريقينا السنيما سول حنوض هننر النينل ثنل
لمقا اسرتاتيايا زمر ،كما دن جتاهل هذا احلقيقة ادث ق يةة مع سور ممر التارخيي يف القارة.
أمحد ةبدالناصر (طالب يف معهد الب و األفريقية):

دلتقنند دن ازسننئولية م ننرتكة يف إحننداث الفاننوة الثقافيننة بننني الةننرب ودفريقيننا ،فاوفارقننة يننرون دن دفريقيننا تبنندد مننن
جننوب المنكراء مسننتبةدة لاهلنا ،كمنا دن اعامةننة الةربينة تنرفض بةننض ال لبنات منن سول دفريقيننة لنينل لضنويتها مثلمننا
حنندث مننع ت نناس بذريةننة دن هننذا يسننبب م ننتالت للاامةننة .حنننن اآلن لننيس لنندينا دينة روابننيب ثقافيننة مننع اوفارقننة للننف
لتس ما تفةل إسرائيل ،فهي تتقرب منه لجياس روابيب ثقافية م رتكة.
من حية دهرى ،فال يجل أنتا ديوب قال :إن احلضارة ازمرية دصلها دفريقي ،و يقل الةتس.

شريف أمحد (مهندس كمبيوتر):

دلتقد دن حل م ناكل ممنر الداهلينة سنيرتتب للين حنل م ناكلنا منع الةنرب مث دفريقينا ،لتنن منا من ن احلتومنة
ازمرية يف تقييد دساء السفراء يف الدول اوفريقية؟
السنؤال الثنام :ذكنر س .إبنراهي دنننا ال نسنتفيد منن ال ننالب اوفارقنة النذين تنون للدراسنة يف ممنر ،فتينف ميتننن
االستفاسة منه ؟
من حية دهرى هل يستل و تةمي اهلوية اوفريقية الرتكي للف الدور ازمري يف ا ال اوفريقي فضال لن االنتماء
وفريقيا يف ازناه الدراسية؟
أمحد اثبت حممد( ك ية جتارى):
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يف الفننرتة اوهننرية دسرج يف دجننندة القمن الةربيننة تفةيننل الةالقننات الةربيننة مننع سول اعنوار اوفريقنني ،فهننل مننن ضننمن
دسباب التقمري يف الةالقات مع سول دفريقيا ان غالنا للقضية الفلس ينية؟
س وى سعيد

هل م تلة حوض النيل من از اكل ازؤقتة دو ازستمرة؟ وهل الوالء وفريقيا يتأثر لذا از تلة؟
معني هاي من اليمن (خريج إدارى أةمال جامعة صنعاء):

دكنند س .إب نراهي للننف دن ممننر دفريقيننة مننن هننالل التنناريجل واعغرافيننا واوصننل السننالي ،هننل ممننر فةن ًنال دفريقيننة؟!
السيما دن هناك بةض ازتخممني يرون دن احلضارة ازمرية تندرج يف إنار احلضارة ال رقية.
اثنيًا :كنت دتوقع دن يتكدث الدكتور لن م تلة ازياا فهي م تلة دفريقية -دفريقية ،ولتن ي رحها.
ديضا -متهمون مارسة الر  ،ود ال دلرف دصل هذا االهتاو ،فهل مار الةنرب
اثلثًا :حنن -اليمنيني والةمانيني ً
جتننارة الننر يف دفريقيننا؟ لقنند قنندو الةقينند القننذايف التننذارا يف إحنندى القمن لنن ممارسنات الةننرب لننر اوفارقننة ،فهننل هننذا
حقيقة دو سوء فه ؟
د .اندية مصطف :

لدي بةض التساؤالت واالستفسارات:
 لقند تننناول س.إبنراهي قضننية االنتمناء ازمننري إىل دفريقيننا للتكليننل ،لتنن يت ننر إىل سور قننوى االسننتةمار ،دلننيسوهموصنا مننذ بداينة االلتفناف حنول الةنا السنالمي منن قبنل الربتغنال واوسنبان -دثنر يف ترسنيجل
لقوى االستةمار -
ً
هذا المور السلبية ازتباسلنة ،حين يظهنر الةنر واوفريقني كالمهنا بمنور سنلبية ،فنأ ال دنفني ازسنئولية لنن دنفسننا،
ولتن ما قدر وو ن أتثري القوى االستةمارية يف هذا اومر؟ دلتقد دن كبري ،فتتريس هذا الرغبة يف فمل لال دفريقيا
لن جنولا إنا تق اللتبارات مملكية.
 لقد سهل السالو دفريقيا من أرقها وغرلا ،وإن اهتلفت نر الدهول إليهنا ،لتنن القاسن از نرتك هنو انت نارالننن نري ن االحتتنناك التا نناري والنندلوة ،و تسننتخدو اوساة الةسننترية –لل ننف النكننو ازةننروف -وااصننة يف أ ننر
دفريقيا ،فل هذا المورة لن الةرب والر يف أر دفريقيا وليس لنها يف غنرب دفريقينا يف حنني دن غنرب دفريقينا كنان
مرتت الر ازتا إىل الةا اعديد؟
هذا دمور عرخيية وثقافية يؤسي الةب لا إىل التأثري يف ت تيل المورة ازتباسلة بني الةرب واوفارقة.
أحد احلضور:

زاذا تتبس دثيوبيا مواقف واجتاهات سلبية إ اء الةرب وممر؟

د.اندية:

دلتقد دن هذا اوسئلة وازداهالت ثل اضرة جديدة لن الةالقة بني الثقافة والسياسة ،ودصل احلضارة ازمرية،
ولن م اكل إضافية -غري اليت ذكرها الدكتور إيراهي  -فضال لن سبل احلل.
تعقيب د.إبراهيم نصر الدين:
سوف دتناول الجابة لن اوسئلة والتةلي للف ازداهالت من هالل النقاط التالية:

 -1رؤية العوقات املصرية مع أفريقيا ة أهنا مشك ة سياسية ولي ت ثقافية:
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دريد دن دذكر النبةض نا حندث يف مبناراة ممنر واع ائنر ،ومنا ترتنب لليهنا منن تندمري ازمنا االقتمناسية وانت نار صنور
سلبية لل ةبني إ اء بةضهما.
إن االقتماس ال يبس إال للف القبول از رتك ،والقبول يؤسي إىل قدر من االنمئنان للنف االسنتثمارات ،وحين ال
يوجد قبول يمبح احلدي لن دن تقي لالقات اقتماسية مسألة ليس هلا مةس.
مننن حيننة دهننرى لننندما دتنندث لننن ثقافننات فننذلك أننأن سياسنني ،فتيننف لنننا دن نضننع سياسننة ثقافيننة؟ ازسننألة
تلقائية وللف النظاو ذاتن د كاننت توجهاتن دن يضنع سياسنة ثقافينة منهنا التةلني  ،وللنف كنل منن ينذهب إىل دفريقينا دن
يتون مدركا دسباب ذهاب إىل هنناك ،ونننا يف الغالنب نرسنل منن يسنمون انرباء إىل دفريقينا وهن ال يةرفنون دفريقينا للنف
النال وال نبيةة ازهمة اليت ذهبوا من دجلها ،وهذا كارثة كربى .لذلك فإن احلاضنر الغائنب لندينا هني الثقافنة ،وهننا
ثنل درضننية للتفنناه از ننرتك بنني اوننراف ،وذلننك ميتننن دن يفسنر تنندهور العوقووات مووع أثيوبيووا ،وهنني مسننألة عرخييننة،

فالةقد التارخيية جتاا ممر قدمية وجتاا الةرب بمفة لامة.
إن لقلينة اومهننرة (وهنو الةننر النذي حتن دثيوبينا عرخييًننا ،واآلن اتن التاننراي ومةهن اومهننرة ،وهنؤالء ي ننتلون
 %18من ستان البالس) ،هذا الةقلية كرست فترة الة لنة والرتكين للنف دهنن يةي نون وحنوهل حبنر إسنالمي ااصنره ،
فأصبح هذا التمور يف تركيبته النفسية –ود تةاملت مةه  -فه تركبية ال دريد دن دقول إهنا مثل المهيونية اليهوسية،
إال دهنا تت اب مةها يف لقلية الة لة واحلمار ،وال ك يف اآلهر ،واالستةالء يف التةامنل .ويت ناب مةهمنا اوفريتنان يف
جنوب دفريقيا ،وجيمع بينه ديضا فترة كوهن أةب هللا ازختار ،وهذا جيةل االرتباط بنني دثيوبينا وإسنرائيل من قينا ونن
قائ للف دسس ثقافية.
 -2فكرى االحلاح يف وسائ االةوم ة ضم دول أفريقية جلامعة الدول العربية:

لنندي س نؤال :منناذا دضننافت جامةننة النندول الةربيننة للةمننل الةننر از ننرتك يف دي قض نية مننن القضننا الةربيننة؟ ومقارنننة
نظمة الوحدة اوفريقية يتضح مدى كفاءة اوهرية ون كان هناك ست حاالت اسنتةمارية دغلبهنا لنمنرية أنأهنا أنأن
فلس ن ني ومت التكريننر للقننوة ازسننلكة ،و سنناندة كننل سول اع نوار للننف الننرغ مننن فقرهننا وختلفهننا ،وتملننت سول اع نوار
الضرلت من النظ الةنمرية.
من حية دهرى كلمنا اسنتةملت هنذا ال نرح التنربا اوفارقنة توسنةا لربينا ،فنإذا انضنمت درينرت منثال عامةنة الندول
الةربية ستكدث حرب دهلية ساهلها يف اللكظة ذاهتا ،ون اعامةنة الةربينة هني ازنظمنة الوحيندة النيت تضنفي هوينة للنف
كل من يض إليها ،فتنل منن ينضن إليهنا يتنون لربينا ولغتن الرمسينة هني الةربينة .فنإذا كنان دكثنر منن نمنف سنتاهنا ال
يتكنندث الةربيننة ومننن دصننول جترينيننة وم نرتب ني فثيوبيننا و ت ند دص نوهل فيهننا ،فهننذا يةننين دن انضننمامها للاامةننة الةربيننة
سيفتك الدولة مباأرة .فهذا ال ةارات اليت ترفع ال دسا هلا من حي الواقع الةملي.
-3تق يم أفريقيا إىل مشال الص راء جنوهبا:
هذا التقسي أائع منذ الفرتة االستةمارية ،وما لنا نتررا يف كتالتنا سون ولي.
 -4احلضارى الفرةونية مرجعية ل تاريخ األفريقي:

يةين ذلك دن احلضارة ازمرية حضارة دفريقية ،فهي تن أ هارج تلك القارة ،فاحلضارة ازمرية الفرلونية القدمية
هي دقدو حضارة موجوسة يف القارة اوفريقية ،وللتاي ينت منها ويتفرع لنها كل احلضارات اوهرى يف القارة.
 -5انعكاس املشكوت الداخ ية ة ال ياسة اخلارجية املصرية:
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سائما انةتا للسياسة الداهلية .فإذا كنت تريد دن تةرف كيف تسنري السياسنة ايارجينة احبن
السياسة ايارجية ً
لن القوى اليت يف الداهل ومماحلها ،وهنا هي اليت تمنع السياسات ازوجهة للخارج .ولذلك درى دن حل م تالت
ممر يف الدائرة اوفريقية ي عليا لإلصالح الداهلي.
 -6ةناصر اهلوية بني االنتقاء والتكام :

لقد دكدت يف هذا احملاضرة للف تةدس لناصر اهلوية ازمرية ،فممر بلد دفريقي حبت اعغرافينا والتناريجل واوصنل
السالي،لر حبت اللغة والثقافة ،إسالمي ومسيكي حبت الةقيدة.
حنن لرب حبت اللغة والثقافة فقيب ،وال دحد جياسل يف دن رسنولنا يتنن منن الةنرب الةاربنة ،بنل كنان منن الةنرب
ازسننتةربة ،فانندا إمساليننل بننن سننيد إبنراهي مننن بننالس مننابني النهنرين ،ودم ن السننيدة هنناجر ازمنرية .ولننذلك يقننال "إنننا
الةربيننة اللسننان" ،فكنندي الرسننول صننلي هللا للي ن وسننل "سلوهننا فإهنننا منتنننة" جنناء رسا للننف التفنناهر ،لننذلك د ضنند
حنندي القبيلننة ،فننال يلين القننول هننل ازمننري فرلننوم فقننيب دو دفريقنني ،فهننو دفريقنني ومةن مسننلمون ومسننيكيون ،فهويتنننا
دفريقية لربية إسالمية مسيكية ،و اولة اجت اء لنمر يؤسي إىل تقمري.
 -7الدور االسرائي ي يف القارى األفريقية:
إسرائيل ليست للقوة التربى كما نتمور ،وللنسبة لتواجدها يف دفريقيا فهو دقل من التواجد ازمري .كما دن هذا
التيان مهدس للفناء من ساهل  ،والةامل الوحيد لبقائ هو تفتيك كل سول اعوار وللف ردسها ممر ،وهذا ما يهدف
إلي الوجوس اومريتي للةرا وتدهل يف اليمن والسوسان والمومال.
 -8االستفادى من الط بة األفارقة الوافدين:

دقمنند دن جنةننل مننن هننؤالء ال لبننة لمننالء زمننر ،ولتننن قمنندت ضننرورة وجننوس مةننايري يف اهتينناره  ،فاحلتومننة
ازمنرية تقنندو منكنا وتقنندو تةليمننا ممتننا ا ،لننذا ينبغنني دن يتننون دهن مةننايري اهتيننار ال لبننة اوفارقننة دن يتننون ال الننب مننن
مجالة قوية ميتن دن تمل للكت  .فأ ال دنلب من ال الب اوفريقي جلب مةلومات دمنية ،بل ال دريد دن ينتهي بن
اومر إىل دن يته للرهاب ون تةل يف ممر ،ولتن -من حية دهرى -ينبغي تلبية حاجات ال لبة اوفارقة ،فةلف
سبيل ازثال قال ي بةض ال لبة اوفارقة :إن ميل سافر إىل فرنسا ل ر سنوات فكمل للف سرجة الدكتوراا ،وإن يف
ممر منذ ل ر سنوات و امل للف ليسانس يف ال ريةة .إن م البه اوساسية تةليمه للضافة إىل الندين وللنوو
ال ريةة للوما دهرى ليكمل للف أهاسة دهرى توفر ل فرصة لمل يف بلدا؛ ولقد انتبهنت جامةنة الندلوة السنالمية
يف ليبيا إىل ذلك ،فهي تة ي لل الب اوفارقة أهاستني؛ أهاسة يف للوو ال رع ودهرى للكمول للف فرصة لمل يف
بلداهن .
 -9مشك ة مياه الني :
درى دن ال توجد د مة لثالثة دسباب:
د -سول حننوض النيننل ليسننت حباجننة ز ينند مننن مينناا النيننل ،فهننناك وفننرة يف مينناا النيننل ( 16مليننار مننرت متةننب) ال
تستهلك السوسان إال نمفها والباقي يضيع يف البكر وازستنقةات ويف دأتال دهرى .إذن ازسألة ليست نقما يف مياا
النيل هلذا الدول وفقا لدراسات اعدوى اليت مت لملها منذ ل رين سنة يمسني م رولا توفر  5ملينارات منرت متةنب
ماء.
ب -ليس لدي هناك قدرة للف التأثري يف تدف مياا النيل ،لةدة دسباب ،فإذا كان االتاس السوفييت قند سناه يف
بننناء السنند الةنناي يف ممننر رغم نا لننن الراسة اومريتيننة ،إال دن الننوال ت ازتكنندة كننان ميتننن دن تقننوو بض نربة انتقاميننة
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ولتنها تفةل لةدو القدرة .ولقد بدلت ازواقع يف السبةينيات ،واجتهنت ممنر حننو تةمين لالقاهتنا للنوال ت ازتكندة
اومريتية ،وقناو االتناس السنوفييت ببنناء سند يف دثيوبينا و تسنت ع دقنوى قنوتني يف الةنا التنأثري للنف تندف ميناا النينل إىل
ممننر ،وهننذا مرجة ن لم ن ازنننابع مننابني ( )300-500مننرت ،ف نإذا درست دن تبننين سنندا فهننذا مسننتكيل ،وجيننب دن يننت
البناء يف ل رة دأهر قبل الفيضان ،وإذا قامت هذا السدوس اليت يتكدثون لنها فت ستغر من ازساحات؟ فم تلة
بناء السد الةاي يف ممر ما الت حنىت اآلن هلنا توابنع ،وإذا دقني السند اوثينو سنيت وقتهنا ترحينل ال نةب اوثينو منن
ييب هذا السد.
ج -إن كنل ازن قنة الننيت توجند لننا مننابع النيننل درض ل لتينة ال تمنلح لل رالننة ،كمنا دنن منن الناحيننة القانونينة لننيس
وثيوبيا ح يف بناء سد للف النيل ،وإذا تذرلت دثيوبيا فن اتفا  1902اتفا اسنتةماري دو اتفنا قند  ،فنإن هنذا
غري صكيح ،فقد عأت دثيوبيا إلي يف هالف حدوسي  1972مع السوسان ،واستخدمت كمرجةية قانونية يف هالفها
احلدوسي مع إريرت يف لاو .2002
إن إاثرة م تلة مياا النيل ليست إال ت تيتا لالنتباا ،حىت مير م روع تفتيك السوسان سون مقاومة.
 -10اهتام العرب مبمارسة جتارى رق األفارقة:

فلنةننرتف دن الة ننرب ك ننانوا يس ننرتقون بةض ننه قب ننل الس ننالو ،وال ننر ك ننان في ن اوب ننيض واوس ننوس وازمالي ننك (حت ن
ازماليننك ممننر  267سنننة) ،فازمارسننة الةربيننة –يف هننذا المنندس -تتننن هاصننة بلننون دو اسننرتقا لننر مةننني ،لتننن
از ننتلة يف االسننرتقا اوور دنن اقتمننر للننف منننان إسننالمية يف غننرب دفريقيننا لتنندمري ازمالننك السننالمية ال اهننرة الننيت
كانننت موج ننوسة يف هننذا الوق ننت ،والتق ننديرات تمننل –يف ه ننذا المنندس -إىل  100ملي ننون إنس ننان مسننل  ،فه ن اس ننرتقوا
ازسلمني و هذوا دحدا منن جننوب دفريقينا ،كنل الرتكين كنان للنف السناحل اوفريقني الغنر حين ازسنلمون .وكاننت
ج يننرة بننورا للننف سنناحل السنننغال ثننل إحنندى قننالع جتننارة الرقي ن اوور  ،ومةظ ن التتننالت الغربيننة ال ترك ن للننف هننذا
اع يرة وإنا ت ري إىل ج يرة جنبار للتبارها قلةة الرقي الةربية.
 -11الصور املتبادلة بني العرب واألفارقة ودور القوى االستعمارية يف تشكي ها:
ال دحنند ينتننر ال نندور االسننتةماري وممارس ننات الننيت امت نندت إىل ق ننع الةالقننات التارخيي ننة بننني الة ننرب واوفارقننة ل ننرب
المكراء ،فاالستةمار ل نل حركنة التواصنل بنني ال نةوب اوفريقينة ال سنيما ازتاهنة حننو او هنر ،لنذلك حينمنا تندثت
لننن المننور ازتباسلننة قمنندت المننورة الغربيننة للةننر ازوجننوسة يف التاريتناتري يف المننكافة الغربيننة ،وديضننا التاريتنناتري يف
المكافة اوفريقية ،وكان اهلدف منها ب ال قا بني الةرب واوفارقة.
النقطة األخريى تتع ق بدخول االسوم إىل أفريقيا ،فل يتن هناك فتوحات إسالمية تستخدو اوساة الةسترية يف

أر دفريقيا ،ولتن يف لاو  1840ضمت سل نة لمان بةض ازنان يف أر دفريقيا اليت تتن مأهولة للستان،
فل تتن لملية استةمارية لل تل ازةروف .ويف غرب دفريقيا حدث صداو مع انتقنال القنوات السنالمية يف ممنر إىل
لال دفريقيا ،واستغر هذا المداو حنو  70لاما ،فممر فتكت بسهولة ،و يتن اومر للف هذا النكو مع اوما يغ؛
إذ استمر المداو مةه  70لاما ،ولتن لنتهاء هذا المداو سهل اوما يغ يف السالو دسرع مما سهل ازمريون الذين
يدهلوا يف السالو إال بةد مرور  200لاو من الفتح السالمي زمر.
بةند ذلننك تولننت هننذا اعمالننات ذاهتنا -مننن هننالل التاننارة والنندلوة -ن نر السننالو يف غننرب دفريقيننا ،وإن قامننت
بةض احلركات اعهاسية يف هذا ازن قة.
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