
ملخص البحث
يأخ���ذ الص���راع احلض���اري يف إفريقي���ا ُبع���ًدا مزدوًج���ا؛ إذ ه���و ص���راع ب���ن احلض���ارة العربي���ة واإلس���امية، واحلض���ارة 
���ج الغ���رب صراًع���ا حضاريًّا آخر ب���ن الع���رب وإفريقيا،  الغربي���ة عل���ى حاض���ر الق���ارة ومس���تقبلها، ومن زاوي���ة أخرى أجَّ

وأشعلها حرًبا على الوجود العربي واإلسامي يف القارة.

احلض���ور العرب���ي واإلس���امي يف  إفريقي���ا كان ل���ه م���ن اخلصائ���ص واملي���زات الفري���دة ال���ي س���اهمت يف ك���ون أغلبي���ة 
العرب أفارقة، كما أن أغلبية األفارقة مسلمون.

لك���ن األجن���دة الغربي���ة وضعت الوج���ود العرب���ي يف إفريقيا على قم���ة أولوياته���ا، وراحت ترس���م للقارة عل���ى العموم، 
وإلفريقيا جنوب الصحراء خاصة، مصرًيا يهدف إىل عزل الوجود العربي واإلسامي مشال القارة عن جنوبها.

وما حياك اآلن ويدبر ليس إال امتداًدا لرؤية غربية ضاربة جبذورها يف عمق التاريخ االستعماري األوروبي للقارة.

وعل���ى الرغ���م م���ن رحي���ل االس���تعمار ف���إن فك���رة تقس���يم إفريقي���ا خلدم���ة املخط���ط الغرب���ي، وجتزئته���ا عل���ى أس���س 
عرقي���ة، لع���زل الع���رب واملس���لمن يف الش���مال ع���ن بقي���ة أج���زاء الق���ارة بقيت كم���ا هي قائم���ة، ويف س���بيل تنفي���ذ خمططه 
جل���أ الغ���رب إىل ع���دة وس���ائل؛ كالتنظ���ري لص���راع حض���اري ب���ن اإلفريق���ي والعرب���ي، وبن���اء ثقاف���ة متكامل���ة معادي���ة 
للع���رب، إضاف���ة إىل الوج���ود العس���كري املباش���ر، واس���تخدم جي���وش التنص���ري يف حمارب���ة الوج���ود العرب���ي واإلس���امي 

يف إفريقيا جنوب الصحراء.

ه���ذا املخط���ط الغرب���ي يرم���ي إىل حتقي���ق س���لة م���ن األه���داف، يأتي على رأس���ها قط���ع الطري���ق أم���ام احلض���ارة العربية 
واإلس���امية لتج���د هل���ا موطًئ���ا مس���تقرًّا يف العم���ق اإلفريق���ي، وحمارب���ة الوج���ود اإلس���امي، وجع���ل الق���ارة اإلفريقي���ة 
حب���رية مس���يحية تنف���ر م���ن الوج���ود العرب���ي واإلس���امي، جبانب إح���كام الس���يطرة عل���ى امل���وارد اإلفريقي���ة اهلائل���ة دون 

منازع عربي وإسامي.

وال جي���ب أن نغف���ل ال���ذراع اإلس���رائيلي ودوره يف تنفي���ذ املخط���ط الغرب���ي، إذ تتاق���ى رغبتهم���ا يف احتواء ومن���ع التمدد 
العربي واإلسامي يف إفريقيا جنوب الصحراء.

حتت���اج ال���دول العربي���ة إىل اس���راتيجية مض���ادة توق���ف مفع���ول املخط���ط الغرب���ي، وحتافظ عل���ى الوج���ود العربي واإلس���امي، 
وتدع���م بق���اءه يف إفريقي���ا عام���ة وإفريقي���ا جن���وب الصح���راء خاص���ة. وال ب���د أن تنطل���ق ه���ذه االس���راتيجية م���ن ه���دف واض���ح 

وأساسي هو احلفاظ على املصاحل العربية واإلسامية يف إفريقيا وتدعيم هذا الوجود، والتصدي للمخططات الغربية.

االسرتاتيجية الغربية الحتواء اإلسالم يف إفريقيا جنوب الصحراء

أ. عصام زيدان
)باحث سياسي(
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أفكار و مقتطفات
الص���دام ب���ن احلض���ارات واألدي���ان بل���غ غايت���ه يف العاق���ة ب���ن حض���ارة اإلس���ام واحلض���ارة الغربي���ة   •
املعاص���رة، وأخ���ذ ذل���ك الص���دام ُبع���ًدا تنظرييًّ���ا قويًّ���ا، خاص���ة بع���د كت���اب صاموي���ل هينتنجت���ون الذي 

ومسه ب�»صدام احلضارات«.

التارخيي���ة  املرتك���زات  يف  تتمث���ل  املش���ركة؛  العوام���ل  م���ن  جمموع���ة  واألفارق���ة  الع���رب  ب���ن  يرب���ط   •
واجلغرافي���ة، والديني���ة واالقتصادي���ة، وال���ي صه���رت اجلانب���ن يف بوتق���ة واح���دة، ووج���دت صداه���ا يف 
القب���ول اإلفريق���ي للدي���ن اإلس���امي ال���ذي انتش���ر يف إفريقي���ا، كم���ا مل ينتش���ر يف ق���ارة س���واها، وعاش 

العرب يف الكنف اإلفريقي كما مل يتعايشوا يف قارة أخرى.  

األجن���دة الغربي���ة وضع���ت الوج���ود العرب���ي يف إفريقيا على قم���ة أولوياتها، وراحت ترس���م للق���ارة على   •
العم���وم، وإلفريقي���ا جن���وب الصح���راء خاص���ة، مص���رًيا يه���دف إىل ع���زل الوج���ود العربي واإلس���امي 
مش���ال الق���ارة ع���ن جنوبها، بش���د بعض األط���راف وبره���ا من جغرافي���ة العرب جلع���ل مناط���ق التماس يف 

ا مانًعا من التواصل بن مشال القارة وجنوبها. السودان، والنيجر، وتشاد وغريها سدًّ

فرض���ت فرنس���ا االس���تعمارية ثقافته���ا ومنطه���ا التغري���ي عل���ى الش���عب املوريتان���ي، وخّلف���ت النزع���ة   •
العنصري���ة ب���ن »البيض���ان« و»الس���ودان«؛ إذ نش���بت العدي���د م���ن الصراع���ات ب���ن أبن���اء البل���د الواحد، 
وق���د بذل���ت فرنس���ا كل اجله���ود لتش���ويه األصال���ة املوريتاني���ة، حتى ال تنتش���ر اللغ���ة العربية واإلس���ام يف 

إفريقيا؛ ألن موريتانيا كانت على الدوام جسًرا بن إفريقيا واحلضارة العربية واإلسامية.

للمخط���ط  املعاص���ر  الس���ياق  يف  واألمري���كان  الغ���رب  يتصوره���ا  كم���ا  اجلدي���دة،  إفريقي���ا  خريط���ة   •
القدي���م، يظه���ر منه���ا جليًّ���ا الرغب���ة يف جع���ل الوج���ود العرب���ي منفص���ًا، حبي���ث يش���كل مبف���رده كيانً���ا 

متمايًزا عن بقية القارة.

ألهمي���ة وك���ر مس���احة حج���م الدول���ة الس���ودانية، وأهميتها االس���راتيجية كهم���زة وصل، وجس���ر ناقل   •
املخط���ط  عليه���ا يف  الركي���ز  فق���د ج���رى  اإلفريق���ي،  للعم���ق  العربي���ة واإلس���امية  للثقاف���ة واحلض���ارة 

باعتبارها نقطة البدء، وقاعدة انطاق لتنفيذ االسراتيجية الغربية يف إفريقيا.

تع���رض الع���رب »الط���وارق« يف النيج���ر لاضطه���اد من���ذ االس���تقال؛ نتيجة النزع���ة اإلثنية ال���ي زرعها   •
االس���تعمار، ويرعاه���ا الغ���رب اآلن، ووص���ل ه���ذا االضطه���اد إىل ذروت���ه ع���ام 1992م، عندم���ا ادعت 

احلكومة النيجرية أن العرب يف الشمال يسعون إىل االنفصال.

أش���عل الغ���رب صراًع���ا ح���ول اهلوي���ة اإلفريقي���ة مقابل اهلوي���ة العربي���ة اإلس���امية، وجع���ل اهلويتن يف   •
مقابلة بعضهما، بعدما مزج اإلسام بينهما يف تناغم وتناسق بديع لقرون طويلة.

يع���د الراح���ل ج���ون جارن���ج وموس���يفيين وأفورقي هم الق���ادة األفارق���ة، الذي���ن ُتطِلق عليه���م األدبيات   •
األمريكي���ة اس���م »الق���ادة اجل���دد«، الذي���ن ترب���وا عل���ى مائ���دة التنص���ري والع���داء للع���رب واملس���لمن من 

قبل، ويشكلون اآلن رافعة للمخطط الغربي بكل تفاصيله وجتلياته املعاصرة.
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يف خمططه���ا للتواص���ل وج���ذب ه���ذه الكيان���ات بعي���ًدا عن الع���رب الش���مالين جن���د أن اللجنة املش���ركة   •
أطلق���ت  مب���ادرة  مبش���روع  تقدم���ت  األمريك���ي  بالكوجن���رس  واالس���راتيجين  السياس���ين  للخ���راء 
عليه���ا »املب���ادرة األمريكي���ة للتواص���ل مع مس���لمي إفريقي���ا جنوب الصح���راء«؛ وذل���ك لوقف انتش���ار ما 

وصفته ب� »األصولية اإلسامية«.

اس���تخدم الغ���رب جيوش التنص���ري يف حماربة الوج���ود العرب���ي واإلس���امي يف إفريقيا جن���وب الصحراء،   •
ولذل���ك مثَّل���ت إش���كالية الوج���ود العرب���ي واإلس���امي يف إفريقي���ا حض���وًرا الفًت���ا عل���ى غال���ب أجندات 

وفعاليات مؤمترات التنصري املختلفة قدمًيا وحديًثا.  

تعتم���د الوالي���ات املتحدة على إش���عال احل���روب والنزاعات ب���ن ال���دول العربية ودول اجل���وار اإلفريقي،   •
وتس���ميم األج���واء بينهم���ا؛ لتصفية الوج���ود العرب���ي يف ال���دول ذات الغالبي���ة اإلفريقية، وترتي���ب أوضاع 

القارة مبا حيقق رؤيتها السياسية واالقتصادية.

الرغب���ة الس���ادية إلثب���ات تف���وق اجلن���س الغرب���ي وحضارت���ه، والي ع���ر عنه���ا فرانس���يس فوكاياما يف   •
كتاب���ه »نهاي���ة التاري���خ وخ���امت البش���ر«، ش���كلت الداف���ع واحلاف���ز ل���دى الغ���رب حملاول���ة كب���ح التم���دد 
العرب���ي اإلس���امي املناف���س والع���دو الل���دود ل���ه، وحص���اره جغرافيًّ���ا يف أط���راف الق���ارة الش���مالية، 
وحضاريًّ���ا ع���ن التواص���ل مع اجلن���وب اإلفريق���ي والقضاء عل���ى ذلك الوج���ود يف منطقة جن���وب الصحراء 

يف محلة »تطهري« عرقي هلذا اجلنس العربي يف العمق اإلفريقي.

حمارب���ة الوجود اإلس���امي وجع���ل الق���ارة اإلفريقية حبرية مس���يحية تنفر م���ن الوجود العربي واإلس���امي   •
بق���در اجنذابه���ا إىل الع���امل الغرب���ي املس���يحي؛ كان وم���ا زال عل���ى رأس األه���داف ال���ي يصب���و الغ���رب 

لتحقيقها من وراء خمططه املشار إليه.

جنح���ت »إس���رائيل« منذ النص���ف الثاني من اخلمس���ينيات، وحت���ى اآلن، يف بن���اء نفوذ سياس���ي ملموس   •
هل���ا يف داخ���ل ع���دد ضخ���م م���ن ال���دول اإلفريقي���ة، كم���ا ثبت���ت دعائ���م الوج���ود العس���كري املباش���ر، 
اس���تكمال ح���زام  به���دف  العرب���ي،  الع���امل  م���ع  التم���اس اجلغ���رايف  ال���دول اإلفريقي���ة ذات  خاص���ة يف 

التطويق للدول العربية، والذي ميتد من البحر األمحر ومنابع النيل حتى دول جنوب الصحراء.

الع���رب وعاقته���م  ع���ن  غ���ري حقيقي���ة  ومعتق���دات  أف���كاًرا  تب���ث  أن  الصهيوني���ة  الدعاي���ة  اس���تطاعت   •
باألفارق���ة، الس���يما فيم���ا يتن���اول موض���وع ال���رق واالس���تعباد، وه���و م���ا أدى إىل إجي���اد ص���ورة منطي���ة 
إفريقي���ة ع���ن اإلنس���ان العرب���ي تتس���م بالتش���ويه والك���ذب، يف ح���ن رمس���ت ص���ورة عكس���ية لليهودي 

تتسم بإجياد قواسم مشركة مع اإلفريقي.

•  احل���رب عل���ى اهلوي���ة واحلض���ارة العربي���ة واإلس���امية، ال تس���تهدف أطرافه���ا، ولك���ن تس���عى أيًض���ا 
حلرق عمقها االسراتيجي ووْأدها يف موطنها، وشّل حركتها وفاعليتها يف احمليط اإلفريقي.

عل���ى  وحتاف���ظ  الغرب���ي،  املخط���ط  مفع���ول  ُتوق���ف  مض���ادة  اس���راتيجية  إىل  العربي���ة  ال���دول  حتت���اج   •
الوج���ود العرب���ي واإلس���امي، وتدع���م بق���اءه يف إفريقي���ا عام���ة، وإفريقي���ا جن���وب الصح���راء على وجه 

اخلصوص.
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أ. عصام زيدان :

االسرتاتيجية الغربية الحتواء اإلسالم يف إفريقيا جنوب الصحراء

مقدمة:
الص���دام ب���ن احلض���ارات واألديان بلغ غايت���ه يف العاقة ب���ن حضارة اإلس���ام واحلض���ارة الغربية املعاص���رة، وأخذ 

ذلك الصدام ُبعًدا تنظرييًّا قويًّا، خاصة بعد كتاب صامويل هينتنجتون الذي ومسه ب�»صدام احلضارات«.

وس���احة ه���ذا الص���راع احلض���اري ال تتوق���ف عن���د جغرافية حم���ددة أو بل���د ما، ب���ل جندها س���احة للص���راع املمتد، 
ال���ذي يش���مل جغرافي���ا كل وج���ود عرب���ي أو إس���امي، ميك���ن أن يزاح���م احلض���ارة الغربي���ة، أو يع���وق نفوذه���ا 

وتقدمها ووصوهلا إىل مآربها االستعمارية.

ويف إفريقي���ا يش���تد ه���ذا الص���راع، ويأخ���ذ ُبع���ًدا مزدوًجا، فهو م���ن زاويٍة ص���راٌع بن احلض���ارة العربية واإلس���امية 
واحلض���ارة الغربي���ة عل���ى حاض���ر الق���ارة ومس���تقبلها، وم���ن زاوي���ٍة أخ���رى ن���رى الغ���رب يف س���بيل كس���ب املعرك���ة 
���ج صراًع���ا حضاريًّ���ا آخر ب���ن الع���رب وإفريقيا، وأش���علها حربً���ا على الوج���ود العرب���ي واإلس���امي يف القارة،  يؤجِّ
هادًف���ا إىل حص���ار ه���ذا الوج���ود يف ش���ريط س���احلي ضي���ق، وراح يصن���ع م���ن ورائ���ه أخ���دوًدا عميًق���ا فاص���ًا ب���ن 
ا منيًع���ا بن حض���ارة عربية  مس���لمن ع���رب، ومس���لمن أفارق���ة جن���وب الصحراء م���ن ناحي���ة، وينس���ج حاجًزا وس���دًّ

مشال القارة، وحضارة إفريقية يريدها أن تسود القارة من ناحية أخرى.

ويف ه���ذه الدراس���ة نتن���اول »االس���راتيجية الغربي���ة الحت���واء الوج���ود العرب���ي يف إفريقي���ا جن���وب الصح���راء« م���ن 
خ���ال التمهي���د بس���ياق تارخي���ي موج���ز ع���ن تارخيي���ة الوج���ود العرب���ي واإلس���امي يف إفريقي���ا، والروابط املتش���عبة 
ال���ي صه���رت الع���رب واألفارق���ة، حت���ى أصبحا حُلْم���ًة واح���دة، عل���ى أن نتبع ذل���ك ببيان املقص���ود بإفريقي���ا جنوب 

الصحراء جغرافيًّا، ثم نتناول تلك االسراتيجية املشار إليها من خال أربعة حماور رئيسة:

احمل���ور األول: ع���رض الفك���رة األساس���ية الي ت���دور حوهلا ه���ذه الدراس���ة، متضمًنا عمقه���ا التارخيي، ومش���فوًعا 
بأبعادها املعاصرة. 

احملور الثاني: الوسائل الي اتبعها الغرب لتنفيذ املخطط.

احملور الثالث: أهداف االسراتيجية الغربية من املخطط. 

احملور الرابع: الدور اإلسرائيلي يف تنفيذ املخطط الغربي.

عل���ى أن نع���رض يف اخلت���ام أله���م النتائ���ج، واالس���راتيجية املض���ادة ال���ي نراه���ا ضرورية ملواجه���ة ما يس���عى إليه 
الغرب وما خيطط له.

 باحث سياسي 
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 متهيد:
يرب���ط ب���ن الع���رب واألفارق���ة جمموع���ة م���ن العوام���ل 
واجلغرافي���ة  التارخيي���ة  املرتك���زات  يف  تتمث���ل  املش���ركة 
والديني���ة واالقتصادي���ة، وال���ي صه���رت اجلانب���ن يف بوتقة 
واح���دة، ووج���دت صداه���ا يف القب���ول اإلفريق���ي للدي���ن 
ينتش���ر يف  إفريقي���ا، كم���ا مل  انتش���ر يف  ال���ذي  اإلس���امي 
ق���ارة س���واها، وع���اش الع���رب يف الكن���ف اإلفريق���ي كما 

مل يتعايشوا يف قارة أخرى. 

فعل���ى الرغ���م م���ن أن األم���ة العربي���ة هل���ا وج���ود آس���يوي، 
وإفريق���ي مش���هود، ورغم أن أص���ل العرب 
ومنب���ت اإلس���ام ه���و اجلزي���رة العربية؛ إال 
يف  واإلس���امي  العرب���ي  احلض���ور  أن 
إفريقي���ا كان ل���ه م���ن اخلصائ���ص واملي���زات 
أغلبي���ة  ك���ون  يف  س���اهمت  ال���ي  الفري���دة 
الع���رب أفارق���ة، كم���ا أن أغلبي���ة األفارق���ة 

مسلمون.

 تاريخ الوجود العربي 
واإلسالمي يف إفريقيا:

ترج���ع اجل���ذور التارخيي���ة للعاق���ات العربي���ة اإلفريقي���ة 
إىل م���ا قب���ل ظه���ور اإلس���ام، وه���و م���ا ذهب إلي���ه بعض 
املؤرخ���ن مثل اب���ن خل���دون الذي أش���ار يف تارخي���ه إىل أن 
ع���دًدا م���ن القبائ���ل العربية اخت���ذت طريقه���ا، ووصلت إىل 

إفريقيا قبل دخول اإلسام إىل تلك القارة.)1(

أم���ا الوج���ود العرب���ي بع���د اإلس���ام فُي���َؤرَّخ ل���ه بهجرة 
الصحاب���ة األوىل للحبش���ة يف رج���ب م���ن الس���نة اخلامس���ة 
اث���ين عش���ر رج���ًا  للبعث���ة، وكان عدده���م مكونً���ا م���ن 
وأرب���ع نس���وة على رأس���هم عثمان ب���ن عفان، ومع���ه رقية 

بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.)2(

وق���د ع���ّم اإلس���ام مش���ال إفريقيا من���ذ منتص���ف القرن 
اهلج���ري األول، وب���دأ زحف���ه يف العمق اإلفريق���ي، وامتد 

)1( ابن خلدون: كتاب الِعَر وديوان املبتدأ واخلر يف أيام العرب والعجم 
والربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكر، دار الكتاب 

اللبناني، بريوت 1967م، ص 370.
)2( عبد السام هارون، تهذيب سرية ابن هشام، مكتبة السنة، القاهرة، 

1989م، ص 67.

يف   واإلس���امي  العربي  احلض���ور 
اخلصائ���ص  م���ن  ل���ه  كان  إفريقي���ا 
واملي���زات الفري���دة ال���ي س���اهمت 
أفارق���ة،  الع���رب  يف ك���ون أغلبي���ة 
األفارق���ة  أغلبي���ة  أن  كم���ا 

مسلمون.

أث���ره إىل معظ���م دول غ���رب ووس���ط إفريقي���ا، وكان ل���ه 
وجن���وب  اإلفريق���ي  الق���رن  يف  كذل���ك  الواس���ع  انتش���اره 
الق���ارة، حبيث ج���رى الق���ول يف منتص���ف القرن العش���رين 
بأنن���ا ن���كاد جن���د م���ن ب���ن كل ثاث���ة أفارق���ة اثن���ن منه���م 
أن  وحس���ابهم  املس���لمن  وج���دان  يف  وص���ح  مس���لمن، 

إفريقيا قارة اإلسام.)3(

إفريقيا جنوب الصحراء:
إفريقي���ا الس���وداء، أو إفريقي���ا جن���وب الصح���راء، ه���و 
املصطل���ح املس���تخدم لوص���ف املنطقة م���ن الق���ارة اإلفريقية 

الي تقع جنوب الصحراء الكرى)4(

»واصط���اح إفريقيا جن���وب الصحراء 
يس���ندها  ال  حبت���ة  أكادميي���ة  تس���مية 
أي ضاب���ط علم���ي؛ حيث ج���اءت هذه 
بع���ض  لفص���ل  األكادميي���ة  التس���مية 

أجزاء القارة«.)5(

التم���اس ه���ذه بن الش���مال  ومنطق���ة 
الصحراء،  وإفريقيا جن���وب  اإلفريق���ي، 
املقوم���ات  إىل  تفتق���ر  كان���ت  وإن 
املنظ���ور  م���ن  الضخم���ة  واإلمكاني���ات 
أهميته���ا  تكتس���ب  أنه���ا  إال  واجلغ���رايف،  االقتص���ادي 

االسراتيجية من جانبن:

األول: أنه���ا متث���ل املع���ر األساس���ي ال���ذي يدخ���ل من���ه 
اإلسام إىل بقية مناطق القارة يف الوسط واجلنوب.

تش���كيلة  تض���م  ال���ي  املناط���ق  أكث���ر  أنه���ا  الثان���ي: 
متنوعة من القبائل العربية واإلفريقية.

االسرتاتيجية الغربية الحتواء الوجود العربي 
يف إفريقيا جنوب الصحراء:

نتن���اول تل���ك االس���راتيجية، كم���ا س���بق ونوهن���ا، من 
خال أربعة حماور رئيسة كالتالي:

)3( الصراع اإلسامي - املسيحي يف إفريقيا، بروفيسور عون الشريف قاسم، 
موقع معهد مبارك قسم اهلل اإللكروني للبحوث ودراسات التنصري 

بإفريقيا.
)4( موسوعة ويكيبيديا اإللكرونية.

)5( اإلعام الغربي واملؤامرة على اإلسام يف إفريقيا، د.عبد العليم عبد 
الرمحن خضر، العدد )182( من سلسلة دعوة احلق، 1997/7/6م، 

ص66.
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احملور األول: املخطط الغربي وفكرته األساسية:
األجن���دة الغربي���ة وضع���ت الوج���ود العرب���ي يف إفريقي���ا 
عل���ى قمة أولوياتها، وراحت ترس���م للق���ارة على العموم، 
يه���دف  مص���رًيا  خاص���ة،  الصح���راء  جن���وب  وإلفريقي���ا 
إىل ع���زل الوج���ود العرب���ي واإلس���امي مشال الق���ارة عن 
جنوبه���ا، بش���ّد بع���ض األط���راف وبره���ا م���ن جغرافي���ة 
الع���رب؛ جلع���ل مناط���ق التم���اس يف الس���ودان، والنيجر، 
ا مانًعا م���ن التواصل بن مش���ال القارة  وتش���اد وغريها س���دًّ

وجنوبها.

فالغ���رب يس���عى لفص���ل الكي���ان العرب���ي يف الش���مال، 
بش���مال  م���روًرا  موريتاني���ا  إىل  مص���ر  م���ن  يب���دأ  وال���ذي 
الس���ودان، وإع���ادة توزيع القبائ���ل العربية صاحب���ة الوجود 
يف إفريقي���ا جن���وب الصح���راء بعي���ًدا ع���ن الكيان���ات ال���ي 
ُي���َراد هلا أن تك���ون إفريقي���ة خالص���ة؛ باللعب عل���ى ثنائية 
»اإلفريق���ي والعرب���ي«، و»املواطن���ن األصلي���ن يف مقاب���ل 
ع���ازل  إىل  الصح���راء  وحتوي���ل  املس���تعمرين«،  الع���رب 

جيوسياسي بن اجلانبن.

وسنتناول هذا املخطط، يف عمقه التارخيي 
وأبعاده املعاصرة، على النحو التالي: 

أواًل: العمق التارخيي للمخطط الغربي:
احلدي���ث ع���ن مؤام���رات الغ���رب وخطط���ه ض���د األم���ة 
العربي���ة واإلس���امية يق���ع غالًب���ا فريس���ة النظ���رة النقدية ل� 
»نظري���ة املؤام���رة«، وهو ما ق���د ُيَف���وِّت على األم���ة واقعية 
التعام���ل مع ما حُياك هل���ا وُيَدبَّر، ومن هن���ا رأينا أن التعرض 
للعم���ق التارخي���ي للمخط���ط ال���ذي حُي���اك، واملؤام���رة الي 
تس���ري يف روح الغ���رب وجس���ده ض���د الوج���ود العربي يف 
إفريقي���ا جن���وب الصحراء ض���روريٌّ لقطع الطم���ع على من 
يري���د أن يش���جب على األم���ة رؤي���ة واقعها بص���ورة تتضح 
فيه���ا كاف���ة تفاصي���ل املؤام���رة؛ وإلثب���ات أن ما حي���اك اآلن 
ويدب���ر لي���س إال امت���داًدا لرؤية غربي���ة ضارب���ة جبذورها يف 

عمق التاريخ االستعماري للقارة.

للحض���ارة  »ع���ودة  كتاب���ه  يف  دافدس���ون  بازي���ل  يق���ول 
اإلفريقي���ة«: »إن الفه���م الس���ائد يف أوروب���ا حت���ى الق���رن 

التاس���ع عش���ر ه���و أن إفريقي���ا جن���وب الصح���راء جغرافيا 
ب���ا تاري���خ، وأنه���ا م���ا دخل���ت التاري���خ إال بع���د الغ���زو 
األوروب���ي. كان ه���ذا فهًم���ا أيديولوجيًّ���ا ب���رَّروا ب���ه الغ���زو 
االس���تعماري، وسياس���ات التمك���ن ملصاحله���م وثقافاتهم 
عل���ى حس���اب ال���راث اإلفريقي، الس���يما الرواب���ط الدينية 
مش���ال  إفريقي���ا  ش���عوب  ب���ن  واالقتصادي���ة  والثقافي���ة 

وجنوب الصحراء«.)6(

وتارخييًّ���ا جن���د أن الغ���ارة الصليبي���ة على ش���عوب جنوب 
الصح���راء الك���رى تزامن���ت م���ع بداي���ة الغ���زو األوروب���ي 
���مت  ُقسِّ حي���ث  الك���رى،  والصح���راء  إفريقي���ا  لش���مال 
إفريقي���ا يف مؤمت���ر برل���ن )1884� 1885( بن املس���تعمرين 
األوف���ر  النصي���ب  وفرنس���ا  لريطاني���ا  وكان  األوروبي���ن، 
بي���د  والس���ودان  مص���ر  وقع���ت  فق���د  املس���تعمرات،  م���ن 
بريطاني���ا، ووقع���ت ب���اد املغ���رب العرب���ي -ع���دا ليبي���ا- 

ومالي والنيجر وتشاد بيد فرنسا.

إلفريقي���ا  األوروب���ي  االس���تعمار  ف���رة  اتس���مت  وق���د 
ق���ام  أساس���يتن  دعامت���ن  لتا  ش���كَّ أساس���يتن  بظاهرت���ن 

عليهما املخطط الغربي حينذاك وهما:

1- فتح اجملال للمنظمات التنصريية:
وكانت خطة التنصير ترمي إلى هدفني اثنني:

1- تنش���ئة وإع���داد ُنَ���ب تتش���رب املفاهي���م الغربية وقيم 
املس���تعمر األوروب���ي؛ لتك���ون مبثاب���ة العق���ل املرَم���ج آليًّ���ا 

خلدمة األهداف الغربية يف القارة مستقبًا.

إفريقي���ا  املتمرك���ز يف  اإلس���امي  الوج���ود  مواجه���ة   -2
جنوب الصحراء. 

2- زرع النزعة اإلثنية عند الشعوب اإلفريقية:
فق���د عمل���ت اإلدارات االس���تعمارية على جع���ل الوعي 
مبثاب���ة  وكان  األفارق���ة،  ل���دى  ملموس���ة  حقيق���ة  اإلث���ين 
القنبل���ة املوقوت���ة ال���ي ميك���ن أن تنفج���ر يف أي حلظ���ة إذا 

ما توافر هلا املناخ املواتي.

)6( قضية وسؤال: الصحراء الكرى.. واصلة أم فاصلة، الصادق املهدي، 
الشرق األوسط، 4/23/ 2006م، العدد 10008.
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كيف ظهرت اآلثار السياسية لالستعمار 
الغربي إلفريقيا يف عمقها التارخيي؟!

ظه���رت اآلث���ار السياس���ية لاس���تعمار، يف إط���ار خمططه 
لع���زل العرب واإلس���ام مشال القارة ع���ن جنوبها، يف عدة 

مناذج نذكر منها:

1- االستعمار الربيطاني:
عل���ى  الس���يئة  بصمات���ه  الريطان���ي  االس���تعمار  ت���رك 
العاق���ات العربي���ة اإلفريقية، ع���ن طريق وضع بذور لش���د 
اجلن���وب الس���وداني بعيًدا ع���ن الش���مال متهيًدا لب���ره، ويف 

النهاية أفرقة جنوب السودان.

واختذت بريطانيا يف سبيل ذلك عدة وسائل منها: 

1- إضع���اف الوج���ود الش���مالي يف اجلن���وب مبن���ع الع���رب 
املسلمن من الشمال من دخول اجلنوب.

2- احل���ّد م���ن انتش���ار اإلس���ام يف اجلنوب، س���واء بإحال 
اإلجنليزي���ة حم���ل العربي���ة، أو بتش���جيع اللغ���ات احمللية، 

وتفعيل دور اإلرساليات التبشريية.

3- العمل عل���ى التخلص من املوظفن والتجار الش���مالين، 
وإبعادهم عن اجلنوب)7(. 

2- االستعمار اإليطالي:
العرب���ي  امل���د  وق���ف  اإليطال���ي  االس���تعمار  ح���اول 
اإلس���امي إىل داخ���ل الق���ارة اإلفريقية، وس���د اإليطاليون 
-باس���تعمارهم ملناط���ق ش���رق إفريقي���ا- املناف���ذ ال���ي كان 
يس���تخدمها التج���ار الع���رب الذي���ن كان���وا يتوغل���ون داخل 
الق���ارة حامل���ن معهم اإلس���ام واحلضارة واللغ���ة العربية، 
كم���ا قض���ى اإليطالي���ون يف طرابل���س عل���ى جت���ارة القوافل 
الليبي���ة إىل داخ���ل الق���ارة اإلفريقي���ة، تل���ك التج���ارة الي 
أث���ر فيه���ا س���لًبا االس���تعمار الريطان���ي ملص���ر والفرنس���ي 

لتونس.

الزواي���ا  عل���ى  أيًض���ا  اإليطال���ي  االس���تعمار  وقض���ى 
السنوس���ية يف إفريقي���ا، وس���اعد بذل���ك على خل���ق فاصل 

)7( اجلذور التارخيية للعاقات العربية اإلفريقية، راوية توفيق، موقع اجلزيرة 
نت، 2006/5/17م.

ب���ن إفريقي���ا مش���ال الصح���راء وإفريقي���ا جنوبه���ا؛ إذ مل 
إمن���ا  فاص���ًا  االس���تعماري  امل���د  قب���ل  الصح���راء  تك���ن 

امتألت دروبها بالتجار العرب واألفارقة.)8(

3- االستعمار الفرنسي:
فرض���ت فرنس���ا االس���تعمارية ثقافته���ا ومنطه���ا التغريي 
العنصري���ة  النزع���ة  وخلّف���ت  املوريتان���ي،  الش���عب  عل���ى 
ب���ن »البيض���ان«، و»الس���ودان«؛ إذ نش���بت العدي���د م���ن 

الصراعات بن أبناء البلد الواحد.

األصال���ة  لتش���ويه  اجله���ود  كل  فرنس���ا  بذل���ت  وق���د 
املوريتاني���ة، حت���ى ال تنتش���ر اللغ���ة العربي���ة واإلس���ام يف 
إفريقي���ا؛ ألن موريتاني���ا كان���ت عل���ى ال���دوام جس���ًرا ب���ن 

إفريقيا واحلضارة العربية واإلسامية.)9(

ثانًيا: املخطط الغربي يف سياقه املعاصر:
على الرغم من رحيل االس���تعمار وانهي���ار اإلمراطوريتن 
الثاني���ة،  العاملي���ة  احل���رب  يف  والريطاني���ة  الفرنس���ية 
الغرب���ي،  املخط���ط  خلدم���ة  إفريقي���ا  تقس���يم  فك���رة  ف���إن 
وجتزئته���ا عل���ى أس���س عرقي���ة؛ لع���زل العرب املس���لمن يف 
الش���مال ع���ن بقي���ة أج���زاء الق���ارة بقيت كم���ا ه���ي قائمة، 
وه���ذا م���ا تؤكده دراس���ة للباح���ث الس���وداني عب���د اهلادي 

الصديق عن »السودان واإلفريقانية«.

ال���دول  أغلبي���ة  أن  دراس���ته  يف  الباح���ث  يؤك���د 
م���ن  الس���تينيات  اس���تقاهلا يف  عل���ى  اإلفريقي���ة حصل���ت 
أطل���ق  حرك���ة  ذل���ك  إبَّ���ان  ونش���أت  العش���رين،  الق���رن 
 pan( اإلفريقي���ة«  اجلامع���ة  »حرك���ة  اإلفريقاني���ة  عليه���ا 
»الزنوج���ة«،  حرك���ة  انبثق���ت  ومنه���ا   ،)africansim
���ق الفارق ب���ن كل ما ه���و مشالي عربي مس���لم،  ال���ي تعمِّ

وجنوبي إفريقي مسيحي.

الس���ابع  املؤمت���ر  يف  بق���وة  »الزنوج���ة«  فك���رة  وأطل���ت 
وق���د  1994م،  أغس���طس  يف  كمب���اال  يف  انعق���د  ال���ذي 
مت تنظي���م املؤمت���ر م���ن ِقَب���ل جمموع���ة »التحال���ف م���ن أجل 
إفريقي���ا«، الذين أع���دوا -وبإدارة مس���اعد وزي���ر اخلارجية 
األمريك���ي األس���بق للش���ئون اإلفريقي���ة هريم���ان كوه���ن- 

)8( املرجع السابق.
)9( موريتانيا بن األصالة والعصرنة، حييى أبو زكريا، موقع اإلسام اليوم 

اإللكروني، 2002/4/7م.
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ما عرف ب�»وثيقة كمباال«.

الكفيل���ة  العناص���ر  عل���ى  املؤمت���ر  أعم���ال  ج���دول  وترك���ز 
بتجزئة وتقسيم القارة؛ انطاًقا من فكرة »الزنوجة«.

وُنوقش يف املؤمتر ورقتان تدعمان املخطط الغربي:

الورق���ة األوىل: وقد محل���ت عنوان: »اس���رقاق العرب 
للمفه���وم  التكري���س  إط���ار  يف  وتأت���ي  لألفارق���ة«، 
الس���وداء  إفريقي���ا  إىل  إفريقي���ا:  لتجزئ���ة  االس���تعماري 

جنوب الصحراء، وإفريقيا البيضاء مشال الصحراء.

الورق���ة الثاني���ة: كان���ت بعن���وان »حن���و خريط���ة جدي���دة 
إلفريقي���ا«، وُنوق���ش خاهل���ا خريط���ة إلفريقيا ُتلَغ���ى فيها 
���م فيها الق���ارة إىل  ح���دود مجيع ال���دول اإلفريقي���ة، وُتَقسَّ

ست مناطق على النحو التالي:

1- مجهوري���ة الصح���راء، وتض���م: مص���ر وب���اد املغ���رب 
الش���مالي  اجل���زء  وتض���م  موريتاني���ا،  حت���ى  العرب���ي 
م���ن مجهوري���ة الس���ودان، وكأن���ه ج���زء م���ن مجهورية 

مصر.

أوغن���دا،  وتض���م:  الوس���طى،  إفريقي���ا  مجهوري���ة   -2
والكنغ���و،  والكام���ريون،  وتش���اد،  وزائ���ري،  وكيني���ا، 
م���ن  اجلنوب���ي  اجل���زء  وتض���م  الوس���طى،  وإفريقي���ا 

السودان.

3- مجهوري���ة س���نغامبرييا )semganmberia(، وتضم 
دول احل���زام الس���وداني م���ن الس���نغال إىل نيجريي���ا م���ع 

استبعاد السودان.

4- مجهوري���ة إريثومي���ا، وتض���م دول الق���رن اإلفريق���ي: 
إثيوبي���ا، وإريري���ا، والصوم���ال.. وجيبوت���ي م���ع ابتع���اد 

السودان.

5- اجلمهوري���ة الس���واحيلية، وتض���م الدول الناطق���ة باللغة 
السواحيلية.

اجلن���وب  دول  كل  وتض���م  موزامبي���ا،  مجهوري���ة   -6
اإلفريقي.)10(

الغ���رب  يتصوره���ا  كم���ا  اجلدي���دة،  إفريقي���ا  وخريط���ة 
القدي���م،  للمخط���ط  املعاص���ر  الس���ياق  يف  واألمري���كان 

)10( جملة اجملتمع، 2003/1/11م، العدد، 1534، بتصرف.

يظه���ر منها جليًّ���ا الرغبة يف جع���ل الوجود العرب���ي منفصًا 
حبيث يشكل مبفرده كياًنا متمايًزا عن بقية القارة.

مالمح وآثار املخطط الغربي يف سياقه املعاصر: 
جتل���ت آث���ار املخطط الغرب���ي ال���ذي تاقت علي���ه الثقافة 
دول  يف  الراه���ن  الوق���ت  يف  واألمريكي���ة  الفرنكفوني���ة 
التم���اس عل���ى وج���ه التحدي���د، وه���ي الس���ودان وتش���اد 

والنيجر ومالي، ونتناوهلا على الوجه التالي: 

1- السودان:
الس���ودانية،  الدول���ة  حج���م  مس���احة  وك���ر  ألهمي���ة 
ناق���ل  وجس���ر  وص���ل  كهم���زة  االس���راتيجية  وأهميته���ا 
للثقاف���ة واحلض���ارة العربية واإلس���امية للعم���ق اإلفريقي، 
فق���د ج���رى الركي���ز عليه���ا يف املخط���ط باعتباره���ا نقط���ة 
الب���دء، وقاع���دة انط���اق لتنفي���ذ االس���راتيجية الغربي���ة يف 

إفريقيا.

وترك���زت تل���ك االس���راتيجية يف بعده���ا املعاص���ر عل���ى 
أمرين أساسين:

الش���مال،  ع���ن  اجلن���وب  فص���ل  خمط���ط  اس���تكمال  أ- 
وه���و اهل���دف ال���ذي زرع���ت ب���ذوره بريطانيا م���ن قبل، 
وتكوي���ن دول���ة مس���يحية يف اجلن���وب تص���د أي توج���ه 
عرب���ي، أو إس���امي حي���اول الول���وج إىل عم���ق الق���ارة 

اإلفريقية.

وق���د ظه���ر ذل���ك جليًّ���ا يف االق���راح األمريك���ي بإقام���ة 
منطق���ة عازل���ة ب���ن اجلانب���ن: الش���مال واجلن���وب، تكون 
غربي���ون،  خ���راء  عليه���ا  ويش���رف  الس���اح،  منزوع���ة 

ودعوتها لإلسراع برسيم احلدود بن اجلانبن. 

ب- س���لخ دارف���ور، وحماول���ة إحلاقه���ا باجلن���وب لتس���ييج 
اجل���زء الش���مالي، وقط���ع امت���داده اإلفريق���ي غربً���ا كما 

قطع جنوًبا.

2- تشاد:
ظه���رت النزع���ة اإلثني���ة الِعْرقي���ة يف تش���اد عل���ى مس���توى 
ش���عي ومؤسس���ي كحص���اد لغ���رس اس���تعماري س���ابق، جيد 

الدعم والتأييد حتى اآلن من قبل القوى الغربية.
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فق���د دش���نت تش���اد سياس���ة االضطه���اد ضد الع���رب، 
عندم���ا ق���ام الرئيس التش���ادي الس���ابق املس���يحي فرانس���وا 
تومبالب���اي ع���ام 1973م حبمل���ة ألفرق���ة تش���اد، فم���ارس 

االضطه���اد ض���د الع���رب يف الش���مال؛ 
مم���ا دف���ع عش���رات اآلالف م���ن هؤالء 
دول باجت���اه  الب���اد  مغ���ادرة   إىل 

 اجلوار.)11(

وتل���ك السياس���ة م���ا زالت قائم���ة حتى 
اآلن، وظهرت جلية س���افرة يف اس���تهداف 
حكوم���ة الرئي���س احلال���ي إدري���س ديي، 
وامليليش���يات املتحالف���ة معه���ا- واملس���ماة 
أماك���ن  يف  الع���رَب  »توروب���ورو«- 
تواجده���م، خاص���ة يف قرية »ج���وز أمري« 

و»أرادي���ب«، حي���ث أك���دت وكال���ة الاجئ���ن التابع���ة لألمم 
 املتح���دة بأن انعدام األمن أدى إىل ن���زوح حنو 30000 من عرب

تشاد.)12(

3- النيجر:
تع���رض الع���رب »الط���وارق« يف النيج���ر لاضطه���اد منذ 
االس���تقال، نتيجة النزع���ة اإلثنية الي زرعها االس���تعمار، 
ويرعاه���ا الغ���رب اآلن، ووص���ل هذا االضطه���اد إىل ذروته 
أن  النيجري���ة  احلكوم���ة  ادع���ت  عندم���ا  1992م،  ع���ام 

العرب يف الشمال يسعون إىل االنفصال.

وإذا كان ع���رب »الط���وارق« يتعرض���ون خلط���ر التنص���ري 
»احملامي���د«  ع���رب  ف���إن  املس���تمر؛  واالضطه���اد  الداه���م 
كان���وا ب���ؤرة الص���راع وحم���ط أزم���ة الح���ت يف األف���ق يف 
 25 يف  النيج���ر  حكوم���ة  أعلن���ت  فق���د  2006م،  الع���ام 
أكتوب���ر ط���رد 150 ألف ش���خص منهم، وبررت س���لطات 
النيج���ر حينه���ا ق���رار الط���رد بالتخوف م���ن ان���دالع صراع 

بن عرب »احملاميد« والقبائل احمللية اإلفريقية)13(.

4- مالي:
»أزواد«  بإقلي���م  يع���رف  فيم���ا  مال���ي  يف  الع���رب  تع���ّرض 

)11( حممد خليفة، مأساة العرب يف الصحراء الكرى، صحيفة اخلليج 
اإلماراتية 2006/11/12م.

)12( وكالة رويرز لألنباء 2007/7/15م.
)13( اجلزيرة نت، 2006/10/25م.

ظه���رت النزع���ة اإلثني���ة العرقي���ة 
ش���عي  مس���توى  عل���ى  تش���اد  يف 
لغ���رس  كحص���اد  ومؤسس���ي 
الدع���م  جي���د  س���ابق،  اس���تعماري 
والتأيي���د حتى اآلن من قب���ل القوى 

الغربية.

ال���ي  احلكوم���ة  ِقب���ل  م���ن  اآلن،  حت���ى  مس���تمر  الضطه���اد 
القي���ام  إىل  الع���رب  اضط���ر  مم���ا  الزن���وج،  عليه���ا  يس���يطر 
بث���ورة ع���ام 1990م، وق���د قابل���ت احلكوم���ة ه���ذه الث���ورة 
وحبرمانه���م  للع���رب،  ش���ديد  بقم���ع 
العام���ة،  الوظائ���ف  إىل  االنتس���اب  م���ن 
الدرج���ة  م���ن  كمواطن���ن  ومعاملته���م 
الثاني���ة يف إط���ار خط���ة غري خافي���ة لطمس 
اهلوي���ة العربي���ة، وتصفية رموز اإلس���ام 

يف الباد)14(.

ه���ذه بع���ض النماذج ال���ي تعر بوجه 
دول  يف  واح���د  منًح���ى  ع���ن  واض���ح 
التم���اس العرب���ي – اإلفريق���ي، وال���ي 
كان���ت مبثاب���ة مع���ر الع���رب واإلس���ام 
العرب���ي  الوج���ود  حمارب���ة  يف  يتمث���ل  اإلفريق���ي،  للعم���ق 
وتصفيت���ه، وه���ي السياس���ة ال���ي، كم���ا س���بق وأس���لفنا، 
جن���د جذوره���ا يف التاري���خ االس���تعماري الغرب���ي للق���ارة، 

والي ما زال الغرب يرعاها حتى اآلن.

احملور الثاني: وسائل تنفيذ املخطط الغربي:
جل���أ الغ���رب إىل ع���دة وس���ائل لتحقي���ق خمطط���ه، وم���ن 

هذه الوسائل اآلتي: 

1- التنظري لصراع حضاري وإشعال اهلوية 
اإلفريقية يف مواجهة العربية:

أش���عل الغ���رب صراًع���ا ح���ول اهلوي���ة اإلفريقي���ة مقابل 
اهلوي���ة العربي���ة اإلس���امية، وجع���ل اهلويت���ن يف مقابل���ة 
بعضهم���ا، بعدم���ا مزج اإلس���ام بينهم���ا يف تناغم وتناس���ق 

بديع لقرون طويلة.

وق���د جن���ح االس���تعمار الغرب���ي يف مس���عاه لتفخي���خ العاقة 
العربي���ة اإلفريقي���ة عل���ى حنو واس���ع، وم���ا زال عل���ى توجهه 
ذل���ك، مس���تغًا النزاعات الي ت���دور حول الرع���ي والزراعة، 

وحتريفها إىل نزاع ِعْرقي مبدلوالت حضارية.

وم���ن دالئل ه���ذا التوجه أزم���ة دارفور ال���ي روَّج الغرب 
هلا باعتبارها مواجهة عربية إفريقية.

)14( سيد أمحد ولد باب، إقليم »أزواد« بن ضياع اهلوية ومطامع القوى 
األجنبية، العربية نت، 2007/10/3م، بتصرف.
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2- استغالل وتفعيل طاقة »القادة اجلدد«:
احلض���اري  الص���راع  ه���ذا  تأجي���ج  يف  الغ���رب  اس���تغل 
م���ا يطل���ق عليه���م »الق���ادة اجل���دد«، الذي���ن حيمل���ون لواء 
بال���والء  ويدين���ون  العربي���ة،  مواجه���ة  يف  »اإلفريقاني���ة« 
للمخط���ط الغرب���ي يف جع���ل دول التم���اس مبثاب���ة حائ���ط 

صّد ضد التمدد العربي واإلسامي.

ويعد الراح���ل جون جارنج، وموس���يفيين، وأفورقي هم 
الق���ادة األفارق���ة الذي���ن تطلق عليه���م األدبي���ات األمريكية 
اس���م »الق���ادة اجل���دد«، الذي���ن تربوا عل���ى مائ���دة التنصري 
والع���داء للع���رب واملس���لمن م���ن قب���ل، ويش���كلون اآلن 
وجتليات���ه  تفاصيل���ه  ب���كل  الغرب���ي  للمخط���ط  رافع���ة 

املعاصرة.

3- بناء ثقافة متكاملة معادية للعرب:
حاول���ت بع���ض القوى الغربي���ة إظهار الوج���ود العربي يف 
إفريقي���ا عل���ى أنه وجود غ���ري أصي���ل، وأنه مرتب���ط بتجارة 
الرقي���ق، الي س���بق ومارس���ها الغ���رب على نطاق واس���ع، 

وفرَّغ القارة من طاقات بشرية هائلة.

ثقاف���ة  بن���اء  مت  األم���د  طوي���ل  خمط���ط  إط���ار  ويف 
متكامل���ة معادي���ة للع���رب، ورمس���ت هل���م ص���ورة منطي���ة 
قدمه���ا  حبثي���ة  ورق���ة  م���ن  ماحمه���ا  م���ن  بعًض���ا  ننق���ل 
املتقدم���ة  الدراس���ات  مرك���ز  مدي���ر  ب���راه،  ك���وا  كويس���ي 
ت���اون، عنوانه���ا »رؤي���ة  بكي���ب  اإلفريقي���ة  اجملتمع���ات  يف 
اإلفريقي���ة«  العربي���ة  للعاق���ات  جيوسياس���ية  اس���راتيجية 
يف 2004/5/22م، وفيه���ا يق���ول م���ا نص���ه: »لق���د م���ال 
وش���كوكهم  ِرَيبه���م  ع���ن  اإلفص���اح  ع���دم  إىل  األفارق���ة 
واعراضاته���م مب���ا خي���ص العاق���ات العربي���ة اإلفريقي���ة يف 
ه���ذه الق���ارة. ب���ل إن مثة مي���ل لديه���م للصمت ع���ن تاريخ 

الرق الذي قاده العرب يف القارة«.)15(

4- اتباع سياسة »الالستقرار البّناء« لشد األطراف 
وبرتها:

احلال���ي  الرئي���س  عه���د  يف  األمريكي���ة  اإلدارة  سياس���ة 

)15(  ماذا وراء دارفور؟ ممدوح الشيخ، موقع الشهاب اإللكروني لإلعام.

ج���ورج ب���وش تق���وم عل���ى فك���رة »الفوض���ى اخلاق���ة«، 
عل���ى ح���د تعب���ري وزي���رة اخلارجي���ة األمريكي���ة كوندالي���زا 
راي���س، أو ما س���بق أن أمس���اه »روب���رت س���اتلوف« مدير 
بسياس���ة  األدن���ى  الش���رق  لش���ئون  واش���نطن  مؤسس���ة 
»الاس���تقرار البّن���اء«، ال���ي تع���ين إح���داث ه���زات عنيفة 
داخ���ل دول املنطق���ة العربي���ة خللخل���ة أوضاعه���ا، وإع���ادة 

بنائها وفق النسق املرغوب فيه أمريكيًّا.)16(

التع���رض  عن���د  وضوًح���ا  الفك���رة  ه���ذه  وس���نزيد 
الس���راتيجية ش���د األطراف وبره���ا الي تتبعها »إس���رائيل« 

يف إطار دعمها للمخطط الغربي.

5- الوجود العسكري املباشر:
تس���عى الوالي���ات املتح���دة لوج���ود عس���كري ق���وي يف 
مكافح���ة  مس���مى  حت���ت  الصح���راء،  جن���وب  املنطق���ة 
أطلق���ت  عس���كريًّا  برناجًم���ا  أطلق���ت  فق���د  »اإلره���اب«، 
تق���وم مبوجب���ه  الس���احل«،  »مب���ادرة عم���وم  اس���م  علي���ه 
بتدري���ب جيوش ع���دة دول منها: مالي، تش���اد، والنيجر، 
وأعلن���ت مؤخ���ًرا أنه���ا س���وف تنش���ئ قي���ادة للعملي���ات يف 
العس���كرية  القي���ادة  من���ط  عل���ى  »أفريك���وم«،  إفريقي���ا 
الش���رق  يف  العملي���ات  عل���ى  تش���رف  ال���ي  املركزي���ة 

األوسط.

خمصص���ة  اجلدي���دة  »القي���ادة  أن  للنظ���ر  والاف���ت      
للعم���ل يف مناط���ق بإفريقي���ا، تق���ع عل���ى خط التم���اس مع 
الع���امل العرب���ي، وتتمي���ز بوج���ود أغلبي���ة إس���امية فيه���ا 
مثل ش���رق ووس���ط وغ���رب إفريقي���ا، أو ما يس���مى يف لغة 
الصح���راء،  حت���ت  وإفريقي���ا  الس���احل  بإقلي���م  السياس���ة 
وال يوج���د حدي���ث ح���ول أي عمل هل���ذه القوة العس���كرية 
يف مناط���ق جن���وب إفريقي���ا ب���دًءا م���ن خ���ط االس���تواء إىل 
اجلن���وب.. وه���ذا م���ا يدعون���ا إىل الق���ول ب���أن املب���دأ ه���و 
نفس���ه املب���دأ االس���تعماري القدي���م القائ���م على اس���تعمال 
الق���وة املس���لحة لع���زل الع���رب ع���ن إفريقي���ا، ث���م اخت���اذ 
إقليم جن���وب الصحراء بع���د ذلك نقطة ُوُث���وب على الدول 

العربية«.)17(

)16( غزو السودان لتدشن القرن اإلفريقي الكبري، حممد مجال عرفة، 
إسام أون الين، 2006/9/16م.

)17(  قيادة أمريكا اإلفريقية، د. حممد حييى، وكالة األخبار اإلسامية 
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6- التواصل مع مسلمي إفريقيا جنوب 
الصحراء:

جن���وب  للمس���لمن  يده���ا  املتح���دة  الوالي���ات  م���دت 
الصح���راء؛ بغي���ة قطع طمعهم ع���ن التواصل مع املس���لمن 

العرب مشال القارة.

ويف خمططه���ا للتواص���ل وج���ذب ه���ذه الكيان���ات بعي���ًدا 
ع���ن الع���رب الش���مالين جن���د أن اللجن���ة املش���ركة للخراء 
األمريك���ي  بالكوجن���رس  واالس���راتيجين  السياس���ين 
»املب���ادرة  عليه���ا  أطلق���ت  مب���ادرة  مبش���روع  تقدم���ت 
جن���وب  إفريقي���ا  مس���لمي  م���ع  للتواص���ل  األمريكي���ة 
الصح���راء«؛ وذل���ك لوقف انتش���ار ما وصفت���ه ب�»األصولية 

اإلسامية«.

وتتضم����ن املبادرة ع����دة برامج ونش����اطات، منه����ا ختصيص 
أم����وال لتموي����ل برام����ج تعليمي����ة ومش����روعات؛ لتح����ل تلك 
األم����وال حم����ل املعون����ات العربي����ة واإلس����امية ال����ي تزع����م 

املبادرة أنه »يشتبه يف وصوهلا جلماعات متطرفة«.

7- جيوش التنصري:
اس���تخدم الغ���رب جي���وش التنص���ري يف حمارب���ة الوج���ود 
العرب���ي واإلس���امي يف إفريقي���ا جنوب الصح���راء، ولذلك 
مثل���ت إش���كالية الوج���ود العرب���ي واإلس���امي يف إفريقي���ا 
حض���وًرا الفًت���ا على غال���ب أجن���دات وفعالي���ات مؤمترات 

التنصري املختلفة قدمًيا وحديًثا. 

ولذلك ح���رَّك الغرب جيوًش���ا من اجلمعي���ات التنصريية، 
احلكومي���ة؛  غ���ري  التطوعي���ة  باجلمعي���ات  يع���رف  وم���ا 
داخ���ل  لإلس���ام  الطبيع���ي  التم���دد  حماص���رة  بغ���رض 

إفريقيا السوداء، وتغليب اهلوية اإلفريقانية.

م���ن  كان  التنصريي���ة  النش���اطات  أم���ام  اجمل���ال  فإتاح���ة 
الكل���ي  إط���ار خمططه���ا  يف  الغربي���ة  األه���داف  س���لة  ب���ن 
لاس���تحواذ عل���ى القارة، كما س���نرى، واس���تخدمت هذه 
النش���اطات يف الوق���ت ذات���ه ك���ذراع ق���وي لوق���ف التم���دد 

اإلسامي والعربي يف إفريقيا جنوب الصحراء.

)نبأ( 2007/9/9م.

 8- إشعال التوترات بني الدول العربية 
واإلفريقية:

احل���روب  إش���عال  عل���ى  املتح���دة  الوالي���ات  تعتم���د 
والنزاع���ات ب���ن ال���دول العربي���ة ودول اجل���وار اإلفريقي، 
يف  العرب���ي  الوج���ود  لتصفي���ة  بينه���ا؛  األج���واء  وتس���ميم 
ال���دول ذات الغالبي���ة اإلفريقي���ة، وترتي���ب أوض���اع الق���ارة 

مبا حيقق رؤيتها السياسية واالقتصادية.

وقد ب���دت إرهاص���ات ه���ذا التوج���ه يف النزاع بن تش���اد 
وليبي���ا، م���ن جه���ة، والس���نغال ض���د موريتانيا، م���ن جهة 

ثانية، ثم النزاع بن مالي واجلزائر.

فم���ن خ���ال ه���ذه التوت���رات تنظ���ر ال���دول اإلفريقي���ة 
ل الطاب���ور اخلامس  للوج���ود العرب���ي فيه���ا على أن���ه ُيش���كِّ
املن���اوئ هل���ا، واملتحال���ف م���ع أعدائه���ا، ومن َث���م متاِرس 

ضغوًطا مكثفة على هذا الوجود؛ لطرده أو تصفيته.

احملور الثالث: األهداف الغربية من وراء املخطط:
حتقي���ق  إىل  يرم���ي  رأين���ا،  يف  الغرب���ي،  املخط���ط  ه���ذا 
واالقتصادي���ة  والديني���ة  احلضاري���ة  األه���داف  م���ن  س���لة 
بالص���ورة  ل���ه  التع���رض  ميك���ن  مم���ا  والعس���كرية، 

التالية:

 أواًل: األهداف السياسية واحلضارية:
الغ���رب  إليه���ا  يس���عى  ال���ي  األه���داف  رأس  عل���ى 
العربي���ة  احلض���ارة  أم���ام  الطري���ق  قط���ع  خمطط���ه:  م���ن 
العم���ق  يف  مس���تقرًّا  موطًئ���ا  هل���ا  لتج���د  واإلس���امية 
اإلفريق���ي، وتصفي���ة ما تبق���ى من ه���ذا الوج���ود يف إفريقيا 
جن���وب الصح���راء، يف إط���ار الص���راع احملتدم ال���ذي مجع 

الغرب وقوده وأزكى ناره. 

الغرب���ي  اجلن���س  تف���وق  إلثب���ات  الس���ادية  فالرغب���ة 
يف  فوكايام���ا  فرانس���يس  عنه���ا  ع���رَّ  وال���ي  وحضارت���ه، 
ش���كلت  بذاته���ا  البش���ر«  وخ���امت  التاري���خ  »نهاي���ة  كتاب���ه 
الداف���ع واحلافز ل���دى الغ���رب حملاولة كب���ح التم���دد العربي 
اإلس���امي املناف���س والعدو الل���دود له، وحص���اره جغرافيًّا 
يف أط���راف الق���ارة الش���مالية، وحضاريًّ���ا ع���ن التواص���ل 
م���ع اجلن���وب اإلفريق���ي، والقضاء عل���ى ذل���ك الوجود يف 
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واإلفريقية:

احل���روب  إش���عال  عل���ى  املتح���دة  الوالي���ات  تعتم���د 
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ال���دول ذات الغالبي���ة اإلفريقي���ة، وترتي���ب أوض���اع الق���ارة 

مبا حيقق رؤيتها السياسية واالقتصادية.

وقد ب���دت إرهاص���ات ه���ذا التوج���ه يف النزاع بن تش���اد 
وليبي���ا، م���ن جه���ة، والس���نغال ض���د موريتانيا، م���ن جهة 

ثانية، ثم النزاع بن مالي واجلزائر.

فم���ن خ���ال ه���ذه التوت���رات تنظ���ر ال���دول اإلفريقي���ة 
ل الطاب���ور اخلامس  للوج���ود العرب���ي فيه���ا على أن���ه ُيش���كِّ
املن���اوئ هل���ا، واملتحال���ف م���ع أعدائه���ا، ومن َث���م متاِرس 

ضغوًطا مكثفة على هذا الوجود؛ لطرده أو تصفيته.

احملور الثالث: األهداف الغربية من وراء املخطط:
حتقي���ق  إىل  يرم���ي  رأين���ا،  يف  الغرب���ي،  املخط���ط  ه���ذا 
واالقتصادي���ة  والديني���ة  احلضاري���ة  األه���داف  م���ن  س���لة 
بالص���ورة  ل���ه  التع���رض  ميك���ن  مم���ا  والعس���كرية، 

التالية:

 أواًل: األهداف السياسية واحلضارية:
الغ���رب  إليه���ا  يس���عى  ال���ي  األه���داف  رأس  عل���ى 
العربي���ة  احلض���ارة  أم���ام  الطري���ق  قط���ع  خمطط���ه:  م���ن 
العم���ق  يف  مس���تقرًّا  موطًئ���ا  هل���ا  لتج���د  واإلس���امية 
اإلفريق���ي، وتصفي���ة ما تبق���ى من ه���ذا الوج���ود يف إفريقيا 
جن���وب الصح���راء، يف إط���ار الص���راع احملتدم ال���ذي مجع 

الغرب وقوده وأزكى ناره. 

الغرب���ي  اجلن���س  تف���وق  إلثب���ات  الس���ادية  فالرغب���ة 
يف  فوكايام���ا  فرانس���يس  عنه���ا  ع���رَّ  وال���ي  وحضارت���ه، 
ش���كلت  بذاته���ا  البش���ر«  وخ���امت  التاري���خ  »نهاي���ة  كتاب���ه 
الداف���ع واحلافز ل���دى الغ���رب حملاولة كب���ح التم���دد العربي 
اإلس���امي املناف���س والعدو الل���دود له، وحص���اره جغرافيًّا 
يف أط���راف الق���ارة الش���مالية، وحضاريًّ���ا ع���ن التواص���ل 
م���ع اجلن���وب اإلفريق���ي، والقضاء عل���ى ذل���ك الوجود يف 

منطق���ة جن���وب الصح���راء 
عرقي  »تطه���ري«  محل���ة  يف 
يف  العرب���ي  اجلن���س  هل���ذا 

العمق اإلفريقي.

ثانًيا: األهداف 
الدينية:

العلماني  املظه���ر  برغ���م 
يف  الغ���رب  يبدي���ه  ال���ذي 
مواجه���ة الع���امل، ودعوته 
الدي���ن  لفص���ل  الدءوب���ة 
احلي���اة،  جمري���ات  ع���ن 

زال  م���ا  الدي���ن  أن  جن���د  السياس���ي،  ش���قها  يف  الس���يما 
خاص���ة  الغ���رب،  لسياس���ات  احملرِّك���ة  األساس���ية  الق���وة 

تلك الي يواجه بها العامل العربي واإلسامي.

فمحارب���ة الوجود اإلس���امي، وجع���ل الق���ارة اإلفريقية 
حب���رية مس���يحية تنف���ر م���ن الوج���ود العرب���ي واإلس���امي، 
الغرب���ي املس���يحي، كان وم���ا  الع���امل  بق���در اجنذابه���ا إىل 
زال عل���ى رأس األه���داف ال���ي يصب���و الغ���رب لتحقيقه���ا 

من وراء خمططه املشار إليه.

ولتحقي���ق ه���ذا اهل���دف كان ال ب���د م���ن إفس���اح اجمل���ال 
ل اإلس���ام العائق األساس���ي  لتنص���ري الق���ارة، بعدما ش���كَّ
اهلائل���ة  اإلمكاني���ات  رغ���م  التنص���ري،  نش���اطات  أم���ام 

املتوافرة لتلك النشاطات.

ثالًثا: األهداف االقتصادية:
م���ن  الب���رول،  م���ن  ضخ���م  باحتياط���ي  إفريقي���ا  حتتف���ظ 
غ���ري  احتياطي���ات  أك���ر  متل���ك  وحده���ا  والس���ودان  املع���ادن، 
مس���تغلَّة م���ن النف���ط يف إفريقي���ا وأوروب���ا، وحتتفظ الق���ارة ب� %5 
م���ن احتياط���ي الغاز العامل���ي، وحنو ثل���ث احتياط���ي اليورانيوم، 

و55% م�ن احتياطي الذهب.

إح���كام  إىل  يه���دف  خمطط���ه  وراء  م���ن  والغ���رب 
الس���يطرة على تل���ك امل���وارد اإلفريقي���ة اهلائل���ة دون منازع 
م���ن  القوي���ة  املشاكس���ة  تكفي���ه  إذ  وإس���امي؛  عرب���ي 
جان���ب التن���ن الصي���ين ال���ذي غ���رس ه���و اآلخ���ر خمالب���ه 

بقوة يف القارة.

الغربي���ة  الرغب���ة  ه���ذه 
م���ن  خب���وف  حمفوف���ة 
إفريق���ي،  عرب���ي  تكام���ل 
حيق���ق نهض���ة غري مس���بوقة 
مثنها  ه���و  يدفع  للطرف���ن، 

يف النهاية.

رابًعا: األهداف 
العسكرية:

يتحس���ب الغ���رب عامة، 
املتح���دة  والوالي���ات 
اخلص���وص،  وج���ه  عل���ى 
إفريقي���ا  احتج���از  وتري���د  مقبل���ة،  عاملي���ة  لصراع���ات 

كظهري اسراتيجي يف هذه الصراعات.

ع���ام  الي���ن« يف  أون  تامي���ز  »آس���يا  جمل���ة  نش���رت  وق���د 
2003م، ح���واًرا م���ع احملل���ل األم���ين األمريك���ي »ماي���كل 
كل���ري«، مؤل���ف كت���اب »ح���روب مص���ادر الث���روة«، ن���وَّه 
النف���وذ األمريك���ي يف إفريقي���ا؛  في���ه إىل احتمالي���ة زي���ادة 
حي���ث رأى أنه���ا س���تكون هي اهلدف، وس���تكون مس���رًحا 

خلفيًّا للحروب القادمة بن القوى املتصارعة.)18(

احملور الرابع: الذراع اإلسرائيلي ودوره يف 
تنفيذ املخطط الغربي:

م���ن  الثان���ي  النص���ف  من���ذ  »إس���رائيل«  جنح���ت 
اخلمس���ينيات، وحت���ى اآلن يف بن���اء نفوذ سياس���ي ملموس 
هل���ا يف داخ���ل ع���دد ضخ���م م���ن ال���دول اإلفريقي���ة، كما 
يف  خاص���ة  املباش���ر،  العس���كري  الوج���ود  دعائ���م  ثبت���ت 
الع���امل  م���ع  اجلغ���رايف  التم���اس  ذات  اإلفريقي���ة  ال���دول 
لل���دول  التطوي���ق  ح���زام  اس���تكمال  به���دف  العرب���ي، 
العربي���ة، وال���ذي ميت���د م���ن البح���ر األمح���ر ومناب���ع النيل 

حتى دول جنوب الصحراء.

وعن���د ه���ذه الرغب���ة يف احت���واء ومن���ع التم���دد العرب���ي 
تلتق���ي  الصح���راء  جن���وب  إفريقي���ا  يف  واإلس���امي 

»إسرائيل« مع املخطط الغربي. 

)18( إفريقيا.. حبر الثروات وأتون الصراعات، عصام زيدان، موقع مفكرة 
اإلسام.
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»الن���زاع  كتاب���ه  يف  توردي���ين  كريس���تيان  ل���رأي  وطبًق���ا 
األمريكي���ة  والش���راكة  إفريقي���ا  وس���ط  اإلقليم���ي 
املتعلق���ة  اإلس���رائيلية  »اخلط���ط  ف���إن  اإلس���رائيلية«، 
بالبح���ريات العظم���ى ومنابع الني���ل، ال يقتص���ر اهلدف من 
ورائه����ا عل����ى فت����ح ثغ����رة يف خط����وط األم����ن القوم����ي واملائي 
العربين بواس����طة إثيوبي����ا وإريريا، بل يتج����اوز ذلك إىل جعل 

أبواب املنطقة ُمْشَرعة أمام املصاحل األمريكية«)19(

اسرتاتيجية شّد األطراف وبرتها:
أه���م الوس���ائل الي جل���أت إليها »إس���رائيل« للمس���اهمة 
أهدافه���ا  م���ع  يتاق���ى  ال���ذي  الغرب���ي  املخط���ط  تنفي���ذ  يف 
وطموحه���ا م���ا عرف باس���راتيجية ش���د األط���راف وبرها، 
وال���ي حتت���اج إىل ق���در م���ن اإليض���اح؛ باعتباره���ا مفهوم 
»اإلس���رائيلية«  للسياس���ة  االرت���كاز  وحم���ور  األس���اس 

الداعمة للمخطط الغربي.

تق���وم تل���ك االس���راتيجية على إجي���اد قن���وات اتصال مع 
بع���ض الِعرقي���ات يف ال���دول ذات األغلبية العربي���ة؛ حملاولة 
نزعه���ا م���ن الوط���ن األم،خصًما كليًّ���ا من رصي���د العرب، 

وإحلاًقا هلا باهلوية اإلفريقية.

وطبق���ت »إس���رائيل« نظري���ة ش���د األطراف، ث���م برها، 
من خال حمورين أساسين:

األول: استثمار املعطيات املرتبطة بصورة العربي 
يف العيون اإلفريقية:

أف���كاًرا  تب���ث  أن  الصهيوني���ة  الدعاي���ة  اس���تطاعت   
ومعتقدات غ���ري حقيقية ع���ن العرب وعاقته���م باألفارقة، 
ال س���يما فيم���ا يتن���اول موض���وع ال���رق واالس���تعباد، وهو 
م���ا أدى إىل إجي���اد ص���ورة منطي���ة إفريقي���ة ع���ن اإلنس���ان 
رمس���ت  ح���ن  يف  والك���ذب،  بالتش���ويه  تتس���م  العرب���ي 
قواس���م بإجي���اد  تتس���م  لليه���ودي؛  عكس���ية   ص���ورة 

 مشركة مع اإلفريقي.

ال���ي  األط���راف  لب���ر  ���د  ميهِّ املتعم���د  التزيي���ف  وه���ذا 
غالًب���ا ونتيج���ة الدعاي���ة املكثف���ة تتك���ون لديه���ا »القابلي���ة 

)19( األمن العربي وإشكاليات التغلغل اإلسرائيلي يف إفريقيا، إحسان 
مرتضى، موقع اجليش اللبناني على اإلنرنت.

لانفصال« والتمرد على الكيان املركزي. 

الثاني: تقديم الدعم واملساندة حلركات التمرد:
بع���د تهيئ���ة املن���اخ املناس���ب للتم���رد، وامليل حن���و التعلق 
باحلب���ل املم���دود، تق���وم »إس���رائيل« مبد ي���د املعاون���ة لتلك 
الس���لطة  يق���وى س���اعدها يف مواجه���ة  احل���ركات؛ حت���ى 

املركزية، ويتسنى هلا الوصول لبغيتها املنشودة. 

وق���د طبق���ت »إس���رائيل« رؤيته���ا يف ه���ذا الش���أن عل���ى 
احلال���ة الس���ودانية من���ذ ف���رة مبك���رة، وذل���ك م���ن خ���ال 
تقدي���م الدع���م واملس���اندة حلرك���ة املتم���رد ج���ون جارن���ج 
جن���وب الس���ودان، واآلن تق���دم دعمه���ا لبع���ض ح���ركات 

التمرد الدارفورية لتطبيق االسراتيجية ذاتها. 

أزم���ة  يف  »اإلس���رائيلي«  ال���دور  تفاصي���ل  ب���رزت  وق���د 
جن���وب الس���ودان م���ن خ���ال كت���اب ص���ادر ع���ن مرك���ز 
دي���ان ألحباث الش���رق األوس���ط وإفريقي���ا التاب���ع جلامعة تل 
أبي���ب ع���ام 2003م، بعن���وان: »إس���رائيل وحرك���ة حترير 
جنوب الس���ودان: نقط���ة البداية ومرحل���ة االنطاق«، وهو 
م���ن تألي���ف العمي���د موش���ى فرجى، وه���و ضاب���ط متقاعد 

من اجليش »اإلسرائيلي«.

ويش���ري الكت���اب إىل أن م���ا قام���ت ب���ه »إس���رائيل« م���ن 
دع���م حلرك���ة التم���رد يف جن���وب الس���ودان ه���و اس���تمرار 
الس���راتيجيٍة وضعه���ا فري���ق عم���ل ض���ّم نب���ة م���ن أب���رز 
أطل���ق  اخلمس���ينيات،  يف  »إس���رائيل«  يف  املفكري���ن 
عليها اس���راتيجية »ش���د األط���راف وبرها«، حيث س���عت 
ب���أن  اجلنوبي���ن  إقن���اع  خ���ال  م���ن  الص���راع،  إذكاء  إىل 
صراعه���م يعت���ر مصرييًّ���ا، وه���و ي���دور بن مش���ال عربي 

مسلم حمتل، وجنوب زجني إفريقي مسيحي.)20(

النتائج:
نل���ص م���ن الع���رض الس���ابق إىل جمموع���ة م���ن النتائج 

من أهمها ما يلي:

واإلفريقي���ة  العربي���ة  للمنطقت���ن  السياس���ية  اخلريط���ة   -1

)20( الدور اإلسرائيلي يف البحريات العظمى وشرق إفريقيا، التقرير 
االسراتيجي العربي 2004- 2005م.
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تظه���ر م���دى التاح���م والتاص���ق بينهم���ا، فإفريقيا هي 
العم���ق االس���راتيجي للوط���ن العرب���ي، وه���ي االمتداد 

اجلغرايف له.

2- الغ���رب س���عَّر م���ن صراع حض���اري بين���ه وب���ن العرب 
واملس���لمن، ويس���عى حثيًثا لتأجي���ج الص���راع احلضاري 

العربي - اإلفريقي.

الغ���رب  يري���د  ال���ذي  اجلدي���د  احلض���اري  الص���راع   -3
السياس���ية  األبع���اد  لتش���مل  رقعت���ه  تتس���ع  يش���عله  أن 

واالقتصادية واالجتماعية والدينية وغريها. 

4- احل���رب عل���ى اهلوي���ة واحلض���ارة العربية واإلس���امية، 
حل���رق  أيًض���ا  تس���عى  ولك���ن  أطرافه���ا،  تس���تهدف  ال 
وش���ّل  موطنه���ا،  يف  ووأده���ا  االس���راتيجي  عمقه���ا 

حركتها وفاعليتها يف احمليط اإلفريقي.

الغ���رب  يس���عى  إرادات  ص���راع  جانب���ه  يف  الص���راع   -5
وإن  دائ���رة،  املعرك���ة  زال���ت  وم���ا  في���ه،  لانتص���ار 
بع���ُد،  تنت���ه  أنه���ا مل  إال  م���ن جان���ب واح���د؛  كان���ت 
فق���د تفش���ل حماوالت���ه وجُتَْه���ض خطط���ه ب���إرادة أعل���ى 

وخبطط أنفذ.

6- للغ���رب اس���راتيجية واضح���ة املعامل، حم���ددة األهداف 
هدف���ه  إىل  للوص���ول  والوس���ائل؛ 

أم���ام  الطري���ق  قط���ع  يف  املتمث���ل 
العرب واملس���لمن ع���ن التواصل مع 

إفريقيا جنوب الصحراء.

كث���ري  يف  األمريك���ي  املخط���ط   -7
يتواف���ق م���ع الرغبات  م���ن جوانب���ه 
مبثاب���ة  كان���ت  ال���ي  اإلس���رائيلية 
املخل���ب للتنفي���ذ، خاص���ة يف جانب 
ش���د األط���راف وبره���ا ع���ن الوطن 

األم. 

8- يس���تخدم الغ���رب على نطاق واس���ع املؤسس���ات اخلدمية 
واملدني���ة لبس���ط نف���وذه وحتقي���ق خمطط���ه، الس���يما م���ا 

خيص اجلانب الديين املتعلق بالتنصري.

9- مث���ة ص���راع غرب���ي، خاصة م���ا ب���ن فرنس���ا والواليات 
التقي���ا  فالطرف���ان  املخط���ط،  حص���اد  جل���ين  املتح���دة، 

عل���ى إزاح���ة الوج���ود العرب���ي واإلس���امي م���ن إفريقيا 
النف���وذ  تقاس���م  عل���ى  وخيتلف���ان  الصح���راء،  جن���وب 

بينهما. 

10- يف مقابل���ة ه���ذا االس���راتيجية الغربي���ة يتس���م التوج���ه 
وع���دم  بالتذب���ذب  اإلفريقي���ة  الق���ارة  حن���و  العرب���ي 
الوض���وح، وه���و ما س���اهم يف عدم وج���ود ممانع���ة قوية 

حتى اآلن للمخطط الغربي.

حاج���ة  يف  اإلفريق���ي  اجل���وار  ذات  العربي���ة  ال���دول   -11
ماس���ة لرمي���م بنيانه���ا الداخلي؛ مب���ا يفوت عل���ى العدو 
املرب���ص فرص���ة اللع���ب عل���ى وت���ر اإلثني���ات وقض���م 

أطرافها بعد شدها.

حماور اسرتاتيجية لتدعيم الوجود العربي 
واإلسالمي يف إفريقيا جنوب الصحراء

حتت���اج ال���دول العربي���ة إىل اس���راتيجية مض���ادة ُتوِق���ف 
مفع���ول املخط���ط الغرب���ي، وحتافظ عل���ى الوج���ود العربي 
بق���اءه يف إفريقي���ا عام���ة وإفريقي���ا  واإلس���امي، وتدع���م 

جنوب الصحراء على وجه اخلصوص.

للمواجه���ة،  اس���راتيجية  حم���اور  نط���رح  جانبن���ا  وم���ن 
نع���رض  ث���م  أساس���ية،  وركائ���ز  مبنطلق���ات  ونب���دأ 
املختلف���ة،  جوانبه���ا  يف  لاس���راتيجية 
ونت���م بش���روط نراه���ا ضروري���ة لتفعيل 

تلك االسراتيجية.

دعائم ومنطلقات اسرتاتيجية 
املواجهة:

نفص���د بتل���ك الدعائ���م األس���س الي 
جي���ب أن تق���وم عليه���ا، وتنطل���ق منه���ا 
الغربي،  املخط���ط  مواجه���ة  اس���راتيجية 

وهي برأينا تشمل اآلتي: 

1- أن يك���ون اهل���دف األمس���ى هل���ذه االس���راتيجية ه���و 
احلف���اظ عل���ى املص���احل العربي���ة واإلس���امية يف إفريقي���ا 
للمخطط���ات  والتص���دي  الوج���ود،  ه���ذا  وتدعي���م 
الغربي���ة، وال تش���وبها ني���ات وأغ���راض خاص���ة حمدودة 

الرؤية.

نط���اق  عل���ى  الغ���رب  يس���تخدم 
واملدنية  اخلدمية  املؤسس���ات  واس���ع 
خمطط���ه،  وحتقي���ق  نف���وذه  لبس���ط 
الس���يما م���ا خي���ص اجلان���ب الديين 

املتعلق بالتنصري.
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2- ض���رورة إع���داد تقييم ش���امل للتع���اون العرب���ي اإلفريقي؛ 
للتع���رف على اجلوانب الس���لبية ال���ي تراكم���ت، والوقوف 

على حجم املشاكل بغية وضع احللول املناسبة.

ال  اجلوان���ب  لكاف���ة  ش���املة  االس���راتيجية  تك���ون  أن   -3
تقتصر على جانب دون آخر.

4- أن تراع���ى الق���درات واإلمكاني���ات العربي���ة الفاعل���ة، 
وال حتل���ق يف ف���راغ متوه���م يراه���ن فق���ط عل���ى الرغبات 

واألماني احلاملة.

5- االهتم���ام جبهود املؤسس���ات الش���عبية واملدني���ة، بصورة 
أك���ر م���ن غريه���ا م���ن املؤسس���ات الرمسي���ة ال���ي ق���د 

تكتنفها معوقات كثرية.

حماور اسرتاتيجية املواجهة:
تعتم���د اس���راتيجية املواجه���ة يف رأين���ا عل���ى س���تة حماور 

هي كالتالي:

أواًل: اجلانب العقدي والديين:
يشمل هذا اجلانب العناصر اآلتية:

1- اس���تخدام كاف���ة الس���بل املش���روعة ملواجه���ة خمطط���ات 
الصح���راء،  جن���وب  إفريقي���ا  يف  وتغلغله���ا  التنص���ري 
وبي���ان  ونش���اطها،  فاعلياته���ا  م���ن  احل���د  وحماول���ة 
املخطط���ات  خدم���ة  يف  املش���بوهة  وأدواره���ا  تناقضاته���ا 

الغربية.

2- تقدي���م الدراس���ات اإلس���امية امليس���رة وبلغ���ات إفريقية 
لبيان حقيقة اإلس���ام، وال���رد على االف���راءات الغربية، 
م���ع االس���تعانة بالوس���ائل اإلعامي���ة األخرى م���ن إذاعة 

وصحف وغريها.

مبضم���ون  الفه���م  ذات  الديني���ة  البعث���ات  ع���دد  زي���ادة   -3
الذهني���ة  بالركيب���ة  والواعي���ة  الغربي���ة،  املخطط���ات 
مثاره���ا  وتؤت���ي  معه���ا،  التواص���ل  ليس���هل  لألفارق���ة؛ 

املرجوة.

ثانًيا: اجلانب الثقايف والتعليمي:
يشمل اجلانب الثقايف والتعليمي العناصر اآلتية:

يف  واإلس���امية  العربي���ة  الثقاف���ة  بنش���ر  االهتم���ام   -1

إفريقي���ا، يف خمتل���ف اجمل���االت، وتس���خري كل الوس���ائل 
اإلفريقي���ة  اللغ���ات  توظي���ف  م���ع  لدعمه���ا،  املناس���بة 
إىل  واإلس���امي  العرب���ي  الفك���ر  لنق���ل  جي���د  كمع���ر 

املسلمن األفارقة.

تواك���ب  إفريقي���ة  علمي���ة  ُأُط���ر  بإع���داد  االهتم���ام   -2
احتياج���ات ه���ذه البل���دان الواقعي���ة، وتس���مح ألبنائه���ا 
بتول���ي املناص���ب الفاعل���ة واملؤث���رة يف بلدانه���م؛ بزيادة 
من���ح املبتعث���ن م���ن ه���ذه األقلي���ات للتعل���م يف الب���اد 

العربية واإلسامية، مبا تسمح به إمكانياتها.

3- االهتم���ام بإنش���اء وتأهي���ل املراك���ز البحثي���ة ال���ي ُتْعَنى 
العربي���ة مش���ااًل  ال���دول  اإلفريق���ي، س���واء يف  بالش���أن 
أو جن���وب الصح���راء، م���ع تفعي���ل االتص���ال باملراك���ز 
البحثي���ة اإلفريقي���ة ذات التأث���ري؛ إلزال���ة م���ا ق���د رس���خ 
يف العق���ل اإلفريق���ي البحث���ي م���ن رواس���ب منهجية غري 

صحيحة عن العرب.

4- مراجع���ة املناه���ج الدراس���ية للوق���وف على التش���وهات 
اإلفريق���ي  واجلان���ب  العرب���ي  اجلان���ب  ع���ن  املوروث���ة 
مناهجن���ا  يف  الركي���ز  م���ع  تفنيده���ا،  وحماول���ة 
واإلس���امية  العربي���ة  الفتوح���ات  عل���ى  التارخيي���ة 

إلفريقيا، والقواسم املشركة بن اجلانبن.

الفكري���ة  النَُّخ���ب  ب���ن  معمق���ة  ح���وارات  إج���راء   -5
نق���اط  عل���ى  للتع���رف  واإلفريقي���ة؛  العربي���ة  والثقافي���ة 
التم���اس، وقواس���م الفه���م املش���ركة، وتنميته���ا وإزالة 

التناقضات.

ثالًثا: اجلانب اإلعالمي:
يشتمل اجلانب اإلعامي على العناصر اآلتية:

س���ادت،  ال���ذي  اإلعامي���ة  التعبئ���ة  يف  النظ���ر  إع���ادة   -1
وال���ي كان���ت س���بًبا لتش���ويه ص���ورة األفارق���ة يف العامل 
العرب���ي، وتش���ويه ص���ورة العربي عن���د األفارق���ة، وهو 

ما كان له مردود سلي على التعاون بن اجلانبن.

2- إجي���اد إع���ام سياس���ي فاع���ل، يهت���م بهم���وم الق���ارة 
م���ن  القائم���ة  الوس���ائل  م���ن  واالس���تفادة  اإلفريقي���ة، 

صحافة وتلفزة وإنرنت.

تنش���ر يف  ال���ي  اإلفريقي���ة  املعلوماتي���ة  املس���احة  زي���ادة   -3
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اإلع���ام العرب���ي، م���ع العناية بط���رح القضاي���ا الي تهم 
املواط���ن اإلفريق���ي العرب���ي على مائ���دة احل���وار، وهو ما 
يتي���ح رؤية العق���ل اإلفريقي بص���ورة واضح���ة، ومن ثم 
املناس���بة  واإلج���راءات  الوس���ائل  اخت���اذ  إج���راء  ميك���ن 
حيق���ق  مب���ا  الذهني���ة،  اخلريط���ة  ه���ذه  وبرجم���ة  لتعدي���ل 

الصاحل العربي واإلسامي واإلفريقي كذلك. 

رابًعا: اجلانب السياسي:
يتضمن اجلانب السياسي العناصر اآلتية:

ال���ي  املش���ركة،  واملنظم���ات  األط���ر  وإجي���اد  تفعي���ل   -1
تس���اهم يف تنس���يق املواق���ف السياس���ية الي تع���ين العرب 

واألفارقة، مبا حيقق مصلحة ورؤية اجلانبن.

2- الوق���وف إىل جان���ب احلق اإلفريق���ي يف القضاي���ا الراهنة 
فاع���ًا؛  فيه���ا  العرب���ي  ال���دور  يك���ون  أن  ال���ي ميك���ن 
لقط���ع الطري���ق أم���ام الوج���ود اإلس���رائيلي واس���تغاله 

للمواقف السياسية يف تدعيم صلته باألفارقة.

3- التواص���ل مع النخ���ب والقي���ادات اإلفريقية السياس���ية، 
الغرب���ي  للجان���ب  خالي���ة  املس���احات  ت���رك  وع���دم 

واإلسرائيلي يف استمالة هذه القيادات إىل جانبها.

خامًسا: اجلانب االجتماعي واخلدمي:
يشمل اجلانب االجتماعي واخلدمي العناصر اآلتية:

واإلس���امية  العربي���ة  اجلالي���ات  دور  وتنش���يط  تفعي���ل   -1
يف إفريقي���ا، وتأصي���ل س���بل التع���اون معه���ا، واعتبارها 

وسيًطا وجسًرا لرسيخ القيم اإلسامية.

العربي���ة؛  ال���دول  يف  اإلفريقي���ة  باجلالي���ات  االهتم���ام   -2
الفك���ري  والتاق���ي  التواص���ل  عل���ى  يش���جعها  مب���ا 
واحلض���اري م���ع الع���رب واملس���لمن، ومن ذل���ك إقامة 
مؤسس���ات خاص���ة خبدم���ة أبن���اء األقلي���ات اإلفريقي���ة يف 

الدول العربية واإلسامية.

العربي���ة واإلس���امية  املدن���ي  3- دع���م منظم���ات اجملتم���ع 
الس���يما منظم���ات اإلغاث���ة ال���ي تعم���ل عل���ى أس���س 
الفاعلي���ة  حيق���ق  مب���ا  ووطني���ة،  ديني���ة  ومنطلق���ات 

املطلوبة. 

سادًسا: اجلانب االقتصادي واملالي:
يشمل اجلانب االقتصادي واملالي العناصر اآلتية:

1- حتويل مس���ار املدخ���رات العربية م���ن البن���وك الغربية إىل 
االقتصادي���ة  البيئ���ة  أن  خاص���ة  إفريقي���ا،  يف  االس���تثمار 
اإلفريقي���ة م���ا زال���ت متعطش���ة ملزيد م���ن االس���تثمارات 

الي تعود بالنفع على اجلانبن.

رءوس  مبش���اركة  وخمتلط���ة  عام���ة  ش���ركات  إنش���اء   -2
اإلنتاجي���ة  القطاع���ات  يف  واإلفريقي���ة  العربي���ة  األم���وال 

احليوية بإفريقيا.

3- املس���اهمة االقتصادي���ة يف تطوي���ر املؤسس���ات اإلفريقية، 
واملش���روعات اخلدمي���ة الي حتس���ن م���ن ص���ورة العربي 

يف عيون األفارقة.

4- فت���ح الطري���ق أم���ام التكام���ل العرب���ي اإلفريق���ي وإبراز 
اجلوان���ب االجيابي���ة ال���ي تع���ود عل���ى الطرف���ن بالنفع، 
إفريقي���ا  يف  االس���تثمار  مبج���االت  خريط���ة  برس���م 

وجماالته. 

العل���وم  جم���االت  يف  والدراس���ات  البح���وث  تطوي���ر   -5
املس���تثمرين  أم���ام  الطري���ق  لفت���ح  املختلف���ة؛  التطبيقي���ة 

العرب يف إفريقيا. 

شروط ضرورية:
جن���اح أي اس���راتيجية، أو خمط���ٍط م���ا، حيت���اج إىل بيئ���ة 
مناس���بة وش���روط ضروري���ة، ويف رأين���ا أن االس���راتيجية 

السابقة حتتاج إىل عدة مقومات لنجاحها:

1- الت���درج يف اخلط���وات م���ع االلت���زام برنام���ج زمين حمدد 
لتنفي���ذ التع���اون، وحتدي���د مس���ئولية أطراف���ه، وضم���ان 

متابعته يف كل فرع تناولناه.

2- ُينت���َدب هل���ذه االس���راتيجية فري���ق عمل م���ن الكفاءات 
والتخصص���ات املختلف���ة، كلٌّ يف جمال���ه؛ حبي���ث يتاب���ع 

سري عملها ويقوِّم عملها باستمرار.

3- االبتع���اد ع���ن الس���طحية والتش���جنات الفكري���ة والعصبية 
الكلي���ة  املص���احل  وتغلي���ب  الضيق���ة،  واألط���ر  املذهبي���ة 

لألمة على احلسابات القصرية، واملصاحل اآلنية.
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االسرتاتيجية الغربية الحتواء اإلسالم يف إفريقيا جنوب الصحراء
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اخلامتة:
العربي���ة  األم���ة  تواج���ه  ال���ي  التحدي���ات  أن  ش���ك  ال 
تل���ك  أعظ���م  وم���ن  ومتنوع���ة،  متش���عبة  واإلس���امية 
التحدي���ات وأخطره���ا ص���رع البق���اء والوج���ود يف إفريقي���ا 
جن���وب الصح���راء، وال���ذي يع���د أح���د جوان���ب الص���رع 
احلض���اري ب���ن املس���لمن والغ���رب، األم���ر ال���ذي يقتضي 
مدروس���ة  خبط���ط  ملواجهت���ه  والوس���ع  اجله���د  اس���تفراغ 

واسراتيجيات فاعلة. 
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معلومات إضافية

أمريكا و»القرن اإلفريقي اجلديد«
للق���وى  االس���راتيجي  التفك���ري  يف  بالغ���ة  أهمي���ة  اجليواس���راتيجية،  بامتداداته���ا  اإلفريق���ي،  الق���رن  منطق���ة  متث���ل 
العاملي���ة الك���رى، س���واء يف مرحل���ة احل���رب الب���اردة أو م���ا بعده���ا. ويأت���ي الوج���ود األمريك���ي املباش���ر يف املنطق���ة، 
وال���ذي ظه���رت تفاعات���ه بش���دة أثن���اء الع���دوان اإلثيوب���ي عل���ى األراض���ي الصومالي���ة؛ ليؤك���د عل���ى نف���س املس���لك 

التارخيي للقوى االستعمارية الغربية، وحماوالتها الدءوبة إلعادة صوغ املنطقة مبا حيقق أهدافها ومطامعها.

ومن���ذ انته���اء احل���رب الب���اردة يف أواخ���ر الثمانيني���ات م���ن الق���رن املاض���ي ب���ات واضًح���ا أن الق���رن اإلفريق���ي 
التدخ���ات  م���ن خ���ال  س���واء  املتح���دة،  للوالي���ات  اجلدي���دة  الكوني���ة  االس���راتيجية  أح���د مكون���ات  يش���كل 
العس���كرية وف���رض العقوب���ات، أو م���ن خ���ال خمطط���ات »سياس���ية« مث���ل مب���ادرة الق���رن اإلفريق���ي الكب���ري الي 
طرحته���ا واش���نطن ع���ام 1994م، ولكنه���ا فش���لت وته���اوت متاًم���ا بع���د اهلج���وم عل���ى الس���فارتن األمريكيت���ن 

يف دار السام ونريوبي.

وبع���د أح���داث 11 س���بتمر 2001م ع���ادت منطق���ة الق���رن اإلفريق���ي م���رة أخ���رى لتحت���ل مكان���ة ب���ارزة يف 
االس���راتيجية األمريكي���ة الك���رى، ويف إط���ار الرؤي���ة األمريكي���ة مل���ا تس���ميه احل���رب عل���ى اإلره���اب، ولك���ن 
اإلدارة األمريكي���ة جل���أت ه���ذه امل���رة إىل الركي���ز عل���ى جمموع���ة م���ن األدوات واآللي���ات الدائم���ة لضم���ان إع���ادة 
ص���وغ املنطق���ة »أمريكيًّ���ا« مث���ل: الوج���ود العس���كري املباش���ر يف املنطق���ة، واالعتم���اد عل���ى بع���ض دول األركان 

اإلقليمية مثل إثيوبيا الي أصبحت متثل الذراع العسكري للواليات املتحدة يف القرن اإلفريقي.

األهداف األمريكية وراء مشروع »القرن اإلفريقي اجلديد«:
)1( إعادة فك وتركيب املنطقة استراتيجيًّا مبا يخدم املصالح األمريكية:

يش����مل الق����رن اإلفريقي اجلديد نظًم����ا ذات توجه����ات علمانية غري عربي����ة وموالية للغ����رب. ورغم أن جنوب الس����ودان 
املس����تقل ق����د يصب����ح جزًءا م����ن ه����ذا املش����روع، كم����ا أن دول األط����راف اجلنوبي����ة يف النظ����ام اإلقليم����ي العرب����ي، وهي 
جيبوت����ي والصوم����ال، تدخ����ل يف إط����ار ه����ذا التعري����ف؛ إال أن القي����ادة تظل غ����ري عربية وغري إس����امية؛ حي����ث تعطى 

إلثيوبيا؛ الي ُيْنَظر إليها دوًما على أنها جزيرة مسيحية وسط حبر إسامي يف املنطقة.

)2( محاربة كل حركات اإلسالم السياسي في دول املنطقة والقضاء عليها:

احملاك���م،  ق���وات  اس���تطاعت  إذ  الصوم���ال؛  يف  اإلس���امية  احملاك���م  احت���اد  جترب���ة  م���ن  جب���اء  ذل���ك  ظه���ر 
وخ���ال ف���رة وجي���زة، أن ُتعي���د فرض األم���ن والنظ���ام يف العاصم���ة وكثري من أحن���اء الصوم���ال. بي���د أن األدبيات 
ف���رض  أمري���كا إىل  اإلفريق���ي. عندئ���ذ جل���أت  الق���رن  من���وذج طالب���ان يف  م���ن ع���ودة  ب���دأت حت���ذر  األمريكي���ة 

رؤيتها املعادية للحركات اإلسامية من خال اإلطاحة بنظام احملاكم وفرض نظام بديل مواٍل هلا.

)3( منع تكرار السيناريو العراقي في منطقة القرن اإلفريقي:

تس���تخدم الوالي���ات املتحدة أس���لوب الضرب���ات اجلوي���ة النوعية والتع���اون االس���تخباراتي م���ع دول املنطقة؛ ملنع 
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وق���وع ح���رب عصاب���ات يق���وم به���ا اإلس���اميون والعناص���ر اجلهادي���ة املعادي���ة للوج���ود األمريك���ي يف املنطق���ة، 
وكذلك الدور اإلثيوبي املتزايد.

الركيب���ة  عل���ى  اإلس���امي  االنتم���اء  لغلب���ة  نظ���ًرا  اجل���د؛  اهل���دف مبحم���ل  ه���ذا  األمريكي���ة  اإلدارة  وتأخ���ذ 
الدميوغرافية للقرن اإلفريقي.

)4( تأمني املمرات املائية العاملية في البحر األحمر واحمليط الهندي:

الق���رن  يف  اإلس���رائيلية  السياس���ة  تركي���ز  وياح���ظ  الصهيون���ي...  الكي���ان  أم���ن  إىل  أيًض���ا  يرم���ي  م���ا  وه���و 
اإلفريقي على دول حمورية فيه مثل إثيوبيا وإريريا.

)5( تأمني الوصول إلى منابع النفط واملواد اخلام:

متت���از ه���ذه املنطق���ة بأنه���ا غني���ة بثرواته���ا الطبيعي���ة. ويب���دو أن الوالي���ات املتح���دة تس���عى إىل إجي���اد بدي���ل آخر 
لنف���ط اخللي���ج العرب���ي؛ حيث تش���ري بع���ض املص���ادر األمريكي���ة إىل أن���ه حبل���ول ع���ام 2015م س���تحصل أمريكا 

على ربع وارداتها النفطية من إفريقيا.

)6( تقويض الدور الصيني والروس��ي وبعض القوى اآلسيوية الفاعلة على الساحة اإلفريقية، وهو ما 
ُيْضِفي على الصراع الدولي يف إفريقيا ُبْعًدا جديًدا.

 املصدر: 
د. محدي عبد الرمحن حسن، القرن اإلفريقي اجلديد أمريكيًّا، ملف األهرام االسراتيجي، 

العدد 147، مارس 2007م )بتصرف(.


