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 ()أفريقيا نتماء إىلاالو  مصر
 (**)د.إبراهيم نصر الدين

 د. اندية مصطفي:تقدمي 
كل منن مركن    اليت ينظمهاحول قضية االنتماء وأتصيل اهلوية، اللقاء الرابع من لقاءات سلسلة احملاضرات  هذا هو

اسات احلضارية وحنوار الثقافنات إن مرك  الدر  احلضارة للدراسات السياسية ومرك  الدراسات احلضارية وحوار الثقافات.
هننو دحنند ازراكنن  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

لوبةننناس ازةرفينننة وازنهاينننة اياصنننة بت نننوير  -فضنننال لمنننا سنننب -للدراسنننات السياسنننية فهنننو مركننن  هنننا ، ولتنننن  يهنننت  
 منظورات جديدة للةلوو السياسية أتهذ يف االلتبار ايموصيات الثقافية.

تنرب  هنذا احملاضنرة  ليمي،القلرب إىل  القليميإىل ابتداًء من الونين  لالنتماءمن مفهوو الدوائر ازتكاضنة  ان القًا
 دفريقيا.إىل نتماء اال ، وهي سائرةولتثري من الةرب ديًضا للنسبة للممريني غريهامع  سوائر االنتماء اليت تتكاضن إحدى

 (،الةميند السناب  زةهند البكنوث والدراسنات اوفريقينة) إبراهيم نصر الديند.س  وهري من يتكدث يف هذا ازوضوع هو
للنننف ودن ننن ت   ،ولضنننو يف لديننند منننن اعمةينننات الةلمينننة اياصنننة لل نننئون اوفريقينننة ،ئون اوفريقينننةوهنننو هبنننري يف ال ننن
 -دفريقينا جننوب المنكراءإىل منن دفريقينا لنال المنكراء كمنا يقولنون -ازمارسة السياسية والتفالنل المةيدين البكثي و 

لتخمنننأ ودلالمننن  يف ممنننر والةنننا  الةنننر  دحننند رواس هنننذا اوهنننو  جننند لميقنننة،وهربتننن  يف هنننذا ا نننال  ،متنولنننةلديننندة و 
 ودفريقيا.

الهتمامننات سننابقة زركنن  احلضننارة للدراسننات السياسننية    مةنن  اسننتتماالؤ يسننةدم مننن  حيننة دهننرى دن يتننون لقننا
 بةننوانلن   ادساسني إصندارايمندر احلضنارة ن مركن  إحين   ،منن أنأن الندائرة السنالمية اللتبنارا جن ء ،لل أن اوفريقني

ابتداء  ؛دلداس لرب الةقد ازاضي ل رةن ةا  السالمي، وصدر منها حىت اآل" اليت تتناول قضا  الأميت يف العاملحولية "
 :2010 ةاوالحىت  1998 ةاوال من

ت لنننوان "القننارة تنن كنناماًل   الننن "الةوزننة والةننا  السننالمي" وتضننمن  ننور  1999صنندر يف لنناو الةنندس اوول  -
حب  لن السياسية يف نياري  ومةضلة إىل  للضافة ،"قليمية والداهليةت الدولية والتكوالت الافساازن ازنسية دفريقيا:

 .التكول الدميقراني يف دفريقيا
حبثنان: لقند منن المننراع يف  ن بن  وكننا ،ولينة كنان لننن الةالقنات البينينة يف الةنا  السنالمياحلالةندس الثنام منن  -

 .الراساتراع المومال، السوسان وتنافس ازباسرات وص
 وهني موسنولة منن سنتة - "يف قور  ةاألمو موسووةة"لنن حولينة دمنيت يف الةنا  منن  الةدس ايا  الذي صدر -
موضنننوع كتنند ت الةوزننة  إىل  االسنننتةماريرث منهننا حالننة السنننالو يف دفريقيننا مننن الالتتنناب الثالننن  تضننمن  -دجنن اء
  تالت التةدسية الدينية يف جنوب السوسان.ز التةرضويف التتاب ايامس من موسولة اومة يف قرن مت  ،يدساس

احلناسي ل نر منن سنبتمرب حنداث و والنذي همنأ ،2002  لناويفمنن احلولينة النذي صندر ايامس الةدس  -
 .سراسة لن قضا  ازسلمني يف دفريقياب  كان   ،الةا  السالميللف وتدالياهتا 

                                                 

() 27/10/2010وي في  عقدت هذه المحاضرة بساقية الصا. 
 .العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات األفريقية( **)
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احملنننناور  :بةنننننوان "جولننننة بننننو  اوفريقيننننة ال حبثننننتننننناو  ،هننننتأ بقضننننية احننننتالل الةننننرا الةنننندس السنننناس  الننننذي ا -
 .واوهداف"

الصالح تناولنا في  قضية  "بني الداهل وايارج :يف اومة لن "الصالح 2007صدر يف لاو الةدس السابع  -
 ايارج. نروحاتيف السوسان بني م الب الداهل ود

حالنننة  وت نننر  إىل "،وض احلضننناريدنروحنننات اومنننة وم نننروع النهننن"الةننندس الثنننامن منننن احلولينننة كنننان موضنننول   -
 .2008يف لاو التنافسات الدولية والت ورات الداهلية يف دفريقيا 

قنننراءة يف الننندالالت  :بنننني احلمنننار والةننندوان تنننت لننننوان "غننن ة 2010لننناو  صننندر يف الةننندس التاسنننع النننذي -
 .غ ةللف ية من الةدوان تضمن مواقف دفريقيا غري الةرب "احلضارية
هناك  ور ها  لن دفريقيا ازسلمة بني ثقافة ف ،لن احلالة الثقافية يف الةا  السالميحاليا ا الةدس الذي نةد ادم

  .الفقر وثقافة القهر
السنننالمي لزةنننس الواسنننع  لنننيس فقنننيب الةنننر  ولتنننن ديًضنننا ،يف الةقنننل اعمةنننيحاضنننرة هنننذا كلننن  يةنننين دن دفريقينننا 

 ر التايف من االهتماو.القد هذا القضية نة ي ال وإن كنا سائًما ،ياحلضار 
 نصر الدين د.إبراهيم

ا، ولتنن لنيس مهمنة اوكناسمييني يف بداية احملاضرة دوس الأارة إىل دن احلدي  حنول هنذا ازوضنوع قند يبندو صناسمً 
إاثرة التفنناؤل دو الت نناؤو، وإنننا تننناول الوقننائع واحلقننائ . إن هننربي حننول هننذا القضننية ال تتةلنن  للتخمننأ اوكنناسميي 

الت الغربينة للوقنوف لنند التتنكناسميي ففريقينا وا ي( سولة دفريقية غري مرة، وال يتةل  اهتمام35فقد  رت ) فكسب،
 والرؤية للواقع اوفريقي من  حية دهرى. ،من  حية القارة يف الةلوو السياسية ديضا دساتذةا يتتب    حول دفريقيا، وإنا

فازرء يولد يف  ،إراسيةرية ال سلملية ق االنتماءدن  لتقدد .نتماء والوالءالفارق بني االنق ة البدء لدي هي تديد 
هنذا  قند قبنل نوًلناازرء ن كان فإ ،الوالء لملية اهتيارية ، لتنهيار ل  فيها درض مةينة الللف  ةمةين ةنس ذات دسرة 

هننذا و  .نتمنناء نناب  الننوالء مننع االنتياننة لت ، وهنني تن ننأهننذا احلالننة لدينن  هويننة منسننامةيف اووضنناع الننيت ن ننأ فيهننا فهننو 
 أ.أاء البةض دو   ي مصر أفريقية  هو: دساسي اسلاءإىل يقوسم 

 ،حبتنن  اللغننة والثقافننة ةووري وب وود، -اوصننل السننالي– اونثروبولوجينناو حبتنن  التنناريجل واعغرافيننا مصوور ب وود أفريقووي 
الننوالء هلننذا احملنناور  لتننن نتمنناء.دركننان االاهتننا ازمننرية وهنني ذهننذا دركننان اهلويننة  .حبتنن  الةقينندة وب وود إسووومي وم ووي ي

 الرتاا التثري من ايلل:الثالثة 
ديضا قد السياسة ازمرية دن  يبدوو  اوكاسميي فكسب،وسيب الويف  إال زاًما  نتكدث لن ال فالوالء ألفريقيا -
ملينار سوالر يف القننارة ( 3 : 2)بننني منا دن ممنر تنفنن  إىل التقننديرات ت نري بةنض دن  مننع ،القننارة اوفريقينة كليًنا  دغفلنت

 لتخل  دلداء.
وسنيب او نر  الوحنل  لن  احلندي  لنن  ،لنن الةروبنة دو النونن الةنر  تراجنع احلندي امل توى العري للف و  -

ال ننر  اووسننيب ولننال دفريقيننا " فيقننال ،إذا مننا مت تداولنن  فإننن  يقننرن لل ننر  اووسننيب "لربيننة"لفنن   بننل إن ،وازتوسنن ية
ال تلمن  في   "لنر "فأصنبكت كلمنة  "،ال نر  اووسنيب ولنال دفريقينا" ت هنذا الةبنارة اآلن إىل صنيغة"، وانتهنالةربية

للنف لن مم لح النونن الةنر  حنىت  -مجلة وتفميال- نيثقفاز و نيسياسيلقد ختلف الةديد من ال كيان من التيا ت.
 . افريقيء والوالهمل التوج  اوفريقي و دن ي   ليس غريًبالذلك و  ،ازستوى اللالمي
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كلمننة للنف  سون االلتقنناء  ،متةندسة اوفرقنن ،حنند هلنا ال وتمناسماتان ننقاقات فقنند أنهد  التوجووا االسووميدمنا  -
فقنيب  تلنن مضنمون  وانتبن بةينًداتةندس الفضنائيات النيت ذهبنت للندين منذاهب أنىت،  -يف هنذا المندس-ويرب   ،سواء
  .ال تلياتللف 
 ،اوفريقية توارت هي اوهرى واهلوية ،قائمةاهلوية الةربية   تةد  تكان  إذا لةل ما سب  يستدلي سؤاال مضمون : 

لتنن منا  الوطنيوة  املصوريةاهلويوة لنت ود  ةون  -األقو ة و  -نرتود  ال موااا ف ،هتااتناقضنا ساست  واهلوية السالمية
 .ازمري ا تمعتتا  حنو تفتيك الساحة ازمرية للف ظواهر  ا منن هد هو ماألسف يدلو ل

دسى إىل انةتاسننات سننلبية،  شووواهد ةديوودى ة وو  أ  توووارا اهلويووة األفريقيووةهننناك  اوفريقنني فيمننا يتةلنن  لل ننأن
للمنظمة، اللغات الرمسية  إحدىاللغة الةربية  جتةل منبةد دن كانت منظمة الوحدة اوفريقية  منها للف سبيل ازثال دن 

الفرنسننية و  والجنلي يننةفالةربيننة  ،هنني اللغننات اوفريقيننة مننا دمتننن لنن  االتنناس اوفريقنني يتكنندث لننن دن اللغننات الرمسيننةفننإن 
ولةل ذلك يةند مقياسنا زندى جنناح دو  جنلي ية.الةربية أأهنا أأن الفرنسية وال فأصبكت اللغة ،الربتغالية لغات دجنبيةو 

 إهفا  الدبلوماسية ازمرية يف دفريقيا.
: القارة ازظلمة، ا ال اوفريقي، ا ال مثلللف حنو غري سقي   من  حية دهرى هناك لبارات أائةة تمف دفريقيا

مننن اوفارقننة يةننانون  (%80)مننع دن  ،لةمالننة ازمننريةل فهنننا سننو  ود -وهننذا نظننرة   يننة اسننتةمارية-احليننوي اوفريقنني 
 الب الة.

نندوة  يف 2002 لناو دنن  يفذكنر د .جماهلوا الققافوةال ياسة وإمنا  أوهناك أزمة ليس جماهلا االقتصاد دن  فلنةرتف
ن إ :قنال دمناو احلضنور تلنك النندوة،منارات ااضنر يف كان يوجد مةي  ميل من ال  ،ختأ هذا ال أن يف جنوب دفريقيا

دبنيض وول  اأناهد أخمنإذا منا دسنوس  فتنان رسي دن نفنال يف التلفنا  يمنر ،دسنوس  أخمناا لندما ي اهد لدي  ابن
  .جيهل دن النسان لدو ما و تفسري ذلكوال يةد . نفساوثر مرة سوف ادث 

 تناولت قضيت  وسائلوحينما  ،ورفضت يف لريس سكتوراارسالة  -سنغاي ستاذوهو د- وبدي اأنتال يجل  لقد دلد
بدراسات لغوية )اللغات ازمرية القدمينة،  لقد قاو ذلك الباح . لتنها   تدث لدينا صدى ،مت قبول الرسالة اللالو

دن احلضنارة إىل وانتهنف  ،وقناو بدراسنات دثرينة ،احملن نات والتكننييبللنف وقاو بدراسات بيولوجينة  (، ..سيةاللغات الفرن
 .ازمرية هي دصل احلضارة اوفريقية

كمنننا   ، ميبنننابوي( وممنننر الفرلونينننة -بورونننندي-)روانننندا إن هنننناك ت نننالا يف النقنننو  اوثرينننة بنننني بةنننض سول القنننارة
دن من قة لال دفريقيا   لذلك تذهب إىلوالتفسريات اعغرافية  ،ممر مع نظريهتا يف  ري ياالةاسات يف نمن  تت اب  كثري

وزنا  ،هنذا ازن قنة يف ذلنك الةمنر كنانوا يق ننونوكل النا   ،وكانت  رالية الةمورمن  لمركانت من قة هضراء يف 
لنن  احبثن تنرك جننولً اآلهنر لبةض وا ،حول اوهنارليةيش البةض فهاجر  ،المكراء التربىتتونت  دي موس  اعفاف
 الة ب وازرلف.

لتننن اوثننريني القنند ، ولننتتن نق ننة البنندء فينن  مننن التنناريجل ازمننري  ،ذلننك فلنةنند كتابننة التنناريجل اوفريقننيإىل  ااسننتناسً 
 مننؤ ر) 1987 يف لنناو حنندى ازننؤ راتإيف و  .هلننذا االقننرتاح السياسنني االسننتخداو رفضننوا ذلننك سون التفتننري يف إمتانيننة

اأننرتاكية"، وكانننت االسننتاابة هلننذا فرلونيننة ال ردمساليننة وال ": ازننؤ رهننذا كننان ال ننةار يف   (ازفتننرينو التتنناب والةلمنناء 
احلنننندث أننننتلية؛ إذ جنننناء الننننبةض ممننننففا أننننةرا  اكنننناة و  اهلننننول، ولتننننن سون اقننننرتان ذلننننك برؤيننننة حننننول التوظيننننف 

 السياسي.  
 للف النكو التاي:ت االهتمام املصرا ابلدائرى األفريقية حماور مفص ية يف تطوراوميتن الأارة إىل 
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  :ات القر  املاضييمنذ ثورى يوليو حىت بداية سبعين-املرح ة األوىل
وكنان مقرهنا مت إن ناء الراب نة اوفريقينة  1955 الرؤية وازمارسة ازمنرية؛ ففني لناوحاضرة يف الدائرة اوفريقية كانت 

، وكانننت تقننوو  سننالدهتا منناسً  وإلالميًننا ة، وكانننت ممننرحلركننات التكريننر اوفريقينن امتتبنن (27)لننا يوجنند وكننان  ممننر،
مننن دول  مثننل  ميبيننا، وكننان يف دقمننف جنننوب القننارة اوفريقيننة بةننض هننذا احلركننات تسننةي مننن دجننل اسننتقالل سول تقننع

التفاح نري   ا دو ين بدوه  الذممر ومت تدريبه  يف اعيش ازمري إىل أاب دتوا  200 السالحاستةمال للف  تدرب
 .ميبيا  يفازسلح 

كلهننا مننن من قننة اعنننوب   التفنناح ازسننلح كانننتالننيت اختننذت نرينن   دن كننل حركننات التكريننرمالحظننة جيننب  لتننن
نينا يهنو غ من ذلكاالستثناء و  [،جنوب دفريقيا -ميبيا  -ن(سيا اعنوبية ) مبابوي اآليروس -بي ممو   -جنوالد]اوفريقي 
 .قمف غرب دفريقيايف داليت تقع 

كانننت عبةننة للمخننابرات دهنننا  صننكيح  ،كنان زمننر ذراع اقتمنناسي يف القننارة وهنني أننركة النمننر للتمندير واالسننترياس
 ،حديثة االستقالل من االستةماركانت الدول  ون  ،دن تتون هاضةة للمخابراتيف تلك الفرتة  البدكان   ازمرية؛ إذ

التةناون  منن احلنذر يف اكبنري   اتتناج قندر كاننت الفرنسني. فازسنألة   االسنتةمار تت كانوبةضها وهاصًة يف غرب دفريقيا  
ن يف أنر  ان مالحينفضنال لنن ذلنك كنان زمنر ه نا ،ون فرنسا تريد دن تظل هذا ازن قنة عبةنة هلنا ،هذا ازن قة مع

 .ادفريقيا وغرل
ازمننري حلركننات التكننرر اوفريقيننة   سة  والتأيينند الدبلوماسننيواالقتمنناسية ازسنناندة الةسننترية لقنند كننان مننن نتننائ  

سننو  أننةج يف جنننوب دفريقيننا ورديننت الةامننة  يفكنننت لتننن مننا داثر حنن م دنننين   أننةبية الننرئيس لبنند الناصننر يف دفريقيننا.
منا و الناصنر، هتفنون يف السناب  لسن  النرئيس لبديف حنني دهنن  كنانوا يفقد تموروا دىن من ليبيا، ، القذايف القذايف هتتف:
دن كمننا دننن  ال ينبغنني   ،ين  صننريننند وال يةننين ذلننك .صننرالنا اثيننل لةبديف بةننض النندول اوفريقيننة ي كبننار السننن  ال لنند

 تنسب سياسة ممرية كاملة ل خأ.
 :منذ فرتى ال بعينيات إىل الوقت الراهن -املرح ة القانية

اوفريقيننننة  ثيلهننننا  النننندول دغلننننبدوقفننننت ، حينننن  1973 دكتننننوبر روتنننن  يف حننننربذلوصننننل التأيينننند اوفريقنننني زمننننر 
سون ميتننن دن يتننون ي لالقننات سبلوماسننية مننع سولننة إذ  ؛وهنني   تق ننع لالقتهننا الدبلوماسننية ،السياسنني مننع إسننرائيل

اتنب لرلاينة ازمنا  مت إبغنال  السنفارات، واسنتبدل لنافالذي حدث دنن  مت وقنف التمثينل الدبلوماسني  سفارة، وجوس
 ووهنن ،دصننبكت ضننةيفةاوفريقيننة مننع إسننرائيل القننات الدبلوماسننية ا يةننس دن الةهننذ. سننرائيلية يف سننفارات سول دهننرىال

 موقف إجيا  من كل الدول اوفريقية.
ازةسنننتر  حننننو ةاوفريقيننن كثنننري منننن حركنننات التكرينننراجتننن   ويف هنننذا ازرحلنننة  نتكنننول غنننرلً  بننندد  1973بةننند حنننرب 

لغننرب. حنننو ا للينننا فيهننا جننين ازتاسننب كنننا نتوجنن  ننن  يف اللكظننة الننيتإسننتقالل، دي االللننف بةنند حمننوهلا  االأننرتاكي
دما حنن  .1980لاو  و مبابوي اليت استقلت فضال لن دجنوال اأرتاكيتوج  كان هلا ات  يبي  يف منتمف السبةينمفمو  

فوقفننت ممننر وجنننوب دفريقيننا  ،ووقفنننا نانبهننا ضنند بةننض حركنات التكننرر حنننو الننوال ت ازتكنندة اومريتينة غننرلً  فاجتهننا
 (UNITAجبهة االتاس النونين السنتقالل دجننوال التناو )لةنمرية وإسرائيل والمني والوال ت ازتكدة اومريتية مع ا

 سنناندة ممننر مننن قبننل، وتبنندل ازوقننف  الننيت وصننلت للسننل ة ((MPLAYال ننةبية لتكريننر دجنننوال كركننة لازةارضننة ل
  .ميبيامليات ضد دراضي  ةب تقووحركة مةارضة عبةة للنظاو الةنمري و ازمري ليساند 
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يف دن  سل تها احلتومة ازمريةفقدت  ،لندما سهلت ممر مرحلة اثنية وهي مرحلة التتيف اهليتلي وايمخمة
وتركت ازسألة ىف يد رجنال ازنال واولمنال  ،مع الدول اوفريقية سياسًيا ةموجهو  ر لليها يقتماسية مساتدير لالقات 

 رجننلفتننل " للننف ذلننك،  أنناهد ليننانلقنند كنننت و  سنناءت إىل صننورة ممننر يف دفريقيننا،د وماقنناموا بنن  مننن لمليننات هنننب
فضنال لنن المنالحية مت إرسناهلا لنيانري   ةمثنل صنفقة دسوينة منتهين ؛هاسنرة يرسنلها وفريقينا لدي  صفقة "دلمال ممري

 .ساحل الةاجمع بةض المفقات 
ممنر وحنىت لنندما تولنت كنات التكنرر يف دفريقينا، بناء للف ذلك   تست ع ممر جين مثار مساندهتا التارخيينة حلر 

مل مة للاميع  ا يف ذلك الق اع ايا  لتقليل دثر ذلك التوج  يف مماحلها  سرتاتيايةا ضعلغرب   تست ع دن تحنو ا
المننندو  ازمننري  منهننا:خمتمننة لل ننأن اوفريقنني يف ممننر مننع القننارة اوفريقيننة، للننف الننرغ  مننن وجننوس مؤسسننات كثننرية 

عبع لو ارة ايارجية ومن ازفرتض دن و ارة ايارجية ترلنف ال نئون اوفريقينة، ازةهند اوفريقني وهو الفنية وفريقيا  ةونةللم
 (3000)منن  متنان خممنأ لتندريب اوفارقنة، او هنر يوجند بن  منايقرب ل رنة، ازرك  الندوي لل رالنة وبنيف دكاسميية ا

، كمننا دن و ارة التاننارة وازاليننة ،ار يف أننر  دفريقيننا وتمننل حننىت جنننوب دفريقينناوهلننا دسو ازمننرية نالننب دفريقنني، التنيسننة 
وم لنندى دسلننة دن لننديه  دوامننر  -يف هننذا المنندس–سننفارة، وال درينند دن دلننل السننفراء ازسننئولية  (46)لنندينا يف دفريقيننا 

 .يءبةدو التدهل يف دي أ
  إسارة ازمنا ، فال النب ينتةل   نرس دنن  ينتةل  وال يظنل ن ن دننا نةمل  ن   الرب والتقنوى ولنيس إىل نتهيت لقد ا

لتليف ينون ازمنري،  ل الذي مت تدريب  ىف ممر كان ميتن االستفاسة من  دن يتون مراسنال واللالمي، اارتبان   مر قائم
من الواضح دنننا كان ميتن االستفاسة من هرجيف او هر واعامةات ازمرية من ال الب اوفارقة بةمل راب ة هل . لتن 

ئا، و ملة ذلك لدو تمنيل نتنائ  إجيابينة، بنل ر نا يتنون اوثنر سنلبيا. وبنناء ندرب ونةل  مث نرتكه  وكأننا   نفةل أي
 للف ذلك يتضح إهفا  السياسة ازمرية إ اء دفريقيا،  ا يوضح التأثري للف فترة الوالء اوفريقي.   

 : د. اندية مصطف
مننابني الثقننايف والتننارخيي والسياسنني  ؛هننذا احملاضننرة متةنندسة ازننداهل وازسننتو تللننف النندين س.إبننراهي  نمننر  أننترًا
للننف ولتننن أتسسنت الرؤيننة  ،بنني ممننر ودفريقيننا يف الندائرة السياسننية فقنيب خيتن ل الةالقننة حنننو الللنف  ،اعغننرايفو والنديين 

 ،المنةيد السياسني الةالقنة للنفهنذا الوضنع يف  ل إلين لمتانية فهن  منا   امة يات عرخيية وجغرافية وثقافية تة ي  مخ
اجتنناا لالقاهتننا ففريقيننا للننف كيننف دن الت ننورات يف ساهننل ممننر والت ننورات يف السياسننة ايارجيننة زمننر تنننةتس بةمنن  و 

 بغض النظر لن اوأخا  الذين يقيمون هذا السياسات احلقيقية. ،سلًبا دو إجيالً 
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 واملداخوت األسئ ة

 :(ك ية جتارى  خريج)أمحد صاحل 
ون الةنا   -كمنا ذهنب س. إبنراهي -وليسنت ثقافينة  قتماسية اسياسية و يف الدائرة اوفريقية دسباب او مة دن درى 

يف  ي ن .  اومنؤثر  الذي ميتلك دسوات سياسية واقتمناسية تتنيح لن  دن يتنون فنالال يتكرك مع إراسة النسان القوي اآلن
سننتغلت ازتاسننب الننيت مت ال ،وقينناسة واليننةواضننكة، فلننو كننان لنندينا سياسننة  سوات،هننذا اوويف احلقيقننة حنننن قنند فقنند  

ال ننةب  إهلنناءبمننرالات دهننرى وترينند  ازمننرية من ننغلةهلا، لتننن القينناسة اتقيقهننا يف الةهنند الناصننري وقامننت  لسننتتم
 .اجتمالية واقتماسيةف مات 

 :(ةوم جامعة القاهرى)ك ية اال كرمية حيىي
منرة سول القنارة اوفريقينة  كيف نتواصنل منع  ،ن هو احللدث لن دسباب از اكل وما حنتاج إلي  اآلحنن ما لنا نتك

  ؟م تلة حوض النيلسيما مالد التوتر مع بةض هذا الدول اليف ظل ت دهرى
  ؟يف السوسان تيف نست يع القضاء لليها حىت ال ادث كما حدثفدما للنسبة للن الات ال ائفية يف ممر 

 :(خريج ك ية دار الع وم ختصص لغة ةربية) هللابدأسامة ة
دتسننناءل حنننول سور اعامةنننة الةربينننة يف ن نننر اللغنننة الةربينننة يف دفريقينننا، وزننناذا ال توظنننف اوقلينننات الةربينننة يف دفريقينننا 
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.  
 :األفريقية(طالب يف معهد الب و  )الناصر أمحد ةبد

مننن  ددن دفريقيننا تبننديننرون اوفارقننة سننئولية م ننرتكة يف إحننداث الفاننوة الثقافيننة بننني الةننرب ودفريقيننا، فدلتقنند دن از 
كمنا دن اعامةننة الةربينة تنرفض بةننض ال لبنات منن سول دفريقيننة لنينل لضنويتها مثلمننا   مسننتبةدة لاهلنا،جننوب المنكراء 

للننف اوفارقننة  روابننيب ثقافيننة مننع ةلنندينا دينن لننيس اآلن. حنننن حنندث مننع ت نناس بذريةننة دن هننذا يسننبب م ننتالت للاامةننة
 فهي تتقرب منه  لجياس روابيب ثقافية م رتكة. ،لتس ما تفةل إسرائيل
 و  يقل الةتس. ،دصلها دفريقي ن احلضارة ازمريةإ :  قال وبدي اأنتال يجل ف ،من  حية دهرى
 :(مهندس كمبيوتر)شريف أمحد 

لتنن منا من ن  احلتومنة  ،م ناكلنا منع الةنرب مث دفريقينا لين  حنلالداهلينة سنيرتتب لكل ممنر ا م ندن حل لتقد د
  ازمرية يف تقييد دساء السفراء يف الدول اوفريقية؟

 ميتنننفتينف  ،للدراسنة يف ممنر د منن ال ننالب اوفارقنة النذين  تنونذكنر س. إبنراهي  دنننا ال نسنتفي :السنؤال الثنام
 االستفاسة منه ؟

 ي يف ا ال اوفريقي فضال لن االنتماءمر ازدور الللف الرتكي  هلوية اوفريقية ا تةمي  من  حية دهرى هل يستل و
 ؟وفريقيا يف ازناه  الدراسية

 :(ك ية جتارى  )أمحد اثبت حممد
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فهننل مننن ضننمن  ،مننع سول اعننوار اوفريقنني الةربيننة تفةيننل الةالقنناتيف الفننرتة اوهننرية د سرج يف دجننندة القمنن  الةربيننة 
 الفلس ينية؟قضية للن غالنا ا الةالقات مع سول دفريقيا دسباب التقمري يف

 سعيد س وى
 الوالء وفريقيا يتأثر لذا از تلة؟؟ وهل من از اكل ازؤقتة دو ازستمرةم تلة حوض النيل  هل

 :(إدارى أةمال جامعة صنعاء جخري)معني هاي  من اليمن 
 ؟!دفريقيننة فيننا واوصننل السننالي، هننل ممننر فةنناًل واعغرا دن ممننر دفريقيننة مننن هننالل التنناريجل دكنند س. إبننراهي  للننف

 .درج يف إنار احلضارة ال رقيةنت يةمر احلضارة ازيرون دن  سيما دن هناك بةض ازتخممنيال
   ي رحها.  ولتن ،دفريقية -يقيةازياا فهي م تلة دفر  : كنت دتوقع دن يتكدث الدكتور لن م تلةاثنًيا

الةنرب مار  فهل  الهتاو،ا اهذ دصلود  ال دلرف  ،متهمون  مارسة الر  - ديًضاةمانينيوالاليمنيني -اثلثًا: حنن 
فهننل هننذا  ،ت الةننرب لننر  اوفارقننةاممارسنن نالقمنن  لنن ىحنندإيف  االةقينند القننذايف التننذار لقنند قنندو  يف دفريقيننا؟ الننر جتننارة 

 ؟حقيقة دو سوء فه 
 :مصطف  د. اندية

 :واالستفسارات التساؤالت بةضلدي  
دلننيس  ،قننوى االسننتةمارقضننية االنتمناء ازمننري إىل دفريقيننا للتكليننل، لتنن    يت ننر  إىل سور  تننناول س.إبننراهي قند ل -
دثنر يف ترسنيجل  -الربتغنال واوسنبانقبنل المي منن لتفناف حنول الةنا  السنمننذ بداينة اال وهموًصنا-قوى االستةمار ل

 ،فنأ  ال دنفني ازسنئولية لنن دنفسننا ،بمنور سنلبيةكالمهنا ريقني  يظهنر الةنر  واوف ، حين السلبية ازتباسلنةهذا المور 
فتتريس هذا الرغبة يف فمل لال دفريقيا  ،لتقد دن  كبريد ؟و ن أتثري القوى االستةمارية يف هذا اومرو ولتن ما قدر 
 .ةياللتبارات مملكإنا تق  لن جنولا 

نر  الدهول إليهنا، لتنن القاسن  از نرتك هنو انت نارا ت وإن اهتلف ،من أرقها وغرلاالسالو دفريقيا  لقد سهل  -
وااصنننة يف أنننر   -للنننف النكنننو ازةنننروف–سنننتخدو اوساة الةسنننترية تلنننن نريننن  االحتتننناك التاننناري والننندلوة، و  

حنني دن غنرب دفريقينا كنان  يف هذا المورة لن الةرب والر  يف أر  دفريقيا وليس لنها يف غنرب دفريقينا فل   دفريقيا، 
  ؟الةا  اعديدإىل الر  ازتا   مرتت 

 .بني الةرب واوفارقة يف ت تيل المورة ازتباسلةيؤسي الةب  لا إىل التأثري  ور عرخيية وثقافيةهذا دم 
 :احلضورأحد 

 زاذا تتبس دثيوبيا مواقف واجتاهات سلبية إ اء الةرب وممر؟
 :د.اندية
 ،ازمريةة دصل احلضار و  ،جديدة لن الةالقة بني الثقافة والسياسة ثل  اضرة وازداهالت سئلة او هذا دلتقد دن

  .سبل احلل فضال لن -غري اليت ذكرها الدكتور إيراهي -ولن م اكل إضافية 
 
 د.إبراهيم نصر الدين:تعقيب 

 سوف دتناول الجابة لن اوسئلة والتةلي  للف ازداهالت من هالل النقاط التالية:
  :مشك ة سياسية ولي ت ثقافية مع أفريقيا ة   أهنا رؤية العوقات املصرية -1
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وانت نار صنور  االقتمناسيةتندمري ازمنا   ومنا ترتنب لليهنا منن ، نا حندث يف مبناراة ممنر واع ائنر النبةضر دريد دن دذك  
 سلبية لل ةبني إ اء بةضهما.

حين  ال و  ،االسنتثماراتللنف ئنان قدر من االنمإىل والقبول يؤسي  ،القبول از رتك االقتماس ال يبس إال للفإن 
 .مسألة ليس هلا مةساقتماسية قبول يمبح احلدي  لن دن تقي  لالقات  يوجد

، فتيننف لنننا دن نضننع سياسننة ثقافيننة؟ ازسننألة فننذلك أننأن سياسننيلننندما دتنندث لننن ثقافننات  مننن  حيننة دهننرى
دفريقينا دن إىل وللنف كنل منن ينذهب  ،التةلني دن يضنع سياسنة ثقافينة منهنا  د  كاننت توجهاتن النظاو ذاتن  للف تلقائية و 

للنف ن دفريقينا دفريقينا وهن  ال يةرفنو إىل يسنمون انرباء منن غالنب نرسنل ال يف ونننا ذهاب  إىل هنناك،دسباب  ايتون مدرك
ا وهنن ،احلاضنر الغائنب لندينا هني الثقافنةفإن لذلك  .وهذا كارثة كربى ،من دجلها وانال  وال نبيةة ازهمة اليت ذهبال

 ،مسننألة عرخييننة، وهنني العوقووات مووع أثيوبيووا ثنل درضننية للتفنناه  از ننرتك بنني اونننراف، وذلننك ميتننن دن يفسنر تنندهور 
 .وجتاا الةرب بمفة لامة فالةقد التارخيية جتاا ممر قدمية

 ي ننتلون وهنؤالء مةهن  اومهننرة،ي و االتاننر اتن   واآلن ،عرخييًننا الةننر  النذي حتنن  دثيوبينا )وهنو هننرةلقلينة اومإن 
 ،وحنوهل  حبنر إسنالمي ااصنره  ندهنن  يةي نو (، هذا الةقلية كرست فترة الة لنة والرتكين  للنف % من ستان البالس18

 ،يةهنا مثل المهيونية اليهوسفه  تركبية ال دريد دن دقول إ -ه ود  تةاملت مة–فأصبح هذا التمور يف تركيبته  النفسية 
ويت ناب  مةهمنا اوفريتنان يف االستةالء يف التةامنل. اآلهر، و  يفال ك و لة واحلمار،   ةيف لقلية ال إال دهنا تت اب  مةها

جنوب دفريقيا، وجيمع بينه  ديضا فترة كوهن  أةب هللا ازختار، وهذا جيةل االرتباط بنني دثيوبينا وإسنرائيل من قينا ونن  
 قائ  للف دسس ثقافية.  

  :العربيةالدول جلامعة ريقية ة   ضم دول أفاالةوم وسائ  يف  االحلاحفكرى  -2
 ومقارنننة مننن القضننا  الةربيننة؟ يةمنناذا دضننافت جامةننة النندول الةربيننة للةمننل الةننر  از ننرتك يف دي قضننسننؤال: لنندي 

لنمنرية أنأهنا أنأن  دغلبهنا كان هناك ست حاالت اسنتةمارية  يتضح مدى كفاءة اوهرية ون  نظمة الوحدة اوفريقية 
وتملنننت سول اعنننوار  ،النننرغ  منننن فقرهنننا وختلفهننناللننف  و سننناندة كنننل سول اعنننوار ،قنننوة ازسنننلكةومت التكرينننر لل فلسنن ني

 .الضرلت من النظ  الةنمرية
عامةنة الندول منثال  رينرت د انضنمت فنإذا ،الربين االتنربا اوفارقنة توسنة ال نرحهنذا اسنتةملت كلمنا   من  حية دهرى

للنف  ون اعامةنة الةربينة هني ازنظمنة الوحيندة النيت تضنفي هوينة ا، ذاهت الةربية ستكدث حرب دهلية ساهلها يف اللكظة
ولغتن  الرمسينة هني الةربينة. فنإذا كنان دكثنر منن نمنف سنتاهنا ال  افتنل منن ينضن  إليهنا يتنون لربين ،كل من يض  إليها

لاامةنننة الةربينننة ل ، فهنننذا يةنننين دن انضنننمامهاد دصنننوهل  فيهنننانينننة ومنننرتب ني فثيوبينننا و تنننييتكننندث الةربينننة ومنننن دصنننول جتر 
 .فهذا ال ةارات اليت ترفع ال دسا  هلا من حي  الواقع الةملي فتك الدولة مباأرة.يس

  ا:نوهبجمشال الص راء إىل أفريقيا  تق يم-3
 .سون ولي تناوما لنا نتررا يف كتال ،ستةماريةمنذ الفرتة اال هذا التقسي  أائع

 :مرجعية ل تاريخ األفريقي احلضارى الفرةونية -4
فاحلضارة ازمرية الفرلونية القدمية  ،القارةتلك هارج  فهي   تن أ ذلك دن احلضارة ازمرية حضارة دفريقية،يةين  

 .اوهرى يف القارةوللتاي ينت  منها ويتفرع لنها كل احلضارات  ،هي دقدو حضارة موجوسة يف القارة اوفريقية
 ارجية املصرية:انعكاس املشكوت الداخ ية ة   ال ياسة اخل -5
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حبن  تةرف كيف تسنري السياسنة ايارجينة ا. فإذا كنت تريد دن نةتا  للسياسة الداهليةا السياسة ايارجية سائًما
ولذلك درى دن حل م تالت لخارج. ل ازوجهةالسياسات  تمنعوهنا هي اليت  ا،لن القوى اليت يف الداهل ومماحله

 صالح الداهلي.ممر يف الدائرة اوفريقية  ي عليا لإل
 ةناصر اهلوية بني االنتقاء والتكام : -6
ممر بلد دفريقي حبت  اعغرافينا والتناريجل واوصنل ف  ،اهلوية ازمريةتةدس لناصر للف يف هذا احملاضرة دكدت  لقد
 إسالمي ومسيكي حبت  الةقيدة.، لر  حبت  اللغة والثقافة،السالي

كنان منن الةنرب بنل   ،رسنولنا   يتنن منن الةنرب الةاربنة دن دحد جياسل يف وال ،حبت  اللغة والثقافة فقيبلرب حنن 
إنننا يقننال "ولننذلك  .السننيدة هنناجر ازمننريةدمنن  و  ،فانندا إمساليننل بننن سننيد  إبننراهي  مننن بننالس مننابني النهننرين ،ازسننتةربة

، لننذلك د  ضننند فنناهرجنناء رسا للنننف الت منتنننة"هنننا "سلوهنننا فإفكنندي  الرسنننول صننلي هللا للينن  وسننل   "،الةربيننة اللسننان
 فهويتنننا ،نو ن ومسننيكي، فهننو دفريقنني ومةنن  مسننلمو دفريقنني فقننيب دوفرلننوم  ازمننريفننال يلينن  القننول هننل  ،حنندي  القبيلننة
 تقمري.إىل لنمر يؤسي  اجت اءو اولة   ،سالمية مسيكيةإدفريقية لربية 

  :الدور االسرائي ي يف القارى األفريقية -7
دن هذا  كما.  فهو دقل من التواجد ازمريجدها يف دفريقيا اوللنسبة لتو  ،كما نتمورإسرائيل ليست للقوة التربى  

ما يهدف وهذا  ،ردسها ممرللف والةامل الوحيد لبقائ  هو تفتيك كل سول اعوار و  ،التيان مهدس للفناء من ساهل 
 .اليمن والسوسان والمومالتدهل  يف الوجوس اومريتي للةرا  و إلي  

 األفارقة الوافدين:الط بة دى من االستفا -8
ضننرورة وجننوس مةننايري يف اهتينناره ، فاحلتومنننة  تقمنندولتننن    دقمنند دن جنةننل مننن هننؤالء ال لبننة لمننالء زمنننر،

مننن ال الننب دن يتننون  ا، لننذا ينبغنني دن يتننون دهنن  مةننايري اهتيننار ال لبننة اوفارقننةممتننا   منناوتقنندو تةلي اتقنندو منكننازمننرية 
بل ال دريد دن ينتهي بن   دمنية، جلب مةلومات ال الب اوفريقي . فأ  ال دنلب منل للكت مجالة قوية ميتن دن تم

فةلف   ،ينبغي تلبية حاجات ال لبة اوفارقة -من  حية دهرى-ولتن  إىل دن يته  للرهاب ون  تةل  يف ممر،اومر 
يف إن  و  الدكتوراا، فكمل للف سرجةر سنوات  فرنسا ل إىل ن  ميل  سافر إ :سبيل ازثال قال ي بةض ال لبة اوفارقة

الندين وللنوو إىل ضافة م البه  اوساسية تةليمه  للإن ليسانس يف ال ريةة. للف   امل و ممر منذ ل ر سنوات 
جامةنة الندلوة السنالمية ولقد انتبهنت   ؛توفر ل  فرصة لمل يف بلدا أهاسة دهرىللف دهرى ليكمل  اال ريةة للوم

للكمول للف فرصة لمل يف أهاسة يف للوو ال رع ودهرى  ؛أهاستنياوفارقة تة ي لل الب إىل ذلك، فهي يف ليبيا 
 بلداهن .
 :مشك ة مياه الني  -9
 :دسباب ةال توجد د مة لثالثدرى دن   
ال  (مليننار مننرت متةننب 16)فهننناك وفننرة يف مينناا النيننل  ز ينند مننن مينناا النيننل،سول حننوض النيننل ليسننت حباجننة  -د

يف مياا  اازسألة ليست نقم . إذنويف دأتال دهرى وازستنقةاتيف البكر يضيع ستهلك السوسان إال نمفها والباقي ت
منرت متةنب  اتملينار  5توفر  ايمسني م رول ةمنذ ل رين سن لدراسات اعدوى اليت مت لملها اذا الدول وفقهلالنيل 
 .ماء

قند سناه  يف االتاس السوفييت ، لةدة دسباب، فإذا كان ا النيلمياتدف   يف ريتأثالللف قدرة  هناك يليس لد -ب
نتقاميننة االننوال ت ازتكنندة كننان ميتننن دن تقننوو بضننربة  ، إال دن اومريتيننة الراسةلننن  االسنند الةنناي يف ممننر رغمنن بننناء
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ازتكندة لنوال ت ل اواجتهنت ممنر حننو تةمين  لالقاهتن ،اتيب دلت ازواقع يف السبةينولقد  ولتنها   تفةل لةدو القدرة.
التنأثري للنف تندف  ميناا النينل إىل دقنوى قنوتني يف الةنا   تسنت عالسنوفييت ببنناء سند يف دثيوبينا و   االتناسوقناو  ريتية،اوم

وجيننب دن يننت   ،فهننذا مسننتكيل است دن تبننين سنندإذا در فنن ،مننرت( 500-300)وهننذا مرجةنن  لمنن  ازنننابع مننابني ممننر، 
لنها فت  ستغر  من ازساحات؟ فم تلة  نوإذا قامت هذا السدوس اليت يتكدثو  ،الفيضان دأهر قبل ةالبناء يف  ل ر 

منن  سنيت  وقتهنا ترحينل ال نةب اوثينو  هلنا توابنع، وإذا د قني  السند اوثينو  نبناء السد الةاي يف ممر ما الت حنىت اآل
 . ييب هذا السد

منن الناحيننة القانونينة لننيس كمنا دننن    ،ال تمنلح لل رالننة تينةل لدرض النيننل مننابع وجند لننا تإن كنل ازن قنة الننيت  -ج
 اسنتةماري دو اتفنا  قند ، فنإن هنذا اتفا  1902دثيوبيا فن اتفا  وإذا تذرلت يف بناء سد للف النيل، ح   وثيوبيا

فها يف هالقانونية واستخدمت  كمرجةية  ،مع السوسان 1972فقد عأت دثيوبيا إلي  يف هالف حدوسي   ،غري صكيح
 .2002يف لاو ريرت  احلدوسي مع إ

 إن إاثرة م تلة مياا النيل ليست إال ت تيتا لالنتباا، حىت مير م روع تفتيك السوسان سون مقاومة. 
 اهتام العرب مبمارسة جتارى رق األفارقة: -10
)حتننن   مالينننكوالنننر  كنننان فيننن  اوبنننيض واوسنننوس واز ،بةضنننه  قبنننل السنننالو نالةنننرب كنننانوا يسنننرتقو دن فلنةنننرتف  

لتننن دو اسننرتقا  لننر  مةننني،   تتننن هاصننة بلننون -يف هننذا المنندس–الةربيننة  فازمارسننة سنننة(، 267ازماليننك ممننر 
الننيت  ال اهننرة منننان  إسننالمية يف غننرب دفريقيننا لتنندمري ازمالننك السننالمية  دننن  اقتمننر للننفاوور   االسننرتقا از ننتلة يف 

 اسنننرتقوافهننن  مسنننل ، ملينننون إنسنننان  100 إىل -يف هنننذا المننندس– منننلتوالتقنننديرات  ،كاننننت موجنننوسة يف هنننذا الوقنننت
 وكاننت ن.حين  ازسنلمو الغنر  السناحل اوفريقني للنف كنان كنل الرتكين     ،منن جننوب دفريقينا اازسلمني و   هذوا دحد

للننف هننذا ومةظنن  التتننالت الغربيننة ال تركنن   ،حنندى قننالع جتننارة الرقينن  اوور إ  ثننلسنناحل السنننغال للننف  اج يننرة بننور 
 .قلةة الرقي  الةربية للتبارها جنبار ج يرة  اع يرة وإنا ت ري إىل

 الصور املتبادلة بني العرب واألفارقة ودور القوى االستعمارية يف تشكي ها: -11
بنننني الةنننرب واوفارقنننة لنننرب  ق نننع الةالقنننات التارخيينننةوممارسنننات  النننيت امتننندت إىل دحننند ينتنننر الننندور االسنننتةماري  ال
حينمنا تندثت لنذلك  فاالستةمار ل نل حركنة التواصنل بنني ال نةوب اوفريقينة ال سنيما ازتاهنة حننو او هنر، ،اءالمكر 

يف  التاريتنناتريوديضننا  يف المننكافة الغربيننة، تريايف التاريتنن ةالغربيننة للةننر  ازوجننوس ةالمننور  تقمنندلننن المننور ازتباسلننة 
 . الةرب واوفارقةوكان اهلدف منها ب  ال قا  بني ة،اوفريقيالمكافة 

فل  يتن هناك فتوحات إسالمية تستخدو اوساة الةسترية يف  ،النقطة األخريى تتع ق بدخول االسوم إىل أفريقيا
 ،  تتن مأهولة للستاناليت  بةض ازنان  يف أر  دفريقيا لمانسل نة ضمت   1840 لاو ولتن يفأر  دفريقيا، 

إىل يف غرب دفريقيا حدث صداو مع انتقنال القنوات السنالمية يف ممنر و  ةروف.فل  تتن لملية استةمارية لل تل از
 ؛مع اوما يغ و  يتن اومر للف هذا النكو ،فممر فتكت بسهولةلاما،  70 حنو المداو واستغر  هذا ،لال دفريقيا

الذين ازمريون مما سهل  يف السالو دسرع اوما يغسهل  لنتهاء هذا المداوولتن  لاما، 70إذ استمر المداو مةه  
 لاو من الفتح السالمي زمر. 200  يدهلوا يف السالو إال بةد مرور 

ن قامننت إو  ،ن نر السننالو يف غننرب دفريقيننا -النندلوةمننن هننالل التاننارة و -بةند ذلننك تولننت هننذا اعمالننات ذاهتنا 
 .يف هذا ازن قةبةض احلركات اعهاسية 

 


