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العمق اإلفريقي ودوره في إعادة 
بناء النظام اإلقليمّي:

نحو تطوير العالقات العربّية-األفريقية
موديبو دانيون

متخصص  ــايل  م مــن  أكــاديــمــي 
بالشؤون األفريقية

تفيد  إذ  حديثة،  العربّية  اإلفريقّية  العالقات  ليست 
اجلاهيل،  العرص  منذ  نشيطة  بكوهنا  التارخيية  الدراسات 
حيث متزّيت ”بالعمق والتنوع والرثاء؛ وشكلت منظومة 
للعالقات  التارخيي  التطور  يف  مأثور  نحوٍ  عىل  متداخلة 
عدة  مواقف  ويف  مهمة،  حمطات  يف  جتلت  الدولية؛ 
باالنتشار  ثم  الوثنية؛  باملشرتكات  بداية  كرث؛  وشخوص 
بنيت  اإلسالم  جميء  ومع  واليهودية،  للمسيحية  املتبادل 
والتسامح  االحرتام  عن  عربت  راقية؛  دولية  عالقات 
وكان  العربية“1.  للحضارة  العظيم  اإلنساين  والعمق 
التبادل التجارّي قائمًا بني الطرفني عرب القوافل التجارّية، 
رغم املعّوقات اجلغرافّية مثل الّصحراء القاحلة، حيث كان 

التجار العرب حيملون األقمشة والسكر والتبغ والسالح 
والعطور لتبديلها بالرياش واجللود والترب والعاج والقطن 
الطرفان  التقليدّية اإلفريقّية والعبيد2. وقد كان  واألدوية 
يستفيدان من هذه التجارة الصحراوّية اليّت كانت مصدر 
ومتبكتو وغاوو وجيين  مثل والتا  املنطقة  مدن  نشاط يف 

وأدخلت ثقافة الكتابة يف املنطقة3. 

وقد تعّززت العالقات بفضل العنرص الثقايف، متمّثال يف 
املتبادلة بني  اهلجرات  الذي أسهم يف   الدين اإلسالمّي، 
مرص  من  رشقًا  املسلمون  العرب  أوغل  حني  الضفتني، 
العمق  نحو  العريب  املغرب  دول  من  وغربًا  والسودان 
انتشار  الصحراء). فكان  جنوب  (إفريقيا  اإلفريقّي 

1 -  جاسم حممد زكريا، أزمة العالقات الدولية يف املنظومة العربية اإلفريقية إشكالية الدولة أم تناقضات التنظيم الدويل؟ ضمن جملة جامعة دمشق 
للعلوم االقتصادية والقانونية, املجلد31, العدد األول 2015، ص166.

2 -  Emmanuel Grégoire, Jean Schmitz, Afrique noire et monde arabe: continuités et ruptures Cahiers des sciences huo-
maines Nouvelle série numéro 16, p.7 
3 -  Abdul Aziz Jalloh, Les politiques des États d›Afrique noire vis-à-vis du monde arabe :aperçu général. In » Les relations 
historiques et socioculturelles entre l›Afrique et le monde arabe de 1935 à nos jours «. (Documents de travail et compte 
rendu des débats du colloque tenu à Paris du 25 au 27 juillet 1979). Publié en 1984 par l›Organisation des Nations Unies 
pour l›éducation, la science et la culture, p.7, place de Fontenoy, 75700 Paris, Imprimerie des Presses Universitaires de 
France, p.14
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الشعبني  بني  متينًا  رابطًا  العربية  الثقافة  ومعه  اإلسالم 
ثقافيًا واجتماعيًا، وترّتب عن ذلك تكوين ذاكرة تارخيية 
مشرتكة بني العرب واألفارقة قوامها 
القوى  أّن  غري  واالقتصاد.  الثقافة 
الحقًا  نجحت  الغربّية  االستعمارّية 
العريب  العاملني  بني  اهلّوة  خلق  يف 
بتجار  العرب  ُنعت  بأن  واإلفريقّي، 
يف  العبودّية  أّسسوا  الّذين  العبيد 
لكّن  وقّننوها.  وطّوروها  إفريقيا 
الثاين  النصف  يف  الّدول  استقالل 
بعودة  برّش  قد  العرشين  القرن  من 
الدول  بني  التبادل  إذ  يكتمل.  مل  تبشري  جمارهيا.  إىل  املياه 
الراهن  الوقت  إىل  العريب ظّل حمتشما  اإلفريقية والوطن 

ويميل إىل مزيد من التقّلص.

ويستفيد من هذا الوضع بعض األطراف غري الوّدّية، اليّت 
اإلفريقّية وجعلها  العربّية  العالقات  التأثري يف  إىل  تسعى 
عدائّية مطلقة، األمر الّذي يقتيض فهم الواقع وبناء رؤية 
استرشافّية تسهم يف تفعيل اجلذور املشرتكة بني املنطقتني 
هذه  تنطلق  ولذا  القطيعة.  لتفادي  واإلفريقية،  العربّية 
اإلفريقّية  العالقات  لواقع  عاّم  مشهد  تقديم  من  املقالة 
الكربى،  املحّطات  الرتكزي عىل  العربّية سلبًا وإجيابًا، مع 
استمرارّية  لضمان  اسرتاتيجّية  خّطة  عرض  إىل  لتصل 
املقاومة  أجل  من  الّطرفني  بني  والتعاون  الّتواصل 

املصريّية. 

أواًل: واقع العالقات اإلفريقّية العربّية:

إّن العالقة بني العرب واألفارقة بعد احلقبة االستعمارّية 
والزعماء.  لألوضاع  تبعًا  والربودة  احلرارة  بني  ترتاوح 
واحلديث عن واقع هذه العالقة يمكن تناوله يف مرحلتني: 

القومّية وما بعد القومّية.  ال نسعى وراء هذا التصنيف إىل 
االخزتال بقدر ما هندف به إىل التوضيح، ألّن األمر أعمق 
وأدّق بكثري من جمّرد التصنيف، إذا عرفنا أّن العالقة بني 
قبل  املصالح  عىل  تتأّسس  عالقات  واألفارقة  العرب 
ثنائّية  عالقات  املثال  سبيل  عىل  فنجد  العرقّي،  االنتماء 
ببين  تربطه  ممّا  متانة  أكرث  عريّب  غري  وآخر  عريّب  بلد  بني 
جلدته أو من تلك اليّت تربم بني املجموعات اإلقليمّية أو 

املنّظمات الدولّية.

مثال  أقرب  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  ولعّل   
عىل ذلك. جملٌس تأّسس يف 25 أيار/ مايو1981 ويضم كل 
من اإلمارات العربية املتحدة، والبحرين، واململكة العربية 
أّن  فرغم  والكويت.   وقطر  عمان،  وسلطنة  السعودية، 
النظام األسايس ينّص عىل حتقيق التكامل االقتصادي بني 
الدول األعضاء لتحقيق الوحدة، ورغم التشابه يف اهلياكل 
وارتفاع  االقتصادي،  النمو  مراحل  وتقارب  اإلنتاجية، 
معدالت الدخول الفردية، واعتمادها عىل النفط كمصدر 
اللغة  و  العقيدة  إىل  باإلضافة  الدولة  إليرادات  أسايس 
بالقدر  تسهم  مل  العوامل  هذه  أن  إال  املشرتك،  والتاريخ 
جملس  دول  بني  االقتصادي  التكامل  حتقيق  يف  املطلوب 
التعاون اخلليجي. فالقول بالقومّية وقتها ال يعين االنغالق 
واالرتداد إىل الّذات ونفي اآلخر أو تهميشه بقدر ما يدّل 
السيادة،  ذات  املستقّلة  الدول  تكوين  نحو  السعي  عىل 
والّتحّرر من ربق االستعمار. وعليه فإّن متصّور القومّية 
بما هو مرحلة عالئقّية حيمل داللة التأسيس واالستقالل، 
استقالل الّدول العربّية واإلفريقّية وما صحب ذلك من 
مقاومة ضّد االستعمار الغريّب واالحتالل الصهيوين. أّما 
املقصود بما بعد القومّية فعهد التفّكك والتشّتت والتنازل 

عّما أّسسته املرحلة األوىل. 

القوى 

االستعمارّية 

الغربّية نجحت 

الحقًا في خلق 

الهّوة بين 

العالمين العربي 

واإلفريقّي
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1.1 املرحلة القومّية:

زمنًا  تكون  أن  قبل  وأصالة  فكر  هي  القومّية  مرحلة  إّن 
فكر  حيمل  أو  حمل  من  كّل  فيها  يشارك  ولذا  تارخيّيًا، 
املقاومة واحلفاظ عىل املكتسبات والسيادة الوطنّية بعيدًا 
عن التميزي والعنرصّية سواء كان ممّن عاش عهد املقاومة 
من أجل االستقالل أو يعيش يف فرتة االستعمار اجلديد 
الراهن. يستوي يف ذلك أن يكون املعيّن فردًا أو مؤّسسة 
إّن  قلنا  إن  نخطئ  وال  العريّب.  أو  اإلفريقّي  العامل  من 
كما  »القومّيني«.  مع  ازدهرت  اإلفريقّية  العربّية  العالقة 
عام  /أكتوبر  األول  ترشين  حرب  نتائج  إحدى  كانت 
العرب؛  مع  التقارب  إىل  اإلفريقية  الدول  عودة  1973م 
الدول  أغلبية  بقيام  ذلك  وجتىل  العريب  للحق  وتأييدها 
”إرسائيل“،  مع  الدبلوماسية  عالقاتها  بقطع  اإلفريقية 
وربط  العريب،  للحق  اإلفريقية  الوحدة  منظمة  وتأييد 
حركة التحرير الفلسطينية بحركات التحرر اإلفريقية“4. 

مع  عالقاتها   1972 عام  اإلفريقية  الدولة  قطع  إّن 
بني  الوساطة  وفد  فشل  بعد  رباط،  قّمة  يف  "إرسائيل" 
مرص و“إرسائيل“ املتكّون من أربعة رؤساء ّدول إفريقّية 
(ل. س. سنغور، موبوتو س. س، أحمد أجيو، يعقوب 
جتاه  العربية  الدول  مع  موّحد  ملوقف  استجابٌة  غوون) 
”إرسائيل“... موقف امزتج فيه العامل الدييّن وااللزتام 
عىل  رّده  يف  ولذا  البعض.  لدى  اإلقليمّية  بالقرارات 
غابون  استقبال  من  الغاضبني  اإلرسائيلّيني  املسؤولني 
”تبعًا  بنغو:  عمر  قال  عرفات  يارس  الفلسطييّن  الزعيم 
عالقتنا  عّلقنا   1975 سنة  اإلفريقّية  الوحدة  منّظمة  لقرار 
بواين  هوفويت  جّدي  كثريًا  أحرتم  »إرسائيل«...  مع 
ما يطلب ميّن...  كّل  Houphouët-Boignie، وأفعل 

أّما ما يتعّلق بـ»إرسائيل« فإّنين ال أستطيع فعل يشء. أنا 
أن  يمكن  ال  وبالتايل  اإلسالمّي  املؤمتر  منّظمة  يف  عضو 
أكون أنا مسلمًا وأعرتف بـ»إرسائيل« فأختىّل عن ديين“5.    

بني  املشرتك  التعاون  جسور  القطع  هذا  عن  ترّتبت  لقد 
مستويات  عىل  اإلفريقّية  الدول  وعديد  العربية  الدول 
خمتلفة ونشأت من جراء ذلك صناديق مالية لدعم البلدان 
من  العاملني  بني  التقارب  توّجه  كان  ملّا  لكن،  اإلفريقّية. 
بعضهم  لتفضيل  العرب،  املانحني  لدى  إجماع  غري 
عىل  إرسافها  بدل  العرب  اإلخوان  عىل  األموال  رصف 
مع  التعامل  وتفضيَلهم  "املتخّلفني"،  الّسود  األفارقة 
القوى املؤّثرة بدل الّدول احلديثة الضعيفة مل ينل رواجًا. 

االستقالل  زعماء  عهد  بعد  وخاّصة 
فرتاجعت  النارص،  عبد  جمال  مثل 
اإلفريقّية،  للقضايا  الداعمة  املواقف 
العربّية  القضّية  جتاه  املواقف  وفرتت 

اجلوهرّية: القضّية الفلسطينّية. 

اإلفريقية  الوحدة  منظمة  قرار  وكان 
التدخل  عدم  بطلب   1978 عام 
اإلفريقي،  القرن  نزاعات  يف  العريب 
املرصية  السالم  واتفاقية  جهة،  من 
أّثرت  اليّت   1982- سنة  اإلرسائيلية 

ويف  اإلفريقية  الوحدة  منظمة  يف  مرص  عضوية  يف  سلبًا 
تدهور  وراء  األفريقي-  العريب  للتعاون  الدائمة  اللجنة 
لصاحلها  "إرسائيل"  استغّلته  الوضع  هذا  العالقات. 
لتحل حمّل الدول العربية يف القارة األفريقية عىل املستوى 
صادراتها  فزتايدت  والعسكري،  واالقتصادي  التجاري 
نشاطًا  ومارست  منها  وارداتها  وتزايدت  أفريقيا  إىل 

4 -  جاسم حممد زكريا،  مرجع سابق، ص171
5 -  Léon César Codo, L’Afrique noire et Israël: inversion d‘une dynamique diplomatique, Politique africaine (N° 30 Juin 1988) p.50
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املرشوعات  إنشاء  ميادين  يف  إفريقية  دولة   22 حوايل  يف 
ومتكنت  الفنية.  واملعونة  العسكري  والتدريب  املشرتكة 
الكوت  مع  الدبلوماسية  العالقات  إعادة  من  »إرسائيل« 
ديفوار وكامريون (1980)  وزائري (الكونغو الديمقراطية 
 1983 عام  الوسطى  وأفريقيا  وليبرييا   1982 عام  حاليًا) 
حسن  يف  أفارقة  مسؤولون  شّك  إذ   .6  (1987) والتوغو 
بالكيان  عالقاتهم  طّبعوا  الذين  العرب  زمالئهم  نوايا 

الصهيويّن. 

منها  القطيعة  إىل  أقرب  الّطرفني  بني  العالقات  أصبحت 
إىل الّتواصل لوال اجلهود اخلاّصة اليّت بذهلا الزعيم اللييّب 
التقارب مع الشعوب اإلفريقّية،  القذايف من أجل  معّمر 
اليّت دعمته أيام احلظر املفروض عليه مقابل ختيّل إخوانه 
عريّب  داعم  أكرب  القذايف  حتّول  العرس.  أيام  عنه  العرب 
االّتحاد  أنشئ  يده  وعىل  الّصحراء،  جنوب  إلفريقيا 
وأخذ  اإلفريقّية،  الوحدة  منّظمة  رماد  عىل  اإلفريقّي 
خيّطط لصياغة عملة إفريقّية موّحدة. 
اإلفريقّية  العربّية  القّمة  وتأسست 
العالقات  لتوطيد  رست  ليبيا–  يف 
مؤمترها  أقيم  قّمة  اإلفريقّية.  العربّية 
حتت   2013 سنة  الكويت  يف  الثالث 
عنوان »رشكاء يف التنمية واالستثمار« 
بمشاركة 55 دولة إفريقية وحرض 65 
اسرتاتيجية  رشاكة  لبناء  املؤمتر  يف  وإفريقيا  عربيًا  زعيمًا 
اجلوانب  عىل  الرتكزي  مع  وإفريقية  عربية  واقتصادية 
القضايا  عن  بعيدًا  واالستثمارية  والتنموية  االقتصادية 
السياسية. وذلك يف جّو شابه كثري من الّشكوك يف إمكانّية 
رفض  حني  واألفارقة،  العرب  بني  احلقيقّي  التقارب 
االّتحاد اإلفريقّي الّتدّخل الغريّب يف ليبيا فأعطت جامعة 

أّدى  الّذي  الّتدّخل،  الّضوء األخرض هلذا  العربّية  الّدول 
إىل مقتل القذايف وما أعقب ذلك من دمار وفوىض، ال يف 
ليبيا فحسب وإّنما يف بلدان عربّية وإفريقّية أخرى أيضًا. 
العربّية  العالقات  هناية  القذايف  مقتل  يف  كثريون  ويرى 
اإلفريقّية اليّت أّسسها القومّيون العرب واألفارقة. ويؤّكد 
الرابع،  مؤمترها  يف  العربّية  اإلفريقّية  القّمة  فشل  ذلك 
بعض  بني  اخلالفات  بسبب  االستوائّية،  غينيا  يف  املنعقد 
الّدول العربّية. وعليه يمكن احلديث عن مرحلة ما بعد 

القومّية.

        

2.1 مرحلة ما بعد القومّية:

ال  القومّية  مرحلة  مثل  مثلها  القومية،  بعد  ما  مرحلة  إن 
تعين تصنيفًا تارخيّيًا بحتًا. إذ املقصود منها فكر ال يؤمن 
قبل  أو »وطين  أّوال«  بـ«أنا  إيمانه  قدر  بمرشوع جماعّي 
الذهبّية  احلقبة  يف  عاش  صاحبه  كان  سواء  يشء«،  كّل 
للعالقات اإلفريقّية العربّية أو بعدها. دون تسمية زعماء 
أو بلدان بعينها حلّساسية املقام، نقول إّن حملة هذا الفكر 
العريّب.  والعامل  إفريقيا  يف  االّتحادّية  املشاريع  فشل  وراء 
فهم عىل سبيل املثال كانوا وال يزالون أقرب إىل املستعِمر 
(القولون) منه إىل املستعَمر. وعليهم يعتمد األعداء لتدمري 
»أخطأْ  الّذكّية:  الرباغماتّية  باسم  العاملني  بني  العالقات 
pro-occci- الغرب  موالو  وهم  وارضْب«.  »أأيس 
dentaux“ عىل حساب املصالح اإلقليمّية. ومستعّدون 
للتطبيع مع أعداء املجموعة وإن كانوا صهاينة أو جالّدي 
التميزي العنرصّي (apartheid)، شعارهم ”عدّو عدّوي 
مقاومة  إىل  العربّية  البلدان  تصّنف  بسببهم  صديقي“. 
من جهة وحلفاء الغرب من جهة أخرى. وعىل الّصعيد 

6 -  Jeune Afrique, 1310, 12 fëvrier 1986 
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يف  الرتّيث  إىل  الدعوة  عرب  حتديدهم  يسهل  اإلفريقّي 
الثنائّية  العالقات  قّوة  ومدى  اإلفريقّي  االّتحاد  مرشوع 
واحتضان  الصهيوين  والكيان  االستعمارّية  القوى  مع 
القواعد العسكرّية األجنبّية. وهم يشّكلون بوابة التدّخل 

األجنيّب وانشقاق احلصن اجلماعّي. 

بصعود مرحلة ما بعد القومّية أصبحت العالقات العربّية 
تدمريّية.  سلبّية  أبعاد  ذات  بقضايا  تصطدم  اإلفريقّية 
العريب  ”التعاون  كون  إىل  يعود  ذلك  يف  السبب  ولعّل 
اإلفريقي مل يستند يف معظمه إىل أيديولوجية حمددة أو فكر 
نابع من فلسفات اجلانبني؛ وتطلعاتهما نحو املستقبل؛ بل 
احلاكمة عربًيا  للنظم  السيايس  املزاج  معلًقا يف هواء  ظل 
أو إفريقية، وهو مزاج يف كليهما متقلب ال قرار له، وال 
وغياب  التعاون  آفاق  حتكم  حمددة  رؤية  غياب  أن  شك 
له جعله دوًما هًشا وليًنا يف مواجهة  أي مرشوع حقيقي 

التحديات“7. يضاف إىل ذلك األسباب التالية:

إفريقيا  العريّب يف  السيايس لالستثمار  التشجيع  - غياب 
أو تعّطله. 

- حتريك الزناعات التارخيّية مثل قضّية الصحراء الكربى. 

تفكريًا  اإلفريقية،  العربية  العالقات  يف  التفكري  بقاء   -
فوقيًا، ال تشارك فيه الشعوب وال األحزاب أو منظمات 

املجتمع املدين. 

عىل  ذاك  أو  النظام  هلذا  الفردية  املبادرة  طابع  غلبة   -
إرادة  إىل  حتّوهلا  وعدم  إفريقيا،  يف  العربية  السياسات 
مكوناتها  بمختلف  العربية  الدول  لدى  حقيقية  جماعية 

وتعدد أنظمتها السياسية. 

- اعتماد الدول العربية اخلليجّية عىل سياسة "بروباغندا": 
ضّخ األموال دون اسرتاتيجيات أو برامج.

تواكب  إفريقية  علمية  أطر  بإعداد  االهتمام  غياب   -
يف  الدارسني  ألبنائها  وتسمح  البلدان،  هذه  احتياجات 
بلداهنم  يف  مؤثرة  و  فاعلة  مناصب  بتويل  العربية  الدول 

اليت يشغلها خرجيو املدارس الغربية وجامعاتها. 

النظام  بناء  إعادة  العمق اإلفريقي يف  كّل هذا جعل دور 
اإلقليمّي ضئيالً، وإسهامه يف تطوير الرّشاكة مع املنطقة 
هلذه  ظاهر  تهديد  لوجوده  أصبح  بل  ضعيفًا.  العربّية 
املياه  عىل  الرّصاع  أمّهها  لعّل  عّدة  ألمور  وذلك  املنطقة. 

ووجود القوى األجنبّية عىل احلدود. 

ثانيًا: تحدي األمن المائي والنفوذ الخارجي 

والصومال  والسودان  (مرص  إفريقيا  عرب  مياه  إّن 
مرص  فمياه  إفريقية.  دول  من  أساسًا  تنبع  وموريتانيا) 
كينيا  من  تأيت  (النيل)  واالسرتاتيجية  احليوّية  والسودان 
اإلثيويّب  النهضة  سّد  وبناء  وإثيوبيا.  ورواندا  وأوغندا 
ينظر إليه يف مرص عىل أّنه تهديد مبارش وورقة ضغط. وقد 
تعاظم هذا اإلحساس بمساعي اململكة العربّية السعودّية 
نحو التقارب مع أديس أبابا بعد نشوب الزناع بينها وبني 
مساعي  مرص  تعتربه  الّذي  األمر   .2016 هناية  القاهرة 

ابزتازّية من حكام اململكة. 

إشبييل وجوبا  فتنبع من هنري  الصومال  مياه جنوب  أّما 
بأثيوبيا. وهو شأن جنوب موريتانيا  من هضبة أوغادين 
ينبع من غينيا ويمّر  الذي  السنغال  الذي يرشب من هنر 
هذا  السنغال  تعّد  السنغالّية.  املوريتانّية  فباحلدود  بمايل 

7 -  جاسم حممد زكريا، مرجع سابق، ص. 184.
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بني  ثنائيًا  ملكًا  موريتانيا  تراه  فيما  اخلاّص  ملكها  النهر 
خالل  فتوّترت  عالقاتهما؛  يف  ذلك  أثر  وقد  الطرفني. 
املشاريع  إنجاز  دون  حال  ممّا   ،1989 و  1973م  العامني 
الذي  السنغال«  حوض  »مرشوع  احلقيقّية  التنموّية 
موريتانيا  جانب  إىل  مايل  منه  تستفيد  أن  املنتظر  من  كان 
والسنغال، الّدولتني اللتني كانتا عىل حاّفة حرب مسّلحة 
النتشار  وإّنما  فحسب  املياه  بسبب  ال  1999م  عام  جمّددا 
القبائل الزنجية ذات التداخل العرقي مع السنغال داخل 

األرايض املوريتانية.

لنئ كانت التعّددّية العرقّية مصدر ثراء ثقايّف واجتماعّي 
فإّن سوء التعامل معها قد هيّدد وجود الّدول ألّن الّدولة 
القبلّية.  أنقاض  عىل  إالّ  تبىن  ال 
بني  العرقّي  التداخل  يعترب  قد  ولذا 
الدول اإلفريقّية والعربّية من عوامل 
قبائل  توجد  موريتانيا  ففي  التهديد. 
امتدادات  ذات  موريتانية  زنجية 
السنغال  داخل  نظرياتها  مع  عرقية 
»الطوارق«  قبائل  تنترش  كما  ومايل. 
الليبية  عىل طول احلدود اجلزائرية – 
»الزغاوة«  وقبائل  والنيجر،  مايل  مع 
والقبائل  والسودان،  تشاد  بني 
ٍّ من إثيوبيا وأوغندا عىل جانيب  »النيلية« بني السودان وكل
احلدود... فتحقيق األمن واالستقرار بعيد املنال ما مل يتّم  
اخلارجّي  التدّخل  بوابة  ألهّنا  القبائل.  هذه  حركة  ضبط 
واالخرتاق األميّن. وقد تبنّي أّن فرنسا و«إرسائيل« تلعبان 
الزناع  من  كّل  الوتر احلساس. وهو حال  كثريًا عىل هذا 
إقليم  ونزاعات  »أوزو«  قطاع  حول  التشادي  اللييب– 
كينيا  بني  »إنفدي«  وإقليم  والسودان,  كينيا  بني  »إيلمي« 
والصومال،  إثيوبيا  بني  »أوغادين«  وإقليم  والصومال، 
والزناع  اإلريرتي،  اإلثيويب–  السوداين-  والزناع 

اإلريرتي- اليمين حول اجلزر الثالث يف البحر األحمر.

واجلابون  (السنغال  فرنسا  وجود  أّن  البيان  عن  وغيّن   
(السنغال  املتحدة  والواليات  ديفوار)  وكوت  وتشاد 
عمق  يف  »إرسائيل«  ومعها  الوسطى)  وإفريقيا  وأوغندا 
العريب،  القومي  األمن  عىل  دامهة  خماطر  يمثل  إفريقيا 
من  العريب  الطرف  لدى  والريبة  احلساسية  يثري  ما  وهو 
نيات بعض الدول اإلفريقية. ألّن هذه األطراف تشّجع 
اإلثنية  واجلماعات  الدول  مع  وتتحالف  األقليات 
األمن  خطوط  يف  ثغرة  لفتح  للعرب  املعادية  والدينية 
القومي واألمن املايئ العربيني حتت غطاء مساعدة الدول 
اإلفريقية يف ميادين االستخبارات والتدريبات العسكرية 

واملساعدات الفنية والتقنية. 

إّن هذا االخرتاق األجنيب يف القارة اإلفريقية نتيجة سوء 
عىل  اهليمنة  إعادة  من  إليه  تؤّدي  قد  بما  األفارقة  تقدير 
مكشوفة  تظّل  االسرتاتيجّية  خطواتها  كّل  ألّن  ثرواتها. 
األمريكّيني  وبخاّصة  خرياتها  عىل  املتنافسني  لدى 
مع   حصل  ممّا  العرب  أخذ  ينبغي  وعليه  واألوروبّيني. 
إثيوبيا  دعمتها  اليت  السودان،  بجنوب  التحرر  حركة 
املّتحدة  والواليات  و"إرسائيل"  وكينيا  وإريرتيا  وأوغندا 
األمريكّية. وعند التوقيع عىل »اتفاق مشاكوس للسالم« 
يف كينيا يف 20 متوز/ يوليو 2002م بني احلركة وحكومة 
عىل  نفسه  اليشء  وينطبق  العرب.  إقصاء  تّم  اخلرطوم 
ضعف  نتيجة  الصومال،  يف  املعقد  الداخيل  الوضع 
احلكومة املركزية يف مقديشيو، منذ عام 1991، إثر سقوط 
ذلك من  عىل  ترّتب  وما  بري.  سياد  حممد  الرئيس  نظام 
فتح باب التدّخالت اخلارجية (كينيا وإثيوبيا والواليات 
عىل  تفرض  التارخيّية  احلقائق  هذه  وكّل  املتحدة...). 
األفارقة والعرب التعامل معًا للحفاظ عىل األمن القومي 

العريب واإلفريقّي. 

إّن وجود فرنسا 

والواليات المتحدة  

ومعها "إسرائيل" 

في عمق إفريقيا 

يمثل مخاطر 

داهمة على األمن 

القومي العربي
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عىل أّن العالقات العربّية اإلفريقّية عرفت عرصها الّذهيّب 
العرشين،  القرن  من  السبعينيات  يف  واقتصادّيا  سياسّيا 
معززة  كانت  اليت  العربية  والبنوك  الصناديق  عهد 
للعالقات بني اجلانبني واليت توجت بالعديد من اللقاءات 
فقد  الثمانينيات  يف  أّما  العربية..  املنظمات  خالل  من 
ثّمة فرص  العالقات. لكن رغم كّل ذلك  تقّلصت هذه 
إلعادتها بشكل أكرب من خالل الدعم السيايس الذي من 
شأنه دفع عجلة التعاون نحو جماالت ورشاكات خمتلفة، 
العربية اإلفريقية تشكل وجهة استثمار  العالقات  لكون 
للمنظومة العربية، ووسيلة لصّد النفوذ األمريكي، الذي 
تهّدد  فطفقت  اإلفريقي  القرن  يف  نفوذًا  لـ«إرسائيل«  هيأ 
للدول  بالنسبة  اهلام  احليوي  اجلزء  هذا  يف  العريب  األمن 
العربية والدول اإلفريقية عىل حد سواء. فما هي اخلّطة 

االسرتاتيجّية لتحسني العالقات العربّية اإلفريقّية؟

العربّية  للعالقات  االستراتيجّية  الخّطة  ثالثًا: 

اإلفريقّية

يصعب  الراهنة  والدولية  اإلقليمية  املتغريات  ضوء  يف 
ظّل  يف  اإلفريقّية  العربّية  العالقات  بمستقبل  التنّبؤ 
مرتكزات  ثّمة  فإّن  ذلك  ومع  القائم،  العريّب  االنقسام 
هو  ما  منها  العالقات.  هذه  لتحسني  اعتمادها  يمكن 

جيوسيايّس ومنها االقتصادّي واألميّن.

بالبحر  وتّتصل  القديم،  العامل  قارات  إفريقيا  تتوّسط 
مليون   30 تبلغ  مساحة  يف  العريب،  واخلليج  األحمر 
وحتتوي  األرض،  مساحة  من   20% يعادل  ما  أي  كلم²، 
عىل 54 دولة بسكان يناهز عددهم مليار نسمة، كل ذلك 
الوطن  شأن  شأهنا  هاّمة.  اسرتاتيجّية  منطقة  منها  جيعل 
العريّب الذي يقع بني قارات ثالث، ممسكا بأهّم املضائق 
ممّا  كلم   12000 تبلغ  بسواحل  املائية  واملمرات  البحرية 

أن  ذلك  معىن  العاملية.  التجارة  عىل  نفسها  فرض  خيّوهلا 
موقع الضفتني يساعد عىل تأسيس عمل مشرتك، وفتح 

كما  العامل.  قارات  وإىل  من  معابر، 
الوطن  وغرب  إفريقيا  شمال  أّن 
األبيض  البحر  أمن  يؤثران يف  العريب 
(مضيق  التجارية  وخطوطه  املتوّسط 
جبل طارق)، باإلضافة إىل تأثريه عىل 
السويس،  قناة  من  الشمالية  املداخل 
األحمر  البحر  ألمن  حمددًا  جيعله  بما 
فإّن  وبالّتايل  التجارية.  وخطوطه 

أمنية  مظّلة  يشكالن  اإلفريقي  واألمن  العريب  األمن 
واحدة للقرن اإلفريقي، بفضل موقع الصومال وجيبويت  
عدن،  وخليج  األحمر  البحر  عىل  سواحلهما  املطّلة 
املوقع  بفضل  الوسطى  افريقيا  يف  الكربى  وللبحريات 

اجلغرايف للسودان ودول املغرب العريب. 

تثمينها  ينبغي  فرصا  اهلاّم  سيايّس  اجليو  املوقع  هلذا  إّن 
يتطّلب  الّذي  األمر  التهديدات.  وجود  رغم  وتثبيتها 
حوار  وتأسيس  والقنصيل،  الدبلومايس  التمثيل  تعزيز 
تبعًا  مستحدثة  رؤى  عىل  إفريقي  عريب–  اسرتاتيجي 
للتحديات القائمة، إذ تم جتاوز املرحلة اليت قام فيها هذا 
احلوار عىل أساس املقايضة واملنافع السياسية املتبادلة مثل 
التأييد العريب حلركات التحرر اإلفريقي يف مقابل التأييد 

اإلفريقي للمواقف العربية يف مواجهة ”إرسائيل“. 

إفريقية  عربية  رشاكة  عىل  تؤسس  اجلديدة  فاملرحلة 
املشرتكة والقضايا  املصالح االسرتاتيجية  قوامها  حقيقية 
ذات احلساسية، بالتعاون مع اجلاليات العربية املقيمة يف 
إفريقيا, واجلاليات اإلفريقّية يف الوطن العريّب. إضافة إىل 
املنظمات املهنية والشعبية غري الرسمية. ودور املنظمات 
العربية  العالقات  إطار  يف  العاملة  واإلقليمية  الدولية 
اإلفريقية كبري يمكن توظيفه من أجل تعزيز التعاون العريب 

األمن العربي 

واألمن اإلفريقي 

يشكالن مظّلة 

أمنية واحدة للقرن 

اإلفريقي
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واالقتصادية  االسرتاتيجية  للمصالح  خدمة  اإلفريقي 
املشرتكة للطرفني. ومن ذلك عىل سبيل املثال املؤسسات 
أنشأها مؤمتر  اليت  »األفروعربية«, وهي تتضّمن اآلليات 
القمة العريب اإلفريقي منذ آذار/ مارس 1977م، وتضم يف 
إطارها كل الدول العربية وكل الدول اإلفريقية األخرى، 
دول  عرش  تضم  اليت  العربية  الدول  جامعة  إىل  إضافة 
عربية– إفريقية، ومنها االحتاد اإلفريقي والسوق املشرتكة 
لدول رشق إفريقيا وجنوهبا (الكوميسا) اليت أنشئت عام 

1994م. 

السنني  القارة اإلفريقية تشهد يف  أّن  الدراسات إىل  تشري 
(مسلسل  السياسية  العوامل  من  عدد  بفعل  األخرية، 
جديدة)  متوسطة  طبقة  وظهور  الديمقراطي  االنفتاح 
املواد  أسعار  (حتسن  واالقتصادية 
األولية وحتسن مناخ األعمال)، نموًا 
اقتصاديًا قويًا جعلها يف قلب املعرتك 
للتسابق  الدويل وأرضية  االقتصادي 
وأمريكا  األوروبية  الدول  بني  
والصني. وإذا عرفنا أّن بعض سكان 
الفقر  من  يعانون  العريب  الوطن 
والبطالة وأّن عديد البلدان اإلفريقّية 
اإلفريقي  التعاون  فإّن  العامل،  يف  نمّوا  أقّل  دولّيا  مصّنفة 
العريب يعّد سندًا متينًا لتحسني األوضاع.. بحيث حتتاج 
املاّدة  النفط،  إىل  هائالً  زراعيًا  خمزونًا  بوصفها  إفريقيا 
الزراعات وحتسني  األساسية لصناعة األسمدة، وتطوير 
القارة  لدول  الغذاء  وتوفري  املحاصيل  وزيادة  اإلنتاج 

وشعوهبا. 

من  االقتصادّية  الدراسات  تثبته  بما  سّلمنا  وإذا 
بالنفط  مقارنة  قليل  اإلفريقي  النفط  من  أّن االحتياطّي 
شأنه  من  وإفريقيا  العريب  العامل  بني  االلتقاء  العريب فإّن 
أّن  أدركنا  وإذا  بأرسها.  للقارة  الغذايئ  األمن  ضمان 

العامل،  املياه يف  يعادل 10 % من مصادر  ما  إفريقيا متتلك 
داخل  املياه  منابع  عىل  تسيطر  العريب  اجلوار  دول  وأّن 
احلدود العربية بنسبة 60 % (أثيوبيا وغينيا والسنغال وكينيا 
وأوغندا... تركيا) فإّن ذلك يقيم الدليل عىل أّن التعاون 
العريّب اإلفريقّي مثمر بال شّك. وإذا أضفنا إىل ذلك، أن 
”إرسائيل“ اليت تراهن عىل منابع املياه اسرتاتيجيًا، وتعترب 
العامل  مع  الرصاع  إدارة  ساحات  من  ساحة  إفريقيا  أن 
العرب واألفارقة  التعاون بني  إىل  أدركنا احلاجة  العريب، 
اليّت  القوى  من  وغريها  ”إرسائيل“  أمام  الطريق  لسّد 

تسعى إىل استغالل املواد األولّية اإلفريقّية. 

التعاون  إىل  الرضورة  تدعو  ذكرنا،  ما  إىل   استنادًا 
العامل  تدعو  كما  واألفارقة،  العرب  بني  االسرتاتيجي 
العريب وإفريقيا إىل توخي سياسة التكامل يف عالقاتهما، 
الطرف اآلخر.  متوفر لدى  إليه كل طرف  ما حيتاج  ألن 
السياسات االقتصادية فيما  أّن ”تنسيق  البيان  وغيّن عن 
املبادالت  لزيادة  رضورّي  رشط  املتكاملة  الدول  بني 
داخل املنطقة التكاملية، وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق بني 
السياسات اجلمركية، والتجارية والنقدية والرضيبية، وال 
بقدر  السياسات،  بالرضورة توحيد  التنسيق  يتطلب هذا 
تنمية  إىل حتقيق  يؤدي  الذي  بالشكل  تنسيقها  يتطلب  ما 

اقتصادية إقليمية متوازنة. 

تنظم  اليت  الدول  السلع بني خمتلف  انتقال  كما أن حرية 
السياسات  تنسيق  لضمان  تكفي  ال  اقتصادي  تكامل  يف 
االقتصادية، فال بد من توفر جميع الرشوط اليت تسمح 
للمنتج بالعمل واملنافسة يف ظروف طبيعية وهذا التنسيق 
والسياسة  اجلمركية،  التعريفة  شؤون  يتناول  أن  ينبغي 
وشؤون  املنطقة،  خارج  الواقعة  الدول  جتاه  التجارية 
من  بد  وال  االستثمار،  وسياسة  االجتماعية  األوضاع 
مفاوضات طويلة يتطلبها تنسيق الترشيعات والسياسات 
ومؤسسات  متخصصة   أجهزة  ووضع  االقتصادية، 

ال بّد من العمل 

على وضع تصّورات 

مشتركة عن األمن 

في أرجاء القارة 

اإلفريقية
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عىل  العمل  هذا  ملتابعة  املطلوبة  بالصالحيات  تتمتع 
االقتصادية  السياسات   عىل  تطرأ  اليت  التغيريات  ضوء 
ينبغي  كّله  وهلذا  االقتصادية“8.  الظروف  ومقتضيات 
العمل لوضع صيغ عربية  إفريقية يف املجال االقتصادي 

من خالل:

- إنشاء مشاريع اقتصادية مشرتكة تعّمق الصلة احلقيقية 
واهلبات  املنح  أسلوب  حمل  لّيحل  واألفارقة  العرب  بني 

املالية ذات الطابع التقليدي.

والتجارة  اإلنتاج  جماالت  يف  االسرتاتيجية  الرشاكة   -
استريادًا وتصديرًا, عىل مستوى املنتجات الكاملة ونصف 

املصنعة. 

- إقامة مناطق نقدية إقليمية أو دون إقليمية ذات استقاللية 
نسبية عن مراكز السيطرة النقدية الدولية, سواء الدوالر 
ىف الوطن العريب أو الفرنك الفرنيس يف الدول اإلفريقية، 
ويمكن تعزيز هذا االجتاه من خالل مناطق التجارة احلرة, 
ومنطقة  اإلفريقي,  واجلنوب  الرشق  يف  الكوميسا  مثل 

التجارة احلرة العربية الكربى (18 دولة). 

التنمية  بنك  مثل  القائمة،  املالية  املؤسسات  تعزيز   -
اإلفريقي, واملرصف العريب للتنمية االقتصادية يف إفريقيا, 
وذلك  إلفريقيا,  القروض  لتقديم  العريب  والصندوق 
لتمويل مرشوعات التنمية, ودعم النشاط املرصيف العريب 
يف إفريقيا، سواء يف جمال القروض االستثمارية املبارشة أو 

عن طريق القيام بمرشوعات مشرتكة.

وهي  الفنية،  الطبيعة  ذات  العربية  املصارف  دعم   -
القارة  إىل  التقنية  اخلربة  بتقديم  تقوم  اليت  املصارف 

اإلفريقية, مثل »صندوق املساعدة الفنية إلفريقيا«.

اإلنتاجي  للتكامل  اسرتاتيجيات  صياغة  حماولة   -
وهو  والتكنولوجي,  والعلمي  والصناعي  والزراعي 
النظام  يف  واإلفريقي  العريب  املوقع  تغيري  إىل  يؤدي  ما 

االقتصادي العاملي.

ومعارض  تفضيلية,  جتارة  منطقة  إنشاء  إمكانية  بحث   -
جتارية إفريقية عربية, لزيادة شبكة التفاعالت االقتصادية 
العربية  اإلفريقية. وتشجيع نشاط القطاع اخلاص العريب 

يف الدول اإلفريقية والعكس بالعكس.

اجلامعات  يف  األفارقة  الطلبة  من  املقبولني  عدد  زيادة   -
وفتح  العريب،  العامل  يف  الدراسية  والدورات  واملعاهد 
معاهد ومراكز عربية لتدريب الطالب والشباب األفارقة 
العديد  لدهيم  ينّمي  ما  وهو  املختلفة,  الفنية  امليادين  يف 
عالوة  الكفايات،  اكتشاف  عىل  ويساعد  املهارات,  من 
للعمل  اإلفريقية  الدول  إىل  والفنيني  اخلرباء  إيفاد  عىل 
واملهنية  التعليمية  املؤسسات  التدريس يف  أو  والتدريب, 

والفنية املختلفة.

التدريب  ومؤسسات  والبحيّث  الثقايّف  النشاط  دعم   -
والتأهيل احلريف واملهين.

 إّن صعود اإلسالم السيايّس يف العامل العريّب وما رافق ذلك 
من انتشار التنظيمات اإلرهابّية (القاعدة، داعش...) قد 
دفع البعض إىل القول إّن العرب أنشأوا اإلرهاب املرتبط 
بالّتطّرف الدييّن، من أجل اهليمنة ثقافّيا واقتصادّيا. وهذا 
االّتهام يضعهم موضع اّتهام أمنّيا. االّتهام الّذي يتطّلب 
من العرب التنّصل منه فعلّيًا من أجل التنسيق األميّن مع 
الالعبون  فيه  يكرث  ميدان  يف  املصالح  وحماية  األفارقة 
والرويس  والصيين  األمريكي  الدويل  التنافس  ظّل  يف 

8 -  مقروس كمال، دور املرشوعات املشرتكة يف حتقيق التكامل االقتصادّي: دراسة مقارنة بني التجربة األوروبّية والتجربة املغاربّية. مذّكرة مقّدمة 
 ،2013/12/31 يف  نوقشت  عمار.  عماري  أ.د.  إرشاف:  الدويّل).  االقتصاد  (ختّصص:  االقتصادّية  العلوم  يف  املاجستري  شهادة  نيل  متطّلبات  ضمن 

بجامعة فرحات عّباس (اجلزائر)، ص13. 
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واألورويّب. ومن ثّم يكون التكامل االسرتاتيجي املحتمل 
عامالً رئيسيًا يف احلّد من أطماع هذه القوى العاملّية. ولذا 
ال بّد من العمل عىل وضع تصّورات مشرتكة عن األمن 

يف أرجاء القارة اإلفريقية، بالّنظر إىل الّتهديدات الداخلّية 
واملنطقة  العرب  بني  أيضًا  مشرتكة  هي  اليت  واخلارجّية، 

اإلفريقية.

 نظرًا ملا يربط العرب باألفارقة من عالقات تارخيّية عريقة 
التاريخ  إلحياء  مشرتك  عمل  إىل  اليوم  الرّضورة  تدعو 
جماالت  أّن  واضحًا  بات  وقد  ال  وملَ  مستحدثة.  بوسائل 
التعاون بني الّطرفني كثرية؟! وهي كثرية ومفيدة إىل درجة 
أّنه مل يعد مسموحًا للجانبني االستمرار يف حالة االرختاء 

اليت يعاين منها كل طرف إزاء اآلخر. 

رغم اإلشكاليات القائمة بني العرب واألفارقة ال ينبغي 
التعاون.  عىل  الرصاع  تغّلب  تشاؤمية  لنظرة  االستسالم 
للرصاع  منتج  ذاته  حّد  يف  اجلغرايف  اجلوار  أّن  صحيح 
ينبغي  ال  ذلك  أّن  غري  والتسابق،  املنافسة  روح  بحكم 
أن يكون عامل ختريب وتدمري، إذ ما من جوار إالّ وفيه 
أوجه تعاون يمكن االستفادة منها للبناء وحتقيق التعاون 
املشرتك باالعتماد عىل القيم واملصالح املشرتكة، وتعزيز 
فرص احلوار واللقاء والتشاور بما حيقق املنفعة املشرتكة 
ما  فإن  الّصدد  هذا  ويف  واالستقرار.  األمن  ويضمن 
يكسب باحلوار والدبلوماسّية أنجع وأريح ممّا يرتّتب عىل 

احلروب اليّت تبقى جروحها ألمد بعيد.

جديدة  مرحلة  يف  الدخول  وجب  بذلك  سّلمنا  إذا 
س عىل رشاكة عربية إفريقية حقيقية قوامها مصالح  تؤسَّ
اسرتاتيجية مشرتكة. وعىل العرب واألفارقة مهمة تطوير 
فرص التعاون والعمل املشرتك، وإزالة كل املعوقات اليت 

العربية  العالقات  بينهما، فرتاجع  بناء  قيام حوار  تعرقل 
لطبيعة  مالئم  غري  القومّية  بعد  ما  مرحلة  يف  اإلفريقية 
إن  ثم  الراهنة.  والدولية  واإلفريقية  العربية  املتغريات 
العوملة وما تفرضه اليوم من حتديات سياسية واقتصادية 
اسرتاتيجيات  وضع  تقتيض  أيضًا  وأمنّية  بل  واجتماعية 
جديدة للتعاون. ويف غياب هذا التعاون يقع االستسالم 
ألمر واقع أال وهو هيمنة القوى العاملّية بما فيها الّصني 
وكذلك  "إرسائيل"  ومعها  األمريكّية  املّتحدة  والواليات 

أوروبا.

اسرتاتيجي  وعمق  امتداد  يقال-  واحلّق  إفريقيا–  إن 
متلكه  ملا  وأمنيًا،  وسياسيًا  اقتصاديًا  للعرب،  حيوي 
والتنمية  لالستثمار  قابلة  طبيعية  وثروات  طاقات  من 
قراراته  يف  املستقّل  العريّب  الوطن  فإّن  وبالّتايل  املشرتكة. 
عن السياسات الغربّية بديل اسرتاتيجّي إلفريقيا. وعليه 
فإهّنا  قديمًا  العربّية  للمنطقة  سندًا  القارة  هذه  كانت  إذا 
يمكن أن تكون اليوم  رشيكة رئيسّية له يف نضاله من أجل 
االسرتاتيجّية  اخلّطة  ضمن  وذلك  واالستقالل.  البقاء 
جنوب،  جنوب–  العالقة  تعزيز  إىل  اهلادفة  اإلفريقّية 
التجارة  جماالت  تشمل  األبعاد  متعّددة  رشاكة  هي  بما 
الفنّية،  واخلربات  املعارف  وتبادل  واالستثمار  والتمويل 
رشاكة مّهدت هلا منّظمة عدم االنحياز منذ اخلمسينيات 

من القرن العرشين للحّد من اهليمنة اخلارجيّية9.     
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