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رؤية املجلة وشروط النشر باملجلة
احلوكمة  مخبر  عن  تصدر  محّكمة  دولية  فصلية  والعربية”  األفريقية  الدراسات  “مجلة   
األفريقي  العراقي  و”املركز  اجلزائر،   - البليدة2   - علي  لونيسي  بجامعة  املستدامة  والتنمية 
للدراسات االستراتيجية” العراقـ  بغداد، بالتعاون مع دار البيان للنشر والتوزيع واإلعالن الليبية.
ُتعنى اجمللة بالدراسات والبحوث واألوراق البحثية عموًما في مجاالت العلوم السياسية 
والعالقات الدولية وكافة القضايا املتعلقة بالقارة األفريقية ودول حوض النيل  والدول العربية، 
كما تسعى اجمللة لتحقيق هدف املركز في التقارب العربي األفريقي، واالهتمام بالقضايا التي 
تهم الطرفني اقتصادًيا وسياسًيا، وثقافيا واجتماعًيا، أمال في وجود دراسات وأبحاث تطرح 
واأليدولوجيات  التحديات  وجه  في  يقف  عربي  أفريقي  كيان  تشكيل  في  تسهم  وأفكار  رؤى 
يًدا  معا  والعرب  األفارقة  نحن  أفكارنا  لتكون  الدولية،  الساحة  على  تفرض  التي  اخلاطئة 

وصوًتا واحًدا يسمع له العالم باهتمام ويسير خلفه وليس العكس.

شروط النشر:

أن يكون البحث أصيال معدا خصيصا للمجلة، وأال يكون قد نشر جزئيا أو كليا أو نشر ما 
يشبهه في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية.

أن يرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث باللغتين العربية واإلنكليزية.
البريد  إلى  وورد،  مايكروسفت  ملف  شكل  على  املنسق  البحث  بإرسال  الباحث  يقوم  أن 

african.arabia@gmail.com :اإللكتروني
يجب أن يكون البحث مكتوبا بلغة سليمة، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات الضبط 

والرسم واألشكال.
إال ألسباب  التحرير،  هيئة  على  بعد عرضه  بحثه  نشر  عدم  يطلب  أن  للباحث  يجوز  ال 

تقتنع بها هيئة التحرير، على أن يكون خالل مدة أسبوعين من تاريخ تسّلم بحثه.
اللغات األخرى، من غير  الى  المجلة  أعداد  المنشورة في  البحوث  يحق للمجلة ترجمة 

الرجوع الى الباحث.
أصحابها  إلى  البحوث  تعاد  وال  للنشر،  لبيان صالحيّتها  سّري  لتقومي  االبحاث  تخضع 

سواء أقِبلت للنشر أم لم تقبل، وعلى وفق اآللية اآلتية:
أ - يبّلغ الباحث بتسّلم املادة املرَسلة للنشر خالل مّدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التسّلم.

التحرير على نشرها وموعد  املقبولة للنشر موافقة هيئة  ب - يخطر أصحاب األبحاث 
نشرها املتوّقع.

ت - األبحاث التي يرى املقّومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل نشرها تعاد 
إلى أصحابها، مع املالحظات احملددة، كي يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر.

ث - األبحاث املرفوضة يبّلغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.
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مينح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.
يراعى في أسبقية النشر:

أ - األبحاث املشاركة في املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب - تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج - تاريخ تقدمي األبحاث التي يتم تعديلها.
د - تنويع مجاالت األبحاث كلما أمكن ذلك.

تعبر جميع األفكار املنشورة في اجمللة عن آراء كاتبيها، وال تعّبر بالضرورة عن وجهة نظر 
جهة اإلصدار، ويخضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

كيفية اعداد البحث للنشر:
واملؤسسة  بالباحث  وتعريف موجز  واإلنكليزية،  العربية  باللغتني  البحث  يكتب عنوان   -

العلمية التي ينتمي اليها.

عنوان جهة الباحث:
نحو خمس  في  املفتاحية  الكلمات  ثم  اإلنكليزية،   - العربية  باللغة  التنفيذي  امللخص   
البحث  إشكالية  جانب  إلى  وواضحة،  دقيقة  قصيرة،  بجمل  امللخص  يقدم  كما  كلمات، 

الرئيسية، والطرق املستخدمة في بحثها والنتائج التي توصل اليها البحث.
 حتديد مشكلة البحث، أهداف الدراسة وأهميتها، وذكر الدراسات السابقة التي تطرقت 
ملوضوع الدراسة، مبا في ذلك أحدث ما صدر في مجال البحث، وحتديد مواصفات فرضية 
البحث أو أطروحته، وضع التصور املفاهيميي، حتديد مؤشراته الرئيسية، وصف منهجية 

البحث، وحتليل النتائج واالستنتاجات.
كما بجب أن يكون البحث مذيال بقائمة بيبليوغرافية، تتضمن أهم املراجع التي استند 
إليها الباحث، إضافة إلى املراجع األساسية التي استفاد منها ولم يشر إليها في الهوامش، 
إلى عدة  العودة  بلغتها االصلية )األجنبية( في حال  البحوث  بيانات  القائمة  وتذكر في 

مصادر بعدة لغات.
 تستخدم األرقام املرتفعة عن النص للتوثيق في منت البحث، ويذكر الرقم واملرجع املتعلق 

به في قائمة املراجع.
 ترتب أرقام املراجع في قائمة املراجع بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتيب املراجع هجائيا 

في القائمة حسب اسم املؤلف وفقا لآلتي:
أ- إذا ا كان املرجع بحثا في دورية: اسم الباحث )الباحثني( عنوان البحث وإسم الدورية، 

رقم اجمللد، رقم العدد، أرقام الصفحات، سنة النشر.
إذا كان املرجع كتابا، اسم املؤلف )املؤلفني(، عنوان الكتاب، اسم الناشر وبلد النشر،  ب- 

سنة النشر.
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ج- إذا كان املرجع رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث، العنوان، 
يذكر رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه بخط مائل، اسم اجلامعة، السنة.

عنوان  اجلهة،  اسم  يكتب  رسمية:  جهة  عن  صادرة  إحصائية  أو  نشرة  املرجع  كان  إذا  د- 
التقرير، أرقام الصفحات، سنة النشر.

تقديراتها،  بحسب  نتشر  أن  وللمجلة  كلمة،  و7000   2000 بني  البحث  كلمات  عدد  يراوح 
وبصورة استثنائية، بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات.

يتم تنسيق الورقة على قياس )A4(، بحيث يكون حجم ونوع اخلط كالتالي:
Simplified Arabic نوع اخلط في األبحاث باللغة العربية هو -

و14  الفرعية،  للعناوين  بالنسبة  غامق   14 الرئيس،  للعنوان  بالنسبة  غامق   16 حجم   -
عادي بالنسبة حلجم املنت.

- حجم 11 عادي للجداول واألشكال، وحجم 9 عادي بالنسبة للملخص والهوامش.
Times New Roman، حجم 14 غامق  - نوع اخلط في األبحاث باللغة االجنليزية 
البحث  ملنت  عادي   12 الفرعية،  للعناوين  غامق   12 حجم  الرئيس،  للعنوان  بالنسبة 

وترقيم الصفحات، 11 عادي للجداول واألشكال، 10 عادي للملخص والهوامش.
)2.5( من  مناسبة  ترك هوامش  املفرد مع  التباعد  البحثية،  املادة  تقدمي  يراعي عند   -

جميع اجلهات.
انتقاء محتويات أعدادها املواصفات  وتعتمد “مجلة الدراسات األفريقية والعربية” في 

الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية احملّكمة.
وهيئة  اختصاصية  حترير  هيئة  ولها  أشهر”  ثالث  “كل  دوري  ربع  بشكل  تصدر  واجمللة 
استشارية دولية فاعلة تشرف على عملها. وتستند إلى ميثاق أخالقي لقواعد النشر فيها 
والعالقة بينها وبني الباحثني. كما تستند إلى الئحة داخلية تنّظم عمل التحكيم، وإلى 

الئحة معتمدة باحملكمني في االختصاصات كافة.
وتشمل الهيئة االستشارية اخلاصة باجمللة مجموعة كبيرة ألفضل االكادمييني من الدول العربية 

واألفريقية حيث يتوجب على االستشاريني املشاركة في حتكيم األبحاث الواردة إلى اجمللة.
حيث ان “مخبر الحوكمة والتنمية المستدامة” هو جهة اصدار مجلة الدراسات األفريقية 
والعربية بالتعاون مع المركز العراقي األفريقي للدراسات االستراتيجية، كما تتولى دار 
البيان للنشر والتوزيع واإلعالن الليبية التوكيل الرسمي إصدار المجلة في ليبيا ونشرها 
في كافة الدول العربية واالفريقية، وكذلك يتولي اتحاد االكاديميين العرب عقد اتفاقيات 

وشركات بين المجلة والجهات والمنظمات العربية والدولية المختلفة.

Iraqi-African Center For Strategic Studies 
Tel: 00964776837196

(NGO)1E78478
/http://ciaes.net
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افتتاحية العدد

ديسمرب  آواخر  منذ  وبالتحديد   ،2020 اجلديد  العام  بداية  مع  مسبق  غري  حتول  العامل  شهد 
2019، حيث انترش بالعامل وباء عاملي أو ما يعرف بكوفيد19، أو كام يطلق عليه بالعربية فريوس 
كورونا، والذي انترش بالعامل ومل يرتك دولة، من رشق األرض إىل غرهبا، دول أوروبية، وعربية 
وأيضا أفريقية، فلم يكن فريوس كورونا ليستثني أحد أو دولة عن دولة، فالعامل أمجع أصابه اخلوف 
واالرتياب، فقد كان هلذه اجلائحة مساوئها ، وذلك يف تأثريها السلبي عىل كافة القطاعات التنموية 
يف الدول، وتوقف احلركة منها وإليها، والتي كان هلا تداعيات سلبية عىل القطاعني االقتصادي 
واالجتامعي عىل حد سواء، كام ألقت بظالهلا عىل اجلانب السيايس واألمني أيضًا، وهذا التأثري مل 
يقترص عىل الدول الغربية، بل أصاب الدول العربية ، وأن كان وصول الفريوس للقارة متأخرا، 
ولكن مل يرتك دولة افريقية واحدة اال وأصاهبا، ونتيجة لضعف وهشاشة البنية التحتية وخاصة 
جعل  االقتصادي،  الوضع  تردي  أن  كام  املواطنني  من  االالف  القارة  فقدت  فقد  منها،  الصحية 
الدول األفريقية تناشد من خالل القمم واملؤمترات التي ترأسها القادة األفارقة، الدول الصناعية 
الكربى ورشكاء التنمية الدوليني، يف حماولة الوقوف مع القارة يف ظل هذه اجلائحة، ولو بالقدر 
اليرس لتخفيف اعباء الديون املستحقة عىل القارة، كام كان لالحتاد األفريقي دوًرا أيًضا يف إنشاء 

صندوق ملواجهة فريوس كورونا املستجد.

ليس هذا فحسب، فقد تأثرت القارة األفريقية يف ظل هذه اجلائحة من ازدياد نشاط احلركات 
اإلرهابية، واجلامعات املسلحة وبالتحديد يف الساحل األفريقي، والتي استغلت تلك اجلائحة يف 
زيادة نشاطها التدمريي يف القارة، من ثم أصبح لدي الدول األفريقية حتديني من أصعب التحديات 

التي تواجهها، مها اإلرهاب والفريوس.

ارتبطت تلك التحديات باملشكالت واألزمات السياسية املتأصلة داخل الدول، وبني بعضها 
اتفاق  إىل  الوصول  وعدم  األثيويب،  النهضة  سد  قضية  هي  األزمات  هذه  أبرز  فكانت  البعض، 
السودان(، وتعنت كل جانب جتاه  اثيوبيا،  النزاع )مرص،  لتسوية األزمة بني كافة األطراف حمل 
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اآلخر، دون مراعاه لألرضار التي تلحق بكافة األطراف. من ناحية أخرى بروز بعض األزمات 
املتعلقة باالنتخابات داخل بعض الدول، حيث استغلت حكومات هذه الدول اجلائحة يف تأجيل 
الشعوب  بني  ثقه  أزمة  هناك  جعل  مما  مسمي،  غري  ألجل  انعقادها،  املقرر  الرئاسية  االنتخابات 

األفريقية وحكامها.

أن  إال  املستجد،  كورونا  فريوس  عليه  يطلق  ما  أو  كيوفيد19،  جلائحة  السلبية  األثار  ورغم 
يف  خاصة  الدول  معظم  ختشاها  كانت  التي  الرقمنة،  إىل  يتحول  العامل  جعل  أنه  إجيابياته  أهم 
العامل النامي، سواء عربًيا أو أفريقًيا، لذلك ظلت العوملة متأصلة ولكن يف شكل جديد قائم عىل 
التحول الرقمي، فتم توفري آالف الدوالرات التي كان حيصل عليها الكثريون يف عمل لقاءاهتم 
ومؤمتراهتم السياسية، واالقتصادية وحتي العلمية. من ثم،أصبح التواصل العريب األفريقي الدويل 
التي  املعلومات  جيابه االبتعاد الذي فرضته أزمة اجلائحة باالعتامد عىل االتصاالت وتكنولوجيا 
أصبحت الركيزة األساسية التي تعتمد عليها الدول األن يف حركة االعتامد املتبادل وتنامي نشاطها 

عىل كافة املستويات.بقلم:

 أ. دينا العشري

نائب رئيس التحرير
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دور السودان يف التواصل العريب األفريقي
إعداد/ د. سعيد علي كوزي

جامعة الفارش)والية شامل دارفور- السودان(

- كلية اآلداب - قسم اجلغرافيا

املستخلص:

السودان  إبراز  هبدف  اإلفريقي،  العريب  التواصل  مدخل  السودان  بعنوان:  الدراسة  جاءت 
كدولة إفريقية عربية هلا من اخلصائص اجلغرافية ما جيعلها أن تكون دولة رائدة يف التواصل العريب 
اإلفريقي. ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث املنهج االستداليل عرب املدخل اإلقليمي من 
أجل دراسة خصائص ومميزات السودان كدولة أفروعربية التي جتعلها حلقة وصل بني العاملني 
استخدم  كام   ، واالسرتاتيجية   واجلتامعية  االقتصادية  الفائدة  تعظيم  أجل  من  واإلفريقي  العريب 
من  التي  اجلغرافية  العوامل  وحتليل  الدراسة  منطقة  لوصف  التحلييل  الوصفي  املدخل  الباحث 
بموارد  السودان  يتميز  أمهها:  النتائج  من  بالعديد  البحث  خرج  اإلقليم.  وحدة  تعضيد  شأهنا 
طبيعية وبرشية جيدة ) غري مستغلة( يمكن أن تسهم يف إنشاء مشاريع تكاملية فاعلة. اخلصائص 
بني  مشرتك  قاسم  منه  جتعل  )أفريقية-عربية(  املشارب  بثنائية  تتميز  السوداين  للشعب  الثقافية 
األمتني العربية واإلفريقية. يعترب السودان نموذج لإلنصهار العريب اإلفريقي األمر الذي جيعل منه 
أمة مشرتكة جتد االحرتام والقبول بني األمتني العربية واألفريقية. كام خرج البحث بالعديد من 
التوصيات أهها: عىل الدول اإلفريقية والعربية االستفادة من موقع السودان احلاكم يف مد جسور 
التواصل والتالقي بينهام. عىل دول اإلقليم البحث عن إمكانية التكامل االقتصادي واالجتامعي 
واألمني واالسرتاتيجي إنطالًقا من السودان باعتبارة مهزة الوصل بني الدول اإلفريقية والعربية. 
التكامل  مشاريع  إطار  يف  استثامرها  جيب  والبرشية  الطبيعية  املوارد  من  بالعديد  السودان  يتميز 

العريب األفريقي.
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          كلامت مفتاحية: الدول اإلفريقية – الوطن العريب – التواصل – التكامل - السودان 

Abstract:

The study came under the title: Sudan, the entrance to the Arab-
African connection with the aim of highlighting Sudan as an African-
Arab country with geographical characteristics, which makes it to 
be a pioneer in Arab-African communication. To achieve the goal 
of the study, the researcher used the inferential approach across the 
regional approach in order to study the characteristics and features of 
Sudan as an Afro-Arab country that makes it a link between the Arab 
and African worlds in order to maximize the economic, social and 
strategic benefit  .The researcher also used the descriptive analytical 
approach to describe the study area and analyze the geographical 
factors that consolidate the territorial integrity. The research has 
come up with many results, the most important of which are: Sudan 
is characterized by good natural and human resources (not utilized) 
that can contribute to the establishment of effective integrated 
projects. The cultural characteristics of the Sudanese people are 
distinguished by the dualism of the African-Arab stripes, which 
makes it a common denominator between the Arab and African 
nations. Sudan is a model for Arab-African fusion, which makes 
it a common nation that finds respect and acceptance between the 
Arab and African nations.  The research also came out with many 
recommendations, the most important is: African and Arab countries 
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should take advantage of Sudan’s ruling position to build bridges of 
communication and meeting between them .The countries of the 
region should search for the possibility of economic, social, security 
and strategic integration from Sudan as a link between the African 
and Arab countries. Sudan is characterized by many natural and 
human resources that must be invested in the framework of Arab-
African integration projects. 

          Key words: African countries, the Arab world, communication, 
integration, Sudan

   مقدمة: 
واالجتامعية  االقتصادية  األوجه  خمتلف  يف  التكامل  منحى  األخرية  اآلونة  يف  العامل  نحى 
النامية؛  والدول  األول  العامل  دول  بني  ذلك  يف  استثناء  وال  واألمنية؛  واالسرتاتيجية  والسياسية 
اجلميع يبحث عن قواسم مشرتكة تربطها بدول أخرى تكون نواة للتعاون والتعاضد يف جانب 

من اجلوانب لعلها بذلك تقوي بعض نقاط الضعف فيها.

التكتالت  ومواجهة  الشامل  بمفهومها  التنمية  قضايا  حل  يف  تكمن  التكتالت  أمهية  ولعل    
اخلارجية يف ظل عامل اليوم الذي مل يعد فيه جمال للدولة القومية والكيانات الصغرية التي تكن يف 

أغلب األحيان ضحية للتبعية االقتصادية والسياسية واألمنية)1(.

إنام   ، الدول  الثقايف واحلضاري بني  والتقارب  التشابة  أن عوامل  إىل  اهلادي)2(     وأشار عبد 
متثل األرضية التي يمكن أن تقوم عليها عملية االندماج والتكامل يف كافة املجاالت االجتامعية 
واالقتصادية والثقافية، وتؤدي مشاريع التكامل إىل دفع عملية التنموية اإلقليمية الداخلية ، وإىل 
)1( سعيد عيل كوزي )2011م( حارض ومستقبل العالقات يف القرن الفريقي ، املجلة اجلغرافية العربية العدد 57اجلزء 

األول ، تصدر عن اجلمعية اجلغرافية املرصية العربية، القاهرة ص387
)2(  عبداهلادي الصديق )2001م( اإلندماج يف االقليم كعامل من عواماللتنمية واالستقراريف منطقة احلزام السوداين، 
وتفديم  إعداد  صص322-309   )13( مؤمترأركويت  االستفراروالتنمية  اجلواروعومل  ودول  السودان  كتاب 

الطيب أمحد املصطفي حيلتي، مطبعة جامعة اخلرطوم.



14

دور السودان يف التواصل العريب األفريقي

 مجلة الدراسات اإلفريقية والعربية

حتقيق إمكانية التعايش واالنسجام بني شعوب املنطقة وتقيض عىل احتامالت نشوب الرصاعات 
والنزاعات الداخلية واإلقليمية.

حتى يكون هناك تكامل دويل أو إقليمي البد من روابط  قوية جتمع بني املجموعة املتكاملة، 
والبد من إطار جغرايف معروف وحمدد ونواة مركزية تتفاعل فيها املجموعات املتكاملة؛ لذا نجد 

يف كل التحالفات الدولية دولة مركزية ذات مميزات خاصة تكون رائدة قي هذه التحالفات.  

التكامل  يف  فاعاًل  دوًرا  تلعب  أن  يمكن  التي  األفروعربية  الدول  أهم  أحد  السودان  يعترب 
وبينها  بينه  تربط  أفريقية  دول  سبع  وجياور  أفريقيا  قلب  يف  يقع  لكونه  وذلك  العريب؛  األفريقي 
أوارص ثقافية واجتامعية كبرية، ويمتد نفوذه اإلفروعريب يف أعامق القارة األفريقية فضاًل عن ترشبه 
هبذ  تفي  اسرتاتيجية  قيمة  منحة  الذي  العريب  جواره  جانب  إىل  والعربية(  )األفريقية  بالثقافتني 

الغرض وجتعله الدولة األنسب لقيادة هذا االجتاه التكاميل.

متهيد:

   تعترب هذه الدراسة إمتداد للدراسة السابقة التي  أجراها الباحث بعنوان) أمهية التواصل العريب 
اإلفريقي يف ظل التحديات العاملية اجلديدة( والتي نرش يف العدد الثاين ملجلة الدراسات اإلفريقية 
العربية العددين)7-8( لعام 2019م والتي تناولت بالدراسة دراسة اخلصائص اجلغرافية للوطن 
وعنارص  اجليومووفلوجية،  واملظاهر  واملساحة  واإلمتداد   املوقع  حبث  إفريقيا من  وقارة  العريب 
التواصل  تاريخ  بالدراسة  الباحث   تناول  كام  املوارد  وأهم  السكان  ثم  الطبيعية،  واملوارد  املناخ 

العريب اإلفريقي، ثم األمهية االسرتاتيجية هلذا التواصل ومقوماته الطبيعية والبرشية.

   هذه العنارصة مل يوردها الباحث يف هذه الدراسة جتنًبا للتكرار حيث يمكن الرجوع إليها 
يف الدراسة املذكورة  ويمكن اإلكتفاء بالنتائج والتوصيات التي تتلخص فيامييل: يمر العامل اليوم 
بمتغريات اقتصادية واجتامعية وسياسية كبرية تسيطر عليها دول نافذة تنبني سياستها عىل تعظيم 
يتطلب  الذي  األمر  أوأخالق(  وازع  )بال  لصاحلها  الدولية  السياسة  وتوجة  القومية،  مصاحلها 
العديد  هناك  االنتهازية.  التيارات  هذه  أمام  تصمد  حتى  املتجانسة  والقوميات  األقاليم  تضامن 
إفريقيا و74% من  العرب يعيشون يف  العريب اإلفريقي أمهها أن69% من  التواصل  من مقومات 
مساحة الدول العربية توجد يف إفريقيا. هناك اختالط بني الدماء العربية واإلفريقية منذ زمن بعيد 
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تقبلت  اإلفريقية  الثقافة  إن  العريب واإلفريقي.  الشعبني  والتكامل بني  التواصل  مما يسهل عملية 
الثقافة العربية وتفاعلت معها، وكونت مزجًيا ثقافًيا عربًيا إفريقًيا مؤطرة بالقيم اإلسالمية )الرافد 
األسايس للثقافتني(. تسيطر الدول اإلفريقية والعربية عىل أهم املمرات والطرق التجارية يف العامل؛ 
دون  حيول  الذي  اإلفريقي  العريب  التقارب  ترفض  العامل  يف  النافذة  القوى  من  العديد  جعل  مما 
التدخالت اخلارجية. إن املقدرات االقتصادية والفرص املوجودة يف الدول اإلفريقية والعربية إذا 
تكاملت مع بعضها البعض تستطيع أن متزقق فاتور العديد من السلع املستوردة وتنتج مايفيض 

عن حاجتها للسوق اخلارجية.

ومن أهم التوصيات التي خرجت هبا الدراسة ماييل: املتغريات الدولية احلالية تتطلب تضافر 
العربية  للدول  األفيد  من  وسياسًيا.  واجتامعًيا  اقتصادًيا  اإلقليمي  املستوى  عىل  املشرتكة  اجلهود 
املنطقة.  شعوب  ملصلحة  واالجتامعي  االقتصادي  والتكامل  التواصل  نحو  االجتاه  واإلفريقية 
املشرتكة  والسياسية  واالجتامعية  االقتصادية  بالقضايا  هيتم  إفريقي  عريب  جسم  إنشاء  رضورة 
ويوحد وجهات نظر اإلقليم فيها. من املهم قيام سوق مشرتك أفروعريب بسياسات تفضيلية وبحد 
أدنى للتعريفة اجلمركية يف إطار التكامل األفريقي العريب املنشود. عىل دول اإلقليم االستفادة من 
موقعها االسرتاتيجي يف السيطرة عىل التجارة العاملية بام خيدم اإلقليم.  رضورة التوسع يف مد جسور 

التواصل الثقايف واالجتامعي بني دول اإلقليمي متهيًدا لالندماج بني للشعبني اإلفريقي والعريب.

لبعضها  األقرب  هي  والعربية  اإلفريقية  الدول  أن  يف  الدراسة  مشكلة  تتمثل  الدراسة:  مشكلة 
بعيدة  أهنا ظلت  إال  ؛  املكانية  للروابط  باإلضافة  اإلثنوغرافية والديمغرافية  الروابط  البعض بحكم 
عن بعضها رغم هذه القواسم املرشكة التي لو تم استغالهلا بصورة اجياببة النعكست فوائدها عىل كل 
اإلقليم وجعلت منه إقليم وظيفي متكامل ، لذلك جتئ هذه الدراسة  إلبراز هذا اجلانب ولفت النظر 

إلمكانية أن يلعب السودان دوًرا بارًزا يف هذا اجلانب بحكم موقعه اجلغرايف ونسيجه االجتامعي. 

أهداف الدراسة:  

1- لفت النظر إىل أمهية التواصل والتكامل العريب اإلقريقي يف ظل التحديات العاملية املاثلة.

2- إبراز السودان كدولة إفريقية عربية هلا من اخلصائص اجلغرافية ما جيعلها أن تكون دولة رائدة 
يف التواصل العريب اإلفريقي. 



16

دور السودان يف التواصل العريب األفريقي

 مجلة الدراسات اإلفريقية والعربية

فروض الدراسة:

تتبنى الدراسة الفروض التالية: 

1- إن التواصل والتكامل العريب اإلفريقي جيعل من دول اإلقليم قوة سياسية واقتصادية ضاربة 
ختدم مصالح الطرفني يف املنطقة .

2- يستطيع السودان أن يلعب دوًرا بارًزا يف مد جسور التواصل العريب اإلفريقي بحكم املقومات 
اجلغرافية التي يتمتع هبا.

أمهية الدراسة:  

التناقضات  ظل  يف  العريب  األفريقي  التكامل  تدعيم  عىل  تعمل  كوهنا  يف  الدراسة  أمهية  تأيت 
الدولية احلديثة، ولفت النظر إىل أمهية موقع السودان واخلصائص االجتامعية والثقافية التي جتعله 
دولة ذات مواصفات خاصة يمكن أن ختدم التكامل االفريقي العريب. كام أن هذه الدراسة تعترب 
إمتداد للدراسة السابقة التي أجراها الباحث يف هذه املجلة بعنوان )أمهية التواصل العريب اإلفريقي 

يف ظل التحديات العاملية اجلديدة(

اخلصائص اجلغرافية للسودان

املوقع واإلمتداد:

يقع السودان يف اجلزء الشاميل الرشقي لقارة إفريقيا بني دائريت عرض 8.45 و22.8 درجة 
شامالً وخطي طول 21.49  و38.34 درجة رشًقا1 وجتاور السودان سبع دول إفريقية بحدود 
طبيعية بلغت 7672 كلم بام يف ذلك احلدود الساحلية عيل البحر األمحر جدول رقم )2( واخلريطة 
رقم )1( وهي بذلك رابع دول إفريقيا من حيث عدد اجلوار، وتشرتك يف املركز الثاين عرش مع 

دول أخرى عىل مستوى العامل.

للدراسات  الباحث  جملة  بالسودان،  التنمية  يف  الوطنية  السياسات  دور  )2013م(  احلسن  حممد  الرمحن  عبد   )1(
اآلكاديمية العدد )13( اجلزائر.ص115
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جدول رقم )1( الدول املجاورة للسودان وطول احلدود: ـ

نوع احلدودطول احلدود )كلم(منطقة احلدود
بحرية853احلدود السودانية مع البحر األمحر

حدود برية1276احلدود السودانية املرصية
حدود برية382احلدود السودانية الليبية

حدود برية1403احلدود السودانية التشادية
حدود برية174احلدود السودانية مع إفريقيا الوسطي
حدود برية2158احلدود السودانية مع جنوب السودان

حدود برية744احلدود السودانية األثيوبية
حدود برية682احلدود السودانية األريتريية

7672 كلماجلملة

www.http//:.cia.gov/library/publication/The world Fact Book :املصدر

خريطة رقم)1( خريطة السودان السيايس

أطلس السودان والعامل،)2016م(: املركز القومي للمناهج والبحث الرتبوي،الطبعة األويل، بخت الرضا، 
الدويم ، السودان. 
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املساحة: تبلغ مساحة السودان بعد انفصال اجلنوب عام 2011م حوايل 1882000 كلم2 
حيث  من  إفريقية  دولة  ثالث  بذلك  وهو  الطبيعية)1(.  واملراعي  للزارعة  صاحلة   %59.2 منها 
بعد  مساحة  عربية  دولة  أكرب  ثالث  وكذلك  الديمغراطية،  والكنغو  اجلزائر  من  بعد كل  املساحة 

اململكة العربية السعودية واجلزائر.

السطح والتضاريس: أهم مالمح السطح يف السودان هو عبارة عن هضبة مرتفعة اجلوانب 
بعض  مع  السهول  سطحه  عيل  ويغلب  النيل  هنر  حيث  الوسط  ناحية  تدرجيية  بصورة  تنخفض 
النوبة جنوب الوسط، وجبال مرة  البارزة مثل جبال البحر األمحر يف الرشق، وجبال  املرتفعات 
عىل  يرتتب  قد  مما  الرغم  عىل  أنه  إىل  يارس)2(،  وأشار  الغريب،  الشامل  يف  والعوينات  الغرب،  يف 
تلك اجلبال من تأثريات بيئية حملية إال أهنا بشكل عام ال متثل عائًقا حقيًقا أمام التحديات البرشية 

واألنشطة الطبيعية.

املناخ: يقع السودان يف املنطقة املدارية حيث تتنوع فيه األقاليم املناخية، منها املناخ الصحراوي 
دارفور،  يف  مرة  جبل  ومنطقة  األمحر  البحر  ساحل  عيل  املتوسط  البحر  ومناخ  الشامل،  يف  احلار 
واملناخ شبه الصحراوي يف شامل الوسط، ومناخ السافانا الفقرية يف جنوب الوسط والغرب، ومناخ 
السافان الغنية عىل التخوم اجلنوبية، ومن واقع البيانات املستمدة من منظمة الفاو عام2007م أن 
حوايل 29% من املساحة اإلمجالية للسودان تصنف كصحراء، و15% شبه صحراء، و27% سافنا 
منخفضة األمطار، و14% سافنا مرتفعة األمطار، و10% منطقة فيضانات ومستنقعات )مناطق 

متأثرة بالفيضانات(، وأقل من 1% مناطق جبلة)3(. 

وعىل الرغم من أن هذه اإلحصاءات تبني الوضع املناخي والنبايت للسودان قبل انفصال جنوب 
السودان، لكنها تعطي مؤرًشا جيًدا للمناخ يف السودان بصورة عامة.

أهم املوارد: الدولة السودانية متتلك رصيًدا مادًيا هائاًل ومتنوًعا من الصادرات والواردات 
)وهذا يف حد ذاته( دعم للوجود املادي للدولة وتأكيد للتبيان االقتصادي السليم إذا ما أتيحت 

الفرص وتكاملت األسباب الستغالل متوازن لكل املوارد املتعددة)4(. 

1 - عبد الرمحن حممد احلسن، مصدر سابق، ص115
2- يارس عبد املحمود حامد التهامي )بدون تاريخ( كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة البحر األمحر

3- UNEP (2007) Sudan Post confect Environmental Assessment UNEP Nairobi, Kenya.
4 - صالح الدين الشامي)1972( السودان دارسة جغرافية، منشاة املعارف، االسكندرية، مرص. 24
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املوارد املائية: نجد أن املوارد املائية يف السودان متعددة املصادر إذ تتكون من مياه األمطار 
ملياًرا م3  املتجددة بحوايل )149  املياه  واملياه اجلوفية ومياه األهنر وتقدر كمية  السطحية  واملياه 
سنوًيا(، وحوايل ) 119 ملياًرا م3 ( )80%( منها تأيت من اخلارج عرب احلدود، بينام ما تبقي )30 
مليارم3( من مياه األمطار، وتقدر كمية املياه املتاحة من هذه املياه لالستخدام حوايل )30 مليار 
م3( منها )20.5 مليار م3( من هنر النيل، و) 5.5 مليار( من أهنار أخري، م) 4 مليار م3 ( من 

املياه اجلوفية املتجددة)1(.

 التقديرات تشمل السودان بصورة عامة بام يف ذلك جنوب السودان، يمكن اعتامدها كمؤرش 
النيل حتى  بمياه  يتعلق  فيام  السودان  السودان وجنوب  املائية بني  اتفاق يف األنصبة  لعدم وجود 

اآلن.

المتالكه  وذلك  العريب؛  والوطن  إفريقيا  يف  الزراعية  الدول  أهم  من  السودان  الزراعة: 
للمقومات الطبيعية الالزمة لقيام النشاط الزراعي بشقيه احليواين والنبايت وهي عىل النحو التايل:

البالد  متلك  حيث  احليوانية،  بالثروة  الغنية  الدول  من  السودان  يعترب  احليوانية  الثروة  أوالً: 
نحو 132 مليون رأس من األنعام، متثل 40% من القطيع العريب، تسهم بحوايل 7% من املتوسط 

السنوي للعائد التجاري اخلارجي)2(. 

فدان  مليون   200 بحوايل  تقدر  زراعية  أرايض  السودان  يمتلك  الزراعي:  ثانيا:القطاع 
)84000.000هكتار(، املساحة املستغلة منها فقط 20% )40 مليون فدان )16.800.000 
هكتار(، ومساحة األرايض املروية منها تساوي 11مليون فدان )4620000 هكتار(، ومساحة 

األرايض املروية باألمطار 29 مليون فدان )12180000هكتار()3(.

أهم املعادن: يمتلك السودان العديد من املعادن يف مقدمتها النفط، احلديد، الذهب، النحاس، 
الزنك، الكروم)4(. ولكن معظم هذه املعادن مل تستغل حتى اآلن فيامعدا النفط والذهب التي تعترب 

أهم املوارد االقتصادية يف البالد.

(1) FAO (2005) Aqua stat Information System on Water and Agriculture, Sudan Country Profile.
)2(  وزارة الزراعة االحتادية )2015( التقرير السنوي، قسم إدارة األمن والغابات، اخلرطوم.

)3( وزارة الزراعة االحتادية )2015( التقرير السنوي، قسم إدارة األمن والغابات، اخلرطوم
)4( وزارة الصناعة )2016( السودان أرض الفرص الصناعية الواعدة، ملتقي التصنيع واالبتكار، اخلرطوم.
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بذلك  تعداد 2008م، وهو  السودان 30419625 نسمة حسب  بلغ عدد سكان  السكان: 
يأيت يف املرتبة 35 عاملًيا والثالث عربًيا 19إفريقًيا، وتبلغ قبائل السودان 590 قبيلة، وعدد اللغات 

واللهجات املحلية 115لغة وهلجة)1(. 

السودان مدخل التواصل العريب اإلفريقي:

     ال شك أن التواصل العريب اإلفريقي أصبح رضورة حتمية لدول اإلقليم )العريب اإلفريقي( 
وهذه الدول إن أرادت أن يكون هلا قرارها االقتصادي والسيايس املستقل ال بد من تنسيق جهودها 
مع بعض حتى خترج من متالزمة التبعية االقتصادية والسياسية التي تسيطر عليها، وهذا ال يتأتى 
وتدعمها  اإلقليم  دول  حوهلا  تلتف  أن  يمكن  خاصة  مواصفات  ذات  حمورية  دولة  بوجود  إال 
لتحقيق هذا الغرض. ويف هذا اخلصوص أشار )أيمن()2( إىل أن وجود دولة قائدة يف إطار تنظم 
إقليمي هو أمر يف درجة كبرية من األمهية، خاصة إذا كانت هناك قناعة لدى الدولة القائدة بأمهية 
تفعيل التنظيم اإلقليمي، ودعم التكامل يف إطاره، إذا كانت الدولة متلك من املعطيات ما يؤهلها 

لدعم التكامل.

ومن هذا املنطق يرى الباحث أن السودان هو أنسب دول اإلقليم للقيام هبذا الدور بناء عىل 
املعطيات اجلغرافية واالجتامعية والثقافية التي يتمتع هبا. عليه يقرتح الباحث أن يكون هناك جسم 
التي  والسياسية  والثقافية  واالقتصادية  االجتامعية  بالقضايا  هيتم  املزمع  للتكامل  عريب  إفريقي 
جاء  حاكم.  ودستور  دورية  واجتامعات  بالسودان  دائم  مقر  له  ويكون  الحًقا،  ُتفعل  أن  يمكن 

ترشح السودان للقيام هبذا الدور يف حالة التوافق علية بناء عىل املعطيات التالية:

أواًل-املوقع اجليواستراتيجي:

مما ال شك فيه أن السودان بموقعه احلايل بني دائريت عرض 8.45 و22.8 درجة، وخطي 
طول.21.49 و38.34 درجة يقع يف قلب إفريقيا، والنقطة االنتقالية بني العامل العريب اإلفريقي، 

)1( فخرالدين أمحد عبد اهلل حممد )2013( استخدام نظام املعلومات اجلغرافية لدارسة خصائص وتركيبة السودان، 
املؤمتر العاملي السابع جيوتونيش8-2013/4/12مص11، و عبد الرمحن حممد احلسن )2013م( دور السياسات 

الوطنية يف التنمية بالسودان، جملة الباحث للدراسات اآلكاديمية العدد )13( اجلزائر، ص117
السادك واإلجياد،  التكامل اإلقليمي عىل ضوء جتربتي  القائدة ودورها يف  الدولة  السعيد شبانة )2005م(  )2( أيمن 
كتاب أعامل املؤمتر الدويل للشباب الباحثني يف الشؤون االفريقية، معهد البحوث و الدراسات االفريقيةص 103
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فلم يفصله عن اجلزيرة العربية إال البحر األمحر! والذي مل يمكن يف يوم من األيام عائًقا للتواصل 
العريب اإلفريقي، وبالتايل هو هبذا املوقع أول دولة عربية نحو العمق اإلفريقي واشاركامل)1( إىل أن 
السودان هبذا املواقع جيعل منه بوابة العامل العريب )وبصفة خاصة دول اخلليج( إىل إفريقيا، وبالتايل 
هو يشكل جرًسا اسرتاتيجًيا بني تلك الدول وإفريقيا ألغراض االنتشار الثقايف واالقتصادي إيل 
داخل القارة، باإلضافة لكونه بوتقة االنصهار العريب االفريقي منذ فجر احلضارات)انظر اخلريطة 

رقم2(

امتداد  عيل  العريب  الوطن  من  كبرًبا  قطاًعا  حيتل  السودان  أن  إىل  الدين)2(  صالح  ذهب  كام 
األرايض اإلفريقية عىل حمور عام من الشامل إىل اجلنوب، ويف مركز القلب من األرايض العربية 
التي متتد من الرشق إىل املغرب العريب، وهذا يدعو إىل اإليامن بأن السودان كجزء من األرايض 
العربية تلحق به صفات وخصائص يوصف به املواقع اجلغرايف احلاكم! وعرب هذا املوقع احلاكم 
املندب يف  وباب  الشامل  من  مرص  إىل دخوهلم عرب  باإلضافة  إفريقيا  إىل  العرب واإلسالم  دخل 
الرشق. وما يزال هذا املواقع أهم بوابة عربية جتاه إفريقيا، وإفريقيا نفسها ُتعترب عمق اسرتاتيجي 
للدول العربية ملا هلا من عمق ديموغرايف؛ حيث متثل حوايل 14% من سكان العامل، إضافة لكوهنا 
متثل 22% من الكتلة األرضية وما هبا من موارد طبيعة متمثلة يف األرايض الزراعية البكر واملوارد 

املائية واملعدنية فضاًل عن موقعها احلاكم يف العامل.

    هذه السامت اإلفريقية متثل أمهية اسرتاتيجية قصوى للدول العربية كام لغريها، إن مل تضع 
الدول العربية هلا احلُسبان سوق تأيت قوة أجنبية أخرى معادية وتضع يدها بكل سهولة ويرس عىل 
هذا املوارد! وتكون الدولة العربية قد فقدت املبادرة الحتواء الدول اإلفريقية والتفاعل معها بام 

خيدم اإلقليم ككل.

      العديد من الدول خارج اإلقليم أدركت أمهية السودان و دوره الرائد  يف القارة اإلفريقية، 
أوىل هذه الدول إرسائيل التي ترى يف  السودان مارًدا خطرًيا لكونه قطر مرتامي االطراف متعدد 
خطًرا  سيشكل  الظروف  له  هتيأت  فإذا  واإلسالمي  واإلفريقي  العريب  العمق  يف  ضارب  املوارد 

1  -  كامل إدريس )2016( السودان 2025 تقديم الشاعر وحلم املستقبل، دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع، 
القاهرة ص27

2  -  صالح الدين الشامي 1972م ص25
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حمتماًل عىل أمنها القومي، ويف هذا اخلصوص أورد برنامج امللف بقناة اجلزيرة)1( املحارضة التي 
السودان  أن  إىل  فيها  أشار  بتاريخ 2008/9/4م والتي  ألقاها وزير األمن اإلرسائييل آيف دخيرت 
بموارده و مساحته الشاسعة وعدد سكانه يمكن أن يكون دولة إقليمية خطرية عيل إرسائيل... 
فالبد من العمل عيل اضعافه و انتزاع املبادرة منه!! وأشار إىل أهنم قاموا عىل انتاج وتصعد بؤر 
النزاع يف دارفور ملنع السودان من اجياد الوقت لتنظيم قدرته، وكذلك احلال يف اجلنوب!! وأكد 
خالل املحارضة أهنم نجحوا يف وضع السودان نحو التأزم واالنقسام. وهبذا الفهم كانت تنادي 
جولدا مائري رئيسة الوزراء اإلرسائييل األسبق منذ وقت مبكر عندما كانت رئيسة للوزراء خالل 

الفرتة )1969-1974م(.

      كذلك تويل الواليات املتحدة األمريكية اهتامًما خاًصا بالسودان، ويف هذا الصدد أوردت 
رانيا)2( أن السودان بات ضمن أولويات الواليات املتحدة التي أضحت تدرك أن مستقبل القارة 
إفريقيا،  دول  بني  الرابط  اجلغرايف  السودان  موقع  وأن  السودان...  باستقرار  مرهون  اإلفريقية 
وساحله الكبري الذي يطل عيل البحر األمحر بجانب مساحته التي متتد إىل جمرى حوض النيل الذي 
بالقارات واملناطق اإلفريقية  بأن يكون دولة دائمة االتصال  الدول  تتشاط عىل حوضه عدد من 

والعربية واآلسيوية.

     كذلك روسيا من جانبها التفتت إىل أمهية السودان يف إفريقيا وعينت مبعوًثا خاًصا هلا فيه، 
بتاريخ 2008/12/8م أن روسيا عينت مبعوًثا هلا يف   )RT()3(ويف هذا اخلصوص أورد موقع
السودان؛ ومن جانبه أعلن املبعوث الرويس أن روسيا تويل اهتامًما خاًصا بالقارة اإلفريقية وإن 
القارة  يف  املفصيل  ودوره  السودان  ألمهية  اخلصوص  هذا  يف  يأيت  للسودان  خاًصا  مبعوًثا  تعينها 

اإلفريقية.

)1( قناة اجلزيرة، برنامج امللف:

 www.http//:.aLgazeera.net/proqrame the File 20101216/
)2( رانيا األمني )2017/4/10( موقع السودان يف اسرتاتيجية الواليات املتحدة

 https://www.aLniLinCom 12859905.htm
)3( موقع:

 (RT)     https://arabic.rt.com/news/23273
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خريطة رقم )2( موقع السودان بني العامل العريب واألفريقي

https://www.google.com/search?sxsrf

ثانيا: التكون االجتماعي:

 نجد أن القبائل املكونة ألهل السودان تعترب نموذًجا رائًعا ملا حدث بينها من أوارص اإلخاء 
والتداخل والتصاهر )يف كل أنحاء السودان( خالل احلقب التارخيية املكونة للمجتمع السوداين 
... هذا املجتمع صاغته ظروف التداخل صياغة نادرة رغم التنوع يف اجلذور واألعراق يف البدء، 
هذا التداخل أضفى عىل السودانيني مجيًعا سامت إنسانية نادرة امتازوا هبا دون غريهم من الشعوب 

رغم اختالف ألواهنم وألسنتهم وسحناهتم)1(.
)العربية  املزدوجة  اهلوية  حتمل  التي  العربية  الدول  بني  من  الوحيدة  الدولة  هو  السودان 
واإلفريقية( عىل حد سواء، و ذلك رغم اجلدل الدائر وسط النخب السياسية و الثقافية يف السودان 
حول جدلية االنتامء العريب أو اإلفريقي، ولكن واقع احلال و اجتاه الغالبية العظمي من السودانيني 

)1( أمحد عبد اهلل آدم )بدون تاريخ( قبائل السودان نموذج التامزج والتعايش، رشكة السودان للعملة املحددة، اخلرطوم 
ص ص13-12
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السودان  يف  األدبية  احلركة  رواد  تبناه  الذي  هو  االجتاه  وهذا  اهلويتني،  بني  تعارض  ال  أنه  يرون 
مفهوم  رأت يف  التي  املايض  القرن  من  الستينيات  تأسست يف  التي  الصحراء(  و  الغابة  )مدرسة 
التامزج العريب الذي رمزت له الصحراء واإلفريقي بالغابة، وأشارحممد)1( إىل املدرسة السودانوية 
التي تأسست يف بداية الثامنينان بقيادة التشكييل أمحد الطيب زين العابدين وهى مصطلح يعرب عن 
االجتاه التوفيقي التامزجي بني مكونات الشخصية السودانية، وهو عبارة عن رؤية منهجية فلسفية، 
 The( تناولت فن التشكيل مدخاًل ثقافًيا يف أصول الشخصية السودانية ونواجتها، وإن السودانوية
فيها كافة االنتامءات وتتبلور فيها كافة الرؤى واملاالت،  تتفاعل  التي  البوتقة  Sudanism( هي 

وهبذا التصور يكون التنوع مصدًرا من مصادر الثراء وليس رسًطا ينخر يف عظم األمة.

تشري بعض الدارسات إىل أن السودان هو أكرب بلد عريب؛ بل إفريقي يتكون من تشعب قبيل! 
إذا كان ذلك عىل مستوى بطول القبائل العربية أو القبائل اإلفريقية األصل املتامزجة معها، ويف 
واللهجات  اللغات  وعدد  قبلية،   590 السودان  قبائل  عدد  الرمحن)2(أن  عبد  أورد  الصدد  هذا 
التي تتحدث هبا تزيد عن 115 لغة وهلجة. هذا العدد الكبري من القبائل يمثل الواقع االجتامعي 
السوداين الذي يدل عىل أن السودان هو نموذج مصغر إلفريقيا العشائرية، واجلدير بالذكر معظم 
هذه القبائل هلا بطون وامتدادات داخل الدول املجاورة )جوار مبارش أو غري مبارش( وهي تنترش 
عىل طول احلزام السوداين. وهذا التكون االجتامعي عىل الرغم من خطورته عىل األمن القومي 
السوداين إال أنه له مردود اجيايب بالنسبة لألفارقة حيث يري العديد منهم صورته يف السودان وهو 
امتدادات  هلا  بالسودان  املحطة  الدول  معظم  جعل  الذي  للتداخل  أو  الغالب،  يف  نفيس  مردود 
العربية  للدول  بالنسبة  إفريقيا. كذلك  به يف كل  السودان مرحب  السودان وبالتايل  دموية داخل 
جيب أن تكون نظرهتم اجيابية حيال هذا الدور املحوري للسودان الذي ُبذل فيه الكثري يف سبيل 
أن يكون السودان قاسم مشرتك هبويته العربية واإلفريقية، كام أن هذه الثنائية )العربية اإلفريقية( 
ختدم كال الطرفني )اإلفريقي العريب( بأن يكون السودان حمطة تالقي ثقايف اجتامعي وسطي هلم. 
ويف هذا اخلصوص سأل الربوفسري سيد)3(، سؤالً عن كيف أصبح استيعاب هذا الشتات االثني 

)1( حممد عبد العزيز الطالب)2014( الشخصية السودانية. اجلذور واملكونات، دار عزة للنرش والتوزيع، اخلرطوم 
ص ص98-97

)2(  عبد الرمحن حممد احلسن 2013م ص 117 مصدر سابق
للنرش  العاملية  الدار  والسياسة،  الثقافة  -جدلية  السودان  يف  الوطنية  والوحدة  اهلوية  حريز)2017(  حامد  سيد   )3(

والتوزيع ص 65
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والثقايف أمًرا ممكنا؟ وأجاب يف نفس الوقت إنه رس عبقرية املكان الذي يقطنه كل هؤالء وأولتك، 
ويف أنه كان ينداح ويتمدد فيتسع ويستوعب الكل ليس فقط سكنًا وإعاشة؛ بل عرًقا وثقافة وفكًرا 

ووجداًنا، حيث يتم ذلك بصورة جتعل من املجتمع نسيًجا متسًقا ومتكاماًل.

ثالًثا-الشخصية السودانية:

تعرف الشخصية باهنا جمموعة سامت الفرد أو اجلامعة التي يتكون منها التفاعل املستمر واملتبادل 
بني املكونات اجلسمية والنفسية بشقيها )العقيل واالنفعايل( ومؤثرات البيئة املادية واالجتامعية، 
العمل وفلسفة  الفكرية والتعبريات واالجتاهات واالهتاممات واألسلوب يف  العادات  وتبدو يف 
احلياة)1( وأورد حممد)2( ان الشخصية اإلنسانية فرد او قومية هي مجلة من اخلصائص والسامت التي 

تتميز هبا عن غريها، سواء كانت جسامنية أو معرفية أو تفاعلية خليقة أو غريها.

ختتلف  التي  السامت  ببعض  تتميز  السودانية  الشخصية  أن  نجد  املضامني  هذه  إىل  نظرنا  إذا 
العوامل  من  جمموعة  لتفاعل  نتيجة  تكونت  لكوهنا  اإلقليمي  املحيط  عن  تفاصيلها  بعض  يف 
التي ختتلف يف مكوهنا عن غريها، وأوجز الربوفسري سيد)3(   احلضارية والثقافية واإلثنية والبيئة 
مكونات الشخصية السودانية يف أهنا تتكون من تداخل العنارص السياسية واالجتامعية والثقافية 
واالقتصادية، ويمكننا أن نضيف العنرص البيئي كعامل مهم يف نمط السلوك والتفكري والعاطفة 

اإلنسانية وفًقا ملدرسة احلتم البيئي اجلغرايف.

واإليثار وهي  واملروءة  والكرم  الشجاعة،  املرئية هي  السودانية  الشخصية  أهم صفات  ومن 
سامت متجذرة يف أعامق كل السودانيني، وينعكس هذا يف تقبلهم لآلخر وتعاملهم معه،  كام إن 
صفة الصدق و األمانة هي صفة غالبة ملعظم السودانيني وقيمة أساسية من قيمهم، ولعل كل ذلك 
يرجع بصورة أساسية )كام سبقت اإلشارة( إىل تفاعل املكون االجتامعي و البيئي و الثقايف، و يركز 
الشخصية  تشكيل  معينًا يف  البيئي فرض هنًجا  أو  املكاين  العنرص  أن  سيد)4( )2017م،70( عىل 
السودانيني(  )بني  واجلمعي  الفردي  املستويني  عىل  واآلخر  الذات  بني  العالقة  وأبعاد  السودانية 

السودانية، سلسلة  السودانية. مكونات ومالمح الشخصية  الباقي دفع اهلل أمحد)2008( مالمح الشخصية  )1( عبد 
قضايا سودانية للتعايش، منرب ثقايف وفكري ص 4

)2( حممد عبد العزيز الطالب )2014( ص 185  مصدر سابق
)3(  سيد حامد حريز)2017( ص99 املصدر سابق
)4( سيد حامد حريز)2017( ص70 نفس املصدر
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حرصية  الصفات  هذه  أن  يعني  ال  وهذا  عليه.  وحافظ  السودان  حفظ  حضارًيا  إرًثا  أصبح  و 
للسودانيني فقط، بل هي مستوطنه يف اإلقليم، أو أن الشخصية السودانية مربأة من العيوب؛ ال 
بل هبا من العيوب ما يرتد عليها يف كثري من األحيان؛ لكن هذه املحاسن النسبية يف جمملها جتعل 
منها شخصية مقبولة وموضع ثقة عند اآلخرين، لذلك نجد أن الشخصية السودانية )بام فيها من 
عيوب ظاهرة( أهنا األكثر قبوالً يف املحيطني العريب واإلفريقي، وبالتايل هي األجدر أن تقود زمام 

املبادرة.

رابًعا: عمق الثقافة السودانية في إفريقيا:

نجد أن الثقافة السودانية املكونة من املزيج العريب اإلفريقي أصحبت ثقافة ذات طعم ولون 
االفريقية( وهذه  الثقافة   + العربية  )الثقافة  هلا  املشرتك  املنبع  إال من هنل من  يتذوقها  خاص، ال 
الثقافة السودانية بلوهنا اخلاص أصبحت جتد رواًجا كبرًيا يف الدول اإلفريقية؛ ويمكن أن نتحدث 

باختصار عن أمهها فيام ييل:

أوالً-املوسيقي:

إذا كانت الدراما املرصية هي سيدة املوقف يف السنيام العربية؛ فان املوسيقي السودانية هي الرائد 
يف الفضاء اإلفريقي؛ وذلك العتامدها عىل اإليقاع اإلفريقي)الطبويل( والسلم اخلاميس املنترش يف 
السودانية يف  املوسيقي  وتنترش  العربية.  املوسيقي  يميز  الذي  السباعي  السلم  دونام  إفريقيا  رشق 
فهم  عدم  من  الرغم  عىل  إفريقيا  وغرب  السوداين  الساحل  دول  ومعظم  اإلفريقي  القرن  دول 
البعض للكلامت العربية التي تؤدى هبا. كام نجد نوع آخر من الفن السوداين يتمثل يف املدح النبوي 
)املديح( وهو ثقافة سودانية خالصة ترجع جذورها حلوايل القرن السابع عرش امليالدي حسب ما 
جاء يف موقع الراكبة وسودارس اإللكرتونيتني)1( حيث أصبح هذا النوع من الفن ينترش بصورة 

كبرية يف العديد من الدول اإلسالمية وسط وغرب إفريقيا.

ثانيا-الزي السوداين:

وهو ينقسم إىل قسمني زي رجايل ويتمثل يف اجلالبية والعاممة والطاقية، )الزي القومي السوداين(، 
والزي النسائي السوداين الشهري بالتوب السوداين، وهذا الزي بنوعيه )رجايل – نسائي( مستمد من 

http//.www .Sudaress.Com/aLrakoba1278  )2011/8/23( موقع سو دراس )1(
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الثقافة اإلسالمية والرتاث العريب القديم ممزوج بالرتاث اإلفريقي، هذا الزي أصبح ينترش انتشاًرا 
القرن اإلفريقي، وبعض الدول اإلسالمية يف وسط  واسًعا يف معظم الدول اإلفريقية خاصة دول 

وغرب إفريقيا مثل تشاد ومايل والنيجر ومروتانيافة .

توصل  التحليل  وبعد  السابقة  والدراسات  البحث  أدبيات  عىل  اإلطالع  خالل  من  ختاًما 
البحث لعدد من النتائج والتوصيات يمكن إمجاهلا فيام ييل:

أواًل: أهم النتائج:

باملوقع  تتميز  التي  واألفريقية  العربية  الدول  أهم  من  السودان  الطبيعة  الظروف  جعلت   -1
االسرتاتيجي احلاكم بني البالد العربية والفريقية.

2- يتميز السودان بموارد طبيعية وبرشية جيدة ) غري مستغلة( يمكن أن تسهم يف إنشاء مشاريع 
تكاملية فاعلة. 

3- اخلصائص الثقافية للشعب السوداين تتميز بثنائية املشارب )أفريقية-عربية( جتعل منه قاسم 
مشرتك بني األمتني العربية واإلفريقية.

جتد  مشرتكة  أمة  منه  جيعل  الذي  األمر  اإلفريقي  العريب  لإلنصهار  نموذج  السودان  يعترب   -4
االحرتام والقبول بني األمتني العربية واألفريقية.

5- الشخصية السودانية بام لدهيا من صفات جيدة مثل حسن اخللق وطيب املعرش واالستعداد 
الفطري لقبول اآلخر جتعل منها شخصة حمورية بني األفارقة والعرب.

6- الثقافة السودانية هي ثقافة هجني بني الثقافة العربية واألفريقية األمر الذي مكنها من أن جتد 
مساحة واسعة االنتشار يف أفريقيا خاصة يف رشق وغرب إفريقيا.

  ثانًيا:  أهم التوصيات:

1 - جيب عىل الدول اإلفريقية والعربية االستفادة من موقع السودان احلاكم يف مد جسور التواصل 
والتالقي بينهام.

2- عىل الدول اإلفريقية والعربية البحث عن إمكانية التكامل االقتصادي واالجتامعي واألمني 
واالسرتاتيجي إنطالًقا من السودان باعتبارة مهزة الوصل بني الدول اإلفريقية والعربية.
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3- يتميز السودان بالعديد من املوارد الطبيعية والبرشية جيب استثامرها يف إطار مشاريع التكامل 
العريب األفريقي.

4- جيب اإلهتامم بالثقافة السودانية بإعتيارها أهم مداخل التواصل العريب اإلفريقي.

أهم املصادرو املراجع حسب ترتيبها يف البحث 

أوال: املصادر العربية

العدد  العربية  اجلغرافية  املجلة   ، الفريقي  القرن  يف  العالقات  ومستقبل  حارض  )2011م(  كوزي  عيل  سعيد   -1
57اجلزء األول ،تصدر عن اجلمعية اجلغرافية املرصية العربية ، القاهرة ص387.

احلزام  منطقة  واالستقراريف  عواماللتنمية  من  كعامل  االقليم  يف  اإلندماج  الصديق)2001م(  عبداهلادي   -  2
السوداين، كتاب السودان ودول اجلواروعومل االستفراروالتنمية مؤمترأركويت)13( صص309-322 إعداد 

وتفديم الطيب أمحد املصطفي حيلتي، مطبعة جامعة اخلرطوم.

للدراسات  الباحث  جملة  بالسودان،  التنمية  يف  الوطنية  السياسات  دور  )2013م(  احلسن  حممد  الرمحن  3-عبد 
اآلكاديمية العدد )13( اجلزائر.ص115

4-- يارس عبد املحمود حامد التهامي )بدون تاريخ( كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة البحر األمحر

5- صالح الدين الشامي)1972( السودان دارسة جغرافية، منشاة املعارف، االسكندرية، مرص. 24

6- وزارة الزراعة االحتادية )2015( التقرير السنوي، قسم إدارة األمن والغابات، اخلرطوم.

7-وزارة الصناعة )2016( السودان أرض الفرص الصناعية الواعدة، ملتقي التصنيع واالبتكار، اخلرطوم.

8- فخرالدين أمحد عبد اهلل حممد )2013( استخدام نظام املعلومات اجلغرافية لدارسة خصائص وتركيبة السودان، 
دور  )2013م(  احلسن  حممد  الرمحن  عبد  و  جيوتونيش8-2013/4/12مص11،  السابع  العاملي  املؤمتر 

السياسات الوطنية يف التنمية بالسودان، جملة الباحث للدراسات اآلكاديمية العدد )13( اجلزائر، ص117

9 - أيمن السعيد شبانة )2005م( الدولة القائدة ودورها يف التكامل اإلقليمي عىل ضوء جتربتي السادك واإلجياد، 
كتاب أعامل املؤمتر الدويل للشباب الباحثني يف الشؤون االفريقية، معهد البحوث و الدراسات االفريقيةص 103

10 - كامل إدريس )2016( السودان 2025 تقديم الشاعر وحلم املستقبل، دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع، 
القاهرة ص27
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املحددة،  للعملة  السودان  والتعايش، رشكة  التامزج  نموذج  السودان  قبائل  تاريخ(  آدم )بدون  اهلل  11- أمحد عبد 
اخلرطوم ص ص13-12

والتوزيع،  للنرش  عزة  دار  واملكونات،  اجلذور  السودانية.  الشخصية  الطالب)2014(  العزيز  عبد  حممد   -  12  
اخلرطوم ص ص98-97

13 - سيد حامد حريز)2017( اهلوية والوحدة الوطنية يف السودان -جدلية الثقافة والسياسة، الدار العاملية للنرش 
والتوزيع ص 65

14 - عبد الباقي دفع اهلل أمحد)2008( مالمح الشخصية السودانية. مكونات ومالمح الشخصية السودانية، سلسلة 
قضايا سودانية للتعايش، منرب ثقايف وفكري ص 4

ثانًيا: املصادر األجنبية

1- UNEP (2007) Sudan Post confect Environmental Assessment UNEP Nairobi, Kenya.

 2- FAO (2005) Aqua stat Information System on Water and Agriculture, Sudan 
Country Profile.

ثالًثا: الشيكة العنكبوتية

www.http//:.cia.gov/library/publication/The world Fact Book1-   

https://www.google.com/search?q :2 - خريطة السودان

3 - قناة اجلزيرة، برنامج امللف:

www.http//:.aLgazeera.net/proqrame the File 2010/1216

https://www.google.com/search?sxsrf     4 - خريطة موقع السودان بالنسبة للعامل العريب

5- رانيا األمني   )2017/4/10( موقع السودان يف اسرتاتيجية الواليات املتحدة

https://www.aLniLin.Com 12859905.htm

6-  موقع:

 (RT)     https://arabic.rt.com/news/23273

http//.www .Sudaress.Com/aLrakoba1278  (23/8/2011)                   7- موقع سو دراس



30

السياحة مبنطقة أم درمان يف السودان 

 مجلة الدراسات اإلفريقية والعربية

السياحة مبنطقة أم درمان يف السودان 

حنو رؤية مستقبلية لتجسري التكامل السياحي بني الدول االفريقية والعربية

إعداد/ بدور ادريس أحمد فضل الله:

ُأستاذ اجلغرافيا اإلقتصادية املساعد

بكلية الرتبية - جامعة الزعيم األزهري

مستخلص الدراسة

اجلغرايف  وتوزيعها  الفعلية  السياحية  اإلمكانات  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  هتدف 
التعرف عىل  بمنطقة ام درمان ورسم خريطة سياحية للمنطقة. كذلك هتدف الدراسة اىل 
معّوقات التنمية السياحية للمنطقة. شملت اهداف الدراسة كذلك إعداد تصور وتصميم 
نموذج مرجعي خاص و توضيح الطرق املمكنة لتطوير أماكن التنزه باملنطقة الجياد منظقة 
جاذبة للسياح من داخل الدولة ومن العامل العريب واالفريقي. إعتمدت هذه الدراسة عىل 
إعتمدت  االستداليل.  و  االستقرائي  بمنهجيه  املتكامل،  اجلغرايف  البنائي  املنهج  استخدام 
الباحثة عىل ُأسلوب املالحظة و الزيارات امليدانية واملقابالت التلفونية مع املسؤولني يف وزارة 
السياحة واحلياة الربية يف مكتب أمدرمان كمصادر اولية جلمع املعلومات. كام اعتمدت عىل 
التقارير والدوريات و املراجع والدراسات السابقة كمصادر ثانوية للمعلومات. تم حتليل 
املعلومات  نظم  برنامج  إستخدام  إىل  إضافًة  اإلحصائية،  اجلداول  باستخدام  املعلومات 
اجلغرافية Arc GISِ يف صنع بعض اخلرائط لتوضيح نمط التوزيع املكاين للحدائق العامة 
واملنتزهات باملنطقة. توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها توافر اإلمكانات والسياحية 
توصيات  شملت  االستغالل.  من  املطلوب  املستوى  إىل  تصل  مل  ا  أهنهَّ إال  الدراسة  بمنظقة 
الدراسة حث املسؤولني عىل وضع تنمية وتطوير األنشطة والسياحية عىل سلم األولويات 
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كام  السياح.  جلذب  النيل  بشاطئ  الدراسة  بمنطقة  واخلدمات  التحتية  بالبنى  االهتامم  و 
اوصت باإلهتامم باجلانب اإلعالمي ونرش الوعي السياحي بني السكان. 

Tourism in the Omdurman Area in Sudan: Toward a futuristic vision 
to bridge tourism integration between African and Arab countries

Abstract 

This study aims to identify the potentials and the geographical 
distribution of tourism in Omdurman Area. One of the study 
goals is to create a tourist map of Omdurman Area. The study also 
aims to identify obstacles to tourism development in the area. The 
objectives of the includes building a reference model of tourism 
thatin Omdurman. Additionally، the study explains the possibilities 
of developing tourism sites in the area to attract local residences 
and tourists from the African and the Arab world. Guided by the 
Integrated Geographical Constructivist Approach، the study used 
both inductive and deductive methodology. The researcher used 
observation، field visits، and direct telephone interviews with officials 
of the Ministry of Tourism and Wildlife in Omdurman office as 
primary sources of information. The study depended on reports، 
periodicals، references and previous studies as secondary sources of 
information. The data was analyzed using statistical tables، in addition 
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to using Arc GIS software in creating maps to illustrate the spatial 
distribution pattern of recreation centers and public parks in the area. 
The study found that the potentials of tourism in Omdurman Area are 
promising، however، little efforts were made to utilize these untapped 
resources. The study recommended that the government should set 
developing tourism in the area as a priority، and to takes the initiative to 
develop the infrastructure and services in the Omdurman، specifically 
at   the beach alongside the Nile River in order to attract tourists. The 
paper recommend that the Ministry of Tourism and Wildlife should 
invest on promoting tourism activities through the media to raise 
awareness around tourist among the local residence.

مقدمة:

» السياحة واحدة من أهم جماالت ومظاهر التفاعل بني االنسان والبيئة؛ بل و أصبحت 
منذ منتصف القرن العرشين من أهم النشاطات البرشية، و أكثرها أثًرا عىل سطح االرض 

احلضاري و الطبيعي.

البلدان  يف  خاصًة  اجلغرافيني،  اهتاممات  أكثر  من  السياحة،  دراسة  أصبحت  »وهلذا 
وتنفق  عليها  ترصف  التي  األموال  ناحية  من  السياحة،  أمهية  فيها  تأكدت  التي  الصناعية 
فيها، وعدد املشاركني يف ممارستها من مواطني تلك الدول «، » أما يف الدول النامية عموًما 
فقد كان االهتامم بالسياحة حمدوًدا، »وقد كان الفقر أو تدين مستوى الدخل الشائع يف تلك 
اآلثار  من  واخلوف  ومرافق،  وجتهيزات  طرق  من  األساسية  البنيات  توفر  وعدم  البلدان، 
عدم  أسباب  من  كلها  كانت  االسالمية(  البلدان  يف  )خاصة  للسياحة  السالبة   االجتامعية 

االهتامم الكبري بالسياحة الدولية أو الرغبة يف استضافتها«.
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للنهوض  مهاًم  عاماًل  تصبح   أن  النامية،  البلدان  يف  السياحية  للتنمية  يمكن  ولكن 
باالقتصاد الوطني، ويف السودان خاصًة يمكن أن تشكل السياحة عاماًل حمورًيا ورافعة  
مقومات  متلك  التي  النامية  الدول  أحد  فالسودان   « البالد،  اقتصاد  تطوير  يف  أساسية 
من  عاملًيا  األوىل  العرش  الدول  ضمن  تضعه  بحيث  متعددة،  وحضارية  طبيعية  سياحية 
حيث املوارد السياحية، حسب خرباء منظمة السياحة العاملية، ولكنه حيتاج إىل بذل جهود 
كبرية لتطوير هذه املوارد وحتويلها إىل منتجات سياحية متكاملة؛ ليصبح أيًضا من الدول 
العرش األوىل يف استقبال السياحة« ، لذا تظهر رضورة االهتامم بتنمية  و تطوير إمكانات 
القومية بصورة خاصة؛ لكي يصبح هلا  العاصمة  بالسودان بصورة عامة، ويف  السياحة  

الدور الفعال يف التنمية بكافة أنواعها. 

مشكلة الدراسة: 

تتوفر بمنطقة أم درمان يف والية اخلرطوم إمكانات سياحية كبرية، إالّ أنهَّ مستوى ممارسة 
األنشطة السياحية باملنطقة، الزال دون املستوى املطلوب، ومن هنا يمكن صياغة مشكلة 

الدراسة يف السؤال الرئيس التايل: 

املوارد  حجم  مع  درمان،  أم  بمنطقة  الفعيل  السياحي  النشاط  حجم  يتناسب  ال  ملاذا 
واإلمكانات السياحية التي حتظى هبا املنطقة ؟

ومن هذا السؤال تتفرع األسئلة اآلتية: 

1/ هل تتوفر بمنطقة أم درمان إمكانات سياحية تؤهلها لتحقيق نشاط سياحي أكرب مما هو 
واقع حالًيا ؟

2/ ما أهم املشكالت التي تعيق االستغالل األمثل هلذه اإلمكانات السياحية باملنطقة ؟

فروض الدراسة:

تنطلق الدراسة أيًضا من عدد من االفرتاضات من أمهها: 



34

السياحة مبنطقة أم درمان يف السودان 

 مجلة الدراسات اإلفريقية والعربية

1 / يوجد قصور يف استغالل اإلمكانات السياحية يف منطقة أم درمان بام ال يتناسب مع ما 
حتظى به املنطقة من موارد سياحية كبرية.

2 / يوجد قصور وتدين يف اخلدمات املساعدة والبنى التحتية باملنطقة يعيق تطوير النشاطات 
السياحية وحتقيق تنمية سياحية مستدامة بمنطقة أم درمان.

أهمية الدراسة:

تنبع أمهيه الدراسة من اآليت: 

1/ إنهَّ السياحة مل تعد نزهه فقط ؛ بل هي متثل مورد اقتصادي هام للدول واجياد فرص عمل 
لألفراد.

املرافق  وكافة  بالطرق  والعناية  ونظافتها،  املدن  جتميل  إيل  بالسياحة  االهتامم  يؤدي   /2
البيئة  للسكان، وإىل محاية  املستوى االجتامعي واحلضاري  إىل رفع  يؤدي  مما  األخرى، 

من التلوث.

لتقوم كل  الدول األفريقية والعربية  السياحة إىل تكامل األدوار بني  3 / يمكن أن تؤدي 
دولة بسد الفجوة السياحية كل حسب طبيعة اجلواذب السياحية املوجودة به.

أهداف الدراسة:

      تتمثل األهداف الرئيسة للدراسة يف التايل: 

1 / التعرف عىل املقومات الطبيعية والبرشية للسياحة بمنطقة أم درمان. 

2 /  التعرف عىل معوقات التنمية السياحية  بمنطقة أم درمان.

3/ عىل ضوء نتائج الدراسة تسعى الباحثة إلعداد تصور و تصميم نموذج مرجعي خاص،    

   حماولًة منها ملعاجلة املعوقات، ولتوضيح الطرق املمكنة، لتطوير أماكن التنزه بمنطقة 

    الدراسة ؛ لتصبح جاذبة للسياحة الداخلية والدولية.
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4 / اجياد منطقة سياحية تستفيد من خدماهتا الدول األفريقية والعربية، يف دولة أقرب إىل 
تقاليدهم وعاداهتم وبكلفة أقل.

5 / رسم خريطة مستقبلية للسياحية بمنطقة أم درمان.

أسباب اختيار املوضوع:

هنالك العديد من األسباب التي دعت الباحثة الختيار هذا املوضوع ويمكن تلخيصها يف: 

1/  قلة الدراسات األكاديمية التي تناولت موضوع السياحة يف  منطقة أم درمان، وخاصًة 
اجلغرافية.

2/  تفعيل دور السياحة   للمسامهة يف التطور املكاين ويف التنمية االقتصادية، وخاصة يف 
توسع سوق العمل واستيعاب األيدي العاملة، واملساعدة يف حل مشكلة البطالة وتقليل 

الفقر بمنطقة الدراسة.

منطقة  يف  والرتفيهية  السياحية  األماكن  تطوير  و  السياحة،  مشاكل  حل  يف  املسامهة   /3
الدراسة، من خالل مساعدة وحث املسئولني عىل وضع سياسات حلل املشاكللتطوير 

السياحة.

احلدود املكانية للبحث:

تغطي الدراسة منطقة أم درمان اإلدارية؛ وهي إحدى الوحدات اإلدارية الرئيسة التي 
الثامنية عرش)  السودان  احدى واليات  اخلرطوم هي  اخلرطوم، ووالية  منها والية  تتكون 
منطقة  تضم  للسودان  القومية  العاصمة  الكربى  اخلرطوم  ومنطقة   )1( رقم  شكل  أنظر 
بدة)  أم  أم درمان وحملية كرري وحملية  الدراسة وبدورها تضم ثالثة حمليات  وهي حملية 

أنظر شكل رقم )2(.
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شكل رقم )1(

منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة بصورة عامة املنهج البنائي اجلغرايف املتكامل، بمنهجيه االستقرائي 
و االستداليل، مع الرتكيز بصفة خاصة عىل استخدام األساليب التالية: 

1 - األصويل: ويركز عىل دراسة املقومات الطبيعية والبرشية، التي تؤثر يف صناعة وأنشطة 
السياحة بمنطقة الدراسة، كاملوقع، املناخ، السطح، أعداد السكان وتوزيعهم وعاداهتم 

وثقافتهم ومنشآهتم السياحية وغريها. 

2 - اإلقليمي: يركز عىل توضيح االطار االقليمي للسياحة، كالتوزيع اجلغرايف للمنشآت 
السياحية واجلواذب الرتوحيية يف منطقة الدراسة، ومدى ارتباطها بعنارص البيئة الطبيعية 

والبرشية.

3-  التحلييل اإلحصائي: وذلك لتلخيص وتنظيم ووصف وحتليل البيانات وتفسريها.
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4-  ولقد استفادت الباحثة من تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية، يف عرض و حتليل التوزيع 
اخلاصة  اخلرط  بعض  رسم  خالل  من  باملنطقة  والرتوحيية  السياحية  للموارد  املكاين 

بالتوزيع املكاين لألماكن الرتوحيية بمنطقة الدراسة.

مصادر جمع املعلومات:

تستعني الدراسة بعدد من املصادر يف استيفاء املعلومات والبيانات املطلوبة، وذلك عىل 
النحو التايل: 

1/ املصادر األولية: 

أ/ الزيارة امليدانية لبعض أماكن التنزه والسياحة باملنطقة.

ب/ اللقاءات واالتصاالت اهلاتفية واإللكرتونية املبارشة ببعض املسئولني وصناع 
القرار.

2/ املصادر الثانوية: 

أ/ الكتب واملراجع ذات الصلة باملوضوع

ب/ بعض التقارير واخلطط بمكاتب الدولة. 

ج /الرسائل والبحوث التي تدور حول املوضوع.

د / الدوريات واملجالت وأوراق العمل و املؤمترات.

مصطلحات الدراسة:

1/ التنزه: ويقصد به اخلروج الستغالل وقت الفراغ خارج املنزل لفرتة أقل من 24 ساعة.

2/ السياحة: ويقصد هبا اخلروج الستغالل وقت الفراغ ملدة تزيد عن 24 ساعة، وتنقسم 
الداخلية، وخارج  السياحة إىل قسمني: اخلروج داخل حدود الدولة وتسمى السياحة 

حدود الدولة وتسمى بالسياحة اخلارجية.
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الدراسات السابقة: 

من الدراسات التي تناولت السياحة بدولة السودان:

) أ ( الرسائل اجلامعية:

1/ دراسة الرشيد )2003( بعنوان: معوقات السياحة يف منطقة جبل مرة.

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل مشاكل السياحة يف منطقة جبل مرة ودراسة 
أساسية  رؤية  الدراسة  هذه  وضعت  وقد  باملنطقة،  للسياحة  اجلغرافية  املقومات 

ألهم املشاكل التي تواجه السياحة، إال أهنا كانت خاصة بمنطقة جبل مرة.

2/ دراسة عثامن ) 2006 ( بعنوان: دور العالقات العامة يف الرتويج للسياحة بالسودان.

أمهية  بيان  ثم  ومن  بالسودان،  السياحية  املناطق  عىل  للتعرف  الدراسة  هدفت 
التي  واألشكال  الوسائل  عىل  والتعرف  وخارجه،  السودان  داخل  السياحة 
الداخيل واخلارجي للسياحة، فتحدثت  الرتويج  العامة يف  العالقات  تستخدمها 

الدراسة عن السياحة بالسودان بصورة عامة مع الرتكيز عىل الرتويج السياحي.

3/ دراسة أبو زيد ) 2008 ( بعنوان: أشكال السياحة الداخلية يف السودان والعوامل 
املؤثرة يف الطلب السياحي يف السودان.

الدراسة  وكانت  السودانية،  السياحة  توجهات  وحتديد  ملعرفة  الدراسة  هدفت 
لدولة السودان بصورة عامة.

4/ دراسة الزبري )2008 ( بعنوان: السياحة الدولية يف السودان.

السياحة  واقع  وتقييم  السياحية،  السودان  امكانيات  معرفة  اىل  الدراسة  هدفت 
الدولية يف السودان ومقوماهتا وامكانية تطويرها،بينت الدراسة أن السودان أحد 
الدول النامية التي تشهد تطوًرا ملموًسا يف حركة السياحة الدولية رغم ضعفها 

مقارنة بالدول األخرى.
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السودان  التنمية االقتصادية يف  السياحة يف  بعنوان: دور   ) 5/ دراسة خليفة ) 2008 
التحديات والرؤى املستقبلية.

دفت الدراسة إىل معرفة السياحة يف السودان ومدى مسامهتها يف الدخل القومي، 
وضعت  الدراسة  هذه  أن  فنجد  السياحة،  قطاع  تواجه  التي  التحديات  ومعرفة 
رؤية اساسية للسياحة بالسودان وأهم عنارص اجلذب واملعوقات ولكنها حتدثت 

عن السودان بصورة عامة.

6/ دراسة حممد خري ) 2009 ( بعنوان: كفاءة األنشطة الرتوحيية واحلدائق العامة يف 
اخلرطوم الكربى 

خاصًة  العامة  واحلدائق  عامة  الرتويح  مواقع  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
وتوزيعها اجلغرايف يف منطقة اخلرطوم الكربى، نجد أن الدراسة تناولت األماكن 
أولت  ولكنها  الرتويح،  تواجه  التي  املشاكل  وأهم  اخلرطوم  بمنطقة  الرتوحيية 
اهتامم خاص للحدائق واملنتزهات اخلاصة دون غريها من أماكن الرتويح األخرى 

املتوفرة باملنطقة.

7/ دراسة التجاين ) 2010 ( دور التلفزيون يف الرتويج السياحي يف السودان.

السودان  دولة  هبا  تتمتع  التي  السياحية  اجلوانب  عىل  للتعرف  للدراسة  هدفت 
لإلعالم  أن  من  االستفادة  يمكن  الدراسة  فمن  به،  للسياحه  الرتويج  وكفاية 
دور كبري يف عملية اجلذب السياحي، والبد من االهتامم به ووضع رؤية لتخطي 
عىل  الدراسة  اهتامم  اقتصار  يالحظ  ولكن  الدراسة،  وضحتها  التي  العقبات 
اإلعالم املرئي التلفزيوين فقط، مما يتطلب عمل دراسات شمولية لدور االعالم 

بمختلف أشكاله وأنواعه يف عملية التنمية والتطوير السياحي.

) ب ( أوراق عمل علمية قدمت يف مؤمترات وورش عمل:

يف  عرش  الثاين  أركويت  مؤمتر  وتوصيات  دراسات   )  1997  ( حيايت  مجع   /1
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كتاب بعنوان » السياحة يف السودان  »، حيث قدمت يف املؤمتر ست عرشة ورقة 
تضمنت كل واحدة منها ستة حماور هي: تنمية وتأهيل وتطوير املوارد السياحية 
السياحي  واالعالم  واآلثار،  والثقافة،  والرتاث  البيئية،  والسياحة  بالسودان، 
والتسويق، واألمن السياحي. أوضح الكتاب أن السودان غني باملوارد السياحية، 
التنمية االقتصادية  املرتبطة بقضايا  العقبات أمها  السياحة كثري من  ولكن تواجه 

بالسودان.

2/ دراسة حممد ) 2008 ( بعنوان: أثر السياحة يف تنمية املجتمعات املحلية.

وعرض  واعدة،  حديثة  كصناعة  السودان  يف  السياحة  صناعة  الدراسة  تناولت 
جتربة مرشوع إيامن السياحي يف منطقة البحر األمحر وآثاره التنموية عىل السكان.

السياحي يف  السياحية وآفاق االستثامر  اجلواذب  بعنوان:   )  2012 ( 3/ دراسة حممد 
السودان.

قيام  وإمكانية  السودان  ثراء  وبينت  بالسودان  السياحة  أمهية  الورقة عن  حتدثت 
صناعة سياحية ممتازة، إذ أن السودان يمتاز بالتعدد والتنوع الطبيعي والبرشي، 

كذلك هناك كثري من العوامل التي تشجع عىل االستثامر السياحي بالسودان.

منها  الباحثة  استفادت  فقد  السابقة  الدراسات  بعض  عىل  االطالع  خالل  من 
املناهج  بعض  ومناسبة  فائدة  عىل  وقفت  كام  للدراسة،  النظرية  اخللفية  اثراء  يف 
الدراسة، ولكن هنالك بعض املالحظات أمهها: ميل هذه  واألساليب ملوضوع 
الدراسات الواضح، وخاصة اجلغرافية منها، إىل اجلانب الرسدي الوصفي وحرص 
املوارد واإلمكانيات السياحية ومشكالت ومعوقات استغالهلا، دون اهتامم كبري 
بالتخطيط السياحي الذي ترك لالقتصاديني بصورة شبه كاملة، وكام يقول قيتز » 
قد اهتم املخططون السياحيون بالدرجة األوىل ولفرتة طويلة بتنمية وتعظيم الربح 
والعائد االقتصادي لالستثامر السياحي، وقد تطورت مؤخًرا النظرة إىل التخطيط 
االجتامعية  واملردودات  باألبعاد  واهتامًما  شمولية  أكثر  صار  بحيث  السياحي، 
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فمن   .« والرتوحيية  السياحية  والنشاطات  واملرشوعات  لالستثامرات  والبيئية، 
البعد  عىل  أيًضا  الرتكيز  خالل  من   – للجغرافيني  يمكن  أنه  الباحثة  ترى  ذلك 
املكاين – اإلسهام بفاعلية يف توسيع وتطوير شمولية التخطيط السياحي وإدماجه 
يف وشائج وسياق التخطيط للتنمية الشاملة، فنجد أن القطاع السياحي يف معظم 
 « واالجتامعي  االقتصادي  للتخطيط  عليا  أولوية  مازال اليعطي  النامية،  الدول 

.

املقومات السياحية وأنواعها مبنطقة الدراسة 

متهيد:

تتبنى مجهورية  السودان  نظام احلكم الفدرايل االحتادي، ويقسم السودان إىل ثامن   
عرشة  والية، وتقسم كل والية إىل عدد من املناطق اإلدارية تسمى باملحليات،ومتثل مدينة 
اخلرطوم الكربي، العاصمة القومية للبالد، وتقسم والية اخلرطوم إىل ثالث مناطق إدارية، 
من بينها منطقة الدراسة، وهي منطقة أم درمان، وسوف يتم الرتكيز عىل التعريف بمنطقة 

أم درمان وحتليل اجلغرافيا السياحية للمنطقة.

املوقع واملساحة:

تقع منطقة أم درمان عىل الضّفة الغربية للنيل األبيض، وهنر النيل  بني  خطي طول-33 
ن مدينة  أم درمان،  32ْ و-37ْ 31 رشًقا ودائريت عرض-11 ْ 15  و -40ْ 16 شامالً، وتكوِّ
حارضة املنطقة، مع مدينتي اخلرطوم واخلرطوم بحري ما يسمى بالعاصمة املثلثة للسودان.

وتضم منطقة  أم درمان اإلدارية ثالث حمليات وهي: 
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شكل رقم )2( لتوضيح حمليات منطقة أم درمان ضمن حمليات والية اخلرطوم

www.sudacon.net :املصدر

1 / حملية أم درمان:  وتقع عىل الضفاف الغربية للنيل األبيض وهنر النيل، حيدها من الشامل 
حملية كرري، ومن الغرب حملية أم بدة، ومن اجلنوب الغريب والية شامل كردفان، ومتتد 
حتى حدود الوالية من الناحية اجلنوبية عند حدود والية النيل األبيض )شكل رقم  2(.

تبلغ مساحة املحلية حوايل 895 كيلو مرًتا مربًعا، ويبلغ عدد سكاهنا 513088  نسمة 
)تعداد السكان اخلامس 2008 م(، بكثافة سكانية عالية تبلغ 573 نسمة يف الكيلو مرت 

املربع، وتتكون املحلية من  عرش وحدات إدارية وهي: 

املركزي،  السوق  وحدة  الكبري،  السوق  وحدة  العرب،  حي  وحدة  ودنوباوي،  وحدة 
وحدة السوق الشعبي، وحدة الصناعات، وحدة املوردة، وحدة أبو عنجة، وحدة أبو 

سعد، وحدة الريف اجلنويب.

2 / حملية أم بدة:  حتدها غرًبا والية شامل كردفان، ورشًقا حملية أم درمان، وشامالً واليتي 
هنر النيل والشاملية  )شكل رقم 2(، تبلغ مساحة املحلية حوايل 2695 كيلو مرًتا مربًعا، 
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م(،   2008 اخلامس  السكان  )تعداد  نسمة   988163 حوايل  املحلية  سكان  عدد  بلغ 
بكثافة سكانية عامة مرتفعة تبلغ 367 نسمة يف الكيلومرت املربع.

تتكون املحلية من عرش وحدات إدارية وهي: 

وحدة رشق األمري، وحدة غرب األمري، وحدة رشق البقعة، وحدة غرب البقعة، وحدة 
وحدة  ليبيا،  سوق  وحدة  الغريب،  الريف  وحدة  السالم،  جنوب  وحدة  السالم،  شامل 

سوق أبوزيد، وحدة سوق املاشية.

النيل، ومن  النيل، و حيدها من الشامل والية هنر  3 / حملية كرري: تقع املحلية غرب هنر 
مساحة  تبلغ   ،)2 رقم  )شكل  درمان  أم  حملية  اجلنوب  جهة  ومن  بدة  أم  حملية  الغرب 
املحلية حوايل 4646 كيلومرًتا مربًعا، بلغ عدد سكان املحلية حوايل 714079 نسمة 
يف  نسمة   154 حوايل  تبلغ  عامة  سكانية  بكثافة  2008م(  اخلامس  السكان  )تعداد 

الكيلومرت املربع.

تشمل املحلية أربع وحدات إدارية رئيسية وهي: 

وحدة الثورة، وحدة كرري، وحدة الريف الشاميل، ووحدة الفتح.

وتقع وحدة الثورة متامخة ملحلية أم درمان وأم بدة من الناحية اجلنوبية الغربية، وتتميز 
بأهنا تعترب نواة القطاع احلرضي ملحلية كرري.

يبلغ امجايل عدد السكان بمنطقة أم درمان 2215330 نسمة )حسب اإلحصاء السكاين 
عدد  امجايل  يتجاوز  حيث  كبري،  سكاين  تركز  ذات  تعترب  بذلك  وهي  2008م(،  لعام 
السكان يف بعض الدول، كام تغطي املنطقة مساحة كبرية تبلغ 8236  كيلومرًتا مربًعا، 

وكثافة سكانية تبلغ 269 نسمة يف الكيلومرت املربع.

السياحية  اجلواذب  فيها  تنعدم  أن  يتوقع  ال  والسكاين  املساحي  احلجم  هبذا  منطقة   
والرتوحيية أو يقل فيها الطلب عىل السياحة والرتويح.



44

السياحة مبنطقة أم درمان يف السودان 

 مجلة الدراسات اإلفريقية والعربية

الطبيعية  السياحية،  واملقومات  املوارد  من  بالكثري  تزخر  درمان،  أم  منطقة  أنهَّ  احلقيقة 
والبرشية؛ مما يؤهلها للرقي إىل مستوي سياحي  أكرب وأفضل مما هو متاح حالًيا، ويتم 
الرتكيز يف هذا اجلزء، عيل التعريف باملوارد واإلمكانات السياحية للمنطقة، وتوزيعها 
وعرض  املامرسة،  والسياحية  الرتوحيية  النشاطات  بأنواع  والتعريف  وحتليلها،  املكاين  
املوارد  هذه  لكل  الكامل  االستغالل  تعيق  التي  واملعوقات  املشكالت  أهم  ومناقشة 
واملقومات السياحية بمنطقة الدراسة، وتقييم اجلهود املبذولة يف جمال التنمية السياحية 

باملنطقة.

 املقومات الطبيعية املؤثرة يف السياحة والترويح مبنطقة أم درمان

املوقع: 

أدبيات  تؤكد  كام   - واملعروف  النيل،  لنهر  الغربية  الضفة  عىل  درمان  أم  منطقة  تقع 
السياحة والرتويح - أن األهنار تعترب من اجلواذب الرتوحيية والسياحية املهة، ويمثل النهر 
عامل جذب رئيس لعدد كبري من املرتادين،  كمنظر طبيعي أوالً، باإلضافة لألنشطة البرشية 
والقوارب  املاء،  عىل  والتزلج  السباحة  مثل  رياضية  أنشطة  من  عليه  تقوم  أن  يمكن  التي 
والنقل  بالبواخر  النيلية  السياحية  والرحالت  األسامك،  وصيد  الرشاعية،  وغري  الرشاعية 
النهري، باإلضافة للمنتزهات واملحال التجارية والرتفيهية واحلدائق العامة، التي تقام عىل 
ضفتيه وشاطئيه. هذا املوقع النييل وفر فرًصا تروحيية كبرية لعدد كبري من  طالبي الرتويح 
بمنطقة الدراسة، خاصًة من خالل احلدائق واملنتزهات العامة واخلاصة، التي اقيمت عىل 
ضفة النيل، ووجود بعض اآلثار التارخيية كالطابية التي أقامتها جيوش دولة املهدية.  وتري 
الباحثة أنه حتى اآلن مل تتم االستفادة القصوى من هذا املوقع؛ ومل ُيطور استخدام شاطئ 
املنطقة  باملنطقة والزوار والسياح من خارج  املقيمني  متنفًسا تروحيًيا للسكان  ليكون  النيل 
بتطوير  التصور اخلاص  لذلك يف  الباحثة مقرتحات حمددة  الدوليني، وستعرض  والسياح 

السياحة بمنطقة الدراسة.
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الكربى،  اخلرطوم  مدينة  ضمن  درمان  أم  منطقة  وقوع  يف  يتمثل  آخر،  موقعي  جانب 
عاصمة السودان، ويف والية اخلرطوم، قلب السودان السيايس واالقتصادي واحلضاري،  
والتي يتكون جمتمعها من كل القوميات والقبائل واجلهويات والثقافات السودانية، وهذا 
مدينة  به  تتمتع  الذي  النسبي  التطور  من  تستفيد  أوالً:  أمرين،  يف  يفيدها  املميز  املوقع 
اخلرطوم الكربى، ووالية اخلرطوم عىل كافة املدن، والواليات األخرى خصوًصا يف جمال 
اخلدمات العامة، والبنيات التحتية كالطرق ومرافق املياه، والكهرباء وشبكات املواصالت، 
واالتصاالت واخلدمات األمنية والبنكية، وخدمات اإليواء )الفنادق والشقق املفروشة(...

ونحو ذلك، والتي يمكن أن تسهم يف تطوير موارد وخدمات السياحة والرتويح باملنطقة، 
كام وتستفيد من تطور السياحة والرتويح باخلرطوم الكربى ووالية اخلرطوم عامة.

العاصة  جمتمع  منه  يتكون  الذي  واجلهوي،  الثقايف  التنوع  فإن  أخرى  ناحية  من  ثانًيا: 
السياحة  يشجع  مماثلة(  بصورة  الدراسة  بمنطقة  مالحظ  أيًضا  )وهو  الكربى  اخلرطوم  
االجتامعية نسبة ملا يتميز به املجتمع السوداين عامة من ترابط، فمثلام هيرع كثري من سكان 
العاصمة إىل واليات السودان املختلفة يف األعياد واملناسبات لقضاء العطالت مع أهاليهم، 
فإن كثرًيا من أقربائهم يردون الزيارة هلم يف بعض املناسبات أيًضا، أو ينزلون عندهم عند 
قدومهم للعاصمة طلًبا للعالج أو األغراض التسويقية وغري ذلك، وموقع منطقة الدراسة 
والرتوحيية،  السياحية  بجواذهبا  للتمتع  إليها؛  الزوار  هؤالء  جذب  يف  يساعدها  أن  يمكن 
يعزز ذلك أنه رغم احلكم الفدرايل املطبق يف السودان، فام زالت العاصمة القومية اخلرطوم 
القرارات  مراكز  ومواطن  البالد،  يف  االجتامعية  باخلدمات  )نسبًيا(  أفضل  برتكز  تستأثر 
قبل  زيارهتا من  تتطلب  ما  كثرًيا  والتي  والتجارية،  واملالية  )االحتادية(،  احلكومية  اإلدارية 
هؤالء  من  كثرًيا  جتذب  أن  درمان  أم  ملنطقة  ويمكن  السودان،  أنحاء  كل  من  املراجعني 
أو  تقام هبا،  التي  املفروشة(  )الفنادق والشقق  التجارية  القادمني للسكن يف مراكز اإليواء 
السكن مع أقربائهم من سكان املنطقة، أو جذهبم الرتياد أماكن اجلذب السياحي الرتوحيي 
هبا، كاألسواق التجارية واحلدائق واملنتزهات العامة، واجلواذب الثقافية والتارخيية خالل 

فرتة إقامتهم بالعاصمة القومية.



46

السياحة مبنطقة أم درمان يف السودان 

 مجلة الدراسات اإلفريقية والعربية

وعىل مستوي آخر فإن منطقة أم درمان، تستفيد من موقعها بعاصمة السودان، فالسودان 
يشغل موقًعا اسرتاتيجًيا متميًزا يف خارطة العامل، ويمثل جرًسا ثقافًيا بني احلضارة العربية 
اإلسالمية من جانب والثقافة األفريقية من جانب آخر، كام ويمثل جرًسا جغرافًيا بني دول 
البحر املتوسط ودول وسط أفريقيا، ويتمتع السودان بموقع حموري بالنسبة حلركة الطريان 
العاملية نحو أفريقيا واحلركة العابرة من غرب أفريقيا إىل آسيا ودول الرشق األوسط وأوربا.

املناخ:

مناخها   ويتميز  الصحراوية،  شبه  املنطقة  يف  أجزائها،  معظم  يف  الدراسة  منطقة  تقع 
باملوسمية )صيف حار وشتاء دافئ(، فيبدأ فصل الشتاء يف شهر نوفمرب ويمتد حتى شهر 
درجات  وانخفاض  النسبية  الرطوبة  وقلة  السحب،  من  املنطقة  بخلو  ويتميز  مارس،  
احلرارة، فالقصوى تصل مابني 34 درجة إىل 24 درجة مئوية، أما الصغرى ترتاوح مابني 
13 درجات إىل 17 درجات مئوية، ويعترب فصل الشتاء الدافئ، من الفصول اجلاذبة للسياح 
اخلارجيني، وخاصة من الدول األوربية التي تتصف مناطقها بشدة الربودة )فنجد أن فصل 

الشتاء دافئ وجاف باإلضافة لقلة األتربة والعواصف(.

السطح: 

انكسارات  هضاب،  صحاري،  أودية،  )جبال،  املختلفة  التضاريسية  األشكال  حتظى 
وشالالت( بكثري من االعجاب من حمبي الطبيعة، و تتوفر يف منطقة أم درمان بعض من 
رحالت  فيها  تقام  فهي  الصحراوية،  شبه  درمان  أم  غرب  منطقة  فمثاًل  األشكال،  هذه 
السفاري )وهي سياحة مرتبطة بسياحة الصيد، وتقوم بتنفيذها الوكاالت املصدق هلا من 
ا جتذب إليها بعض السياح الدوليني  قبل اجلهات الرسمية، مثل وكالة بالك فريو(، كام أهنهَّ
الربية  بالصيد ومراقبة احليوانات  للتمتع  العريب؛  العرب من دول اخلليج  السياح  وخاصة 
املوجودة يف هذه الصحراء، وتنصب اخليام للتمتع باجلو املشمس الصحو وخاصة يف فصل 
أم  السبلوقة شامل  باملنطقة، منطقة شالل  التضاريسية اجلاذبة  الشتاء، كذلك من األشكال 
اهلوايات  من  عدد  لقيام  املنطقة  تصلح  إذ  النيل(  هنر  عىل  السادس  الشالل  )وهو  درمان 
أنشطة  ممارسة  يمكن  كام  باملنطقة،  املوجودة  اجلبال  عىل  التسلق  مثل  الرتوحيية  واألنشطة 
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أخرى مثل ركوب املراكب الرشاعية، والتجديف والسباحة والغطس والتزحلق عىل املاء، 
فضال عن  التمتع بمنظر الشالل وجريان املياه يف منطقة الشالل وما يكونه من مناظر مجيلة 

وخالبة خاصة ملن مل يرى مثل تلك املشاهد من قبل.

احليوان البري:

يمثل احليوان الربي جانًبا ترفيهًيا وسياحًيا مهاًم، فضاًل عن فوائدة االقتصادية للدولة، 
ونجد أن منطقة غرب أم درمان، تذخر ببعض من احليوانات الربية، كالغزالن واألرانب 
واحلبارى )جداد الوادي( وطيور القطا )السامن( الصحراوية، إضافة إيل الطيور املهاجرة 
التي تظهر باملنطقة  يف موسم األمطار، خاصة وأن السودان يعترب معرًبا مهام للطيور املهاجرة 
يف رحالهتا املوسمية العاملية بني الشامل واجلنوب؛ إذ يذكر » أن السودان يتمتع بثروة طبيعية 
فريدة من الطيور، منها ما يعيش طول املوسم داخل السودان ويتكاثر يف البحريات واجلبال 
والغابات، وبعضها عابرة مهاجرة حتلق برحلتها املوسمية بني السودان وعدة أقطار، ويقع 
قارات،  ثالث  بني  املهاجرة  الطيور  تسلكها  التي  الرئيسة  الطرق  عىل  جغرافًيا  السودان 
ويوجد بالسودان حوايل 940 فصيلة من الطيور، منها أكثر من 200 فصيلة مهاجرة قادمة 
.  فتجذب منطقة  أم درمان إليها بعض السياح سواء بغرض الصيد  من أروبا وآسيا »
أو املشاهدة، ولكن هذه املنطقة  تشهد اآلن متدًدا حرضًيا واسًعا ومتسارًعا ربام يؤثر بصورة 

خاصة عىل هذه املنطقة؛ وذلك بتهديده للحياة الفطرية هبا.

املقومات البشرية املؤثرة يف السياحة والترويح باملنطقة:

ال تكفي املوارد الطبيعية وحدها لقيام تنمية سياحية، وإنهَّام البد أن تتكامل معها موارد 
ومقومات برشية حضارية متكن املروحني والسياح من االستفادة من تلك املوارد الطبيعية، 
وحتظى منطقة الدراسة بالكثري من املوارد واملقومات البرشية،، ومن هذه اجلواذب واملقومات 
ما يتعلق بجذب السياح بصورة عامة، ومنها ما يتعلق بجذب املروحني واملتنزهني فقط من 

السكان املقيمني، ومن أبرز هذه املقومات: 
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اآلثار واملتاحف:

يوجد بمنطقة أم درمان العديد من املناطق األثرية و التارخيية، تعود إىل مراحل تارخيية 
-1885( املهدية  الدولة  عهد  إىل  يعود  وأشهرها  أحدثها  ولكن  املنطقة،  عمر  من  خمتلفة 

1898م( التي اختارت مدينة أم درمان عاصمة هلا بعد اقتحام ثوار املهدية مدينة اخلرطوم، 
إليها؛، من أهم وأشهر  التى أنشأها االستعامر، يف عام 1885،ونقلت العاصمة  العاصمة 
شاطئ  عىل  العديدة  الطوايب  املهدية،  الثورة  قائد  املهدي  رضيح  قبة  التارخيية:  اآلثار  هذه 
النيل واملمتدة من أم درمان حتى منطقة السبلوقة، بوابة عبد القيوم )التي كانت متثل مدخال 
لقلب مدينة أم درمان حيث مقر اخلليفة رأس الدولة واملؤسسات احلكومية الرئيسة وبيوت 
منزالً  وكان  درمان،  أم  سجن  للرياضة،  كدار  حالًيا  يستغل  الذي  األمانة؛  بيت  األمراء(، 
متحف  فأمهها  املتاحف  ا  أمهَّ سابًقا،  عبداهلل(  اخلليفة  )ابن  التعاييش  اهلل  عبد  الدين  لشيخ 
أبو عنجة، كام  األثرية كام يف خور  املواقع  التعاييش، كذلك هنالك بعض  اهلل  اخلليفة عبد 
توجد يف بعض املناطق آثار احلضارات القديمة كمثال آثار حضاريت نبتة ومروي يف كل من 

. الشهيناب والرسوراب غرب

األسواق الشعبية و الفلكلورية:

مدينة أم درمان من املدن املحتفظة بإرثها التارخيي التليد وفولكلورها حتى اليوم، حيث 
توجد هبا األسواق القديمة الزاخرة باملنتجات الشعبية واألناتيك واملنتجات اجللدية مثل 
»سوق أم درمان القديم«، وكذلك بعض املنتجات الفخارية وصناعة املراكب، كام يف منطقة  
أبو روف الشاطئية، كام يوجد »سوق الصاغة« يف سوق أم درمان ملنتجات الذهب والفضة، 
وهذه األسواق كلها ذات جذب تروحيي عايل للسكان املقيمني باملنطقة والزوار، خصوًصا 
السياح الدوليني والداخليني، وهنالك نوع من األسواق الشعبية للمأكوالت الشعبية مثل 
الشعبية والتي أضحت هلا شهرة   سوقي »الناقة  أوقندهار« للحوم واملشويات واألكالت 
بمنطقة  والسياحية  الرتوحيية  اجلواذب  أهم  من  جتعلها  كله   السودان  مستوى  عىل  واسعة 

الدراسة. 
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التراث الشعبي:

العاملية، نسبة ألنه  السياحية  الشعبي والفلكلور، واحًدا من أهم اجلواذب  الرتاث  يعد 
واملنتجات  املدن  أضحت  وقد  السيام  العاملي،  الثقايف  والتنوع  احلضاري  التباين  يعكس 
؛  العامل  مستوى  عىل  كبرية  بدرجة  تتشابه  املعارصة،  والفنون  والثقافة  التجارية  الصناعية 
االتصاالت.  وثورة  املعلوماتية  والثورة  للعوملة  املواكب  احلضاري  االنتشار  رسعة  بسبب 
وبذلك  السودان،  قبائل  كل  تقريًبا  تضم  إذ  الكبري،  القبيل  بالتنوع  درمان  أم  منطقة  ومتتاز 

تتنوع األعراف والعادات والتقاليد وتبًعا لذلك يتنوع هذا الرتاث ويزداد ثراًء.

 اجملتمع املضيف:

الضيوف  استقبال  يف  والبشاشة  الضيافة  بكرم  عامة  بصورة  السوداين  االنسان  يمتاز 
والغرباء، وهي سمة متأصلة يف الشعب السوداين عامة، و متثل جانب فخر وتباهي لألفراد 

والقبائل، األمر الذي يشكل رصيًدا طيبا للتنمية السياحية يف املنطقة ويف السودان عامة.

املساحات اخلضراء:

بالنسبة  الرتويح   مرافق  أهم  أحد  العامة،  احلدائق  يف  املتمثلة  اخلرضاء  املساحات  تعد 
يتطلب  ال  حيث  الدخل،  متدنية  االقتصادية  الرشحية  وخاصة  درمان،  أم  مدينة  لسكان 
ارتيادها تكاليف مادية تذكر، ولذلك تعد احلدائق و املنتزهات املفتوحة من األماكن األكثر 

جاذبية وأكثر ارتياًدا  لسكان املنطقة. 

 التوزيع املكاين لألماكن التروحيية والسياحية مبنطقة أم درمان

سيتناول هذا اجلزء تعريف مبسط لألماكن الرتوحيية والسياحية، مع اخلرط التوضيحية 
التي تبني التوزيع املكاين لبعض منها )أنظر شكل رقم )3(، ومن هذه األماكن: 

املواقع األثرية والتاريخية:

 من بني املواقع األثرية والتارخيية بمنطقة أم درمان كل من: 
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متحف بيت اخلليفة عبد اهلل التعاييش:

يقع املتحف وسط أم درمان مع جمموعة من املواقع التارخيية املهمة باملدينة )أنظر شكل 
رقم 3(، يعترب املتحف من آثار حقبة املهدية، وكان يف السابق مقًرا لسكن اخلليفة عبداهلل 
أبان فرتة هذه الدولة، وقد شيد املبنى عام 1887 م عىل يد املعامري االيطايل بيرتو، كام شيد 
اجلزء امللحق به واملكون من طابقني عام 1891 م، وقد حتول املنزل إىل متحف تارخيي عام 

. 1928 م، و حيتوي عىل العديد من املقتنيات النادرة لتلك احلقبة » 

خور أبو عنجة:

املهدية ويعترب خور  قادة دولة  أخذ اخلور اسمه من اسم محدان »ابوعنجة«، أحد أكرب 
أبوعنجة من املناطق األثرية املهمة إذ يمثل املوقع األثري باخلور العرص احلجري القديم، 
بالتنقيب  قام  بالنيل،  اخلور  ملتقى  من  مرتات  كيلو   3 بعد  عىل  األثري  املوقع   هذا  ويقع 
السودانية  اآلثار  ملصلحة  مدير  أول   ،Arkell. J. A آركل  الشهري  األثري  املوقع  هذا  يف 
يف الفرتة )1938-1944 م(، تم توسيع اخلور عند منطقة املصب املجاورة للنهر؛ لتصري 

بحرية مجيلة.

طوايب املهدية:

الطوايب مجع طابية، » وهي عبارة عن استحكامات عسكرية دفاعية وهجومية، وهي يف 
األصل بناء عسكري يف شكل خندق عميق ساتر، مبني من الطوب والطني واحلجارة، هبا 
فتحات تبعد كل فتحة عن األخرى 92 سم تقريًبا، تسمي املزاقل )كان يستخدمها القناصة 
يف جيش املهدية(، وعليها عدة أبراج للمدفعية، واشتهرت مدينة أم درمان بالطوايب، ألهنا 

كانت عاصمة للدولة املهدية.

 سجن أم درمان: 

كان منزالً يمتلكه عثامن شيخ الدين بن اخلليفة عبد اهلل التعاييش، ويستغل اآلن سجنًا 
للنساء، ومن وجهة نظر الباحثة أنهَّه يمكن إعادة االعتبار له واعتباره أحد آثار الدولة املهدية، 

وختصيصه متحًفا لرتاث الدولة املهدية؛ ليصبح من اجلواذب الرتوحيية الثقافية للمنطقة.
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البوردين«؛ وهي أول سفينة تدخل  املعامل األثرية األخرى مثل »سفينة  وهنالك بعض 
السودان يف عهد كتشنر باشا، وقامت وزارة السياحة يف عام 2010 م برتميمها و وضعتها 

كمعلم سياحي.

 وأيًضا  توجد باملنطقة بعض املتاحف احلديثة، مثل متحف املرأة، ويقع داخل جامعة 
األحفاد بأم درمان،، ويوجد أيًضا متحف إبراهيم حجازي، الذي يتميز بأنه متحف خاص 
غري حكومي، أسسه السيد إبراهيم حجازي عىل نفقته اخلاصة، واهتم به ومجع الكثري من 

املقتنيات األثرية بصورة شخصية وعرضها للجمهور.

أماكن السياحة الترفيهية:

تشكل االهتاممات الرتفيهية جزًءا ومكوًنا هاًما من النشاط الرتوحيي والسياحي، وبناًء 
عىل ذلك فإن األماكن واجلواذب الرتفيهية، سواء كانت طبيعية أو من صنع البرش، تلعب 
دوًرا كبرًيا يف اختيار املقاصد السياحية والرتوحيية، وبالتايل حتديد  وجهة احلركة السياحية، 

ومن أهم هذه األنواع  يف منطقة أم درمان ما ييل: 

شالل السبلوقة:

الواقع  اجلزء  ويدخل  درمان،  أم  شامل  كلم   80 بعد  عىل  السبلوقة  شالل  منطقة  تقع 
منها عىل الضفة الغربية من هنر النيل ضمن حدود منطقة الدراسة، تتميز املنطقة بمناظرها 
الطبيعية اخلالبة؛ والتي تتمثل يف التالل اجلرانيتية التي تالمس مياه النهر يف بعض املناطق، 
إلقامة  تصلح  طينية،  وأرايض  خمرضة  جزًرا  مكونة  اآلخر،  بعضها  يف  قليال  عنها  وتبعد 
النيل، واصطخاب  املتناثرة وسط مياه  املعسكرات والتشجري، ويشكل الشالل وصخوره 
وممارسة  للرتويح  تصلح  خمرضة  جزر  أيًضا  وبالنهر  رائًعا،   منظًرا  املياه،  وخرير  األمواج 
والتزحلق  والغطس  والسباحة  والتجديف  الرشاعية  املراكب  مثل  حوهلا،  املاء  رياضات 
عىل املاء، كام يمكن ممارسة رياضة التسلق وامليش عىل اجلبال والتالل، التي تضمها منطقة 
وهواة   الربية  احلياة  ملحبي  إضافية  تروحيية  فرًصا  أيًضا  السبلوقة  منطقة  وتتيح  السبلوقة، 
ممارسة مشاهدة ومراقبة احليوانات الربية، إذ تتوفر باملنطقة بعض األرانب الربية والغزالن، 
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كامتداد لبيئتها ووجودها يف صحراء أمدرمان الغربية، التي حتد السبلوقة من جهة الغرب،  
فضاًل عن كل ذلك توجد طابيتني من آثار الدولة املهدية باملنطقة.

الحظت الباحثة أنهَّه رغم أمهية منطقة السبلوقة كواحدة من أهم املوارد السياحية ملنطقة 
ا غري مستغلة بالصورة التي تستحقها.  أم درمان، إال أهنهَّ

شكل رقم )3( خريطة األماكن الرتوحيية  والسياحية بمنطقة أم درمان

املصدر:  من عمل الباحثة 2019 م اعتامًدا عىل هيئة املساحة السودانية

منطقة صحراء غرب أم درمان:

أم درمان حتى حدود والية شامل كردفان، وهي منطقة ذات  املنطقة غرب مدينة  تقع 
بيئة شبه صحراوية تربتها رملية وتتخللها الكثبان الرملية، يتوسط املنطقة وادي وقوز أبو 
ضلوع،  و كام هو معروف فإنهَّ األودية توفر بيئة استثنائية خاصة يف البيئة الصحراوية، إذ 
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والتنزه  اخللوية،  للرحالت  ظروًفا  توفر  التي  الشجرية  النباتات  وضفافها  جمارهيا  يف  تنمو 
لسكان املناطق املجاورة، كام توفر األودية أيًضا بيئة موائمة حلياة بعض احليوانات الربية، 
باملنطقة  وتوجد  واجلنوب،  الشامل  بني  العابرة  واملهاجرة  املتوطنة   للطيور  واسرتاحات 
الغزالن بأعداد معقولة وكذلك الثعالب، وهبا أنواع من الطيور مثل القطا واحلبارى وبعض 
أنواع العصافري، ولذلك تسمح هذه املنطقة بالصيد واملشاهدة هلذه احليوانات، كذلك هي 

جاذبة للذين حيبون ويتمتعون بأجواء الصحراء املشمسة خاصة يف موسم الشتاء. 

  احلدائق العامة واملنتزهات:

تعترب من أهم األماكن الرتوحيية، ملا هلا من أثر طيب يف رفع املستوى الصحي؛ ألهنا تعترب 
رئات يتنفس من خالهلا املجتمع احلرضي املعارص، وجمال لالستمتاع باهلواء الطلق وأشعة 
الشمس، والراحة النفسية والعصبية، كام أهنا تساهم يف تدعيم روابط اإللفة والصداقة بني 
كبرية  أمهية  العامة  واملنتزهات  احلدائق  اكتسبت  لذلك  ترتادها،  التي   واجلامعات  األفراد 
أن  »ويطلب  املدن،  احلديث، وختطيط  التخطيط احلرضي  ركائز ومكونات  وأضحت من 
خيصص هلا ما اليقل عن نسبة 10% من  مساحة أي مدينة حديثة«، رغم أنه بمنطقة الدراسة 
بحساب الباحثة حسب املساحة الكلية ملنطقة وأمدرمان ومساحة املنتزهات واحلدئق العامة 

باملنطقة، ال متثل نسبة احلدائق العامة واملنتزهات إال 2,6 % من مساحة املنطقة. 

ويمكن القول بأنهَّ منطقة أم درمان بصورة عامة تتوفر فيها عدد من امليادين والفسحات 
العامة التي يلعب هبا األطفال والشباب، ويزاولون هبا بعض أنشطتهم الرياضية، ولكن عند 
النظر بتمعن للعدد والتوزيع املكاين للحدائق العامة واملنتزهات بمنطقة الدراسة، يالحظ  
قلة املنتزهات واحلدائق العامة، وخاصة يف حمليتي كرري وأم بدة،  وهذا يعكس خلاًل كبرًيا 
يف توزيع احلدائق واملنتزهات، وتركزها يف حملية أم درمان، بالرغم مما توفر للتخطيط العمراين 
واحلرضي من فرصة ادراج مثل هذه اجلواذب الرتوحيية، عند تطوير املحليات واألطراف 
أن تطور بعض  بتنفيذ خطط اسكانية متعددة، ويمكن  أم درمان عمرانًيا؛  ملنطقة  اهلامشية 
هذه امليادين والفسحات العامة بمحليتي كرري وأم بدة عىل مراحل، إيل حدائق ومنتزهات 

لتفي بالطلب املتزايد عىل الرتويح باملحليتني واملنطقة عامة، )أنظر اجلدول رقم 1(. 
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جدول رقم )1( اخلدمات الرتوحيية بمحليات منطقة أم درمان: 

حملية ام بدةحملية كرريحملية ام درماناخلدمة
378226-فسحات )ميادين(

1-10احلدائق واملنتزهات

املصدر: ناصفة لالستثامرات اهلندسية، 2011م

ومن أهم املنتزهات بمنطقة الدراسة:

- منتزه البحرية:يقع يف حملية أم درمان بحي املالزمني عىل مساحة تبلغ 3225 مرت مربع.

- منتزه جميك الند:يقع يف حملية أم درمان يف تقاطع شارع الشنقيطي عىل مساحة 80 ألف 
مرت مربع

- منتزه أم بدة:يقع يف حملية أم بدة بالقرب من سوق ليبيا، عىل مساحة تقدر ب 15338 
مرت مربع.

- منتزه مزن بيتش:يقع يف حملية أم درمان  مع مدخل كربي الفتيحاب وتقدر مساحتهب 
15007 مرت 

ب  تقدر  مساحة  عىل  النيل  شاطئ  عىل  درمان،  أم  حملية  يف  العائيل:يقع  الريفريا  منتزه   -  
12000 مرت 

- حدائق املوردة:تقع يف حملية أم درمان حي املوردة  عىل مساحة تقدر ب 20000 مرتمربع.

- حدائق النخيل:تقع يف حملية أم درمان ومتتد من نفق الكربي اجلديد )بني مدينتي اخلرطوم 
و أم درمان( إىل حي املهندسني بمحلية أم درمان، عىل مساحة  تقدر ب 14716 مرت 

مربع.

- شارع النيل:هو رشيط مرصوف موازي لنهر النيل يبتدئ من كربي شمبات إىل ما بعد 
كربي احللفايا.
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وعموًما بالنظر هلذه احلدائق واملنتزهات يالحظ أن األماكن التي تفرض عليها رسوم 
توجد هبا عناية أكثر من التي ال رسوم عىل دخوهلا )فهذه تواجه إمهال ويتمثل ذلك يف عدم 
وجود اخلدمات سواء مقاهي أو مرافق صحية أو ألعاب لألطفال(، باستثناء منتزه الريفريا 
الذي ال تفرض رسوم عليه وتتوفر به اخلدمات؛ وذلك لوجود األماكن االستثامرية بداخله، 

من مطعم فخم جيذب ذوي الدخول املرتفعة، باإلضافة لصالة املناسبات.

 املعالم التراثية والشعبية:

من أهم املعامل الرتاثية والشعبية بمنطقة أم درمان: 

سوق أم درمان للمصنوعات الشعبية:

تعترب األسواق الشعبية والرتاثية من أهم اجلواذب السياحية، نسبة لتميزها وتفرد حمتوياهتا 
ومعروضاهتا، وذلك  بعكس األسواق احلديثة التي تتشابه بدرجة كبرية يف كل العامل.

يقع سوق أمدرمان للمصنوعات الشعبية يف منطقة وسط أم درمان، و يتكون من متاجر 
صغرية مصطفة يف أزقة ظليلة، وحيتوي عىل أنواع متنوعة من املشغوالت اليدوية و األعامل 

الفنية و التذكارية، باإلضافة إىل أعامل الفولكلور السوداين املتميزة والشهرية.

مرسى أبوروف لصناعة املراكب:

يقع بحي أبوروف عىل شاطئ النيل، ويمتاز بوجود بعض املنتجات الشعبية مثل املراكب 
اخلشبية التي اشتهرت هبا املنطقة قديام، ويالحظ أن هذه الصناعة قلت بصورة كبرية، لكن 
أصبحت هذه املنطقة تشتهر بصناعات تقليدية أخرى مثل صناعة الفخار )األزيار والقلل 

وأصيص الزهور ونباتات الزينة  و املباخر( التي تعتمد عىل الطمى النييل.

أماكن السياحة الدينية:

يتواجد باملنطقة كثري من مشايخ ودور الطرق الصوفية )املسيد(  والتي جتذب كثرًيا 
من املريدين وطالبي الرتويح، خصوًصا  الشيخ قريب اهلل بودنوباوي وقبة الشيخ دفع 
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اهلل الصائم بأم بدة، ولكن من أكثر األماكن التي جتذب السياح الدوليني خاصة األجانب 
األوربيني واألمريكيني هي مقابر محد النيل، والتي تقع غرب أم درمان، وهبا رضيح الشيخ 
محد النيل، يقيم أنصاره حلقة ذكر راتبه، ويكون ذلك كل يوم مجعة، وجتذب إليها أعداًدا 
كبريًة من السياح و املروحني، ويتبارى املتصوفة بأزيائهم امللونة واملتفردة يف عرض مهاراهتم 
باملشاركة وليس  املتميزة، ويسمح لكل احلضور  »النوبة«   ايقاعات  الذكر عىل  احلركية يف 

املشاهدة فقط.

كام حتتفل منطقة أم درمان يف ربيع األول من كل عام هجري بمولد املصطفى )](.

 أماكن الترفيه الثقافية والشبابية:

تلعب املراكز الثقافية بمنطقة أم درمان دوًرا كبرًيا يف جذب املروحني، وخاصة من فئة 
الشباب الذكور واملثقفني من اجلنسني، ولكن بصورة عامة تقل تلك التي هتتم بجانب املرأة، 
املراكز  هذه  ومتتاز  باملرأة،  اخلاصة  االحتياجات  رغم  حرصية،  نسائية  مراكز  توجد  ال  كام 

الثقافية بنشاطها اليومي واملستمر طوال العام،  ومن أهم هذه املراكز: 

املراكز الثقافية والشبابية:

هنالك العديد من املراكز الثقافية باملنطقة، احلكومية واألهلية، ومن أمهها: 

- مركز عبد الكريم مريغني الثقايف:يقع املركز يف حملية أم درمان شامل حي العمدة.

- مركز االستاذ حممود حممد طه الثقايف:يقع املركز بالثورة احلارة األوىل بمحلية كرري.

- مركز شباب أم درمان:يقع يف حي املالزمني بمحلية أم درمان.

 - مركز شباب الربيع:يقع يف حي العباسية  بمحلية أم درمان.

 - قرص الشباب واألطفال:يقع يف حي بانت بمحلية أم درمان.

 األندية الرياضية:

كام ذكر من قبل فهنالك العديد من األندية الرياضية توجد بمنطقة أم درمان ومن أمهها 
أكرباألندية الرياضية بالسودان وهي: 
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- نادي املريخ الريايض:يقع يف حي العرضة بمحلية أم درمان، تأسس عام 1927 م.

- نادي اهلالل الريايض:يقع النادي بحي العرب  بمحلية أم درمان، تأسس عام 1930م.

- نادي املوردة الريايض:يقع يف حي املوردة  بمحلية أم درمان،  تأسس عام 1925 م.

 املسارح:

من  كثري  عن  الرتويح  يف  كبري  دور  الدراسة،  منطقة  يف  املبارش  املرسحي  للنشاط  كان 
األرس السودانية، رغم ضعف اإلمكانات والتمويل التي الزمته؛ وأدت مؤخًرا إىل ضعف 
الرتفيهي والرتوحيي، خاصة مع ثورة االتصاالت  وانتشار تسجيل ونقل  وانحسار دوره 
املسارح  أهم  ومن  املشاهدين،   إىل  األخرى  الدول  ومن  الوطنية،  املرسحية  النشاطات 

املوجودة  يف منطقة  أم درمان: 

- مرسح أم درمان القومي:يقع عىل شارع النيل بحي املالزمني بمحلية أم درمان.

- مرسح أم بدة:يقع يف حملية أم بدة.

املطاعم الشعبية واحلديثة:

تلعب املطاعم و خاصة الشعبية دوًرا كبرًيا يف لفت أنظار السياح؛ ملعرفة عادات وتقاليد 
الشعوب الغذائية، توجد بمنطقة أم درمان كثري من املطاعم الشعبية واحلديثة والكافرتيات 
وحمالت الساندوتشات والعصائر التي تنترش يف الكثري من طرقات وانحاء املنطقة، ولكن 
ونالت  والسياح؛،  املروحني  قبل  من  خاص  وإقبال  كبرية  بشعبية  الشعبية  املطاعم  حتظي 
هذه املطاعم شهرة وطنية واسعة، ليس فقط يف منطقة الدراسة، مما جعلها مقصًدا للكثري 
واالستمتاع  عليها  والتعرف  زيارهتا  يف  راغبني  املنطقة  خارج  من  والوافدين  السياح  من 

بخدماهتا، من أبرز هذه املطاعم: 

من  جمموعة  يف  ويتمثل  بدة،  أم  بمحلية  ليبيا  سوق  جنوب  يقع  )قندهار(:  الناقة  سوق   -
إبل و  السودانية من  اللحوم  أطباق  به  يوجد  الصغرية، و  الشعبية و احلوانيت  املطاعم 

ضأن و أبقار،  وأبرزها املشويات.
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- سوق أبو زيد: يقع غرب أم درمان  بمحلية أم بدة، وهو سوق تباع فيه اإلبل، كام توجد به 
العديد من املأكوالت الشعبية مثل شوا اجلمر والسالت )شواء عىل مجر احلصا( واملرارة 

)معدة احليوان وكبدته امُلَتبلة( وغريها.

باإلضافة ملطاعم خاصة باألسامك، تقام يف فسحات مسورة كبرية وتقىل هبا األسامك، ومن 
أشهرها مطعم عوضية سمك بحي املوردة، وغريها من املحال العديدة التي ظهرت حديًثا 

عىل نسق مطعم عوضية أو تطويًرا لفكرهتا، وأصبحت قبلة ألعداد كبرية من املرتادين.

كام توجد بعض املطاعم احلديثة  بمنطقة الدراسة فمن أمهها: مطعم احلوش )الرسف 
السياحي(ويعترب من املطاعم احلديثة بمدينة أم درمان، ويقع  عىل شارع النيل بمحلية  أم 

درمان إىل شامل الطابية.

املعوقات التي تواجه السياحة والترويح مبنطقة أم درمان:

كام ُذِكر وُعِرض آنًفا فإنهَّ منطقة أم درمان تزخر بكثري من املقومات الطبيعية والبرشية 
التطور  من  املطلوب  املستوى  زالت  دون  ما  ذلك  ولكنها رغم  تعاىل؛  اهلل  التي حباها هبا 
السياحي؛ ويعود ذلك إىل كثري من املعوقات التي تقف حاجًزا منيًعا يف سبيل ذلك التطور 

والنامء، ومن أهم هذه املعوقات: 

ضعف اخلدمات والتسهيالت السياحية:

بمنطقة  السياحية  للتنمية  معوق  أكرب  والفوقية،  التحية  البنية  خدمات  ضعف  يشكل 
الدراسة، ومن أبرز املعوقات التي تعاين منها منطقة أم درمان يف  هذا اجلانب: 

- قلة وسائل النقل وضيق الشوارع ورداءة الطرق، مما يعوق حركة الوصول إىل األماكن 
واجلواذب الرتوحيية، خصوًصا يف األمسيات وأوقات املطر والعواصف الرتابية.

أطراف  يف  خاصة  الكهرباء،  وشبكات  الصحي  والرصف  النقية  املياه  شبكات  ضعف   -
املنطقة.

- ضعف اخلدمات الصحية، وخاصة بالنسبة للسياح األجانب؛ إذ ال يوجد كثري من املراكز 
الصحية باملستوى املطلوب حيث يرتكز معظمها بمدينة اخلرطوم.
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واملرافق  واملطاعم  املقاهي  يف  قلة  من  والسياحية؛  الرتوحيية  باألماكن  اخلدمات  ضعف   -
العامة وأماكن اجللوس املرحية و االنارة واخلدمات االمنية وغريها.

- النقص الكبري يف أماكن اإليواء بالنسبة للسياح، سواء من الداخل أو من خارج البالد،  
وكمقارنة بني مدينتي أم درمان واخلرطوم يف جمال اخلدمات الفندقية السياحية، ناهيك 
عن املقارنة بمدن ودول خارجية، يالحظ النقص الشديد يف مدينة أم درمان، أنظر اجلدول 
ا  رقم )2( فمن حيث الفنادق فئة اخلمس نجوم تتوفر أربعة منها يف مدينة اخلرطوم، أمهَّ
مدينة أم درمان فهي تفتقر إىل هذا النوع من الفنادق، إذ ال يوجد هبا فندق واحد من تلك 
الفئة، كذلك الفنادق ذات األربعة نجوم وعددها سبع، فتوجد كلها يف مدينة اخلرطوم، 
وأيًضا فنادق الثالثة نجوم)وعددهه تسعة عرش فندًقا( فتوجد كلها أيًضا يف اخلرطوم، 
ا فئة النجمتني فيوجد منها فندق واحد فقط بأم درمان، بحي مكي، بينام يوجد اثنان  أمهَّ
منها باخلرطوم، وحتى فنادق النجمة الواحدة )وعددها ستة( ليس هلا وجود بأم درمان 

وتوجد كلها بمدينة اخلرطوم. 

جدول رقم )2( خدمات اإليواء الفندقية بمدينتي أم درمان واخلرطوم

املجموعنجمة واحدةنجمتانثالث نجوماربع نجوممخس نجوماملدينة
1-1---أم درمان
47192638اخلرطوم

47193639امجايل

املصدر: من إعداد الباحثة من بيانات تقريرالواليات اإلحصائي للعام 2012 من وزارة السياحة

- ضعف االستثامر يف املرشوعات السياحية

ويعزى ذلك للعوائق التي تقف يف طريق املستثمرين، من كثرة الرسوم وتعدد اجلهات 
التي تفرضها دون وجود سلطة لإلدارة العامةللسياحة بوالية اخلرطوم، يف تنظيم وضبط 
قوانني  بموجب  و  و والئية  إحتادية  مفروضة من جهات  تكون  ا  أهنهَّ الرسوم وخاصة  هذه 

جمازة من اجلهات املعنية.
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هذا يف الوقت الذي ُيالحظ فيه أنهَّ الدول التي حتاول النهوض بقطاع السياحة والرتويح 
هبا  يكون من أهم مكونات خططها الدعم احلكومي للقطاع السياحي والتسهيالت املحفزة 
ا من أكثر الدول جاذبيًة للسياحة الدولية،  للمستثمرين يف هذا القطاع، » فمثاًل فرنسا رغم أهنهَّ
ا مع ذلك استدعت رشكة ديزين األمريكية  إلنشاء مرشوع »ديزين الند« بالقرب من  إال أهنهَّ
باريس، ومنحتها الدولة أرايض جمانية، ووفرت هلا كل اخلدمات اخلاصة بالبنية التحتية جماًنا 
، وهنالك أمثلة لبعض الدول العربية والرشق أوسطية، التي قامت بتقديم تسهيالت 
وتونس  فالعراق  هبا،  السياحة  تنمية  يف  للمسامهة  السياحي؛  لالستثامر  كبرية  وضامنات 
متنحان األرض اخلاصة بقيام املنشآت السياحية جماًنا، ومرص متنحها بالسعر األسايس، ويف 

املغرب ولبنان وتركيا يوجد نظام التسليف امليرس للمنشآت السياحية، خاصة الفنادق.

- ضعف اإلعالم  و الرتويج السياحي:

بالنسبة ملنطقة أم درمان يظهر قصور واضح يف هذا املجال؛ حيث ال أثر إلعالم سياحي 
فاعل أو خطة إعالمية موحدة يف املنطقة.

- مشكلة استخدامات األرايض و املواقع السياحية:

املتالحقة  االسكانية  اخلطط  خالل  من  عمرانًيا  درمان  أم  مدينة  ومتدد  نمو  رسعة  إنهَّ 
وعىل  السكني،  لالستخدام  توظف  املنطقة  أرايض  من  كثرًيا  جعل  العشوائي،  والسكن 
أن  إىل  باإلضافة  السياحية،  للنشاطات  أن تستغل وختصص  التي يمكن  حساب األرايض 
بعض املؤسسات الرسمية تشغل مساحات كبرية من األرايض و املواقع السياحية، ومثال 
لذلك املجلس الوطني و جامعة القرآن الكريم و السالح الطبي، التي تقع عىل شاطئ النيل 
أم درمان  أنهَّ جزًءا كبرًيا من صحراء  باملنطقة، كام  الرتوحيية  املواقع  يعترب من أفضل  الذي 

الغربية، تطغى عليه االستخدامات العسكرية وموقع املطار الدويل اجلديد.

- السياسات احلكومية:

بالنسبة ملنطقة أم درمان  يبدو أثر السياسات احلكومية عىل التنمية السياحية باملنطقة  يف 
اجلانب السلبي، أكثر منه يف اجلانب اإلجيايب، يتمثل ذلك يف اآليت: 
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االقتصادية  األحوال  ظل  يف  املنطقة  يف  والرتويح  للسياحة  عليا  أسبقية  إعطاء  عدم   -
واالعتامدات  امليزانيات  يف  الشديد  الضعف  يف  تنعكس  والتي  البالد،  هبا  متر  التي  الصعبة 
واملعيشية  احلياتية  الرضورات  مع  احلاد  التنافس  ظل  يف  النشاط  هلذا  املخصصة  املالية 
اخلرطوم؛  والية  مستوى  والسياسيةعىل  احلكومية  اجلهات  بال  تشغل  التي  األخرى، 
عام  يف   « املالية،  وزارة  من  اإلحتادية  السياحة  وزارة  بميزانية  )إحصائية  كلها  والدولة  بل 
2010 كانت )7000000(، ويف 2011م )6006000(، 2012 كانت )6149315(، 
نظر  ، ويف  « م  ويف 2013 )7500000(،  وأصبحت )9500000( يف عام 2014 
ا  أهنهَّ موضح  وكام  السياحية،  للتنمية  كافية  غري  املبالغ  هذه  أنهَّ  السياحة  بوزارة  املسئولني 

للسياحة بالسودان وليست ملنطقة الدراسة فقط. 

لإلدارة  أوكلت  التي  واالختصاصات  واملهام  للتطورات  اإلداري  اهليكل  مواكبة  عدم   -
العامة للسياحة، فقد ظل اهليكل التنظيمي، منذ إنشاء التنظيم اإلداري للسياحة يف عام 
1959 م وحتى اآلن، دون تغيري باستثناء بعض التعديالت الطفيفة، األمر الذي شكل 
. عائًقا أمام تنفيذ العديد من الصالحيات يف إدارة وتنظيم املواقع واملناطق السياحية 

- ضعف التدريب للكوادر العاملة يف القطاع السياحي.

- ضعف االهتامم باملناطق األثرية و التارخيية.

- غياب النظام اجليد للمعلومات واإلحصاء.

كل هذه املعوقات تقف عائًقا أمام حتقيق أي تنمية سياحية فاعلة بمنطقة الدراسة، األمر 
الذي يعطل استخدام مواردها السياحية بالصورة املثىل، وتوظيفها يف خدمة سكان املنطقة، 
تعطل  أن  كام  املنطقة،  اقتصاد  تدعم  أن  يمكن  التي  السياحية  العائدات  ضياع  إىل  إضافة 
للشباب،  والوظائف  العمل  الكثري من فرص  يتسبب يف ضياع  باملنطقة،  السياحية  التنمية 

التي يوفرها القطاع السياحي.ولذلك حاولت الباحثة وضع هذا التصور واملقرتح.
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تصور مقترح لتطوير السياحة مبنطقة أمدرمان

املوارد  أهم  وبّينت  درمان،  أم  ملنطقة  السياحية  اجلغرافيا  مالمح  أهم  الدراسة  تناولت 
املنطقة، والتي تؤهلها ملستوى أعىل مما هو  تتمتع هبا  التي  السياحية والرتوحيية  واملقومات 
كام  والدوليني،  الداخليني  السياح  من  وزوارها  سكاهنا  خلدمة  ؛  السياحة  جمال   يف  متاح 
ذلك،،  حتقيق   سبيل  يف  عثرة  تقف  التي  القصور  وأوجه  املعوقات  ألهم  أيًضا  تطرقت 
وفيام ييل تصور من الباحثة لتنمية السياحة يف منطقة الدراسة، وهو أحد األهداف الرئيسة 
للدراسة، كإسهام من الباحثة يف رفع مستوى السياحة باملنطقة، ودعم ودفع جهود وخطط 
وسياسات ُصنهَّاع القرار واجلهات املعنية بتنمية السياحة  بمنطقة أم درمان والسودان عامة. 

اقرتحت الباحثة عدد من املحاور ملناقشتها وبيان كيفية االستفادة منها؛ لتصبح منطقة أم 
درمان جاذبة للسياحة، ومن هذه املحاور: 

 املناخ:

ناحية  من  فهو  السياحة،   جمال  يف  للمناخ  املزدوج  الدور  عىل  السياحة  أدبيات  تؤكد 
أيضا أحد  بينام من جانب آخر هو  أهم اجلواذب،   بل من  للسياحة،  عامل جاذب رئيس 
أهم عوامل الدفع. ففي فصل الصيف مثال تتجه حركة السياح من مناطق احلرارة العالية 
الطاردة إىل مناطق االعتدال احلراري ويف فصل الشتاء هيرب الكثري من السياح من مناطق  
مناطق  منهم  يقصد  من  )باستثناء  الشتوي  واالعتدال  الدفء  حيث  إىل  الشديدة  الربودة 

اجلليد؛ ملامرسة رياضة التزلج عىل اجلليد(.

ويف منطقة أم درمان خاصًة تظهر أمهية عامل املناخ، ورضورة وضعه يف االعتبار يف أي 
ختطيط لتنمية السياحة والرتويح باملنطقة،  فمثاًل: 

مقرتحات تتعلق بعامل املناخ:

مظالت،  وإقامة  األلعاب  ومدن  املغلقة  الصاالت  جمال  يف  االستثامر  وتشجيع  حتفيز    -
للحامية من األمطار والعواصف الرتابية  باحلدائق واملنتزهات  العامة.
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حتفيز وتشجيع األندية االجتامعية والثقافية والرياضية ومراكز الشباب باملنطقة عىل فتح    -
واملهرجانات   املختلفة،  واملرسحية  والفنية  الثقافية  املعارض  وإقامة  للمروحني،  أبواهبا 
الطائرة،  والكرة  الطاولة،  )كتنس  الداخلية  والرياضات  واأللعاب  الفنية  واملسابقات 

والسلة، واإلسكواش(.

الليلية  اإلنارة  وذات  املسورة  وامليادين  املالعب  ونرش  إنشاء  جهود  ومواصلة  دعم    -
وتنظيمها؛  وضبطها  الرياضية  هواياهتم  ملامرسة  للشباب  أكرب  فرصة  إلتاحة  باألحياء، 
السليمة، ومحاية هلم وللمجتمع من  الزائدة يف مصارفها  لترصيف نشاطهم وطاقاهتم  

إهدارها يف السلوكيات االنحرافية املختلفة

احلرص عىل ختصيص ساحات وميادين يف األحياء والنواحي الطرفية باملنطقة، خصوًصا    -
بمحليتي أم بدة وكرري وتطويرها؛ لتوفر فرص ترويح أكرب للسكان املقيمني، خاصًة 
التكلفة   وتقليل  الوصول  مسافة  تقصري  يف  يساعد  مما  باألحياء،  واألمهات  لألطفال 
أماكن  يف  والتزاحم  املرورية  للحركة  االزدحام  حدة  خفض  إىل  إضافة  ملستخدميها، 
العامة والساحات وامليادين  التي  ترتكز هبا معظم احلدائق  الرتويح بمحلية أم درمان، 

املطورة مقارنة بمحليتي كرري وأم بدة.

 النيل كمتنفس تروحيي:

تلعب األهنار دور كبري يف عملية اجلذب السياحي، بسبب مجال وتناسق صورها الطبيعية، 
من  طبيعي،وبقليل  مجال  من  ذلك  يسببه  وما  وأشكاهلا،  ألواهنا  واختالف  صورها  وتنوع 
النيل عامل جذب سياحي قوي بمنطقة أم درمان،،  التنمية والتطور يمكن أن يصبح هنر 

وتقرتح الباحثة بعض منها: 

من  وذلك  الدراسة(  منطقة  عليهام  املطلة  النيل،  وهنر  )األبيض  النيل  استغالل  تنمية    -
خالل إقامة املرايس للمراكب واليخوت يف املناطق الصاحلة لذلك، وإنشاء فنادق عائمة 
ومتحركة جتوب النيل وتزود باخلدمات الرتفيهية، مثل دور العرض السينامئي وأنشطة 

قضاء وقت الفراغ.
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حفز وتشجيع القطاع اخلاص لتنظيم  رحالت سياحية  نيلية مؤجرة، تصل عىل النيل    -
حتى قرب الشالل السادس بمنطقة شالل السبلوقة شامالً، كام متتد عرب ملتقى النيلني 
)املقرن( إىل منطقة جبل األولياء عىل النيل األبيض ومنطقة سوبا عىل النيل االزرق، عىل 

أن توفر كل اشرتاطات السالمة بالبواخر النيلية املستخدمة.

كرياضات  املعنية،  الرياضية  اإلحتادات  مع  بالتعاون  املائية،  الرياضات  نشاط  تنظيم    -
السباحة  وسباقات  وماراثونات  والتجديف،  الرسيعة،  والقوارب  الرشاعية  الزوارق 
السباحة  ملامرسة  معينة  مناطق  حتديد  وجيب  السمك،  صيد  رياضة  إىل  إضافة  النهرية، 
الغرق  حوادث  تكررت  وقد  خاصة  هبا،  املرصح  غري  السباحة  ملنع  الشاطي؛  ومراقبة 

املأساوية لألطفال وطالب املدارس.

تطوير احلدائق واملنتزهات العامة الشاطئية املفتوحة واخلاصة وأماكن اجللسات العائلية    -
ومالعب األطفال، وبام أنهَّ الواجهة النهرية ذات  قيمة إجيارية عالية فال ينبغي للمزايدات 
االستثامرية )كحدائق ومنتزهات خاصة ومطاعم عائمة وكافرتيات( احتكارها   وإنهَّام 

ختصص مساحات منها كحدائق ومتنزهات عامة بدون رسوم أو برسوم قليلة للعامة.

- إنشاء أندية للرياضات املائية.

ترحيل كل املؤسسات احلكومية واملباين التي ال تستخدم يف أغراض الرتويح من منطقة    -
الشاطئ، إىل أماكن مناسبة أخرى يف، ووقف ومنع كل التعديات غري القانونية يف املنطقة 

الشاطئية.

منطقة شالل السبلوقة:

للنشاطات  كبرية  جاذبية  هلا  الرائعة،  ومناظرها  املياه  ومساقط  املائية  الشالالت  مناطق 
السياحية، ووقوع الشالل السادس عىل هنر النيل يف منطقة السبلوقة  وعىل مسافة قريبة نسبًيا 
من مدينة أم درمان )حواىل 65 كيلومرت( يتيح فرصة تروحيية غامرة، بالنسبة للمتنزهني من 
بمنظرها  التمتع  خالل  من  السودان،  وخارج  داخل  من  الزائرين  والسياح  املنطقة  سكان 
الطبيعي األخاذ من حيث خرير وانكسارات مياه النيل واندفاعها بني الصخور ، كل ذلك 
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يدعو إىل –  بل يستوجب   بذل اهتامم أكرب وتكثيف وتنسيق اجلهود، للقيام بتنمية منطقة 
الشالل وإحالهلا مكاهنا الالئق يف اخلارطة السياحية لوالية اخلرطوم والسودان عامة، ومن 

مقرتحات الباحثة يف ذلك: 

أن  املنطقة  كمرحلة أوىل يمكن  – يف  الشتاء  – خاصة يف فصل  إقامة خميامت موسمية    -
تطور الحًقا إىل شاليهات وموتيالت  ثابتة.

املياه  وخدمات  وكافرتيات  مطاعم  من  املنطقة،  لزوار  احلاجات  سد  خدمات  توفري   -
والكهرباء  واحلاممات، ويمكن أن يتم ذلك يف املرحلة األوىل يف شكل استثامرات مؤقتة 
بميدان  الرشيف  النبوي  املولد  الحتفاالت   بالنسبة  يتم  ما  )مثل  خاصة  وبرتاخيص 
اخلليفة( وبشكل موسمي إىل أن حتول إىل دائمة بعد تطور منطقة الشالل وتعاظم تدفق 

السياح واملتنزهني إليها.

توفري اخلدمات األمنية واخلدمات الطبية األولية وسيارات االسعافباملنطقة.   -

تسيري رحالت نيلية إليها من منطقة أم درمان ووالية اخلرطوم.    -

توجيه خطوط مواصالت خاصة إىل املنطقة يف مواسم السياحة والرتويح باملنطقة.   -

تشجيع السياحة العلمية إىل املنطقة، من طالب اجلامعات.  -

منطقة صحراء غرب أم درمان:

عند  جاذبيتها  احلرضية   والسياحة  الرتويح  ومراكز   والنهرية   البحرية  للمناطق  مثلام 
الكثري من السياح واملروحني من حمبي النشاط  الرتوحيي احلركي، فإنهَّ الصحارى والرباري 
عن  بعيًدا  الربية،  واحلياة  البرصية  والراحة  واالستجامم  اهلدوء  حمبي  من  عشاقها  هلا  أيًضا 
صخب وضوضاء املدن وتلوثها املتعاظم، وبذلك يمكن أن تكون ملنطقة صحراء غرب أم 
درمان بصمتها الواضحة وتوقيعها البارز عىل خارطة النشاط السياحي والرتوحيي بمنطقة 
املورسين  بعض  كان  حيث  الصدد  هذا  يف  به   ُمعرتف  تاريخ  هلا  وأنهَّ   السيام  درمان،  أم 
القومية، يقصدوهنا  يف عطالت  املنطقة والعاصمة  الربية والصيد من سكان  وهواة احلياة 
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هناية االسبوع للتخييم وصيد الغزالن وطيور القطا، كام كان يقصدها أحياًنا بعض السياح  
الدوليني اخلليجيني لنفس الغرض، ولكن كان لتمدد  العمران احلرضي باملنطقة،  آثار بيئة 
العسكري  االستخدام  تطور  فقد  ذلك  إىل  وإضافة  الصحراء،،  منطقة  عىل  وكبرية  سالبة 
للمنطقة الصحراوية )قاعدة جوية ومناطق للتدريب و للرماية بالذخرية احلية واملناورات 
الذي   - اجلديد  الدويل  املدين  املطار  إلقامة  املنطقة  من  كبري  جزء  اقُتطِع  كام  العسكرية(. 
رشع يف تنفيذه -  وبعض املشاريع الزراعية التي تروى باآلبار، كل ذلك قلل من األمهية  
السياحية والرتوحيية ملنطقة غرب أم درمان  وجعلها هنًبا  ملوردي الرمال واخلرصانة ألعامل 
البناء ومقاويل املباين يف املدينة، والذين شوهوا سطحها باحلفر العميقة التي تشكل خماطر 

كبرية  ملرتادي املنطقة، خصوًصا يف موسم السيول واألمطار.

حتتاج منطقة صحراء غرب أم درمان إىل عناية خاصة إلعادهتا كظهري ومورد سياحي 
تروحيي ملدينة أم  درمان وللمتنزهني والسياح من كل مكان، وتقرتح الباحثة بعض منها: 

تشجيع التخييم وسياحة الرب بمنطقة الصحراء، خاصة يف فصل الشتاء   -

وأعداد  وأنواع  الصيد  وحتديد موسم  مع ضبط  باملنطقة  الربي  الصيد   تنظيم رحالت    -
احليوانات والطيور، التي يسمح بصيدها ونوع األسلحة النارية املستخدمة وغري ذلك 

من الضوابط الرضوية، التي حتمي استمرارية وجتدد بقاء احليوانات والطيور باملنطقة.

حرص ومسح األودية واخلريان باملنطقة، ومنع قطع األشجار والتحطيب اجلائر، ورصد   -
جماري السيول  وإقامة حمطات إنذار عليها يف مواسم األمطار.

رفد منطقة الصحراء باألنواع املناسبة من احليوانات الربية من مناطق وواليات السودان   -
العشوائي  الصيد  من  ومحايتها  الفطرية  للحياة  طبيعية   حممية  واعتامدها  األخرى، 
والتحطيب، ومنع احلفر ألخذ الرمال والرتاب منها ألغراض البناء، وحتديد مسارات 
والطيور  احليوانات  تزعج  ال  حتى  األخرى  الواليات  إىل  العابرة  السفرية  السيارات 
يف  انترش  والذي  فيها،  الدخول  من  املنظم  غري  األهيل  التعدين  امتداد  ومنع  باملحمية، 
معظم صحارى السودان بحًثا عن الذهب، كام جيب محايتها من متدد العمران احلرضي 

والسكن العشوائي الرسيع االنتشار.
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اختيار وختصيص جزء من الصحراء لتحويله إىل حديقة حيوانات، خاصة أنهَّ العاصمة   -
السابقة  احليوانات  حديقة  جتربة  أكدته  ما  رغم  للحيوانات  حديقة  فيها  توجد  ال  كلها 
و  لألطفال  بالنسبة  خصوًصا  احليوان،  حلدائق  الرتوحيية  األمهية  من  اخلرطوم  بمدينة 
فيها،  فراغهم  أوقات  من  كثري  لقضاء  وزوارها  العاصمة  سكان  إقبال  وكثافة  األرس، 

خاصة يف عطالت هناية األسبوع واألعياد. 

أن  يمكن  الرتوحيية  أمهيتها  مع  والتى  اهلجن،  سباقات  إلقامة  معينة  مناطق  ختصيص   -
متثل أيًضا معرًضا وسوًقا لالبل واهلجن السودانية املشهورة خليجًيا برسعتها وتفوقها 

وتصدرها املراكز األوىل يف سباقات  اهلجن العربية. 

النشاطات الثقافية والرياضية:

نشاًطا  إذا كان  النشاط وما  نوع  والرياضية من حيث  والفنية  الثقافية  النشاطات  تتنوع 
يومًيا أو موسمًيا وغري ذلك، ولكنها يف جمملها تعترب من أهم املقومات البرشية التي تنبني 

عليها  تنمية السياحة  بأي مكان.

مقرتح تفعيل وتكثيف النشاطات التالية:

النشاط املرسحي والسينامئي:

لبعث  واملرسحية،  الفنية  املهن  ونقابات  وإحتادات   القومي  املرسح  إدارة  مع  التنسيق   -
الشعبية  الفنون  فرق  وعروض  والغنائي،   املرسحي  القومي  املرسح  نشاط  وجتديد 

واإلكروبات.

تطوير ودعم وتنشيط مرسح منطقة أم بدة ذات الرتكز السكاين الكبري.  -

بعث وتطوير النشاط السينامئي لقرص الشباب واألطفال، مع احلرص عىل اختيار األفالم   -
التي ختدم أهداف التنمية املجتمعية الشاملة.

 النشاط الفني:

التنسيق مع إحتادات الفنانني لتنظيم وإقامة الليايل واحلفالت الغنائية الساهرة، وتوزيع   -
املسارح ودور األندية  أو يف  املفتوحة،  العامة  امليادين  املنطقة ويف  فعالياهتا عىل حمليات 

ومراكز الشباب.
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لتنظيم  باملنطقة،  التشكيليني  التشكيلية املختلفة والتنسيق مع تنظيامت  بالفنون  االهتامم   -
وإقامة املعارض والفعاليات التشكيلية وَتنُقلها بني املحليات الثالث.

 النشاط الفكري واألديب:

الندوات  وإستضافة  تنظيم  عىل   باملنطقة  الشباب  ومراكز  الثقافية  األندية  تشجيع   -
أبناء  من  والشعراء  واألدباء  املفكرين  وحث  واألدبية  الفكرية  الثقافية،  واملنتديات 
املنطقة عىل املشاركة فيها، مع دعوة  كبار املفكرين  واألدباء والشعراء من خارج املنطقة 

للمشاركة  يف املناسبات الكبرية.

للكتب  معارض  إلقامة  واملؤلفني  والنارشين  املختصة  احلكومية  اجلهات  مع  التنسيق   -
باملنطقة.

النشاط الريايض:

املنافسات  وإقامة  لتنظيم  األخرى،  املعنية  واجلهات  الرياضية  اإلحتادات  مع  التنسيق   -
والبطوالت باملنطقة يف خمتلف رضوب الرياضة  النيلية والربية.

تنظيم  عىل  باملنطقة  والرياضة  الشباب  ومراكز  الرياضية  األندية  مجيع  وحفز  تشجيع   -
وكرة  الطائرة،  والكرة  الطاولة،  كتنس  الداخلية،  الرياضية  النشاطات  رضوب  خمتلف 
وإقامة  والشطرنج،  والسباحة،  الطائرة(،  )الريشة  والبادمنتون  والبلياردو،  السلة، 

املنافسات والبطوالت فيها.

التنسيق مع اإلحتادات الرياضية واجلهات املختصة، لتنظيم وإقامة الرياضات املائية عىل   -
إىل  إضافة  السباحة،  وماراثونات  الرشاعية  والقوارب  الزوارق  كرياضات  النيل،  هنر 
حتديد  وإعداد مناطق ومواقع  حمددة عىل النيل هلواة السباحة  ملامرسة هوايتهم )ويمنع 

السباحة يف غريها(.

بصفة  درمان  أم  غرب  صحراء  منطقة  من  خمتارة  منطقة  يف  اهلجن  سباق  وإقامة  تنظيم   -
دورية، عىل أن تنظم بطولة عامة وسباق كبري مرة يف العام، يكون مفتوًحا عىل املستوى 
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الوطني بل والحًقا عىل املستويني العريب واألفريقي، مع حماولة حشد الدعم املادي من 
جامعة الدول العربية )إدارة رعاية الشباب والرياضة( واجلهات املعنية بسباقات اهلجن 

يف الدول العربية اخلليجية الشقيقة.

نشاط الفنون الشعبية والرتاثية:

يف بلد مثل السودان يمتاز بتنوع كبري يف مكوناته السكانية والثقافية، فإنهَّه يمكن االستفادة   -
من التنوع الثقايف ملجتمع منطقة أم درمان يف حفز وتشجيع نشاطات الفنون الشعبية من  
خمتلف مناطق السودان، وذلك بتشجيع فرق ومجاعات الفنون الشعبية املختلفة باملنطقة، 
عىل تنظيم وعرض الفنون الشعبية ملناطقهم يف بعض الساحات وامليادين العامة املفتوحة 
بمختلف حمليات املنطقة، عىل أن تنظم تلك النشاطات يف األماكن واأليام  واألوقات 
التنوع  إدارة  عىل  احلرص  ذلك  يتطلب  ولكن  املختصة،  اجلهات  تراها  التى  املحددة 
حتى يكون وسيلة للتواصل والتعارف مع اآلخرين، وليس كتعبري أو مظهر من مظاهر 
وال  ُتَفِرق  والتي  مؤخًرا  منها  يعاين  السودان  أصبح  التي  اجلهوية،  أو  القبلية  العصبية 

ُتَوِحد، مما أثر سلًبا عىل االستقرار السيايس يف البالد.

أعراقهم،  باختالف  املنطقة  سكان  هبا  يتميز  التي  والرتاثية  اليدوية  الصناعات  تشجيع   -
املواسم  الصناعات خصوًصا يف  والتنسيق مع ذوي االختصاص إلقامة معارض هلذه 

السياحية، مع عمل مسابقات وحوافز مادية للمشرتكني يف فعالياهتا.

معارض  باملنطقة، تصاحبه  للزهور  مهرجان سنوي  املعنية إلقامة  اجلهات  مع  التنسيق 
لإلنتاج الزراعي واحليواين باملنطقة وتقديم اجلوائز التشجيعية املحفزة.

كام ُذِكر سابًقا فإنهَّ للسياحة دوًرا مهاًم يف حياة الفرد واملجتمع، ولكن عند النظر لكيفية 
عمل أنشطة تروحيية جاذبة البد من النظر لعدد من العوامل املؤثرة يف ذلك، من أمهها:  النظر 
ملتوسط دخل األفراد باملنطقة؛ ألنهَّ الدخل يؤثر بدرجة كبرية عىل اختيار الفرد لكيفية قضاء 
كذلك  األنشطة،  هذه  توفر  ومكان  يامرسها  التي  الرتوحيية  األنشطة  ونوعية  فراغه،  وقت 
فلكل مرحلة عمرية  الرتوحيية،  األنشطة  أنواع  السن واجلنس يف  ملراعاة  االنتباه   البد من 
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أماكن  حيبون  ما  غالًبا  السن  وكبار  ويلعب   يمرح  فالطفل  اخلاصة؛  الرتوحيية  سلوكياهتا 
فيزاولون  الشباب  ا  أمهَّ الرتاثية،  و  الثقافية  لألماكن  باإلضافة  اهلادئة  واألماكن  االسرتخاء 
كافة األنشطة كل حسب ميوله وإمكانياته املادية واجلسدية، كام تشري بعض الدراسات  إىل 

أنهَّ األنشطة الرتوحيية التي يامرسها الذكور ختتلف عن تلك التي متارسها اإلناث.

وبالنظر لكل هذه العوامل حاولت الباحثة إخراج نموذج يراعي فيه هذه النقاط وغريها 
من  درمان  أم  منطقة  لتصبح  البسيطة؛   الرتوحيية  املناطق  تطور  يف  تساهم  التي  السبل  من 
املناطق اجلاذبة للسياحة، وخاصة أنهَّ املنطقة تتوفر فيها اإلمكانات الطبيعية، ولكن حتتاج 
املطلوب؛  املستوى  إىل  لتصل  األفراد  جانب  من  أو  الدولة  جانب  من  سواء  اجلهود  لبذل 
ألن توفر اإلمكانات ليس هو العامل األوحد إلمكانية قيام السياحة، فالبد من وجود رؤية 

ختطيطية الستغالل هذه اإلمكانات، وإخراجها بشكل جاذب  للسائح واملروح.

الباحثة تصميم خريطة سياحية مستقبلية للمنطقة،  النموذج حاولت   وعىل ضوء هذا 
أنظر شكل )4(.

ختاًما:

اجلهات  من  القرار  ُصنّاع  يعني  ما  وتوصياهتا  الدراسة  هذه  يف  يكون  أن  الباحثة  تأمل 
السودان عامة، والسكان  الدراسة ويف  السياحة والرتويح يف منطقة  بأمر  املختصة واملعنية 
املقيمني باملنطقة يف زيادة معرفتهم باجلغرافيا السياحية ملنطقة أم درمان وموارد ومقومات 
السياحة هبا، واملعوقات التي تعيق التنمية السياحية والرتوحيية، وترقية تصورهم للحلول 
املوقع  احتالل  من  املنطقة  تتمكن  حتي  املعوقات؛  تلك  تذلل  أن  يمكن  التي  واملعاجلات 
الالئق هبا يف خارطة السياحة  داخلًيا ودولًيا. فان هذه املنطقة مؤهلة ألن تكون نقطة مركزية 
حيث  السياحية،  اجلواذب  ذات  اجلوار  لدول  بالنسبة  عقد  واسطة  متثل  السياح  النطالق 
واألرترية  األثيوبية  واهلضبة   ،ً جنوبا  وغاباهتا  االستوائية  واألجواء  شامالً  األثرية  املناطق 
رشًقا، وبالتايل تتكامل األدوار بني تلك الدول ومتد جرًسا للتواصل بني كل الدول األفريقية 

والعربية لتجد مبتغاها يف السياحة يف أجواء تألفها وال تكلفها كثرًيا.
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نتائج الدراسة: 

توصلت الدراسة إىل أن رغم ماحتظى به املنطقة من امكانات سياحية كبرية إال أن مايوجد 
حالًيا يؤهلها فقط ملناطق تنزه وليست أماكن سياحية جاذبة للسكان من خارج املنطقة، مما 
حدا بالباحثة لوضع النموذج السابق للمسامهة اليصال منطقة الدراسة للوضع املناسب هلا 

بني األماكن السياحية العاملية.



72

السياحة مبنطقة أم درمان يف السودان 

 مجلة الدراسات اإلفريقية والعربية

توصيات و مقترحات عامة لتطوير السياحة باملنطقة:

البنية األساسية، والذي  حتسني مستوى اخلدمات السياحية، من حيث  تنمية خدمات   -
ُيَعد رضورًيا  لتنمية السياحية، فمن أوىل واجبات الدولة توفري البنيات التحتية الرضورية 
التنزه  وأماكن  وجماالت  فرص  توفري  يف  للمشاركة  اخلاص  القطاع  وحفز  وتشجيع 
األماكن  هذه  وتنمية  تطوير  عىل  العمل  ذلك  بعد  يمكن  ثم  ومن  للسكان،   والرتويح 
لتصبح جاذبة ومستوعبة للسكان طالبى الرتويح من مناطق الدولة املختلفة  )السياحة 
الداخلية(، بل  وبزيادة التطور والنامء يمكن أن تصبح جاذبة لألفراد واملجموعات من 
خارج الدولة كلها )السياحة الدولية( وهو ما يعترب قمة ما تسعى اليه الدول، نسبة للدور 
الكبري الذي أصبحت تقوم به السياحة، وخصوًصا الدولية، يف جماالت التنمية الشاملة 
فالسياحة  والنامية،  املتقدمة  الدول،  من  كثري  اقتصاديات  عليها  تعتمد  املختلفة، حيث 
الداخلية الناجحة متهد لالنطالق نحو السياحة اخلارجية واملنافسة يف األسواق العاملية.

توفري  مثل  اخلدمات،  من  عدد  بتوفري  وذلك  املوجودة  الرتوحيية  باألماكن  االهتامم   -
وتكثيف  العامة،  واملنتزهات  احلدائق  يف  واإلضاءة  والكهرباء  واملياه  الطعام  خدمات 

مراقبة املواصفات واجلودة خصوًصا بالنسبة خلدمات الطعام.

تسويق وجهات تروحيية جديدة.  -

نجوم؛  اخلمس  ذات  إىل  النجمة  ذات  من  خمتلفة  بمستويات  الفنادق  من  مزيد  إنشاء   -
الستقبال السياح وتوفري الراحة هلم كل حسب إمكانياته املادية.

االهتامم باملناطق التارخيية واألثرية، إذ تضم منطقة الدراسة العديد من اآلثار التارخيية   -
هذه  بداخل  اخلدمات  لتوفري  باإلضافة  وصيانتها،  ترميمها  خالل:  من  تنميتها  فيمكن 

األماكن. 

وحسه  وعيه  وترقية  درمان(  أم  منطقة  املضيف)جمتمع  املجتمع  تثقيف  برامج  تكثيف   -
السياحي والرتوحيي الشامل، بمختلف وسائل اإلعالم والندوات واملهرجانات الثقافية 

واجلامهريية.
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أم  بمنطقة  السياحة  وخدمات  إدارة  يف  للعاملني  عمل  وورش  تدريبية  دورات  تنظيم   -
العام واخلاص؛ لرتقية األداء وتطوير اخلطط والربامج واخلدمات  القطاعني  درمان يف 
السياحية باملنطقة؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع اجلامعات ومؤسسات ومراكز التدريب 

املتخصصة باملنطقة والعاصمة القومية.

قائمة املراجع:

أواًل: املراجع باللغة العربية

- الكتب

– جمال  السعودية  العربية  اململكة  يف  السياحة  – دراسة  مفرح   حممد  القحطاين،  و  عيل  املنعم  عبد  ابراهيم،   /1
–  ص2 - نرشت يف الكتاب العلمي للدورة السادسة ألقسام اجلغرافيا بجامعات اململكة  للجغرافيا التطبيقية 

العربية السعودية 14 – 16 /1419/11 ه – جدة. )1419 ھ(.

2 / ابراهيم، عبد املنعم عيل و القحطاين، حممد مفرح  – تنمية السياحة الصيفية بمنطقة اهبا – دراسة يف التنمية 
– جامعة امللك سعود بالرياض ) 1414 ه (. االقليمية – ص246– ابحاث متناثرة 

6/ ابراهيم، عبد املنعم عيل و القحطاين، حممد مفرح و أرباب، حممد ابراهيم– السياحة األسس واملفاهيم – دراسة 
تطبيقية عىل منطقة عسري باململكة العربية السعودية – ص342– مطابع دار العلم – جدة ) 1417 ه (.

 – السودان  يف  للسياحة  التنظيمي  اإلطار   - عثامن  حممد  اهياب  وفقريي،  مصطفى  حممد  جعفر  زيد،  أبو   /14
ص119 - رشكة فال لإلعالن والطباعة – اخلرطوم - )بدون تاريخ (.

8 / سعيد، حممد حسن  – السياحة يف السودان  - ص85 -  املكتبة الوطنية – اخلرطوم )2013(.

11 /الصادق، صالح عمر  دراسات سودانية ىف السياحة – ص107 - مكتبة الرشيف االكاديمية - اخلرطوم – 
السودان)2008م(.

7 / عبد احلبيب، يارس أمحد  – تاريخ السياحة يف السودان من 59  1989 م – ص101– وزارة السياحة و احلياة 
الربية )2009(

 - – األردن  – عامن  والتوزيع  للنرش  صفا  دار   - –  ص150  املدن  – جغرافية  فارس   صربي  اهليتي،   /  12
)2010م(.
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- األبحاث املنشورة

–  ) م  – اآلفاق والتحديات ) 2013  التعاون اإلسالمي  البلدان األعضاء يف منظمة  الدولية يف  السياحة   /13
ص35 - مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتامعية – منظمة العامل اإلسالمي.

- األبحاث غري املنشورة:

الطلب  املؤثرة يف  السودان والعوامل  الداخلية يف  السياحة  (: أشكال  أبو زيد، جعفر حممد مصطفى )2008   -
السياحي يف السودان – رسالة دكتوراه – كلية اآلداب – جامعة اخلرطوم.

-  التجاين، حجازية )2010 م (: دور التلفزيون يف الرتويج السياحي يف السودان ) دراسة تطبيقية عىل تلفزيون 
السودان ( – رسالة ماجستري – جامعة أم درمان اإلسالمية.

والرؤى  التحديات   ( السودان  يف  االقتصادية  التنمية  يف  السياحة  دور   :) م   2008  ( حسن  سعدية  خليفة،   -
املستقبلية ( – رسالة ماجستري – أم درمان اإلسالمية.

– كلية  – رسالة ماجستري  مرة  منطقة جبل  السياحة يف  (: معوقات  م   2003 ( الرشيد، حنان فضل يوسف   -
اآلداب – جامعة اخلرطوم 

- الزبري، عثامن عبداهلل حممد ) 2008 م (: السياحة الدولية يف السودان – رسالة دكتوراه – كلية الرتبية – جامعة 
الزعيم األزهري.

- عثامن، سعد أمحد ) 2006  (: دور العالقات العامة يف الرتويج للسياحة بالسودان – رسالة ماجستري – جامعة 
أم درمان االسالمية 

- حممد، بابكر موسى ) 2008 ( – أثر السياحة يف تنمية املجتمعات املحلية – ورقة عمل يف مؤمتر احلفاظ عىل 
املعامل السياحية والرتاثية من منظور بيئي وتنموي.

- حممد، بابكر موسى ) 2012 ( اجلواذب السياحية وآفاق االستثامر السياحي يف السودان – الواقع والطموح – 
وزارة السياحة واآلثار واحلياة الرية.

- حممدخري، سهام عوض اهلل ) 2009 (: كفاءة األنشطة الرتوحيية واحلدائق العامة يف اخلرطوم الكربى ) 2007 
– 2009 (، دراسة يف جغرافيا السياحة – رسالة ماجستري – كلية اآلداب – جامعة اخلرطوم.
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- تقارير

9 - 10/ دليل اخلرطوم السياحي 2010 م.

15- 16/ وزارة السياحة والرتاث القومى، خطة الوزارة للعام  2015 م /  مجهورية السودان.

4 / وزارة السياحة واآلثار واحلياة الربية، رؤية لتطوير صناعة السياحة يف السودان – ص7 -)2013 م(.

:)English References(  ثانًيا:  املراجع باللغة االنجليزية

1- Din – Kadir – H – )1989( Islam and tourism. Annals of Tourism – p.545

2-Getz، Donald )1986 (. Itegrative planning modelsin tourism planning: 
towards integration of theory and practice. t=Tourism Management.
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مستقبل اهلوية الوطنية اإلثيوبية
يف ظل التباينات الثقافية للجماعات اإلثنية 

إعداد/ صالح الدين محمود محمد معاطي

باحث دكتوراه كلية الدراسات األفريقية العليا )مرص(

تعد إثيوبيا من أكثر الدول اإلفريقية التي تعاين من تنوع ثقايف وديني وإثني، بام هيدد 
)أمم  مجاعة   80 من  يقرب  ملا  موطنًا  تعترب  حيث  والثقافية،  اإلفريقية  الوطنية  هويتها 
تعد  والتعصب  اللغوية  العرقية  والفيدرالية  العرقية  قضايا  وأن  وشعوب(،  وقوميات 
يتم مناقشتها  التعقيد، إىل جانب كوهنا قضايا مثرية للجدل عندما  عىل درجة كبرية من 
من قبل العديد من النخب يف إثيوبيا. حيث حدث فيها اضطهاد لألقليات وغابت فيها 
والتهميش  واإلقصاء  والقولبة  العصبية  فيها  سادت  كام  لعقود.  واملساواة  الديمقراطية 

والتمييز سواء كان ذلك بشكل علني أو ضمني.

املجموعات  لتصنيف  معيارية  طريقة  إىل  الوصول  يف  والدراسات  البحوث  اختلفت 
بوضع  وذلك  اللغوي،  األساس  للتصنيف  املستخدمة  الطرق  بني  فمن  اإلثيوبية،  العرقية 
أي جمموعة عرقية حتت العائلة اللغوية التي تناسبها، أو التصنيف الديني، وذلك بتحديد 
توزيع األديان املختلفة عىل املجوعات العرقية اإلثيوبية، كام اعتمدت بعض املصادر طريقة 
التصنيف املرتكزة عىل األصول العرقية للسالالت اإلثيوبية، كانتساب األمهرة والتجراي 
والقمز  األنواك  ووضع  حامية،  أصول  من  والصوماليني  األورومو  وخروج  للساميني، 
املجموعات  بني  والتفاعل  التداخل  قوة  إىل  راجع  ذلك  ولعل  الزنجية.  العرقية  بجانب 

العرقية نفسها، والتي ذابت معها اهلوية العرقية واللغوية والثقافية. 
      لذا جيب أن تستند دراسة الثقافة السياسية إىل مقارنة بني وحدات خمتلفة من التحليل 
أو  األمة  مثل  االجتامعي  التجميع  من  أو مستويات حمددة  واملكان  الزمان  )متباينة حسب 
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املجموعة أو املدينة(. وبالتايل، فإن تصويره للثقافة السياسية اإلثيوبية يثري فكرة عن شخصية 
إثيوبية وطنية غري موجودة. 

     ويف هذا املبحث سوف نتناول تأثريات الثقافة السياسية عىل اهلوية الوطنية يف إثيوبيا، 
حيث نتعرف عىل تأثري سامت الثقافة السياسية عىل اهلوية، وكذلك التحديات التي تواجه 

الثقافة السياسية. ثم نتعرف عىل آليات الثقافة السياسية اإلثيوبية.
The future of Ethiopian national identity in light of the cultural 

differences of ethnic groups.

Ethiopian political culture’ is not yet free from its historical heritage 
of authoritarianism, elite rule, and patronage. In the past four decades, 
political scientists have harshly criticized political culture both as a 
concept and as an independent variable. Authors have emphasized 
the indeterminacy of the concept, its lack of operational definition, its 
inability to explain political change.

 In the absence of definitional clarification and delimitation, his 
approach to political culture is obscure.

The study of political culture must be based on a comparison of 
different units of analysis (differentiated by time, place or specific levels 
of social aggregation such as a nation, a group or a city). Consequently, his 
depiction of  Ethiopian political culture evokes a conception of a national 
Ethiopian character that does not exist. 

One gains the impression that Ethiopia in 2005 all of a sudden 
succumbed to an ancient political culture that struck the country like 
a thunderbolt. The reader would like to know which social entity is 
supposed to embody ‘Ethiopian political culture’ and، ultimately، is 
responsible for blockading democratization. 
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Is there a common political culture for all Ethiopian citizens، regardless 
of the impressive social، economic، racial and religious diversity in the 
country? Does each ethnic group have its own political culture?

املطـــلب األول 
عوامل حتديد اهلوية الوطنية اإلثيوبية

     إن تأسيس الدولة اإلمرباطورية اإلثيوبية احلديثة يف القرن التاسع عرش، وعمليات 
تأثري  عن  خلفية  توفر  العرشين،  القرن  منتصف  يف  عززهتا  التي  والبريوقراطية  املركزية 
تعمل  الِعرقية  كانت  فقد  والسبعينيات.  الستينيات  يف  السياسية  الدوائر  بني  "اإلقليمية" 
كمورد ومنتج للتعبئة التي سعت من خالهلا احلركات الرئيسية للمعارضة املسلحة للنظام 
ميليس  بنظام  حدا  ما  الدولة.  عىل  السيطرة  إىل  والثامنينيات،  السبعينيات  يف  العسكري 
تتضمن  التي  اإلثنية  الفيدرالية  نحو  االجتاه  إىل  التسعينيات  بداية  مع  جاء  الذي  زيناوي 
عنارص متناقضة متأصلة يف مفهوم "منح تقرير املصري" من خالل االقتناع بأن املجتمعات 
أن  وفكرة  شعبهم؛  قبل  من  الداخل"،  "من  للتعبئة  أفضل  بشكل  تستجيب  ذاتًيا  املختارة 

املجموعات العرقية تتجه نحو اهلوية الوطنية.

وتتحدد اهلوية الوطنية ألي دولة بعدة عوامل:

أوال: االعتبارات التاريخية:
القديم  "االسم  احلبشة  بني  القديمة  الصالت  يف  والدينية،  التارخيية  املواريث  تتمثل 
املسيحي واإلسالمي  التأثري  العربية، وامتداد  التي كانت تقطن اجلزيرة  إلثيوبيا" والقبائل 
إثيوبيا،  إىل  األوسط  الرشق  من  انطلقت  فاملسيحية  األمحر.  البحر  ساحل  عرب  إثيوبيا  إىل 
ليعتنق اإلثيوبيون املسيحية، قبل كثري من شعوب العامل. وملدة تزيد عن 1600 عاًما كان 
بطاركة الكنيسة األرثوذكسية يأتون من مرص إىل إثيوبيا. واإلسالم أيًضا، وجد املالذ اآلمن 
ىف إثيوبيا، ىف الوقت الذى كان حيارب فيه يف اجلزيرة العربية. لكن بالرغم من أن املسيحية 
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واإلسالم أصبحا جزًءا ال يتجزأ من ثقافة وقيم وحضارة الشعب اإلثيويب. إال أن إثيوبيا 
ترص عىل تقديم نفسها للعامل باعتبارها "جزيرة مسيحية وسط بحر مسلم".  

إثيوبيا  التي قطنت  املختلفة  املجموعات  الرصاع بني  احتدام  اإلثيويب  التاريخ  ويعكس 
منذ القدم والذي نتج عنه سيطرة قومية أو قوميات عىل أخرى. فقد نشأت إثيوبيا احلديثة 
يف هناية القرن التاسع عرش يف عهد اإلمرباطور منليك الثاين، حيث قام بعدة أمور كتشييد 
الطرق والكهرباء والتعليم، ووضع النظام الرضيبي واملركزية، واألهم من ذلك قام ببناء 
مدينة "أشوا" التي أصبحت عاصمة إلثيوبيا يف عام 1881، بعد أن صعد إىل العرش يف عام 

1889 وتم تغيري اسمها إىل أديس أبابا.

اإلفريقية  الدول  أقدم  فهي  اإلفريقي؛  القرن  إقليم  دول  أهم  اإلثيوبية  الدولة  وُتَعد 
املستقلة، كوهنا مل ختضع لالستعامر األجنبي، الذي تكالب عىل دول القارة اإلفريقية منذ 
القرن العرشين، فيام قد ُعِرف بفرتة االعتامد  التاسع عرش امليالدي ومطلع  القرن  أواخر 
سنوات  مخس  باستثناء   ،The Great Dependence الكربى  التبعية  أو  األعظم 
األلفية  ثالثينيات  يف  اإليطايل  لالحتالل  إبهَّاهنا  خضعت  التي  اإلثيويب،  التاريخ  من  فقط 
السكاين،  التعداد  حيث  من  قاطبًة  اإلفريقية  الدول  أكرب  ثاين  إثيوبيا  ُتْعترب  كام  البائدة، 
الذي يبلغ حوايل يبلغ عدد سكان أثيوبيا 107.53 مليون نسمة وذلك بحسب تقديرات 
عام 2018م، كام أهنا ُتعترب القوة العسكرية األكرب يف القرن اإلفريقي، األمر الذي يضعنا 

باإلمكان االستهانة هبا مطلًقا.  إقليمية ليس  أمام قوة 
     تارخييا عمد احلكام املتعاقبون يف أديس أبابا عىل اتباع سياسة االحتواء واالستحواذ. 
اللغة  فرض  مثل  احلاكمة،  األمهرا  مجاعة  نطاق  يف  املخالفة  األخرى  اجلامعات  دمج  عرب 
الزمنية  السلطة  مجعت  مركزية  دولة  ظل  يف  القوميات،  بقية  عىل  حياهتا  وطريقة  األمهرية 
والروحية. أما سياسة االستحواذ فكانت عن طريق مصادرة األرايض اخلاصة باجلامعات 

األخرى مثل مجاعة األورومو ومتكني مجاعة األمهرا منها. 
     وقد نتج عن تركيز السلطة والثروة يف يد مجاعة إثنية حمددة هي األمهرا مع هتميش 

باقي اجلامعات األخرى، أسفر ذلك عن نصف قرن من احلرب األهلية يف البالد.
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بني  التحرير  حركات  وأهلبت  اإلقليم،  يف  النار  هيالسياليس  نظام  هناية  أشعلت  وقد 
التي سحقت طموحاهتا بقسوة. وبدأت احلرب يف  القومية  القوميات املضطهدة والفئات 
أوغادين وإريرتيا هتدد النظام اإلثيويب اجلديد. الذي جلأ بدوره إىل القوى اخلارجية لفرض 

سيطرته يف تعامله مع الطموحات الوطنية والقوميات املضطهدة. 
التوجه  ذات  السلطة  الدرج  وتويل  هليالسياليس  اإلمرباطوري  النظام  بإسقاط 
كام  بحدودها وسيادهتا،  إثيوبيا  باحلفاظ عىل  يقيض  عام  باجتاه  منغستو  االشرتاكي، متسك 
القومية  يف  القوة يف قمع حماوالت اجلامعات  كانت يف ظل حكم اإلمرباطور، واستخدام 
االستقالل، وال سيام يف إريرتيا والصومال الغريب. وقد متكن النظام من تشتيت املعارضة، 
التجراي، وبني األورومو،  القومية يف  املسألة  العسكري حلل  متزايد إىل احلل  وجلأ بشكل 
وكذلك يف أوجادين. وقد أفسح غياب النخبة التقليدية املجال لرصاع ثالث نخب متثلت 
الرصاع  اإلثنية. وقد حسم  احلركات  ثم  املختلفة،  تنظيامهتم  واليساريني يف  العسكريني  يف 
بانتصار اجلبهة الديمقراطية الثورية للشعوب اإلثيوبية يف مايو 1991 وحتطيم مؤسسات 

النظام العسكري االشرتاكي. 
يف عام 1991م دخلت إثيوبيا حتوال جديدا بسقوط حكم منغستو وصعود نظام ميليس 
زيناوي، وقد كان أخطر حتوالته استقالل إرترييا سنة 1993م تاركة إثيوبيا بكل مكوناهتا 
وثقلها اإلقليمي دولة حبيسة بدون منفذ بحري. فقد سعى نظام ميليس زيناوي إىل إعادة 
ترتيب إثيوبيا فيام يعرف بالفيدرالية اإلثنية، فأصبحت اإلثنية القومية هي أهم أدوات احلشد 
رصاعات  سادت  التي  والدين،  واأليديولوجية  الطبقة  عوامل  عىل  طغت  التي  السيايس 

النخب يف الفرتات السابقة من التاريخ اإلثيويب. 
وقد اعرتف دستور 1995 بحق تقرير املصري لكافة األمم والقوميات يف البالد، وسمح 
لكل مجاعة عرقية بإقامة حكم ذايت بدءا من مستوى املقاطعات، ووضع األساس لتشكيل 
البالد،  يف  العرقية  اجلامعات  بني  التسوية  من  نمط  أساس  عىل  ٕواقليمية  حملية  حكومات 
وحددت املناطق بأربع عرشة منطقة، وتم االعرتاف بأربع وستني جمموعة إثنية، سمح لثامن 
املجموعات  وصنفت  واإلقليمي،  املحيل  املستوى  عىل  الذايت  باحلكم  فقط  منها  وأربعني 
اإلثنية الباقية عىل أهنا أقليات ال حيق هلا تشكيل حكومات حملية، لكن هلا احلق يف التمثيل 
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يف املجالس املحلية، وقد كان هذا امليثاق هو احلجر األساس ملا عرف بعد ذلك بالفيدرالية 
اإلثنية.

بعد رحيل مليس زيناوي يف 2012 توىل رئاسة الوزراء هايال ماريام ديسالني وهو من 
قومية واليتا جنوب إثيوبيا، وأول رئيس وزراء بروتستانتي يف إثيوبيا، ووعد بأن يسري عىل 
هنج سلفه ميليس زيناوي، لكنه قرر االستقالة فجأة يف فرباير 2018، ويرى بعض املحللني 
أن سبب االستقالة، أنه مل يأِت بحلوٍل ناجزة لالضطرابات السياسية ذات الطابع اإلثني، 
أوروميا  إقليمي  يف  املئات  مقتل  إىل  مؤدية  بارز،  بشكل   2016 العام  يف  تفاقمت  والتي 
وقوبل  للوزراء  كرئيس  أمحد  أيب  اختيار  تم  حتى  غرب(.  )شامل  وأمهرا  ورشق(  )وسط 
اإلعالمية  األداة  نجحت  حيث  األورومو،  مجاعة  صفوف  داخل  باحلذر  مشوب  بارتياح 
"أيب أمحد" بأنه نرص سيايس جديد جلامعة األورومو  اختيار  اإلثيوبية يف تصوير  والدعائية 
"التسامح  شعار  حامال  أمه،  إليها  تنتمي  التي  املسيحية  األمهرة  جلامعة  وكذلك  املسلمة، 

اإلثني الديني". ما أدى إىل ختفيف وترية األحداث داخل املجتمع األورومي.

ثانيا: املوقع اجليوبوليتيكي وتأثيره في التوزيع اإلثني إلثيوبيا:

عقدة  من  تعانى  تارخيًيا  فإثيوبيا  إلثيوبيا،  اجليوبوليتيكي  باملوقع  الوطنية  اهلوية  تتحدد 
عن  ترتفع  أهنا  كام   .)1993-1952( إلريرتيا  ضمها  فرتة  باستثناء  حبيسة"،  "دولة  أهنا 



82

مستقبل اهلوية الوطنية اإلثيوبية يف ظل التباينات الثقافية للجماعات اإلثنية 

 مجلة الدراسات اإلفريقية والعربية

سطح البحر، بينام جتاورها مناطق منخفضة نسبًيا. وهى أيًضا تشرتك يف حدود يبلغ طوهلا 
)5328 كم( مع ست دول عربية وإفريقية، مما يزيد من حجم مشكالهتا مع دول اجلوار. 
إثيوبيا،  بالعزلة" لدى صناع السياسة يف  "اإلحساس  وقد سامهت هذه العوامل ىف ترسخ 
حالة  يف  جعلها  مما  والريبة،  الشك  من  بظالل  اجلوار  دول  مع  اإلثيوبية  العالقات  وصبغ 
دائرة  نطاق  خارج  واالمتداد  اخلارجية،  سياستها  حركة  دوائر  توسيع  عن  مستمر  بحث 
القرن األفريقي وحوض النيل والبحر األمحر. وبالتايل فقد كان وضعها اجليوبوليتيكي هبذا 
الوصف يؤهلها ألن تكون أكثر الدول اإلفريقية أمهية بعد مرص مبارشة، ومن هنا كانت 
بمكانة  تستأثر  كانت  أهنا  عن  فضاًل  الكربى،  الدول  قبل  من  اعتباره  له  دويل  بثقل  حتظى 
إقليمية يعتد هبا عىل مستوى إفريقيا والقرن اإلفريقي، هذا إضافة إىل مكانتها يف إطار الدائرة 

النيلية بطبيعة احلال.
حيث  املرتفعة  اجلبلية  احلصون  بميزة  جغرافًيا  اإلثيويب  اإلقليم  متيز  أخرى  جهة  ومن 
ضد  اإلثيوبية  للجامعات  الطبيعية  احلامية  يف  ناحية  من  ساهم  ذلك  كل  اإلثيوبية،  اهلضبة 
حماوالت الغزو اخلارجي حلقب طويلة من التاريخ، وساهم من ناحية أخرى يف استحالة 
قيام حكومة مركزية أو دولة موحدة تستطيع بسط سيطرهتا وحكمها عىل مجيع أقاليم الدولة 

إال يف أحوال نادرة.
فظروف نشأة الدولة اإلثيوبية وما تعرضت له من أسس تقسيم إداري لوحداهتا السياسية 
الداخلية، ربام قامت وتأسست عىل فروقات عميقة وأصيلة بني بيئات األقاليم والواليات 
واخلصائص  واملالمح  الصفات  حيث  من  خمتلفة  بيئات  وهي  واملحليات،  واملحافظات 
وأن  خاصة  تقطنها،  التي  السكانية  املجموعات  تلقائية عىل  بصورة  أثرت  وقد  اجلغرافية، 
املالحظة جرت عىل أن التقسيم اإلداري يتم وفق اخلصوصية اإلثنية املصحوبة بخصوصية 

املوارد الطبيعية والطبيعة التضاريسية. 
التجراي  من  املتكونة  الرشقية  والشاملية  الشاملية  إثيوبيا  ومناطق  أقاليم  أن  ونالحظ 
واألمهرة والعفار، ختتلف عن الوحدات اإلدارية ملناطق إثيوبيا الغربية واجلنوبية الغربية، 
أقاليم ومناطق  إثنيا عن  بدورها ختتلف  وقامبيال،  بني شنقول  أقاليم  تظهر يف خارطة  كام 
وهي  ودريداوا،  هرر  وإداريت  الصومايل  اإلقليم  من  املكونة  إثيوبيا،  رشق  وجنوب  رشق 
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بدورها خمتلفة عن إقليم وسط إثيوبيا وجزء من جنوهبا وهو إقليم األورومو، لتختلف مجلة 
هذه األقاليم مع إقليم اجلنوب الذي يضم كل قوميات اجلنوب وعددها 56 قومية. 

اإلنسان  حلاجات  االستجابة  هبا  تتم  التي  الدرجة  يف  اختالفات  التباين  هذا  عن  ينشأ 
القائم  والتنوع  االختالف  هذا  أن  ويبدو  واإلنتاج،  االستقالل  عىل  ولقدرته  اإلثيويب، 
الطبيعية والبرشية كان مدعاة وحافزا ومشجعا ودافعا  الضوابط اجلغرافية  عىل أسس من 
لالتصال والتبادل بني األقاليم واملناطق اإلثيوبية واملجموعات البرشية التي حتتضنها، خللق 

جمتمع متعايش ومنسجم ومتفاهم. 

ثالثا: طبيعة النظام السياسي اإلثيوبي:
نحو 85 مجاعة  والثقاىف، حيث يضم  واللغوى  اإلثنى  بالتنوع  اإلثيوبى  املجتمع  يتسم 
إثنية. أكربها عدًدا مجاعة األورومو )40%( من السكان، وأكثرها حتكاًم يف السلطة مجاعة 
األرسة  عهد  منذ  البالد  ىف  والسياسة  احلكم  عىل  األمهرة  يسيطر  حيث   ،)%25( األمهرة 
إليها  ينتمى  والتى   ،)%7( التجراى  مثل  أخرى  مجاعات  توجد  كام  )1270م(.  السليامنية 
نظام ميليس زيناوى، والصوماليون )6%(، والعفر )4%(. كام يدين سكان إثيوبيا بديانات 
عديدة أمهها: اإلسالم )55%(، واملسيحية )35%(، والديانات التقليدية )8%(. واألمهرية 

هى اللغة الرسمية للدولة، ولكن إىل جوارها ينترش استخدام لغات عديدة أخرى.
فقد حال  التعددي،  املجتمع  إدارة هذا  املتعاقبة عىل  اإلثيوبية  النظم  قدرة  ومع ضعف 
ذلك دون حتقيق االندماج الوطني، وساهم يف تفجر املشكلة القومية داخل الدولة، خاصة 
تنامى  إىل  أدى  مما  املصري،  تقرير  باحلق ىف  القومية  للجامعات  يسمح  اإلثيويب  الدستور  أن 
مبارًشا  يمثل هتديًدا  ما  املركزية، وهو  الدولة  باالنفصال عن  املضطهدة  مطالب اجلامعات 

لكيان الدولة ذاهتا، ويعترب أبرز العوامل املؤثرة ىف سياستها اخلارجية أيًضا.
وخلق  مىض،  وقت  أي  من  أكثر  إثيوبيا،  يف  بقوة  مسّيًسا  اإلثني  اخلطاب  أصبح  هبذا 

"حقائق" مل تكن موجودة من قبل.
وتواجه الفيدرالية اإلثنية يف إثيوبيا عددا من التحديات ربام يكون أبرزها وأمهها هو خطر 
تفكك وتفتيت الدولة اإلثيوبية. خاصة يف ظل مطالبة عدد من اجلامعات اإلثنية باالنفصال 
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بمبدأ  أقر  قد   1995 لعام  الدائم  الفيدرايل  الدستور  وأن  سيام  وال  إريرتيا،  مع  حدث  كام 
االنفصال للجامعات اإلثنية الراغبة يف ذلك. 

    وبالنسبة ألثر الفيدرالية اإلثنية عىل رشعية النظام احلاكم: فقد فقدت املعارضة السياسية 
يف إثيوبيا رشعيتها داخليا وخارجيا من خالل خسارهتا املستمرة يف االنتخابات وفقا للشكل 
الفيدرايل اإلثني، وبذلك مل يعد هناك تداول سلمي للسلطة يف إثيوبيا، وهو ما ظهر جليا من 
خالل نتائج االنتخابات الربملانية واملحلية التي أجريت يف إثيوبيا منذ تطبيق النظام الفيدرايل 
واستبعاد املعارضة من املشاركة يف احلكومات اإلثيوبية املتعاقبة. مما جعل املجتمع الدويل 

يعترب األحزاب والتنظيامت ما هي إال حركات مترد خمالفة للدستور والقانون. 

رابعا: بنية االقتصاد اإلثيوبي:
بسبب  وذلك  االقتصادية،  الناحية  من  العامل  يف  نمًوا  األقل  الدول  من  إثيوبيا  تعترب 
األرايض  مللكية  الدولة  واحتكار  األهلية  واحلروب  السيايس  االستقرار  وعدم  التخلف 
الزراعية واملرشوعات، ومنذ عام 1992 بدأت تظهر بعض املالمح اإلجيابية عىل النشاط 
سياسات  واتباع  املوجه  املركزي  االقتصاد  سياسة  عن  التخيل  بسبب  اإلثيويب  االقتصادي 
إىل حتسني  االقتصادي، هيدف  برناجمًا لإلصالح  إثيوبيا  اتبعت  السوق، حيث  اقتصاديات 

استقرار االقتصاد الكيل، وترسيع النمو االقتصادي، واحلد من الفقر. 
اإلثيوبية  االقتصادية  القدرة  اإلجيابية عىل  اآلثار  بعض  بدأت  نتيجة هلذه اإلصالحات 
السكاين  النمو  معدالت  دائاًم  منها  حيد  النسبية،  اإلجيابية  املالمح  هذه  أن  إال  عامة،  بصفة 
املرتفعة، مما يشكل ضغًطا كبرًيا عىل املوارد املحدودة، وخيلق فرًصا أكرب لألزمات الداخلية، 
وطلبا أكرب عىل املوارد املائية ألغراض الزراعة والتنمية، مما يولد إمكانات متزايدة للتنافس 
البنية  وتعد  والسودان.  مرص  وخاصة  املجاورة  الدول  مع  النيل  هنر  من  املياه  موارد  عىل 
وربام  اإلثيويب،  القومي  التعايش  عملية  يف  املؤثرة  العوامل  أقوى  من  واحدة  االقتصادية 

يمكن النظر إىل ذلك من عدة زوايا هي: 
أجزاء  وتعايش  ووحدة  متاسك  حفظ  عىل  وقدرهتا  اإلثيوبية  السياسية  النظم  قوة  مدى   -

الدولة اإلثيوبية.
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والتواصل  التداخل  عالقات  وطبيعة  اإلثيوبيني،  بني  القومي  التعايش  درجة  مدى   -
واالندماج خاصة يف مسائل التبادل االقتصادي.  

- القدرات واإلمكانات االقتصادية.

خامسا: االعتبارات اإلقليمية والدولية:
القرن  منطقة  يف  حدثت  إقليمية  ومتغريات  حتوالت  وجود  إىل  تشري  اعتبارات  وهي 
اإلفريقي الكبري، واملناطق اإلقليمية الغربية منه، مثل منطقة الرشق األوسط، ومنطقة اخلليج 
ومنطقة البحريات العظمى، ومنطقة حوض البحر األمحر، والتي تعاين مجيعها من مشكالت 
العسكرية بني  التوازنات  الواضحة عىل عمليات  آثارها  وحروب ونزاعات وأحداث، هلا 
إثيوبيا ودول القرن اإلفريقي من جهة، وبني دول القرن بام فيها إثيوبيا وتلك املناطق األربع 
يف مستو آخر. وقد تطلعت إثيوبيا دائاًم إىل االرتباط بقوة عظمى، كالواليات املتحدة التي 
الربيطانية، وفيام بعد  الباردة للتخلص من الضغوط  انتهاء احلرب  أقامت معها حتالًفا منذ 
تنامت  التسعينيات  بداية  ويف  السوفيتي،  االحتاد  مع  اإلثيويب  التحالف  نشأ   1974 ثورة 
الروابط مع الواليات املتحدة والقوى الغربية مرة أخرى، ويف نفس السياق كانت تتنامى 
العالقات والروابط اخلاصة مع إرسائيل هبدف إجياد قدر من التوازن مع القوى العربية يف 

الستينات. 
     ولعل أهم هذه االعتبارات اإلقليمية هي: 

انفصال واستقالل إريرتيا: يعتربا واحدا من أهم األحداث التي أثرت يف توازنات القوى 
بني إثيوبيا ودول القرن اإلفريقي، حيث أدى إىل تغيري اخلارطة اجليوسياسية إلثيوبيا والقرن 
اإلفريقي، بأن جعل إثيوبيا دولة حبيسة وإريرتيا دولة تنعم بساحل طوله 1200 كم عىل 

البحر األمحر. 
األمني  الوضع  تدهور  أن  إثيوبيا  ترى  األمني  الصعيد  عىل  السودان:  جنوب  انفصال 
كام  بأثرها،  املنطقة  يف  االقليمي  األمن  وعىل  اإلثيويب  األمن  عىل  سلبا  سيؤثر  السودان  يف 
الدستور  أن  خاصة  إثيوبيا  يف  االنفصالية  النعرات  سيغري  السوداين  اجلنوب  انفصال  أن 

اإلثيويب ينص عىل حق القوميات يف االنفصال.
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النزاع الصومايل الكيني حول منطقة NFD: إذ إّن الصومال يعتقد منذ أمد بعيد أّن منطقة 
املقاطعة الشاملية احلدودية لكينيا واملعروفة بمقاطعة NFD هي جزء من أجزاء الصومال، 
نظرا لرتكيبتها االجتامعية واتصاهلا اجلغرايف بمناطق الصوماليني يف كّل من مجهورية الصومال 
وإقليم الصوماليني يف إثيوبيا، الذي طاملا كان مثار نزاع بني الصومال وإثيوبيا منذ استقالل 
الصومال عام1960م، حيث يتقاسم إقليم NFD مع الصومال قواسم مشرتكة أمهها انتامء 
السكان فيه للعرقية الصومالّية وحتّدثهم باللغة الصومالّية. وترى كينيا أن هذه املناطق تابعة 
هذا  يمتد  أن  الطبيعي  من  فكان  هبا،  أحلقتها  االستعامرية  السلطات  أن  منطلق  من  لبالدها 
النزاع عىل احلدود الرّبّية إىل املياه اإلقليمية حيث ظهر النزاع احلدودّي البحري بني البلدين.

النزاع اإلثيويب الصومايل حول منطقة أوجادين: مل يكن نزاعا عىل احلدود وإنام كان نزاًعا 
يف  ختتلف  ال  صومالية  قبائل  تسكنها  صومالية  أراض  حتتل  إثيوبيا  ألن  التحرر  أجل  من 
عادهتا ولغتها وثقافتها وديانتها عن سكان املناطق الصومالية األخرى، فضال عن املقومات 

اجلغرافية والتقاليد املشرتكة مع بقية الشعب الصومايل. 
حروب ونزاعات منطقة البحريات العظمى يف وسط ورشق إفريقيا وهي: 

- حرب اهلوتو والتوتيس.
- النزاع األوغندي األوغندي.

- النزاع السوداين األوغندي
- الرصاع يف الكونغو

الثقافية واجليوسياسية،  باحلسابات  نجدها  الرصاعات  إىل طبيعة هذه  والنظر  بالتدقيق 
قضايا  سيناريوهات  واحتامالت  حسابات  يف  بعمق  تدخل  التي  إثيوبيا  من  ببعيدة  ليست 
إثيوبيا  إثيوبيا السودان أوغندا وكينيا، وحسابات  املناطق، خاصة مربع  دول وأقاليم تلك 
بدول  وإرسائيل  وأمريكا  بريطانيا  خاصة  والسياسية،  العسكرية  الدولية  القوى  لعالقات 

هذه املنطقة.

سادسا: البنية الدفاعية والعسكرية والقدرات األمنية:
املسلحة،  القوات  حجم  حيث  من  األفريقي  القرن  يف  عسكرية  قوة  أكرب  إثيوبيا  تعترب 
يف  يليها  اإلمجايل/2009(،  املحىل  الناتج  من   %1.2( الدفاعي  اإلنفاق  حيث  من  وكذا 
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مقارنة  النسبي  العسكري  التفوق  من  نوًعا  أبابا  أديس  يعطي  الذى  األمر  السودان،  ذلك 
املتحدة  الواليات  جانب  من  عليها  االعتامد  درجة  من  ويزيد  املبارش،  اإلقليمي  بمحيطها 
وإرسائيل يف تنفيذ خمططاهتام يف القرن اإلفريقي والبحر األمحر وحوض النيل. وتعترب دراسة 
البنية العسكرية والقدرات األمنية من أهم حمددات اهلوية اإلثيوبية املؤثرة يف مصري قضايا 
التعايش القومي والوحدة الوطنية واالستقرار السيايس، ويؤكد ذلك أن دستور إثيوبيا لعام 
1994، أشار إىل أن أوىل أولويات وأهداف املؤسسة العسكرية اإلثيوبية هي حفظ وصيانة 
وحدة الدولة اإلثيوبية، وبالتايل ال يمكن عرض وحتليل ومناقشة تاريخ وواقع ومستقبل 
التعايش واالندماج والوحدة للقوميات واألجناس والشعوب اإلثيوبية، بمعزل عن معرفة 
القدرات العسكرية واألمنية للدولة اإلثيوبية. حيث تظهر املؤرشات اخلاصة بالدفاع ارتفاع 

نفقاهتا بالنسبة إىل أوجه اإلنفاق األخرى، خاصة التنمية والصحة والتعليم. 
    

املطلب الثاين 

الثقافة السياسية اإلثيوبية وتأثرياهتا على اهلوية الوطنية
     كانت مشكلة إثيوبيا الكبرية هي البحث عن هوية وطنية موحدة، فاجلامعات العرقية 
من غري األمهرة وال سيام األورومو، كانت ترى أن إثيوبيا احلالية يمتلكها ويسيطر عليها 
األمهرة والتيجراي فقط. وأن إثيوبيا مل تكن أبدا دولة موحدة من حيث التاريخ والثقافة، 
واللغة املشرتكة. ونتيجة لتفوق األمهرة يف املجاالت العسكرية والسياسية واالقتصادية يف 
البالد، فرضت اللغة والتاريخ، والثقافة األمهرية عىل اجلامعات األخرى سواء من خالل 

الوسائل السلمية أو وسائل االستيعاب األخرى. 

أوال: الثقافة السياسية اللغوية وتأثيرها على الهوية اإلثيوبية:
لغة  تليها  اإلثيوبيني.  من  عريض  لقطاع  اليومي  التعامل  لغة  هي  األمهرية  اللغة  تعترب 
اللغة  أما  ماليني،   7 عن  متحدثيها  عدد  ويزيد  الدولة،  يف  العددية  األغلبية  ذات  أورومو 
وعفر  سيدامو  لغة  أما  ذكرها،  السابق  باللغات  مقارنة  قليل  هبا  الناطقني  فعدد  التيجرينية 
لغة  أما  قليال،  أقل  بنسبة  واليتا  لغة  بعدها  من  تأيت  بينها.  فيام  متقارب  هبا  الناطقني  فعدد 
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اللغات  العديد من  إثيوبيا تشمل  التيجرينية. وباقي لغات  اللغة  بعد  صومايل فرتتيبها من 
العفرية  اللغة  اللغات  هذه  ومن  آالف،  عدة  إىل  تصل  قد  قليلة  أعدداد  هبا  تتحدث  التي 

واهلررية واجلوراجية والبيجا وغريها. 
ثالث  فهناك  اإلثيوبية،  اهلوية  عنارص  عىل  كبري  تأثري  شك  بال  له  اللغوي  التنوع  هذا     
مراحل متيزت هبا أبحاث السياسة والتخطيط اللغوي يف إثيوبيا، متيزت املرحلة األوىل )أوائل 
الستينيات( بتعيني لغات االتصال األوسع )مثل اللغة اإلنجليزية( الستخدامها يف جماالت 
حمدودة ورسمية ومتخصصة ولغات السكان األصليني لألغراض العامة. أكدت البحوث 
االجتامعية اللغوية خالل هذه املرحلة أن التجانس اللغوي كان أكثر مالءمة لتعزيز أهداف 
التحديث والتغريب من التنوع اللغوي، الذي كان يعترب عقبة. وباملثل، كانت احلجة خالل 
هذه املرحلة هي أن التجانس أو وجود لغة "موحدة" يعد أمًرا مهاًم لبناء األمة، وهو ما يفرس 
فكرة تسمية "لغة وطنية". تلك اللغات التي تعترب متطورة أو "قابلة للتطوير". أخذت بعض 
البلدان يف رشق إفريقيا )تنزانيا، كينيا( هذا األمر عىل حممل اجلد وقللت من أمهية استخدام 

لغات السكان األصليني املختلفة يف املجال العام لصالح اللغة الناطقة باللغة السواحيلية. 
     بينام أشارت املرحلة الثانية )تقريًبا من أوائل سبعينيات القرن املايض وحتى أواخر 
الثامنينيات( إىل أن السياسة والتخطيط اللغوي ليستا حمايدين متاما، لكنهام تتأثران بدوافع 

سياسية واقتصادية تتعلق بمصالح الدول الغربية الرئيسية. 
باعتبارها  والربتغالية(،  والفرنسية  )اإلنجليزية  اللغات االستعامرية  تفضيل  أن       كام 
وسائل إعالم حمايدة ملساعدة عملية التنمية يف إثيوبيا، تم إعالمها باحلاجة إىل تعزيز املصالح 

االقتصادية، وليس عن طريق أي مالزمة لتفوق اللغات نفسها.  
يفرس  ما  وهذا  شك،  موضع  ليست  اللغوية  اإلثيوبية  اهلوية  قوة  أن  يف  شك  وال       
العنيفة  االحتجاجات  خالل  من  أيًضا  ذلك  يتضح  أورومو.  حترير  جبهة  احتجاجات 
يف  سابًقا  متميزة  لغات  أربع  بني  اجلمع  قرار  ضد  إثيوبيا،  جنوب  وليتا  منطقة  يف  واملميتة 
لغة واحدة تسمى واجاودا. واحلقيقة هي  إىل  داورو  املنطقة، وهي: واليتا، جامو، غوفا، 
أنه عىل الرغم من سياسة التجانس اللغوي التي تسعى احلكومة اإلثيوبية إىل اتباعها، فإن 

احلفاظ عىل هوية لغوية مميزة أمر أسايس لكل جمموعة عرقية. 
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هيال  عهد  يف  وطنية  لغة  لتصبح  األمهرية  اللغة  تطوير  تم  العرشين،  القرن  أوائل  ويف 
سياليس: ومل يكن من قبيل املصادفة أن أصبح هيال سياليس البطل العظيم للغة الوطنية. 
هذا أعطى ميزة للناطقني باللغة األمهرية. مع قمع لغات أخرى، كلغة األورومو، مما يعد 
ارتفاع معدالت االستنزاف وانخفاض مستويات  والتغريب، يساهم يف  اإلهانة  نوعا من 

اإلملام بالقراءة والكتابة بني الشعوب غري األمهرية. 
الرتاجع  مدى  نرى  إثيوبيا،  يف  العربية  اللغة  إليه  وصلت  الذي  الوضع  نطالع  وعندما 
بسط  األورويب  االستعامر  حاول  فقد  االستعامر،  إىل  هذا  ويرجع  هبا  أمل  الذي  واالنحسار 
والثقافة  اإلسالم  وانتشار  تغلغل  دون  للحيلولة  القارة،  دول  غالبية  عىل  ونفوذه  سيطرته 
يف  والفكري  والثقايف  اللغوي  االمتداد  عىل  األورويب  االستعامر  فعمل  إفريقيا.  يف  العربية 
القوى  جلأت  وقد  كبري.  بشكل  القارة  دول  يف  األوروبية  اللغات  فانترشت  القارة،  دول 

االستعامرية إىل وسائل خمتلفة لتحقيق أهدافها، ومن هذه الوسائل: 
- إطالق يد البعثات التبشريية وختصيص اإلمكانيات الكبرية هلا. 

- حماولة تشويه العالقات العربية اإلثيوبية من ناحية والعالقات املسيحية اإلسالمية يف إثيوبيا 
من ناحية أخرى. عن طريق إظهار العرب عىل أهنم جتار رقيق، والعمل عىل إحياء نزعة 

التعصب الديني، باإلضافة إىل إمهال املسلمني وحرماهنم من فرص التعليم والعمل. 
- تعطيل كتابة اللغات إثيوبية باحلروف العربية واستبدال ذلك باحلروف الالتينية.

- فرض اللغات األوروبية كلغات تعليم يف املدارس احلكومية، للقضاء عىل اللغة العربية 
هنائيا وإبداهلا باللغات األوروبية.

- كذلك تم فرض اللغة األمهرية كلغة للتعليم يف املرحلة األوىل، وفرض اللغة اإلنجليزية 
التي  املساحة  إىل تقلص  أدى  الثانوية واجلامعية. مما  املرحلة  للتعليم احلكومي يف  كلغة 

كانت حتتلها اللغة العربية يف أنحاء إثيوبيا.
واحلقيقة أننا ال جيب أن نلقي باملسؤولية الكاملة النحسار اللغة العربية يف إثيوبيا عىل 
كاهل االستعامر األورويب والسياسة اللغوية التي اتبعتها إثيوبيا، ولكن هناك عامل آخر له 
أمهية كبرية وهو الوضع احلضاري والثقايف للعرب، فانتشار اللغات وتقدمها مرهون بتقدم 

أصحاهبا وتفوقهم.   
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واجلدول التايل يبني عدد املتحدثني باللغات املختلفة يف إثيوبيا: 

جدول رقم ) 5 (
يبني تقديرات املتحدثني باللغة األم يف إثيوبيا )استناًدا إىل املكتب الوطني للسكان 1993: 1(

عدد املتحدثني هبا باملالينيالنسبة املئويةاللغة
29.115.48%أورومو
28.315.06%أمهرية

9.75.16%تيجراينية
4.52.39%قوراج

3.82.02%صوماليا
31.6%سيداما
2.61.38%وياليتا
1910.11%أخرى

10053.2%املجموع

اجلدول من إعداد الطالب

نالحظ من اجلدول أن أورومو واألمهرية متقدمون كثرًيا عىل البقية. وبعد أن أصبحت 
إريرتيا دولة منفصلة، تراجعت كثريا اللغة التيجرينية، وهي لغة مهمة أيًضا ملستوى تطورها 
األم  اللغة  إهنا  أمهية سياسية من حيث  ذات  إىل ذلك، وهي  وما  األمية،  األدب، وحمو  يف 

للعنارص الرئيسية.        
كام يتبني من اجلدول السابق أن لغة األورومو تعد أكرب جمموعة لغوية من بني أربعني أو 
يزيد من جمموعات اللغات احلامية. والراجح أن هناك مخس هلجات رئيسة مميزة يف لغات 
األورومو، إذ نجد أن األورومو يف أقىص اجلنوب ال يستطيعون بسهولة فهم حديث إخواهنم 
يف أقىص الشامل، والغالب أن يتقن الفرد يف إثيوبيا إىل جانب اللغة األم لغة ثانية وثالثة أو 
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األم  اللغة  جانب  فإىل  معينا،  هدفا  هتدف  املنطقة  يف  املوجودة  اللغات  من  لغة  وكل  أكثر. 
التي تستخدم يف احلكم ووسائل اإلعالم واملدارس  الرسمية، وهي األمهرية  اللغة  توجد 

واجلامعات.    
ويتجىل دور وسائل اإلعالم والقانون والتعليم يف بناء وصيانة ما يسمى "اهليمنة اللغوية". 
ومتثل وسائل اإلعالم دائاًم أحد جماالت السلطة. وحتديد اللغات التي يمكن استخدامها يف 
وسائل اإلعالم وكيف يمكن أن تكون أداة حتكم قوية، وطريقة لتعزيز مشاركة بعض أفراد 

املجتمع مع احلد من مشاركة اآلخرين.   
بينام تبني وسائل اإلعالم اجلامهريية مساحة التواصل للدولة القومية، فتنقسم أصناف 
فإن  لذلك،  البعض،  بعضها  مع  عالقات  إىل  تلقائًيا  هبا  املرتبطة  الكالم  وجمتمعات  اللغة 
بعض اللغات هلا متثيل رمزي يف وسائل اإلعالم أو أن تكون غائبة متاما. يف حالة إثيوبيا، ال 
يتعلق األمر فقط بلغة أجنبية )باللغة اإلنجليزية( بل يتعلق باللغة األمهرية، والتي هي أيًضا 

لغة حملية. 
إىل جانب التهميش غري املبارش للغات من خالل الوسائل االقتصادية واإليديولوجية 
اهليكلية، فقد تم اعتامد أساليب أكثر مبارشة للقمع، من خالل فرض لغات معينة يف التعليم 

ويف احلياة العامة. واإلبادة اجلامعية اللغوية جلامعات حمددة.  
أواخر  يف  أنه  سميث  يكشف  والغربة.  لإلذالل  آخر  موقًعا  اإلعالم  وسائل  وكانت 
وتيجري،  التيغرينية،   - عرقية  لغات  أربع  بث  بدأت  عندما  املايض  القرن  من  الستينيات 
حقيقية  حماوالت  تكن  مل  أهنا  إال  احلكومية،  اإلذاعة  حمطات  تبثها   - وعفار  والصومالية، 
بمكان،  األمهية  ومن  اإلثيوبية.  القومية  الدولة  إىل  االنتامء  وطبيعة  حمتوى  تعريف  إلعادة 
أن احلظر املستمر عىل استخدام لغة أورومو، مع وجود أكرب جمموعة من املتحدثني بلغات 
يف البالد، يوفر أدلة دامغة عىل أن هذه املامرسة مل يكن القصد منها السامح بازدهار اهلويات 

الثقافية أو اللغوية.  
أن   TGE / EPRDF بموجب  لعام 1995  إثيوبيا  املادة 5 من دستور  كام تضمنت 
لغة  هي  األمهرية  اللغة  تكون  الدولة.  من  متساٍو  باعرتاف  اإلثيوبية  اللغات  مجيع  "تتمتع 
العمل يف احلكومة الفيدرالية. وجيوز ألعضاء االحتاد حتديد القانون لغتهم العاملة اخلاصة 
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هبم. هذا النص غامض، حيث يوجد تضارب يف تطبيق السياسة متعددة اللغات. إن هيمنة 
واالعرتاف  اإلنصاف  إمكانية  تقوض  اإلنجليزية  للغة  الغامض  والوضع  األمهرية  اللغة 

باستخدام اللغات الوطنية األخرى. 
أما عن وضع لغة األورومو عىل املستوى الرسمي يف إثيوبيا فلم تتمتع بأي مساحة من 
االهتامم بل كانت اللغة األساسية للدولة هي األمهرية لفرتة طويلة وتليها اللغة اإلنجليزية 
االحتفاظ  يف  حقهم  ومصادرة  األورومو  هوية  طمس  تم  فقد  الثاين.  املركز  حتتل  التي 
بخصوصيتهم. ومنعهم من استخدام لغتهم يف التعليم. وتشرتط عىل من يلتحق باملدارس 
واجلامعات إتقان »اللغة األمهرية«، وهي اللغة التي يراها األورومو لغة استعامرية؛ األمر 
كان  األورومو  لغة  استخدام  أن  ونجد   %.80 بنسبة  بينهم  اجلهل  انتشار  إىل  أدى  الذي 
قارًصا عىل املحاكم، كام توقف برنامج الراديو باللغة األورومية الذي كان يبث خالل فرتة 
االحتالل اإليطايل بمجرد استعادة األمهرة نفوذها يف إثيوبيا بام فيها مناطق األورومو وحظر 
تداول األدب الديني يف اللغة األورومية، كام منع استخدام اللغة األورومية كأداة للتبشري أو 

الوعظ أو التدريس أو اإلذاعة بأي هلجة أورومية.
فإذا  الوطنية،  التأثري عىل اهلوية  اللغوي يلعب دورا كبريا يف  العامل  الدراسة أن  وترى 
نفس  يف  فإنه  حضاري،  ومكتسب  ثقايف  إثراء  أهنا  عىل  إليها  ينظر  اللغوية  التعددية  كانت 

الوقت يعد مهددا للهوية الوطنية من عدة جوانب:
النعرات  وتأجيج  اللغوي  والتعصب  االنعزالية  من  يزيد  سوف  اللغوي  التعدد  إن 

االنفصالية، مما هيدد األمن الثقايف وبالتايل تفتيت البناء الوطني واهلوية الوطنية.
بالقوة مما سيزيد من حدة  اللغوية  ثقافتها  لغوية ستحاول من جانبها فرض  كل مجاعة 

الرصاعات اإلثنية، ويف هذا هتديد للهوية الوطنية.
أفراد  للتخاطب بني  لغة واحدة  اختيار  إليها األنظمة  التي ستسعى  من بني االجتاهات 
الدولة اإلثيوبية، وبالتايل ستفرض اجلامعة اإلثنية األقوى لغتها بالقوة، مع حظر استخدام 
مجيع اللغات األخرى، كام حدث يف السابق مع مجاعة األورومو، عندما فرضت األمهرية 

بالقوة، ويف هذا هتديد للهوية الوطنية.
اختيار إحدى اللغات األجنبية للتعامل هبا كلغة ختاطب يف الدولة اإلثيوبية "كاإلنجليزية 
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أو اإليطالية، وبالتايل سيتم فرض اللغة األجنبية بثقافتها وعاداهتا وتقاليدها ورموزها، مما 
الوطنية  اهلوية  هيدد  وبالتايل  اإلثيوبية،  اإلثنية  للجامعات  الثقايف  النسيج  يف  سلبا  سيؤثر 

اإلثيوبية. 
مما سبق يتضح أن السياسة اإلثيوبية اعُتمدت اللغة باعتبارها املؤرش األسايس لالختالف 
بني سكان إثيوبيا لعملية ترسيم احلدود الفيدرالية العرقية يف الفرتة 1991. نتيجة لذلك، 
املطالبات  إىل  استناًدا  العرقية  الفيدرالية  للقيود  أكانت حتديا  بارًزا، سواء  اللغة عاماًل  تعد 

بفصل جمموعة لغوية ما، أو حماوالت الدفع نحو استيعاب جمموعات لغوية أخرى. 

ثانيا: التعددية الدينية وتأثيرها على الهوية الوطنية في إثيوبيا
من  أكرب  بقدر  يتسم  هبا  الديني  النظام  يبقى  إثيوبيا  يف  السياسية  األنظمة  تعاقب  مع 
االستمرارية، وإذا كانت هناك تعددية دينية داخل البالد حيث دخلت اليهودية واملسيحية 
واإلسالم، فإن كل دين من هذه األديان يمتع بقدر من التواجد يف بعض املناطق، يف حني 
بالنظام  كثريا  إثيوبيا  يف  الديني  النظام  تأثر  ولقد  الطبيعية.  للمعتقدات  معتنقا  بعضها  ظل 
السيايس خالل مراحل تطوره املختلفة، حيث أحدث النظام السيايس نوعا من االختالل 
لسنوات طويلة نتيجة للتعصب الديني، وهو األمر الذي ترتب عليه إحداث التفسخ بني 
اجلامعات املشكلة للمجتمع اإلثيويب. وتغذية الوالءات القبلية واإلثنية والدينية، يف الوقت 
الذي دأبت فيه أنظمة احلكم املتعاقبة عىل رفع شعارات الوحدة الوطنية واالندماج الوطني 
املسيحية  للكتلتني  العدد  حسابات  ظلت  وعليه  املشكالت.  تلك  عىل  للتغلب  كمحاولة 
باعتبارها  األديان  من  غريها  من  أكثر  والدينية  السياسية  التوازنات  يف  حارضة  واإلسالم 

ديانات الرصاع والتنافس املهمة يف إثيوبيا.  
وملا كانت املسيحية األرثوذكسية متثل دين الدولة الرسمي، فإهنا حظيت يف اإلحصاءات 
املسيحي  املجموع  كل  متضمنة   %60 حوايل  بنسبة  األغلبية  ديانة  متثل  بأهنا  احلكومية 
أقلية 32%، وبقية األديان األخرى  )أرثوذكس، بروتستانت، وكاثوليك(، واإلسالم دين 

بام فيها اليهودية والوثنية حوايل %8.
الذي  املتبادل  واالحرتام  التسامح  من  أكرب  درجة  حدوث  عىل  اجلوهري  والدليل 
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منذ  تعايشت  واإلسالم"  واملسيحية  "اليهودية  األديان  أن  اإلثيوبية،  لألديان  كميزة  تطور 
إثيوبيا، حيث طورت سامت مشرتكة مع مرور الوقت. يكفي هنا أن نذكر  فرتة طويلة يف 
السامت املشرتكة بني اإلسالم واملسيحية مثل وجهات النظر حول التحول الديني، وتكريم 

القديسني، واحلج.  
     إن استكشاف حدود القواسم املشرتكة بني هذه اجلامعات الدينية يمكن أن يكون مثرًيا 
التي نتجت  السابقة  الثقايف والديني، فمعاجلة االختالالت  التعايش  لالهتامم، للدفاع عن 
إىل حد كبري عن وضع الكنيسة األرثوذكسية اإلثيوبية ككنيسة حكومية حتى عام 1974. 
املواد املنصوص عليها يف الدستور احلايل إلثيوبيا املعتمدة يف عام 1995 )التصديق يف عام 

1994( ذات صلة باحلرية الدينية، طبقا للامدة 11:  
- الدولة والدين منفصالن.

- لن يكون هناك دين للدولة. 
- جيب أال تتدخل الدولة يف الشؤون الدينية وال جيب أن يتدخل الدين يف شؤون الدولة.

     تعترب هذه املادة بحق مادة تضمن الوضع العلامين للدولة. بالطبع، يمكن فهم هذا 
النوع من العلمنة عىل أنه علمنة من أجل الدين ألن غياب كنيسة الدولة يعني املساواة بني 
مجيع األديان، والفصل بني الدين والدولة يضمن استقالل االثنني، فقد تم توضيح احلرية 
الدينية يف املادة 27. "لكل فرد احلق يف حرية التفكري والضمري والدين. جيب أن يشمل هذا 
احلق حرية اعتناق أو تبني ديانة أو معتقد من اختياره، وحرية الفرد أو املجتمع يف التعبري عن 

دينه أو معتقده يف العبادة أو االحتفال أو املامرسة أو التعليم." 
"املسافة املبدئية" بني  "إجرائية" وهلا مزاياها اخلاصة لتحقيق  يبدو أن هذه العلمنة أكثر 

الدين والدولة. بيد أن حياد الدولة له مزاياه اخلاصة يف بلدان متنوعة دينًيا مثل إثيوبيا. 
بالنظر إىل أن األمهرة وتيغراي معظمهم من املسيحيني األرثوذكس، جادل البعض بأنه 
الكنيسة  لعبت  وبالتايل،  الكنيسة،  خالل  من  للدولة  واالقتصاد  السياسة  يف  تأثري  هلام  كان 
التي  الالزمة  األيديولوجية  باألداة  املؤسسة  تزويد  يف  مهاًم  دوًرا  األرثوذكسية  اإلثيوبية 

رشعت سيطرهتا.
هذه  ضد   )Derg(تدابري إىل  النظر  تم  فقد  إثيوبيا،  يف  والعرقي  الديني  للتداخل  نظًرا 
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املنظامت عىل أهنا تعبري عن نظرهتا املعادية لألديان، بام يف ذلك أقسام من األورومو، مثل 
بورانا الرعوية وغوجي. من بني هذه الشعوب، يوجد القليلون الذين حتولوا إىل املسيحية 
حتليالت  مجيع  ركزت  ذلك،  ومع  الكاثوليكية.  والرومانية  الربوتستانتية   - التبشريية 
منتصف  وبحلول  وتيجري.  أمهرة  عىل  اإلثيوبيون  مارسها  التي  األرثوذكسية  املسيحية 
العقيدة  من  الكثري  وليس  املتعلمني شكوًكا،  وتيجري  أمهرة  بعض  العرشين، طور  القرن 

- عىل الرغم من أن هذا قد حدث أيًضا - بالنسبة للدور السيايس واالقتصادي للكنيسة.
عىل مر التاريخ، كان للزعامء الدينيني دور مهم يلعبونه يف الطبيعة املطولة للرصاعات بني 
اهلويات املتنوعة إلثيوبيا. كان اإلمرباطور هيال سياليس أول ملك يروج ملنظمة كنسية أكثر 
الوطنية ضد  للمقاومة  اإلثيوبية كمركز  األرثوذكسية  الكنيسة  فقد أسس  للدولة.  مركزية 
االحتالل اإليطايل. وملواجهة املحاوالت اإليطالية لتفتيت الكنيسة، ألغى حماكم الكنيسة، 
وأنشأ خزينة الكنيسة املركزية، وحدد أرض الكنيسة وخضعها للرضائب، وكان لديه مجيع 

التعيينات الكنسية املرتفعة التي قام هبا مبارشة. 
عىل الرغم من هذه التحركات من النظام امللكي، استمر رجال الدين يف التمتع بمواقعهم 
واالستقرار  الوحدة  حتقيق  خالله  من  يمكن  الذي  الرابط  هو  وظل  املجتمع.  يف  املتميزة 
"كوهنا  دون حتدي أسس النظام اإلمرباطوري اإلقطاعي الذي كان حيقق الربح للكنيسة. 
اقتصادية  بمكانة  )الكنيسة(  متتعت  إثيوبيا،  مستقبل  حدد  "الذي  اإلهلي  النظام  قلب"  يف 

واجتامعية عالية" 
وتشري العديد من الدراسات إىل أن اإلمرباطور هيالسياليس سعى "الستيعاب ودمج 
املسلمني اإلثيوبيني". عىل الرغم من أن "املسلمني ظلوا مواطنني من الدرجة الثانية" خالل 

حكم هيال سياليس.
يف  فاملسيحيون  بعض.  إىل  بعضهم  واملسيحني  املسلمني  رؤية  خالل  من  ذلك  بدا  وقد 
املسيحيني  يرون  املسلمون  بينام  والبطش،  القتل  يامرسون  إرهابيني  املسلمني  يرون  إثيوبيا 
كفارا وأعداء لإلسالم. مثل هذه التبادالت هلا تأثري سلبي عىل العالقات املسيحية اإلسالمية، 
وبالتايل فإن "التطلع إىل اهليمنة السياسية للمسلمني السلفيني لعب دوًرا رئيسًيا يف تدهور 

إرث التعايش السلمي بني املجتمعات الدينية املختلفة يف أديس أبابا. 
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      ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن التوترات الطائفية النامجة عن التعددية الدينية غالًبا 
العميقة  الدين احلساسيات  يثري  ما تكون بسبب إساءة استخدام االختالفات. ويمكن أن 
والذكريات التارخيية. باإلضافة إىل اهلويات السياسية والقبلية واإلقليمية، يمكن للهويات 
تنتقل عرب األجيال يف معظم  التي  العميقة والكراهية والعداء  تثري االنقسامات  أن  الدينية 

احلاالت. 
     مما سبق يمكن الوصول إىل بعض النتائج املرتتبة عىل تأثري العامل الديني عىل اهلوية 

اإلثيوبية: 
- شيوع الرصاعات يف ظل تعدد الوالءات وتضارهبا. 

- تنامي النزعة التوسعية من جانب النظام احلاكم بانحيازه الواضح للديانة املسيحية.
للدولة،  الرسمي  الدين  متثل  األرثوذكسية  املسيحية  ظلت  فقد  بالسلطة،  االستئثار   -
خصوصا يف عهد هيالسياليس، كام ظلت األمهرية هي اللغة الرسمية، وظلت املناصب 

القيادية حكرا عىل األمهرا املسيحيني.
- تعاظم دور احلركات االنفصالية كاألورومية والعفارية واجلامعات الصومالية اإلثيوبية 

واجلبهة الوطنية لتحرير أوجادين للمطالبة بحق تقرير املصري
بني  السلمي  التعايش  بغياب  حيفل  إثيوبيا  يف  الديني  التعدد  تاريخ  فإن  عام،  وبشكل 
املسيحيني واملسلمني. فقد تم تقديم شخصية املسلم بطريقتني متناقضتني، كضحية يتعرض 
للتهميش واإليذاء، وكبطل يتميز بالقوة والبطش، وبالتايل يربر املسلم أعامل العنف التارخيية 
التي يقوم هبا املسلمون عىل أهنا أعامل مقاومة أو كفاح ضد التهميش. لذلك عند احلديث 

عن التعايش الديني يف إثيوبيا يدور احلديث حول االعرتاف باآلخر والرتحيب به. 

 ثالثا: البحث عن هوية وطنية موحدة:
هبذا املعنى فالوعي الوطني لدى اإلثيوبيني كان يعرب عن الوحدة حتت حكم اإلمرباطورية، 

وليس مفهوم املواطنة واالنتامء للدولة.
االضطهاد،  يعانون  أهنم  إال  إثيوبيا،  يف  عرقية  أغلبية  يمثلون  األورومو  أن  وبالرغم 
بأهنا  اإلثيوبية  السلطات  األورومو  وتتهم  حياهلم.  اإلثيوبية  احلكومة  سياسات  نتيجة 
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والتهجري  النساء  واغتصاب  العشوائي،  واالعتقال  والتنكيل  القتل  سياسة  جتاهها  تعتمد 
القرسي واالستيطان املنظم واإلبادة اجلامعية وحماربة الثقافة اخلاصة لقوميتها، وباعتامدها 
سياسة تكرس انتشار الفقر والتخلف واجلهل وحماربة التنمية والتطور يف مناطقها. ويقسم 
الواقع  يف  لكنها  قبائل،  أحيانا  تدعى  رئيسية  جمموعات  مخس  إىل  عام  بشكل  األورومو 
جتمعات ألشخاص يعتقدون بتحدرهم من سلف مشرتك ويتكلمون لغة مشرتكة فيام بينهم 
ميتشا، وتوليام، وبورانا، وبارتوما،  ثقافة مشرتكة، والتجمعات اخلمسة هي:  ويتقاسمون 
األقاليم  هذه  يف  واستقروا  احلرب  قادة  كانوا  آباء  مخسة  عرب  تارخييا  ترتبط  وهي  ووالو، 

اخلمسة.
كل  خمتلفة  بلغة  اختصت  مجاعة  فكل  اللغوي  التنوع  عىل  انطبق  اإلثني  التنوع  هذا 
االختالف عن اجلامعات األخرى فهناك (األمهرية- التغرينية( حيث يوجد أكثر من ثالثني 
لغة وإذا ما قسمت تلك اللغات عىل أساس اللهجات فأهنا قد تصل إىل مئات اللهجات كام 

حيدث يف الكثري من بلدان القارة اإلفريقية.
يف أوائل التسعينيات، بعد إعالن املناطق اجلديدة عىل أساس عرقي، تدهورت العالقات 
بني أورومو واجلامعات األخرى، مع خطاب عرقي قومي ظهر بني أورومو، مستوحى من 
كوادر حركة حترير أورومو )OLF(، وكذلك من قبل منظمة أورومو الديمقراطية الشعبية 
)OPDO(، وهو جزء من االئتالف احلاكم احلايل EPRDF. وقد أدى هذا اخلطاب إىل 
وقوع اشتباكات خطرية يف إثيوبيا. حتى ذلك الوقت، مل تكن أورومو نشطة وموحدة من 

أجل االستقالل، ويرجع ذلك إىل ثالثة أسباب: 
1- االنقسامات بني أورومو نتيجة مكائد النخب اإلثيوبية، كام يشري الوطنيون األورومو.

2- التشتت اجلغرايف الواسع للجامعات الناطقة بلغة أورومو. 
3- تنوع املجموعات اإلقليمية. 

بعد ذلك طّورت جمموعات أورومو القبلية أنظمة سياسية خمتلفة متاًما. وتكمن وراء كل 
أورومو االجتامعية كانت  أنظمة  أن  تتضمن فكرة  القضايا مسألة االستيعاب. حيث  هذه 
عرضة لعدم التوحد، وأهنا كانت مفتوحة الستيعاب املجموعات التي جاءت عليها، من 
قبل الدولة اإلثيوبية. حتى الدول املركزية نسبيا "فشلت يف االندماج يف كيان سيايس واحد". 
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واالجتامعية  الثقافية  العقبات  من  جمموعة  هناك  كانت  أنه  إذن،  القول  يمكن       
واالقتصادية والتارخيية واجليوسياسية يف طريق حتدي أورومو الفعال واملنسق. وعىل عكس 
اجلبهة الشعبية لتحرير إريرتيا، فإن جبهة حترير أورومو "كانت مستعدة لرتك الباب مفتوحا 
أمام إمكانية التعايش داخل إثيوبيا". حيث كانت مشكلة جبهة حترير أورومو هي أهنا كانت 

يف األساس قيادة خارجية: بمعنى أهنم كانوا منفصلني متاًما عن الواقع اليومي يف الوطن. 
     واجلدول التايل، يوضح اإلثنيات الكربى يف إثيوبيا، وإن كانت تتفاوت فيام بينها من 

حيث العدد والظهور الثقايف والَدْور السيايس واالقتصادي.
جدول رقم ) 6 ( يبني اإلثنيات الكربى يف إثيوبيا

النسبةالعرقيةم
34%أورومو1
27%أمهرة2
6.2%صومايل3
6.1%تيجراي4
4%سيداما5
2.5%جوراج6
2.3%واليتا7
1.7%هدية8
1.7%عفار9

1.5%جامو10
1.3%جيداو11
1.3%سيلت12
1.2%كيفاكو13
8.8%عرقيات أخرى14

املصدر: استنادا للبيانات املتاحة من كتاب احلقائق األمريكي وفقا لتقدير العرقيات يف عام 2007
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مما سبق يتضح أن إثيوبيا هلا تاريخ عريق، وأهنم من أقدم شعوب منطقة القرن اإلفريقي، 
وقد أسفر هذا التاريخ الطويل للكيان اإلثيويب بمسمياته ومجاعاته املختلفة عن عدة أبعاد 

رئيسية هلا تأثريها عىل الثقافة السياسية اإلثيوبية وبالتايل عىل اهلوية الوطنية: 
كجزيرة  نفسها  تقديم  عىل  وإرصارها  بإثيوبيا  تتعلق  التي  والدينية  التارخيية  املواريث   -
مسيحية وسط بحر مسلم، لتصدر شعورا دائام باالضطهاد لتكتسب تعاطف املجتمع 

الدويل.
باعتبارهم شعب مسيحي  أنفسهم وعن أعدائهم  الذي أخذه اإلثيوبيون عن   - االنطباع 
حمارص، حتيط به دول وشعوب معادية وأهنم يعيشون عىل أطراف منطقة مضطربة بشكل 
دائم، وأهنم هم وجرياهنم األفارقة يشعرون بحساسية شديدة بالنسبة للجانب األمني 

لدولتهم عموًما، ووحدهتم الوطنية بصفة خاصة.
قائمة املراجع

مراجع اللغة العربية:
أوال: الكتب:

1 - إبراهيم نرص الدين، دراسات يف النظم السياسية اإلفريقية )القاهرة: دار اكتشاف، الطبعة األويل، 2010( 
األبحاث  اإلفريقي، )بريوت: مؤسسة  القرن  الرصاع يف  الرزاز،  ترمجة عفيف  2 - بريكيت هابتي سياليس، 

العربية، 1980(
3 - مجال حممد السيد ضلع، إثيوبيا: األوضاع السياسية الداخلية والتوجهات اخلارجية )ليبيا: الدار اجلامعية 

للنرش والطباعة، 2008( 
4 - رشوق رياض مصباح، األقليات يف إثيوبيا.. األنثروبولوجيا االجتامعية )القاهرة: مكتبة الرشوق، 2018( 
دراسات  مركز  )بريوت:  إفريقيا،  يف  األقليات  ومشكلة  الوطنية  الوحدة  بغدادي،  إبراهيم  السالم  عبد   -  5

الوحدة العربية،  سلسلة أطروحات الدكتوراه )23(، 2000(
6- حممد أمحد عبد اللطيف حممد، التطور السيايس جلبهة حترير األورومو )القاهرة: املكتب العريب للمعارف، 

 )2015
للتعليم  هنداوي  مؤسسة  )القاهرة:  القارة  ملقومات  دراسة  إفريقيا  الرسول،  عبد  وكوثر  رياض  حممد   -  7

والثقافة، 2014( 
8 - مريم شوحة، حسينة زعرور، الدولة القومية بني إدارة التعددية اإلثنية وإسرتتيجيات التسوية يف منطقة 
القرن اإلفريقي دراسة حالة إثيوبيا )برلني: املركز الديمقراطي العريب للدراسات السياسية واالقتصادية، 

 )2018
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ثانيا: املقاالت والدوريات:
1- إبراهيم مريغني حممد، "اإلثنية والديمقراطية يف إثيوبيا"، جملة دراسات املستقبل )اخلرطوم:  مركز دراسات 

املستقبل، املجلد2، العدد 1،  ديسمرب  2005 (
جامعة  )القاهرة:  عربية  شؤون  والدولية،  اإلقليمية  التداعيات  الصومال:  حرب  حممود،  إبراهيم  أمحد   -  2

الدول العربية – األمانة العامة، ع 129، ربيع 2007( 
"انعكاس قيام دولة اجلنوب عىل الوضع يف السودان وعىل دول اجلوار"، سلسلة ملفات  3 - إجالل رأفت، 
التطورات  إثيوبيا  الرازق،  عبد  األمني   )2011 السياسات،  ودراسة  لألبحاث  العريب  املركز  )الدوحة: 
رشكة  )اخلرطوم:  العلمية  اإلسالم  أمة  جملة   ،)2009  –  1991( اجلوار  دول  مع  والعالقات  السياسية 

مطابع السودان للعملة، ع12، نوفمرب 2012(
4 - أيمن شبانة، القادم: الظهور اإلثيويب يف جنوب الرشق األوسط، جملة السياسة الدولية )القاهرة: مؤسسة 

األهرام، 2011/9/2(
http://www.siyassa.org.eg/News/1772.aspx

إفريقيا  إفريقية )اخلرطوم: جامعة  5 - حسن مكي حممد أمحد، األورومو )اجلاال(: دراسة حتليلية، دراسات 
العاملية- املركز اإلسالمي اإلفريقي، ع3، أبريل 1987(

6 - خلود حممد مخيس، "صنع القرار السيايس يف إثيوبيا بعد عام 1991"، جملة املستنرصية للدراسات العربية 
والدولية )بغداد: جامعة بغداد، مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية، املجلد 5، العدد 47، 2014(

التفاعالت اإلثيوبية الداخلية وأثرها عىل توجهات السياسة اإلثيوبية نحو  7 - عبد الوهاب الطيب البشري، 
العامل العريب، دراسات إفريقية )اخلرطوم: مطبعة جامعة إفريقيا العاملية، العدد 48، 2012 ( 

املنتدى اإلسالمي، ع3،  إفريقية )لندن:  إثيوبيا، قراءات  العربية يف  اللغة  الفتاح عامر،  السيد عبد  8 - عمر   
ديسمرب 2008(

9 - مواهب حممد أمحد، القوميات اإلثيوبية والتجربة الديموقراطية، جملة دراسات اسرتاتيجية )العدد 5، يناير 
1996( ص112

ثالثا: التقارير والنرشات واملؤمترات والندوات
التقرير األسبوعي رقم 25 )مقديشو: مؤسسة  الصومال وكينيا"،  "النزاع احلدودي بني  نور عيل،  1 - بشري 

الصومال اجلديد لإلعالم والبحوث والتنمية، 25 مارس 2018( 
2 - ----------، "النزاع احلدودي بني الصومال وإثيوبيا األسباب والنتائج"، التقرير األسبوعي رقم 20 

)مقديشو: مؤسسة الصومال اجلديد لإلعالم والبحوث والتنمية، 23 فرباير 2018( 
3 - خريي عمر، "إثيوبيا ومسألة املياه والطاقة واالنتخابات الربملانية" يف: د. حممود أبو العينني )حمرر( التقرير 
االسرتاتيجي األفريقي 2010/ 2011 )القاهرة: معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة( 
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4 - راجية حممد عفت، التطور اللغوي يف إثيوبيا ومكانة اللغة العربية بني اللغات يف إثيوبيا، معهد البحوث 
بمناسبة   28 –  27 الدويل  املؤمتر  أعامل  إفريقيا،  يف  والثقافة  اللغة  اللغات،  قسم  اإلفريقية،  والدراسات 

االحتفال بمرور ثالثني عاما عىل تأسيس قسم اللغات، جامعة القاهرة
رابعا: الرسائل العلمية

1 - رجاء إبراهيم سليم: التبادل الطاليب بني مرص والدول اإلفريقية يف الفرتة من 1952 – 1985، أطروحة 
دكتوراه، )القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 1988(

خامسا: الشبكة الدولية للمعلومات
والتداعيات"،  املالمح  يف  قراءة  اإلثيويب:  السيايس  النظام  بيئة  حتوالت  يف  "قراءة  اخلطيب،  عمر  جهاد   -  1

املوسوعة اجلزائرية للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، 2018/6/12.
https://www.politics-dz.com

بعد اختيار أيب أمحد: حتديات معقدة ومسارات متشابكة، مركز  إثيوبيا  الدابويل،  حممد 
البديل للتخطيط والدراسات االسرتاتيجية، 21 أبريل 2018 

https://elbadil-pss.org/2018/04/21

مراجع اللغة اإلجنليزية
DOCUMENTS

1 - Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, 1994. 
Books

1 - Kathryn A. Woolard, (ed.) Language Ideologies: Practice and Theory, 
(Oxford: Oxford university press, 1998) 

2 - Levine D.. Greater Ethiopia: The Evolution of a Multiethnic Society. 
(London: University of Chicago Press, 1974) 

3 - Markakis J "Ethiopia: Anatomy of Traditional Polity." (London, New York, 
Oxford: Clarendon Press, 1974)

4 - Mohammed Hassan, The Oromo of Ethiopia: A History 1570-1860, 
(Cambridge: Cambridge University Press, (1994)

5 - Ricento، T. Ideology, Politics and Language Policies: Focus on English, ed. 
(Amsterdam: John Benjamins. 2000) 
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6 - Ward G and Hoelzl M (eds) The New Visibility of Religion: Studies 
in Religion and Cultural Hermeneutics, (London & New York: 
Continuum,48; Taylor C. 2011) 
Articles

1 - Abiodun Salawu, Asemahagn Aseres,  Language policy, ideologies, power 
and the Ethiopian media, South African Journal for Communication Theory 
and Research (London: North West University], Publisher: Routledge 
Informa Ltd Registered in England and Wales Registered On: 16 April 2015)

2 - Hussein Ahmed, Coexistence and/or Confrontation?: Towards a Reappraisal of 
Christian-Muslim Encounter in Contemporary Ethiopia,  Journal of Religion 
in Africa,  (Leiden: Boston Brill Publishers ,Volume 36: Issue 1 Jan 2006)

3 - Jon Abbink, Ethnicity and constitutionalism in contemporary ethiopia،  
Journal of African Law,(Leiden: African Studies Centre, Vol. 41No. 2، 1997) 

4 - Smith، L. ‘The Politics of Contemporary Language Policy in Ethiopia.’ 
Journal of Developing Societies (California: Sage publishing, 24, 2, 2008) 

5 - TOBIAS HAGMANN, ETHIOPIAN POLITICAL CULTURE 
STRIKES, African , (Oxford: Oxford University Press, August 2006) 
Reports, Publications...

1-Loukeris K "Religion and Nationalism: The Greek-Turkish and Ethio-
Somali Conflicts." Working Paper Series No. 196, Institute for Social 
Studies, Netherlands 1995)
Theses.

1-Anwar M. "The Salafi Movement in Islam,". For an account of peaceful 
coexistence in confer to the study conducted by Beyene، Religious Tolerance 
in Addis Ababa, 1991-2008. Master’s thesis، (Addis Ababa: Institute of 
Ethiopian Studies, Addis Ababa University,2009)

2-Sarah Vaughan, Ethnicity and Power in Ethiopia, PhD (Edinburgh: The 
University of Edinburgh, 2003) 
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3-Zemelak Ayele, Local Government in Ethiopia: Adequately Empowered?, 
a research paper submitted in partial fulfilment of the requirement for the 
LL.M Degree, The Faculty of Law,University of the Western Cape, 2008), 
Internet 

1 - Erlich H "Islam and Christianity in the Horn of Africa: Somalia، Ethiopia، 
Sudan."; Boulder، Colorado, Lynne Rienner, USA, (accessed August 27, 
2012).

2-http://www.fragilestates.org/about/articles-and-publications/topics/
social-cohesion/
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التمكني السياسي للمرأة يف أفريقيا بني الضروريات والتحديات

السودان منوذًجا

إعداد/د. رمي محمد موسى

أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية املشارك

عميد كلية الدراسات االجتامعية واالقتصادية – جامعة بحري )السودان(

مقدمة:

يرتبط مفهوم التمكني ارتباًطا وثيًقا بمفهوم حتقيق الذات أو حضورها وتعزيز قدرهتا يف 
املشاركة واالختيار احلر. والتمكني السيايس للمرأة هو جعل املرأة ممتلكة للقوة واالمكانيات 
السياسية وبالتايل وصوهلا إىل  املشاركة  التغيري وتعزيز قدرهتا عىل  فاعاًل يف  لتكون عنرًصا 

مراكز صنع القرار أو املراكز التي تؤثر عىل صنع القرار.

هتدف الورقة أن تطلع بمهام املعاجلة الفكرية لظاهرة التمكني السيايس للمرأة يف القارة 
األفريقية بني الرضوريات والتحديات التي تواجه الظاهرة، حيث عمدت الورقة إىل حتليل 
واقع متكني املرأة السودانية والتحديات التي تواجه عملية التمكني باعتبار أن السودان من 

الدول األفريقية الرائدة يف هذا املجال.

وتأيت أمهية الورقة من أمهية الظاهرة، أذ أن املجتمعات األفريقية تعاين من أرث ثقايف 
متخلف ناجم عن االستعامر مشوًها القيم السائدة مما أنعكس بصورة سالبة عىل املشاركة 
السياسية للمرأة يف عديد من الدول األفريقية وبالتايل انعدام قدرة املرأة يف هذه الدول عىل 
املشاركة يف صياغة مصري جمتمعاهتا. يف وجود فرضية أساسية تتمثل يف أنه هنالك ارتباط 
وثيق بني التمكني السيايس وبني ثقافة املجتمع وقيمه، وهنالك عالقة واضحة بني مستوى 

تعليم املرأة وبني التمكني السيايس هلا.
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وتناقش الورقة املحاور اآلتية:

أوالً – التمكني السيايس واملشاركة السياسية.. مدخل مفاهيمي.

ثانًيا – املرتكزات القانونية للتمكني السيايس للمرأة يف السودان.

ثالًثا -  واقع التمكني السيايس للمرأة يف املجتمع السوداين.

رابًعا – التحديات التي تراجع متكني املرأة سياسًيا يف السودان.

خامًسا – تفعيل عمل املرأة باملجال السيايس يف السودان..رؤية مستقبلية. 

أواًل – املشاركة السياسية و التمكني السياسي.. مدخل مفاهيمي:

ذات  النشاطات  تلك  بأهنا  السياسية  املشاركة  ين(  و)نورمان  فريبا(  )سيدين  يعرف 
الطابع الرشعي التي يامرسها املواطنون معينون، والتي تستهدف بصورة أو بأخرى التأثري 
عىل عملية اختيار رجال احلكم، أو التأثري يف األفعال التي يقومون هبا وكذلك التأثري عىل 

القرارات احلكومية)1(. 

النشاط  بأهنا  السياسية  للمشاركة  نلسون  وجون  هانتجتون  صموئيل  تعريف  وهنالك 
الذي يقوم به املواطنون العاديون بقصد التأثري يف عملية صنع القرار احلكومي سواء كان 
هذا النشاط فردًيا أم مجاعًيا، منظاًم أم عفوًيا، متواصاًل أم منقطًعا، سلمًيا أم عنيًفا، رشعًيا أم 

غري رشعي)2(. 

العلني  التعبري  املواطنني عىل  السياسية هو قدرة  املشاركة  واملعنى األكثر شيوًعا ملفهوم 
حيث  ذلك،  يفعلون  ممثلني  طريق  عن  أو  مبارش  بشكل  سواء  القرارات  اختاذ  يف  والتأثري 
يتوفر لدهيم الشعور  املواطنني  السياسية وجود جمموعة برشية تتكون من  املشاركة  تقتيض 

)1( مولود زايد الطيب، علم االجتامع السيايس، الزاوية: منشورات جامعة السابع من أبريل، الطبعة األوىل 2007، 
ص 86.

)2( املصدر السابق، ص 87.
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اإلمكانيات  لدهيم  توفرت  متى  إرادهتا  التعبري عن  وبرضورة  املجموعة،  هذه  إىل  باالنتامء 
املادية واملعنوية ووسائل وآليات التعبري.

وتعترب املشاركة السياسية يف أي جمتمع هي حمصلة هنائية جلملة من العوامل االجتامعية 
ونظامه  املعني  املجتمع  بنية  حتديد  يف  تتضافر  والسياسية  والثقافية  واملعرفية  واالقتصادية 
السيايس وسامهتام، وهي مبدأ ديموقراطي تعترب من أهم مبادئ الدولة القومية احلديثة متيز 
والواجبات،وبني  احلقوق  يف  واملساواة  املواطنة  عىل  تقوم  التي  الديموقراطية  األنظمة  بني 

األنظمة الشمولية واالستبدادية التي تقوم عىل االحتكار.

أو  العام  بالشأن  تبدا باالهتامم  السياسية بدرجات ومراحل خمتلفة حيث  املشاركة  ومتر 
تنتهي  ثم  سيايس  بنشاط  القيام  إىل  وتتحول  السيايس،  االنخراط  إىل  تتطور  ثم  السيايس 
أشكال  وكل  السياسية  النشاطات  وتعاطي  السياسية  املسؤوليات  حتمل  برضورة  بالوعي 

العمل السيايس)1(. 

احلياة  بفعالية يف شتى جماالت  ليصبح عضًوا مشارًكا  للقوة  الفرد  امتالك  التمكني هو 
االقتصادية واالجتامعية، أي امتالكه القدرة يف إحداث تغيري يف اآلخر الذي قد يكون فرًدا 
أو مجاعة أو جمتمع، وبالتايل فأن مفهوم التمكني يرتبط ارتباًطا وثيًقا بمفهوم حتقيق الذات 

وتعزيز قدراهتا يف املشاركة واالختيار احلر.

والتمكني السيايس للمرأة هو جعلها ممتلكة للقوة واالمكانيات والقدرة لتكون عنرًصا 
ذات  بتحقيق  وثيًقا  ارتباًطا  يرتبط  السيايس  التمكني  مفهوم  أن  – بمعنى  التغيري  يف  فاعاًل 
املرأة وحضورها عىل أرض الواقع بتعزيز قدرهتا يف املشاركة السياسية من خالل مشاركتها 

بصورة جدية وفعالة يف كأفة نشاطات املنظامت السياسية والشعبية االخرى .

الترشيعية،  املجتمع ويف األجهزة  القرار يف  اختاذ  مواقع  إىل  املرأة  بإيصال  ويكون ذلك 
وتعزيز دورها يف هذه املواقع لتكون قادرة عىل تغيري مواقعها وتغيري األخرين. وعلية فأن 
التمكني السيايس للمرأة هو وصوهلا إىل مراكز صنع القرار واملراكز التي تؤثر يف صنع القرار 

ووضع السياسات.

إيامن بيربس، املشاركة السياسية للمرأة يف الوطن العريب، ورقة مقدمة جلمعية هنوض وتنمية املرأة، ص5.  )1(



107107

إعداد/د. رمي حممد موسى

مجلد )3(، العدد )9 - 10(، مارس - يونيو 2020م

املجتمع  بظروف  مرهونة  السياسية  احلياة  يف  عامة  بصورة  للمرأة  السياسية  واملشاركة 
وديمقراطية  حرية  من  املجتمع  به  يتمتع  ما  عىل  املشاركة  درجة  وتتوقف  فيه  تعيش  الذي 
من الناحية السياسية، وعىل مدى احلريات املمنوحة، وتأطري املشاركة السياسية للمرأة يأيت 
إمكانية  يف  املساواة  بينها  من  عديدة  أبعاد  يف  تتمثل  التي  اإلنسان  حلقوق  املساواة  دعم  يف 
احلصول عىل اخلدمات االجتامعية األساسية، واملساواة يف فرص املشاركة يف صنع القرارات 

السياسية واالقتصادية، واملساواة يف احلقوق وعدم التمييز حسب النوع)1(. 

واحتلت املشاركة السياسية للمرأة أمهية مركزية يف النشاطات املوجهة لتحسني وضع 
املرأة ومكانتها يف املجتمعات األفريقية، وتكمن أمهية مشاركة املرأة يف أفريقيا يف املستويات 
املختلفة يف كوهنا تتيح للنساء املشاركة يف ختطيط السياسات وتوجيهها بشكل خيدم فكرة 

املساواة بني كل املواطنني وليس فقط بني الرجل واملرأة.

ثانًيا – املرتكزات القانونية للتمكني السياسي للمرأة يف السودان.

اإلنسان واحلريات األساسية  تعزيز مجيع حقوق  االنتقايل عىل  الدستور  أكد  الدستور: 
وأعطى أولوية قصوى إىل تدعيم حقوق املرأة يف مجيع النواحي.

التشريعات الوطنية: حيث تكفل القوانني السودانية للمرأة مجيع حقوقها عىل اساس 
املساواة العادلة وعدم التمييز. حيث نصت املادة )28( من الدستور عىل االجر املتساوي 
يف العمل املتساوي عىل اساس طبيعة العمل، والقاعدة العامة يف قانون اخلدمة املدنية تويل 
الوظيفة العامة عىل اساس اجلدارة دون متييز. كام نصت املادة )59( يف الئحة اخلدمة املدنية 
لعام 2007 احلد املتساوي يف الرتقية واملادة )6( من ذات الالئحة تنص أن يكون اساس 
املرأة  استحقاق  الالئحة  راعت  كام  اجلدارة،  عىل  الرتقية  عىل  املتنافسني  وتقويم  االختيار 
املتويف  املرأة   )104( املادة  متنح  كام  كامل،  باجر  أسابيع   )8( ملدة  وضوع  إلجازة  العاملة 

زوجها إجازة عدة بمرتب كامل)2(.
)1( ريم حممد موسى، معوقات املشاركة السياسية للمرأة يف العامل العريب، جملة العلوم السياسية، العدد الثالث – يونيو 

2016، اجلمعة السودانية للعلوم السياسية، اخلرطوم، ص 122.
البحوث  يف  الواعدة  األبحاث  مركز  مقارنة،  دراسة   – العربية  للمرأة  السيايس  التمكني  الدين،  حسام  وسيم    )2(

االجتامعية ودراسات املرأة، جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن – الرياض، ص 268.
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ويالحظ أن األحكام املنظمة لقوانني العمل والترشيعات واللوائح ال تفرق بني العاملني 
يف النوع باعتبار أهنم األرسة التي تكون جمتمع العمل.

عىل   2008 للعام   )11( رقم  السودانية  االنتخابات  قانون  من   )29( املادة  ونصت 
أن: يتكون املجلس الوطني من )450( عضًوا منتخًبا عىل أن يكون 25% منهم نساء يتم 
باملقاعد  ويفوز  ومغلقة  منفصلة  حزبية  قوائم  عرب  النسبي  التمثيل  أساس  عىل  انتخاهبم 
ترتيب  حسب  القوائم  تلك  ومرشحات  مرشحو  املرأة  وقوائم  احلزبية  للقوائم  املخصصة 

ورودهم يف القائمة املعنية من األعىل إىل األسفل )املادة 33 فقرة 7(.

االتفاقيات الدولية: انضم السودان إىل مخس ن اتفاقيات األمم املتحدة املعنية بحقوق 
اإلنسان أمهها:

- العهدان الدوليان اخلاصان باحلقوق املدنية والسياسية.

- احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عام 1988.

- القضاء عىل مجيع أشكال التمييز العنرصي عام 1977.

كام أنضم السودان إىل سبعة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية املعنية بحقوق اإلنسان:

- االتفاقية )98( اخلاصة بحق التنظيم واملفاوضة االجتامعية لعام 1957.

- االتفاقيتان املعنيتان بالقضاء عىل السخرة والعمل اإلجباري لعامي 1950- 1957.

- االتفاقيتان 100- 111 املعنيتان بالتمييز يف شغل الوظائف لعام 1970.

يف  اإلنسان  حلقوق  القاهرة  إعالن  عىل  السودان  وافق  اإلقليمية  باملواثيق  يتعلق  وفيام 
اإلسالم الصادر عن مؤمتر وزراء خارجية الدول اإلسالمية عام 1990، وهو عبارة عن 
املعدل  اإلنسان  حلقوق  العريب  امليثاق  عىل  وافق  كام  تصديق.  إىل  حتتاج  ال  إرشادية  وثيقة 
الذي اعتمدته القمة العربية يف تونس عام 2004، ولكنه مل يصادق عليه شأن معظم البلدان 

العربية. كام انضم للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لعام 1986.
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ثالًثا -  واقع التمكني السياسي للمرأة يف املجتمع السوداين:

عىل  قارًصا  طويلة  ولفرتات  السوداين  املجتمع  عرف  يف  السيايس  العمل  جمال  ظل 
ضد  والنضال  الوطنية  احلركة  يف  املرأة  اشرتكت  عندما  وحتى  النساء،  دون  الرجال 
حاولت  وقد  الرجال،  بعض  من  وبتشجيع  العام  اجلو  بمساعدة  ذلك  كان  االستعامر 
حكومة االستعامر وضع لوائح لتقييد النساء واحلد من مشاركتهن يف النقابات مع الرجال، 
وشهد املجتمع املدين منذ هناية االربعينيات قيام العديد من التنظيامت النسائية  كان أمهها 
السياسية                                                       االحزاب  اىل  النساء  وانضمت  املتعلامت  الرائدات  كونته  الذي  النسائي   االحتاد 
      وبعد ان خاضت البالد االنتخابات مرتني بعد االستقالل مل يكن للنساء أي حقوق سياسية 
بل لقد وجدت مقاومة ومعارضة من بعض الفئات، لكن بعد نضال احلركة النسائية نالت 
احلقوق  النساء هذه  بعض  الرتشيح يف عام 1965  ومارست  االنتخاب وحق  املرأة حق 
يف فرتات الديموقراطية القصرية، فشاركت النساء يف عملية التعبئة السياسية وكن ينتمني 
وهي   1965 عام  التأسيسية  اجلمعية  يف  امرأة  أول  انتخاب  وتم  سياسية  أحزاب  عدة  اىل 
من  السياسية  األحزاب  استفادة  مدى  أكدت  والتي  أكتوبر  ثورة  بعد  األوىل  االنتخابات 
اصوات النساء، فكان جمموع الذين صوتوا يف كل املديريات 72% نساء مقابل74% رجال، 
دخلت  ثم  رجال.   %78 مقابل  نساء   %83 اخلرطوم  العاصمة  يف  التصويت  نسبة  وكانت 
املرأة يف العام 1968 ضمن دوائر اخلرجيني إمراتان، كام تم تعيني نساء يف االحتاد االشرتاكي 

يف السبعينيات ويف املجلس الوطني يف التسعينيات)1(. 

ويف دستور السودان لعام 1956 املؤقت الذي تضمن السلطات العامة للدولة حديثة 
املرأة  لقضايا  كبري  اهتامم  يعطي  ومل  فيها،  احلكم  وشكل  اختصاصها  فحدد  االستقالل 
احرار  السودان  يف  األشخاص  مجيع  أن  عىل  نصت  التي   )4( املادة  باستثناء  واملجتمع، 
ومتساوين أمام القانون وال حيرم اي سوداين من حقوقه بسبب املولد أو الدين أو العنرص، 

ويف ذلك كان نصيب املرأة متساوًيا مع حق الرجل)2(. 

الديموقراطي  املنتدى  أعامل  يف  قدمت  ورقة  السودانية،  للمرأة  السياسية  املشاركة  عثامن،  حمجوب  املالئكة  نازك   )1(
األول للمرأة العربية »التمكني السيايس للنساء خطوة رضورية نحو اإلصالح السيايس يف الوطن العريب«، صنعاء، 

www.sudan-forall.org  :سبتمرب 2004، موجودة عىل املوقع
)2( سعاد إبراهيم عيسى، حقوق املرأة بني األقرار والقانون والتطبيق يف املامرسة، اخلرطوم، 2010، ص 62.
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ويف الدستور الصادر عام 1964 بعد نجاح ثورة أكتوبر عام 1964، تم إدخال بعض 
التعديالت عىل دستور عام 1956 فقد نص الدستور عىل مبدأ احلرية واملساواة واحلقوق 

املدنية والسياسية جلميع املواطنني دون متييز حسب نص املادة )1/4(.

القومي  التكافؤ  القول بأن دستور عام 1964 قد كفل احلرية واملساواة ومبدأ  ويمكن 
ما  املرأة  يعطي  مل  الدستور  ذلك  فأن  ذلك  من  وبالرغم  والنساء،  الرجال  بني  متييز  بدون 

يتناسب مع مشاركتها يف ثورة أكتوبر ومل يتم مشاركتها يف وضع الدستور.

ويعترب دستور السودان الدائم لعام 1973 من أكثر الدساتري التي حتقق يف ظلها املساواة 
الكاملة بني الرجل واملرأة يف الكثري من احلقوق والواجبات، حيث نصت املادة )33( عىل 
العام، واملادة )55( تنص عىل حق  بالصالح  امللكية مكفول للمواطنني ما مل يرض  أن حق 

العناية لألمهات واملرأة العاملة وتوفري الضامنات الكافية.

ورست دساتري متنوعة بعد دستور السودان الدائم لعام 1973 مثل دستور عام 1988 
الدستور  مصادر  أحد  اصبح  الذي  الدستور  وهو  الثالث  العسكري  احلكم  فرتة  خالل 
الوطني االنتقايل لعام 2005 حيث آمن الدستور عىل كل حقوق املرأة ومشاركتها يف العمل 
السيايس بداًء من اللجنة الشعبية وحتى املجلس الوطني االنتقايل الذي يعترب أعىل سلطة 
ترشيعية بالبالد.  و نص دستور عام 2005عىل اختاذ تدابري لضامن حقوق املرأة واملساواة 
املرأة،  التمييز ضد  التي تكرس للعنف أو  القوانني  القانون، ورضورة تعديل  امام  النوعية 

والنص عىل االلتزام باملواثيق الدولية اخلاصة باملرأة.

بجانب  والرجال  للنساء  احلقوق  أساس  هي  املواطنة  أن  عىل   2005 دستور  أكد  كام 
االنتخابات التي تعترب كعملية سياسية إحدى املؤرشات التي تعكس مدى الوعي السيايس 
الذي تتمتع به املرأة بقياس مشاركتها يف التصويت من ناحية والرتشيح من ناحية أخرى، 
ويف  العام  العمل  يف  املرأة  مشاركة  زيادة  يؤكد   2008 عام  لالنتخابات  قانون  صدر  فقد 

النشاط السيايس خاصة بعد انتشار التعليم.

وقد شاركت املرأة السودانية قدياًم يف العمل السيايس عىل الصعيد اجلامهريي والرسمي 
بفعالية من خالل القبيلة يف كثري من مناطق السودان وسامهت يف حتريك اجلامهري وحسم 
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مسائل يف غاية األمهية مثل مسائل السلم واحلرب واهلجرة، واآلن تشارك املرأة السودانية 
بفعالية يف عملية اختاذ القرار السيايس من خالل حق التصويت واحلق يف توايل الوظائف 
السياسات  وتنفيذ  صياغة  ويف  الترشيعية  املجالس  يف  الرتشيح  وحق  املهام  وتأدية  العامة 

العامة للدولة )1( . 

ودخلت املرأة السودانية العمل السيايس منذ منتصف القرن املايض وقبل ذلك مل تكن 
مشاركتها السياسية بصورة فاعلة، واستطاعت إنشاء امانات متخصصة للمرأة يف العديد 
من األحزاب السياسية لكن هذه األمانات تأثرت بضعف العمل احلزيب عموًما يف السودان 
الوعي  املرأة ضعيفة بسبب ضعف  الغري ديموقراطية، وكانت مشاركة  يف فرتات األنظمة 
باحلقوق والواجبات السياسية وتعدد ادوار املرأة بحيث ال يسمح هلا الوقت بمامرسة العمل 
التأسيسية عام 1965 من بني 233 عضو  إمراه واحدة يف اجلمعية  إذ شاركت  السيايس، 
املجلس  يف   %9.2 فكانت  الثالثة  الديموقراطية  فرتة  يف  النسبة  زادت  ثم   ،%0.6 بنسبة 
الوطني االنتقايل عام 1994، ثم زادت بعد التوقيع عىل اتفاقية السالم الشامل عام 2005 

لتصل إىل %13)2(. 

ويمكن القول أن املرأة بفضل انتشار التعليم وإتاحة الفرص هلا تبؤات مناصب عليا يف 
الدولة واصبحت تشكل نسبة ال يستهان هبا يف اخلدمة العامة واملناصب السياسية التنفيذية 
والترشيعية، وجاءت أول مشاركة للمرأة السودانية يف العام 1973 حيث أصبحت وزيرة 
ثم وزيرة دولة ونائب وزير، ويف العام 1999 دخلت املرأة املحكمة العليا وتقلدت منصب 

وايل »والية جوبا سابًقا قبل االنفصال« يف العام 2000 ثم منصب سفري.

وتؤكد دراسة عرض القوة العاملة يف العام 1996 أن العاملني يف املناصب العليا يمثلون 
4.9% من القوى العاملة فيهم96.9% رجال و3.3% نساء يتمركز معظمهن يف احلرض 

بالرغم من أن النساء يمثلن 44% من العاملني )3(.

)1(حيدر إبراهيم، املرأة السودانية يف احلياة العامة، اخلرطوم، 2003، ص38.
حاجة كاشف بدري، احلركة النسائية يف السودان، اخلرطوم: دار جامعة اخلرطوم للطباعة والنرش، 2009، ص 27.  )2(

للمرأة  السياسية  املشاركة  السياسية والعامة، يف  السودانية يف احلياة  املرأة  البطحاين، مشاركة  بلقيس بدري وعطا   )3(
العربية حتديات أمام التكريس الفعيل للمواطنة »دراسة ميدانية شملت 14 بلًدا عربًيا، تونس: املعهد العريب حلقوق 

اإلنسان، 2004، ص 201.
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والتصويت،  االنتخابات  سجالت  يف  التسجيل  األحزاب  يف  املرأة  مشاركة  وشملت 
وشاركت املرأة يف االنتخابات بفاعلية، وتطور عمل املرأة السيايس أبان ثورة أكتوبر 1964 
الثقة يف قدرهتا، ولكن  تكتسب  أن  السيايس واستطاعت  العمل  املرأة قدرهتا عىل  واثبتت 
أو  رئيسة  املرأة منصب  تتبؤا  أن  إىل  يؤدي  مل  أنه  النساء كام  قليل من  ينطبق عىل عدد  ذلك 
نائب رئـيس حـزب سياسـي أو يتساوى عدد النسـاء يف املناصـب القياديـة داخل األحـزاب 

نفسها)1(. 

جدول يوضح متثيل املرأة السودانية يف الربملانات املختلفة من 1958- 1996

% النساءبالتعينيباالنتخابمقاعد النساءعدد املقاعدالتاريخ

195895----
1964-1960-----

196523311-0.4
196825500-0 

1973-1972250141045.5
1977-197430412--4.8
1980-198736818--5.9
1981-198015318--4.9
1983-198227214--9.2

198630122-0.7
1994-199240024-247.9

1996211215.7

السياسية  احلياة  يف  السودانية  املرأة  مشاركة  البطحاين،  عطا  و  بدري  بلقيس  املصدر: 
والعامة.

)1(  حماسن عبد العال، املرأة السودانية والعمل السيايس، اخلرطوم، 1999.
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يتضح من اجلدول أن مشاركة املرأة مل تتعدي نسبة 10% حتى عام 1996، وأن النساء مل 
يقدن محالت من أجل حقوق املرأة بسبب قلة الناشطات أو عدم الوعي بأمهية قضايا املرأة.

اجلمعية  يف   %0.6 من  االستقالل  منذ  الربملان  يف  الرجال  إىل  النساء  نسبة  وارتفعت 
التأسيسية 1965 إىل 9.2% يف املجلس الوطني االنتقايل يف العام 1994، واستطاعت املرأة 
أن تتبؤا منصب نائب رئيس للربملان يف العام 2011، ويعكس ضعف تويل املناصب القيادية 
املرأة  التي تزكي دونية  املهيمنة  الذكورية  العقلية  الربملان إىل  أو يف  سواء كان يف األحزاب 
وهيمنة الرجل، ونظًرا هلذا التناقض بني محاسة املرأة للتصويت يف االنتخابات ومسامهتها يف 
احلركة الوطنية وبني ضعف متثيلها يف املناصب القيادية تتأكد أمهية تغري القيم لتعزيز مكانة 

املرأة ودورها القيادي.

املحاصصة  نظام  بزيادة  الربملان  يف  املرأة  وجود  أرتبط  البرملانات:  في  املرأة  متثيل 
انتخاهبا  واعيد  اخلرجيني  دائرة  طريق  عن  واحدة  امرأة  فازت  حيث   1965 عام  )الكوتا( 
يف نفس الدائرة عام 1968. وعند تعيني جملس الشعب عام 1972 تم تعيني سيدة واحدة 
وبعدها أقرت قواعد انتخابات جملس الشعب عرشة مقاعد للنساء يف جملس الشعب بمعدل 

مقعد الحتاد النساء يف كل مديرية، وقد ارتفع نظام احلصص وفًقا للجدول اآليت:

العدد الكيلعدد النساءعدد األعضاءاملؤسسة الترشيعيةالسنة

26110.4الربملان1964

--261اجلمعية التأسيسية1968

225114.9جملس الشعب األول1972

250124.8جملس الشعب الثاين1974

304175.5جملس الشعب الثالث1978

368184.8جملس الشعب الرابع1980

153149.1جملس الشعب اخلامس1984
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26120.8اجلمعية التأسيسية1986

300258.3املجلس الوطني االنتقايل1994

400215.3املجلس الوطني االنتقايل1996

360359.7املجلس الوطني االنتقايل2001

4508518.2املجلس الوطني االنتقايل2007

50114املجلس الوطني االنتقايل2010

املصدر: بلقيس بدري وعطا البطحاين

وقد ارتفعت نسبة املشاركة يف االنتخابات من 27.9% يف عام 1968 إىل 70% يف عام 
بالربملان،  املوجودين  بالربملان )85( متثل 19.7% من جمموع  النساء  2000، وصل عدد 

وهذه نسبة ال توجد يف أي دولة يف املحيط األفريقي.

ونائب  كلية  وعميدة  والية  وايل  منصب  املرأة  تولت  العامة:  الوظائف  يف  املرأة  تعيني 
الدبلومايس عام 1970  السلك  مرة يف  مدير جامعة، وعينت ألول  مدير جامعة والحًقا 
وتدرجت حتى وزير مفوض ثم سفري، ويف عام 2008 تم تعيني أول سفرية باخلارجية وتم 

تعيني عدد )45( دبلوماسية وترفيع )9( دبلوماسيات إىل درجة سفري)1(. 

متثيل املرأة يف السلك القضائي: حيث تقلدت املرأة السودانية مناصب رفيعة يف السلطة 
القضائية، والتي شاركت فيها منذ عرشات السنني وتبؤات منصب قايض وقايض حمكمة 
عليا، وكان أول تعيني للنساء علم 1965 ووصلت املرأة لقايض استئناف، ثم للمعاش يف 

العام 1989.

رابًعا – التحديات اليت تراجع متكني املرأة سياسًيا يف السودان.

هناك معوقات تقلل من فاعلية املشاركة السياسية للمرأة يف أفريقيا بصورة عامة، ويف 
السودان عىل وجه اخلصوص يمكن توضيحها بيشء من التفصيل عىل النحو التايل:

)1(  عطا البطحاين وبلقيس بدري، مصدر سابق، ص 180.
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العوامل السياسية: من أهم العوائق السياسية أن ميدان العمل السيايس يتميز بسيطرة 
البنية السياسية تكرس نمط العالقات الذكورية املسيطرة، مما يعكس  ذكورية وبالتايل فأن 
ضعف وهشاشة الدعم احلزيب للمرأة حيث أن معظم األحزاب ال تقدر دور املرأة ومكانتها 

يف العمل العام والسيايس.

النساء والرجال عىل حد سواء،  املناخ االنتخايب يؤثر سلًبا عىل مشاركة   إضافة إىل أن 
بجانب  السيايس،  املناخ  عىل  املال  وسالح  والفساد  العنف  استخدام  آليات  تسيطر  حيث 
االفتقار إىل إطار ترشيعي للتمييز اإلجيايب لصالح املرأة، بينام يعترب السودان من أهم الدول 

األفريقية التي تعتمد نظام الكوتا النسائية.

وهنالك غياب تام لثقافة الديمقراطية وحقوق اإلنسان وشيوع ثقافة االستبداد والتسلط 
وأيًضا هيمنة القبلية والطائفية والعشائرية عىل نظام االنتخابات 

كبري  قدر  عىل  عامة  بصورة  الرأساملية  السياسات  تعترب  حيث  االقتصادية:  العوامل 
الوظيفي  موقعهن  ضعف  بسبب  النساء  رواتب  تدين  وبالتايل  للجنس،  وفًقا  التمييز  من 
عليهن  يصعب  وعليه  النساء  لدى  الدخل  نسبة  يف  انخفاض  إىل  يؤدي  مما  واالقتصادي 

مسايرة الوضع املعييش. 

كام تؤثر التحوالت االقتصادية يف املجتمع عىل املرأة بصورة أكرب من الرجل، فاملرأة يف 
املجتمعات األفريقية قلام تتمتع باستقاللية اقتصادية بسبب الفقر والنزوح نتيجة للحروب 
العرقية واألهلية يف البيئة األفريقية، حيث متثل هذه العوامل جمتمعة أهم العوائق التي حتول 

دون مشاركة ومتكني املرأة يف العمل السيايس.

العوامل االجتامعية والثقافية: الثقافة الشعبية يف املجتمع تعمل عىل التفرقة بني الشأن العام 
واخلاص وحتدد أن دور املرأة خيترص عىل العمل اخلاص ويعترب إدارة الدولة من اختصاص 
الرجل، فمثاًل يف بعض الدول قيد النساء يف السجالت االنتخابية أعيل من الرجال وليست 
من منطلق احلرص عىل املشاركة وإنام عىل استغالل األصوات، وهنالك أيًضا ارتفاع نسبة 

األمية بصورة ملحوظة يف أفريقيا خاصة أوساط النساء حيث بلغت نسبة األمية فيهن. 
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وهنالك غياب للقوانني املنصفة للمرأة يف معظم الترشيعات، حيث يتم منحها حقوقها 
السياسية دون املدنية وكلتا األمرين ال ينفك عن اآلخر، فتوفر احلقوق السياسية دون املدنية 

جيعلها حتجم عن العمل السيايس يف سبيل احلصول عىل احلقوق املدنية.

معوقات التمكني واملشاركة السياسية للمرأة السودانية:

وهنالك حتديات تواجه املرأة السودانية يف إطار مسامهتها يف العمل العام بصورة عامة 
من  عدد  إىل  التحديات  هذه  تقسم  أن  ويمكن  اخلصوص،  وجه  عىل  السيايس  والعمل 

العوامل هي:

تشكيل  يف  تؤثر  التي  واإليديولوجيات  واملوروثات  القيم  وتشمل  الثقافية:  العوامل 
الذكورية  الثقافة  هي  السياسية  املرأة  مشاركة  يف  تؤثر  التي  الثقافات  تلك  وأهم  السلوك، 
التي تعمل عىل تكريس دور املرأة يف احلياة اخلاصة، ومعظم الثقافة السائدة يف العديد من 

املجتمعات السودانية خاصة يف شامل وسط ورشق السودان تؤكد عىل دونية املرأة.

العوامل القانونية واالجتامعية: حيث ال توجد لوائح تنص وتلزم األحزاب السياسية من 
ادخال نظام الكوتا يف الرتشيح للنساء)1(، والقوانني احلالية تؤكد عىل تعيني عدد من املقاعد 
يف املجالس الوطنية للنساء حيث أن دون تلك التعيينات تعجز املرأة عن املنافسة احلرة مع 
الكبرية  الفرص  اجتياز حاجز  بواسطتها  املرأة  الرجال لعدم وجود قوانني أخرى تستطيع 

للرجال.

ضعف  يف  العاملة  يف  املشاركات  النساء  وقلة  األمية  تفيش  من  املجتمعية  العوامل  وتساهم 
مسامهة املرأة يف العمل السيايس، فالتعليم والتحرض يرفعان من نسب املشاركة السياسية للمرأة.

املجتمع  عىل  تؤثر  التي  العوامل  من  خترج  ال  وهي  املحيل:  املجتمع  يف  مؤثرة  عوامل 
بصورة عامة، حيث نجد الثقافات الوسيطة والظروف املحلية التي تتمثل يف انتشار الفقر 
وقلة التعليم يف العديد من أرياف السودان، مما يضعف قدرة املرأة عىل اكتساب اخلربة يف 

)1( حممد عبد الفاتح عبد الوهاب، نظام الكوته والتمثيل النسبي يف املشاركة املنصف للمرأة السودانية يف االنتخابات، 
www.Joussour.net جسور، عىل املوقع
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العمل السيايس، وهنالك ظروف احلرب وما فرضته من هجرة أدت إىل تدين املعيشة مما أدى 
إىل عدم اهتامم األغلبية بالعمل السيايس.

خامًسا – تفعيل عمل املرأة باملجال السياسي يف السودان..رؤية مستقبلية. 

املرأة  مشاركة  عىل  سلًبا  تؤثر  التي  الذكر  السابقة  للمعوقات  معاجلات  وضع  من  البد 
السودانية يف العمل السيايس، والتي بدورها تعمل عىل تفعيل املشاركة السياسية للمرأة.

ويأيت الدور الكبري للدولة يف ذلك، فالبد من أن تتبنى الدولة سياسة واضحة نحو املرأة 
تؤيد أمهيتها وبناء قدراهتا وتعمل عىل سد الفجوة النوعية وحتقيق املساواة بني الرجل واملرأة 
يف  »الكوتا«  النسب  النساء  بإعطاء  املرأة  لصالح  اإلجيايب  التمييز  سياسات  بوضع  وذلك 

التعيينات القيادية لزيادة مسامهة املرأة يف تلك املناصب.

والبد من رضورة متكني املرأة يف املشاركة السياسية بمعنى التوسع يف مقدرة املرأة عىل 
اختاذ القرار بالنسبة للخيارات العلمية واالسرتاتيجية، ويعمل التمكني عىل رفع مقدرات 
يقارب  التمكني  فأن  وبالتايل  والتنفيذ  والتخطيط  القرار  اختاذ  يف  واإلدارية  القيادية  املرأة 

وضع النساء والرجال يف جماالت مركز القوة يف املجتمع. 

واملقاربة الشاملة لتمكني املرأة تتناول بعدين أساسيني)1(:

- السيطرة عىل املوارد )االقتصادية والبرشية واملالية(، حيث تبدو النساء حمرومات مقارنة 
بنظرائهن الرجال.

- إيديولوجيا النوع السائد التي ترسخ جتليات عدم املساواة عىل أساس النوع االجتامعي.

والبد ألجهزة اإلعالم يف الدولة من تبني وإعداد برامج إعالمية لتغيري الصورة النمطية 
للمرأة وتكريس دونيتها، وتوضيح ورشح تعدد إنجازات املرأة وقدرهتا يف املناصب القيادية.

والبد من وضع ميزانية من أجل دعم التنمية االجتامعية لتحسني املؤرشات االجتامعية 
للمرأة يف جمال التعليم وحماولة ختفيض نسبة األمية، وكذلك يف جمال الصحة والتدريب يف 

جمال العمل القيادي وسد الفجوة النوعية.
)1( ريم حممد موسى، مصدر سابق، ص 134.
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ولتفعيل املشاركة السياسية للمرأة البد من ضامن ممارسة الديموقراطية واحلكم الرشيد 
وسيادة القانون مما يضمن املشاركة الفاعلة لألفراد يف املجتمع بصورة عامة وللمرأة بوجه 
بني  النوعية  الفجوة  سد  عىل  يعمل  مما  األفراد  بني  املساواة  كذلك  ويضمن  اخلصوص، 
اجلنسني، ويف إطار الديموقراطية البد من ختصيص نسب معينة للنساء يف املناصب القيادية 

سواء كانت يف املجالس الترشيعية أو السلطة التنفيذية أو السلك الدبلومايس أو القضاء.

والبد من تغيري النمط الثقايف يف املجتمع السوداين الذي يذكي الثقافة الذكورية ويتعامل 
والتي  املعنية  اجلهات  قبل  من  اجلهود  تظافر  ذلك  ويتطلب  دونية،  بصورة  دوًما  املرأة  مع 
عىل رأسها اجلمعيات األهلية واإلعالم، وعىل املستوى األرسي ألبد من إحداث تغيري يف 
نمط التنشئة االجتامعية وحتديد األدوار بدعم املشاركة بني أفراد األرسة، وتشجيع انخراط 

النساء يف العمل العام والسيايس والطوعي.

يتضح من الدراسة أن الواقع االجتامعي األفريقي يتسم مقارنة باملجتمعات املتقدمة أن 
وضع املرأة فيه دون ما تقتضيه املواثيق واملعاهدات الدولية الداعية إىل املساواة بني اجلنسني 

ومناهضة مجيع أشكال التمييز عىل أساس العرق والدين أو اللون.

وتستنتج الدراسة أن الواقع االجتامعي األفريقي كان له كبري األثر يف عدم حتقيق أعىل 
مستويات للتنمية االجتامعية، والذي بدوره أضعف مشاركة املرأة األفريقية يف جمال العمل 
العام والعمل السيايس، وكانت هنالك عقبات عديدة اقتصادية واجتامعية وسياسية حالت 

دون حتقيق معدالت عالية ملشاركة املرأة يف املناصب السياسية والقيادية .

ويف السودان بصورة خاصة تعاين املرأة من ضعف املشاركة السياسية بالصورة املطلوبة، 
بالرغم من أن كل الدساتري متنح املرأة حقها يف التصويت والرتشيح وبالرغم من مشاركة 
ضعف  يايت  ولكن  والتنفيذية،  الترشيعية  املجالس  يف  القيادية  املناصب  بعض  يف  املرأة 
الترشيعية  املجالس  أو  األحزاب  يف  ذلك  كان  سواء  القيادية  املناصب  تويل  يف  املشاركة 
والتنفيذية مقارنة بنسب الرجال لعدد من العوامل تتمثل يف عوامل ثقافية عىل راسها القيم 
واملوروثات الثقافية التي تزكي العقلية الذكورية ودونية املرأة، وعوامل اجتامعية تتمثل يف 
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عدم وجود قوانني ملزمة تأطر ملشاركة املرأة السياسية و تفيش نسب األمية أوساط النساء 
وتدين اخلدمات الصحية، وعوامل تتعلق باملجتمع املحيل حيث تساعد الظروف املحلية عىل 

أضعاف مشاركة املرأة يف العمل السيايس.

وعليه تويص الدراسة باآليت:

عىل  للقضاء  السودان  يف  الرسمية  املؤسسات  مع  الطوعية  اجلمعيات  جهود  تنسيق  أوالً: 
جمال  مكاهنا يف  برضورة  للمرأة  النمطية  الصورة  تغيري  والعمل عىل  النساء،  بني  األمية 

العمل اخلاص فقط.

املرأة  التمييز ضد  للقضاء عىل كافة أشكال  الداعية  الدولية  باملواثيق  العمل  رضورة  ثانًيا: 
واملصادقة عليها.

ثالًثا: ختصيص نسب معينة ثابتة للنساء يف كل املناصب القيادية، وإتاحة الفرص التفضيلية 
الكافية لذلك خاصة يف مواقع صنع القرار السوداين.

السيايس  والتمكني  السياسية  املشاركة  أمهية  تناقش  التي  العلمية  البحوث  تشجيع  رابًعا: 
حتول  التي  والعقبات  القصور  أوجه  ملعرفة  والسيايس  العام  العمل  يف  ودورها  للمرأة 

دون ذلك لتالفيها وسد الفجوات النوعية بني الرجال والنساء.
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دور اللغة العربية  يف إثراء املعجم اللغوي اإلفريقي
أ.د. محمد علي نوفل

 كلية الدراسات اإلفريقية العليا – جامعة القاهرة )مرص( 

مستخلص

تتناول هذه الدراسة موضوع دور اللغة العربية  يف إثراء املعجم اللغوي اإلفريقي. تبدأ 
الدراسة بإلقاء الضوء عىل تاريخ اللغة العربية يف قارة إفريقيا والدور الذي لعبته اللغة العربية 
يف الربط الثقايف واحلضاري بني الدول اإلفريقية املختلفة، وكيف أثرت يف الواقع اإلفريقي 
ومكانة العربية يف إفريقيا وعالقاهتا التارخيية املمتدة واملتشابكة باللغات اإلفريقية املحلية، 
ثم تعرج الدراسة إىل تناول أثر اللغة العربية يف اللغات اإلفريقية الكربى مع الرتكيز عىل 
ثالث من كربيات اللغات اإلفريقية هى: السواحيلية واهلوسا والصومالية، من خالل إبراز 
باأللفاظ  إثراء معامجها  مما أسهم يف  اللغات  لتلك  العربية  به  قامت  الذي  اإلقراض  أوجه 
واحلاجات  املستجدات  ملواكبة  والتطور  البقاء  من  اللغات  تلك  ومكن  العربية  واملفردات 

املختلفة ملتحدثيها. وتنتهي الدراسة بخامتة تعرض ألهم النتائج التي توصلت إليها. 

كلامت مفتاحية: املعجم – اإلفريقي - اللغة– السواحيلية - اهلوسا – الصومالية.
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 The Role of The Arabic Language in Enriching The African

Linguistic Dictionary

Prof. Dr. Mohamed Ali Noufal

Faculty of  African Postgraduate  Studies Cairo University,(Egypt).

Abstract

This Paper deals with the topic of the role of Arabic language in 

enriching the African lexicon. The study begins with shedding light 

on the history of the Arabic in the continent of Africa and the role that 

Arabic played in the cultural and civilizational linkage among different 

African countries، how it affected the African reality and the entity of 

Arabic in Africa and its historical and intertwined historical relations with 

the local African languages، then the study returns to address the impact 

of the Arabic on the major African languages   with a focus on three of the 

major African languages: Swahili، Hausa and Somali، by highlighting the 

borrowing aspects that Arabic has furnished to these languages، which 

contributed to enriching its dictionaries with Arabic expressions and 

vocabulary، and enabled these languages   to survive and keep pace with the 

various developments and needs of their speakers. The study ends with a 

conclusion that presents its most important results.

Keywords: Lexicon - African - Language - Hausa - Swahili – Somali. 
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مقدمة

ُتعد اللغة العربية رابًطا حضارًيا عاملًيا لكل الشعوب اإلسالمية عىل الرغم من اختالف 
ثقافاهتا املحلية، فوق هذا فإن اللغة العربية لغة يستعملها املسيحي واليهودي وغريمها يف 
املجال الثقايف والعلمي واالقتصادي والسيايس. ويقول املسترشق املعروف كارل بروكلامن 
يف حق العربية » بفضل القرآن بلغت اللغة العربية من االتساع مدى ال تكاد تعرفه أي لغة 
اللسان الذي  العربية وحدها  اللغة  الدنيا، واملسلمون مجيًعا مؤمنون بأن  أخرى من لغات 
رفيعة  مكانة  أمد طويل  منذ  العربية  اكتسبت  يستعملوه يف صالهتم... وهبذا  أن  ُأحل هلم 

فاقت مجيع اللغات األخرى التي تنطق هبا الشعوب اإلسالمية«)1(.

إفريقيا يف وقت مبكر قبل ظهور اإلسالم وذلك  العربية طريقها إىل  اللغة  وقد اختذت 
بحكم العالقات التجارية بني العرب وإفريقيا بحكم اجلوار، ثم جاء االنتشار الواسع هلذه 
اللغة بعد انتشار اإلسالم يف إفريقيا فأضحت جزًءا ال يتجزأ من تراث هذه القارة. واجلدير 
بالذكر أنه مما أعان عىل انتشار اللغة العربية والتمسك هبا فضاًل عن اجلانب الديني أن كثرًيا 
من الشعوب اإلفريقية قد ادعت ارتباط أصوهلا بالعرب يف الرشق)2(. ويؤكد هذا توماس 
اإلفريقية«،  القارة  نصف  قبائل  بني  ختاطب  لغة  العربية  اللغة  »غدت  يقول  حيث  أرنولد 
ويقول H. Deshamps: »ومل تكتف قبائل املاملك اإلفريقية بدخول اإلسالم بل تطبعت 

بالطباع العربية بسبب انتشار اللغة العربية يف تلك البالد«)3(.

االقتراض اللغوي

يف  البقاء  تريد  لغة  أي  تطور  مسرية  يف  صحية  ظاهرة  اللغوي  االقرتاض  عملية  تعترب 
العصور  بتلون  تتلون  جديدة  دالالت  األلفاظ  تكتسب  االقرتاض  مسرية  وعرب  العامل. 
واختالف املجتمعات والثقافات. وبوصف اللغة أداة للتبادل االجتامعي والتالقي الثقايف 
بني احلضارات فال غرابة أن نجد لغة ما تقرتض لفظة من لغة أخرى وتتدخل يف نسيجها 
البنيوي والسياقي بعد أن تنصهر يف القالب الرتكيبي والرصيف للغة الوافدة إليها، ولكن هذا 

ال يمنع من وجود ألفاظ احتفظت بشكلها دون أن تنصهر يف اللغة اجلديدة)4(.
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واجلدير بالذكر هنا أن االقرتاض ال يقترص عىل لغة ما دون غريها، فلقد اقرتضت اللغة 
اإلنجليزية اآلالف املؤلفة من الكلامت من اللغات األخرى، وكذلك احلال فقد اقرتضت 
اللغات األجنبية املختلفة الكثري من الكلامت اإلنجليزية وهذا التأثري )االقرتاض( عىل كل 
حال مل يبدأ إال يف وقت متأخر نسبًيا يف التاريخ األوريب إذ مل يكن هناك اقرتاض جوهري من 

هذه اللغة حتى أواخر القرن السابع عرش)5(.

اللغات اإلفريقية واحلرف العريب

العبادة  النطاق حيث أصبحت لغة  إفريقيا بشكل واسع  العربية يف  اللغة  انترشت   لقد 
والعلم والتجارة والدبلوماسية، وكان احلرف العريب هو الغالب يف كتابة اللغات اإلفريقية، 
وقد مجع األستاذ إي نورث نامذج من اإلنجيل املكتوب هبذه اللغات باحلرف العريب حيث 
يقول وقد وجدت أن عدد اللغات – لغات األمم اإلسالمية -  يف إفريقيا و آسيا بلغ 46 
نرشته  الذي      A book of thousands tongues  لغة، وذلك يف كتابه  ألف لسان

مجعية الكتاب املقدس بالواليات املتحدة عام 1933م)6(.

 عىل سبيل املثال:

اهلوسا: التي يتكلموهنا يف نيجرييا والنيجر والكامريون والسودان وغانا.....

السواحييل: وهي منترشة يف تنزانيا وكينيا وأوغندا والكونغو......

الصومالية، ويتحدث هبا يف الصومال وإقليم أنفدي من كينيا وإقليم الصومال الغريب يف 
إثيوبيا وجيبويت، والصومال هو القطر املسلم الوحيد يف إفريقيا رشقها وغرهبا الذي يتحدث 

أهله مجيعا بلغة واحدة.

الفوالين: وهي منترشة بلهجاهتا املختلفة يف املنطقة التى متتد من السودان إىل السنغال.

املاندنيكو: وهي منترشة بلهجاهتا املختلفة يف سرياليون وغانا وليبرييا وفولتا العليا.....

الولوف:  وهي موجودة يف السنغال وغينيا.



124

دور اللغة العربية  يف إثراء املعجم اللغوي اإلفريقي

 مجلة الدراسات اإلفريقية والعربية

السونتكي: ويتكلموهنا يف مايل وموريتانيا وغامبيا.

اليوربا: ويتكلموهنا يف غرب نيجرييا وبنني وتوجو وسرياليون)7(.

ومن خالل ما سبق نستطيع القول:إنهَّ العامل التارخيي واحلضاري هو الذي لعب دوًرا 
رئيسًيا يف نرش اللغة العربية يف إفريقيا وساعد عىل تالمحها مع أخواهتا من اللغات اإلفريقية، 
وأن هذا العامل احلضاري نفسه هو الذي جعل األفارقة ال جيدون حرًجا يف استعامل احلرف 
لغة دخيلة عليهم  لغتهم وليست  أهنا  العربية عىل  اللغة  إىل  ينظرون  الكتابة فهم  العريب يف 
ال  انتشاًرا  تنترش  العربية  اللغة  أنهَّ  ووجد  املحتل  جاء  حتى  العربية  اللغة  يقدسون  فظلوا 
مثيل له فسعى بكل طاقته إىل حموها، ونجد عىل سبيل املثال أنهَّ الربيطانيني قد أجربوا أهايل 
املحتل  كتاباهتم،وفرض  يف  الالتينية  احلروف  استخدام  عىل  لنفوذهم  ختضع  التى  املناطق 
لغته وثقافته وتارخيه وقد تصدرت فرنسا املرتبة األوىل للدول االستعامرية يف غرسها ثقافتها 

ولغتها بمختلف الطرق واألساليب وذلك بصبغ املستعمرات بالصبغة الفرنسية. 

دور اللغة العربية يف إثراء قواميس اللغات اإلفريقية

اللغات الصغرى هو اجلانب املعجمي؛  اللغات الكربى يف  تأثري  لعل من أهم جوانب 
من  قواميسها  تفتقده  ما  باقرتاض   Recipient Languageٌ حيث تقوم اللغات املتلقية 
األلفاظ ذات الصلة باحلقول الداللية التي تدخل يف ثقافات متحدثيها من خالل اتصاهلم 
target language )كام يف حالة رشق إفريقيا(، أو من خالل  بمتحدثي اللغات اهلدف 
اتصال اللغتني عن طريق التقاليد األدبية) كام يف حالة اللغتني العربية واهلوساوية، والعربية 

والفوالنية يف غرب إفريقيا(.

ويصعب حتديد حجم األلفاظ العربية التي دخلت يف لغات الشعوب اإلفريقية املسلمة 
أن حجم  نجد  مثاًل،  السواحيلية  للغة  فبالنسبة  لغة ألخرى،  من  الكربى ألسباب ختتلف 
والمو،  )زنزبار،  جزر  يف  ذروهتا  تصل  حيث  أخرى  إىل  منطقة  من  خيتلف  األلفاظ  هذه 
وبايت(، وتقل كلام ابتعدنا من الساحل إىل الداخل، وتتضاءل حلد التاليش يف احلدود الغربية 

ألوغندا.
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ألفاظ  من   %50 إىل  بعضهم  عند  تصل  حيث  تقديرها  يف  الباحثون  اختلف  ولذلك 
القاموس السواحييل، وال تتعدى عند البعض اآلخر 15% منها. أما بالنسبة للغة اهلوسا فقد 
تضمنت قائمة جرينبريج عام 1947م حوايل 640 كلمة عربية مقرتضة، هذا بينام وصلت 
كلمة،   1250 حوايل  )1982م(  بالدي  سريجيو  اإليطايل  اللغوي  قائمة  يف  الكلامت  هذه 
وهذا العدد األخري من الكلامت بمشتقاهتا يقارب نسبة 10% من مجلة الكلامت اهلوساوية 

املكونة لقاموس أبراهام)هوسا-إنجليزي( الصادر عام 1962م)8(. 

القواميس  يف  العريب  األصل  ذات  اهلوساوية  الكلامت  نسبة  أن  إليه  اإلشارة  جتدر  ومما 
إثبات  الذين حاولوا  فكل  مثاًل  الصومالية  اللغة  بكثري،أما يف حالة  ذلك  تفوق  اهلوساوية 
نسبة األلفاظ العربية فيها مل يأخذوا يف االعتبار الكلامت املوروثة من أصول اللغتني علاًم بأن 
اللغتني تنحدران من أصل واحد، ولكن عىل الرغم من ذلك يمكن القول بأن اللغة العربية 
لعبت دوًرا يف إثراء قواميس لغات األمم اإلسالمية اإلفريقية وقد تصل ألفاظها يف بعض 
هذه اللغات إىل أكثر من 1500 كلمة. وقد غطت هذه الكلامت بنسب متفاوتة عدًدا كبرًيا 

من احلقول الداللية، أمهها:
- الدين اإلسالمي واألحوال الشخصية.

- التجارة.
- األدوات املنزلية وامللبوسات.

- نظام احلكم.
- التوقيت واملقاييس واملوازين.

- النحو واحلساب وعلم الفلك.
- املنتجات العضوية واملحصوالت النباتية.

- القراءة والكتابة.
- املعادن واألحجار الكريمة.

- أشياء جمردة.
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اإلفريقية،  اللغات  بعض  يف  الذكر  السالفة  املجاالت  عند  االقرتاض  يتوقف  ومل 
فالسواحيلية مثاًل استعملت األدوات والظروف  العربية إىل غري ذلك مثل: lakini )لكن(،   
و  )هكذا(،   haka اهلوسا  ويف  )حتى(..إلخ.   hata وال(،   (  wala و   )بعد(،   baada
idan ) إذا(...إلخ. والصفات يف اللغة السواحيلية: safi ) نظيف/ صايف(، laini  )لني(، 
taamu )لذيذ(، ويف اهلوسا: jarumi )صارم/ شجاع(، و ja`iri )جائر/ قليل احلياء(، 
وكذلك عىل مستوى األفعال يف السواحيلية: rudi )يرتد(، safari  )يسافر(، ويف اهلوسا: 
)يغفر(. هذا باإلضافة إىل األسامء وهى أكثر تواتًرا من   gafarta )يكمل(،    kammala

بقية املستويات)9(.

ويف الصومالية  لكن laakiin ،وإذا اجتهنا إىل األسامء ألفينا فيها رضًبا كبرًيا من األسامء 
 )warsameاملنحوتة التي تتكون من مقطع صومايل وآخر عريب، خذ مثاًل االسم )ورسمه
الذي يتكون من مقطعني األَول منهام صومايل النشأة وهو )war( بمعني الكالم )احلديث(، 
العالمة،  الصفة،  بمعنى)  املأخوذة من )سمة(   )same( لفظة  وثانيهام عريب األصل وهو 

امليزة (، وتدل يف الصومالية عىل نفس املعاين.

العربية،  باأللفاظ  تكتظ  أيًضا  فهي  احلكومية  واملناصب  الوزارية  األلقاب  جماالت  أما 
 wasaarad، safaarad، diyaarad، (واأللفاظ ) safiir wasiir mudiir فالكلامت
تفسري وإيضاح. ويالحظ أَن  إىل  حتتاج  ,ال  العروبة  ظاهرة  ألفاظ  كلها   )  ،Xukuumad
 kuliyad Jamacad، وغريها مثل )wasaarad، Safaarad Xukuumad( األلفاظ
تقابل تاء التأنيث يف العربية،  التي  الصومالية  يف  التأنيث  عالمة  حلقتها  قد   )maqaalad

.)10() ad ( وهي حرف الدال املسبوق بالفتحة القصرية

لقد وجدت معظم هذه األلفاظ طريقها مبارشة من العربية إىل اللغات اإلفريقية، إال أن 
هناك عدًدا مقدًرا منها قد دخل هذه اللغات عرب لغات وسيطة أخرى، فبالنسبة للغة اهلوسا 
مثاًل، متثل اللغة الرببرية أهم وسيط أو معرب هلذه األلفاظ. ومن أمثلة األلفاظ التي دخلت 
الفضة(،  الرصف/   azurfa وكلمة  )الصوم(،   azumi كلمة  الرببرية  اللغة  عرب  اهلوسا 
يف  الصاد  صوت  استبدال  أن  ذلك  وداللة  )قرطاس(.   takardaو )دواة(،   taddawa
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اهلوسا  إىل  العربية  من  املبارش  االقرتاض  يف  الن  الزاي،  بصوت  والثانية  األوىل  الكلمتني 
salla )صالة(، وsadaka )صدقة(. أما يف الكلمتني  تستبدل الصاد بالسني كام يف كلمة 
taddawa، وtakarda فنجد فيهام تاء التأنيث الرببرية التي تأيت دائاًم يف بداية الكلمة)11(.

ولقد تكيفت معظم هذه األلفاظ العربية عىل األنظمة الصوتية والرصفية للغات اإلفريقية 
املتلقية لدرجة يصعب معها عىل الشخص العادي أن يتبني أهنا عربية األصل. فمن يستطيع 
 kwalli و كوايل ،allura واللورا ،littafi مثاًل أن ينتبه إىل أن الكلامت اهلوساوية:  لتايف
من الكلامت العربية: الكتاب، واإلبرة، والكحل عىل التوايل؟! وهذا ينطبق عىل الكلمة )أو 
باالحرى الكلمة املركبة( السواحيلية: بيشارا biashara من العبارة العربية » بيع ورشاء« 

وتعنى »التجارة«)12(.

ومن الناحية الداللية نجد أن معظم األلفاظ العربية املقرتضة يف اللغات اإلفريقية حمتفظة 
الداللية  التغيريات  بعض  عليه  طرأ  منها  العديد  هناك  ولكن  األصلية،  املعجمية  بمعانيها 
اللغة  ُيعرف يف علم  ما  إىل  فبعضها تعرض  اجلديدة،  البيئة االجتامعية  للتكيف مع  وسيلة 
االجتامعي بـ » التوسع الداليل Semantic extension » واكتسبت بالتايل معاين أشمل 
التي  )خراج(   haraji كلمة  اهلوسا  لغة  يف  ذلك  ومثال  العربية،  اللغة  يف  عليه  كانت  مما 
يقترص  ال  التي  )فصاحة(   fasaha وكلمة  أنواعها،  بجميع  )الرضائب(  تعني  أصبحت 
والقدرات  الذكاء  لتشمل  ذلك  تعدى  بل  احلديث،  يف  الفصاحة  عىل  اهلوسا  يف  معناها 
السواحيلية  اللغة  األهلية،ويف  احلرب  تعنى  )البسوس(   basasa وكلمة  أنواعها،  بجميع 

الثري وإن كان موظًفا.  كلمة tajiri )تاجر( وتعنى الرجل 

 semanticٍ الداليل  التقلص  إىل  تعرض  ذلك  عكس  عىل  الكلامت  هذه  وبعض 
shirinking وذلك بتضييق دائرهتا الداللية وهو ما يعرف يف فقه اللغة بـ« التخصيص«، 
الضعف  اهلوسا عىل  معناها يف  يقترص  la`ifi )ضعيف( حيث  اهلوسا  لغة  ومثال ذلك يف 
hadari )خطر( وتعنى حادث )حادث حركة مثاًل(. والتقلص  والعجز اجلنيس، وكلمة 
كلمة  ذلك  السواحيلية، ومن  اللغة  املقرتضة يف  العربية  لأللفاظ  مهمة  أيًضا سمة  الداليل 
bunawasi )أبونواس( وتطلق يف املجتمع السواحييل عىل اإلنسان الذي يستخدم احلنكة 
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جتدر  ومما  »الكنز«)13(.  عىل  )دفني(   dafini كلمة  تقترص  كام  حوائجه،  قضاء  يف  والدهاء 
اإلشارة إليه  أن هذه األلفاظ السالفة الذكر كام هي يف اللغة الصومالية، وذلك مثل  كلمة 

lur  )رّض( بمعنى املرض  و كلمة تاجر بمعنى الغني. qarash بمعنى اخلراج  وكلمة 
وجيمل فينسان مونتي أثر العربية يف اللغات اإلفريقية يف أوجه منها:

- تثبيت اللغات اإلفريقية بالكتابة.
- إغناؤها باملفردات العامة.

- إغناؤها بمفردات األشياء اخلاصة)14(.

أواًل: دور العربية يف إثراء املعجم السواحيلي

لقد تبنت هذه اللغة كثرًيا من مفردات لغات عديدة يف مقدمتها اللغة العربية ثم الفارسية 
فالرتكية والربتغالية واهلندية واإلنجليزية.

 A Standard وإذا نظرنا إىل الكلامت املوجودة يف املعجم السواحييل املعروف باسم 
واستعرضنا  مرة  من  أكثر  بريطانيا  يف  ُطبع  الذي   Swahili- English Dictionary
باآلالف،  تكن  مل  إن  باملئات  تعد  أهنا  سنجد  العربية  من  املقرتضة  السواحيلية  مفرداته 
ونتساءل كيف تم تصنيف هذه الكلامت، وحتت أي حرف من حروف أبجديته الالتينية تم 

وضعها؟)15(.

وختتلف اآلراء عن نسبة املفردات العربية يف اللغة السواحيلية فمنهم من يذهب إىل أن 
اللغة  إىل  البانتوية، وترجع نسبة %23  اللغة  إىل  السواحيلية يرجع  نحو 72% من قاموس 
واهلندية  والربتغالية  والفرنسية  اإلنجليزية  وهى  األخرى  اللغات  تأثري  نجد  بينام  العربية، 
جمتمعة ال يتعدى نسبة 5%، ويقوى هذا األثر العريب ويظهر جلًيا عند احلديث عن املظاهر 

احلضارية ويف جمال القيم الروحية والدينية)16(.

وما إن استقرت املفردات العربية ىف اللغة السواحيلية وامتزجت بمفرداهتا وشملت حيًزا 
ملحوًظا ىف املعجم السواحيىل حتى بدت لعلامء اللغة السواحيلية ودارسيها السامت الصوتية 
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والرصفية والنحوية والداللية هلذه املفردات ومن هنا أخذت الدراسات اللغوية التى تتناول 
هذه املفردات حيًزا كبرًيا ىف نطاق اللغة السواحيلية، وتعددت الدراسات من وجهات النظر 
دراسات  ثمة  اآلسيوية.  وحتى  والغربية  والعربية  السواحيلية  النظر  وجهة  ومن  املختلفة، 

عديدة أجريت حول املفردات العربية التى دخلت اللغة السواحيلية نذكر منها:

- دراسة Temu ىف عام 1972 عن املفردات العربية ىف املعجم السواحيىل)17(.

- وىف عام1984  قدم سيد حامد حريز دراسة عن السواحيلية واللغة العربية)18(.

- وىف عام1985  قدم مصطفى حسني احللوجى دراسة لغوية عن املفردات العربية ىف اللغة 
السواحيلية  بجامعة الرسبون)19(. 

- وىف عام 1992 قدم حممد حسن عبدالعزيز دراسة لغوية عن املقرتضات العربية ىف اللغة 
السواحيلية)20(. 

 - وىف عام 1993 قدم أمحد يوشا دراسة عن املفردات العربية ىف اللغة السواحيلية  بعنوان: 
»األثر العربى ىف اللغة السواحيلية، مع معجم ثالثى سواحيىل – عربى – إنجليزى)21(.

- وىف عام 1993 قدم عىل عمر مزى دراسة عن وضع اللغة العربية ىف زنجبار)22(. 

ويقدر أحد املتخصصني يف اللغة السواحيلية وتارخيها نسبة املفردات العربية من الربع 
إىل اخلمسني، وظلت اللغة السواحيلية وآداهبا تكتب إىل وقت قريب بحــروف عربية)23(.

القرآن  لغة  فهي  القداسة  مرتبة  إىل  تصل  مكانة  العربية  للغة  وبالتايل  العريب  وللحرف 
الكريم، ومن ثم فإنهَّ ما يقارب من ثلث أطفال إفريقيا يف رشقها وغرهبا عندما يفتحون أعينهم 

عىل احلضارة اإلنسانية، تبدأ أنامل أصابعهم ختط احلرف العريب من خالل ما يتعلمون.

وتم  السواحيلية،  اقرتضتها  التي  العربية  املفردات  لبعض  نعرض  العرض  هذا  وبعد   
ترتيبها ألفبائيًّا:

Ibllisiإبليس
Habariأخبار
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Idaraإدارة
Adabuأدب
Idhiniإذن
Imamuإمام

Inshallahإن شاء اهلل
Tisaتسعة
Tafsiriتفسري
IJumaaاجلمعة
Hajiحاج

Hakikaحقيقة
Alhamisiِاخلميس

Daftariدفرت
Dakikaدقيقة
Duniaالدنيا
Raiرأي
Roboربع

Rafikiرفيق
Rakaaركعة

Ramadhaniرمضان
Zamaniزمن- وقت

Zaidiزيادة
Samakiسمكة
Sheriaرشيعة
Shaukuشوق
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Sihaصحة
Sahaniصحن
Sadakaصدقة
Sallaصالة
Azuhuriالظهر
Afyaعافية
Ibadaعبادة
Ibadaعبادة
Aduiعدو

Askariعسكرى
Asaliعسل
Elasariالعرص
Ghaliغايل
Faidaفائدة
Alfajiriالفجر
Fedhaفضة
Fulaniفالن
Kadiقايض
Kabilaقبيلة
Kalamuقلم

Kitabuكتاب
Kadhalikaكذلك
Lazimaالزم
Lughaلغة
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Lakiniلكن
Allahاهلل
Mahaliحمل

Elmagharibaاملغرب
Najisiنجس
Nadhifuنظيف
Nafsiنفس
Nurنور

Wajibuواجب
Wadiوادي

ثانًيا: دور العربية يف إثراء املعجم اهلوساوي

إنهَّ أي لغة يف العامل حينام تعيش بمفردها دونام أي اختالط فيكون لدهيا مفرداهتا التي تعرب 
أو قوميات  أفكارها وعاداهتا وتقاليدها، ولكن بمجرد أن خيتلط أهلها بشعب ما  هبا عن 
أخرى ختتلف تقاليدهم وثقافتهم فيكون رضورًيا أن يقرتضوا بعض الكلامت )املفردات( 
من هؤالء الناس )األقوام( ليعربوا هبا عن املستجدات التي أتت إليهم من تلك األقوام)24(.

بأحد  خيتلطون  ال  بمفردهم  يعيشون  اهلوساويون  كان  عندما  اهلوسا  شأن  كان  وهكذا 
فكانت لدهيم مفرداهتم التي تفي باحتياجاهتم، ولكن حينام اختلطوا بقبائل أخرى خمتلفة 
يف ثقافتها وعاداهتا كان لزاًما عليهم أن يقرتضوا بعض الكلامت ليسموا هبا األشياء اجلديدة 

التي أتت إليهم وخاصة إذا عجزوا عن إجياد مقابل هلا يف لغتهم)25(.

واجلدير بالذكر أن احلرف العريب الذي خطت به لغة اهلوسا كان كام يقول القلقشندى: 
))وكتابتهم باخلط العريب عىل طريقة املغاربة (() 26(.
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وقد ملس الباحث هدا اخلط بنفسه من خالل جريدة الفجر بنيجرييا التي ما زالت تصدر 
باحلرف العريب باإلضافة إىل بعض النصوص القديمة والكتب املصورة، ومن خصائص هده 
(( كام يستبدل بنقطتي حرف  الكتابة أنهَّ نقطة حرف الفاء توضع أسفل احلرف هكذا ))
القاف نقطة واحدة وتوضع فوق احلرف هكذا ))  ((  وهذا بجانب رسم احلروف الذي 

خيتلف قلياًل عن الرسم املعروف يف بعض مقاطعه ويقرب مما نعرفه باخلط الكويف.

وقد اكتسبت هذه اللغة مسحة من التقديس عند أهل اهلوسا وعند مسلمي غرب إفريقيا 
اللغة  انترشت  وهلذا  الكريم  القرآن  لغة  كوهنا  هبا  االهتامم  إىل  أدى  التقديس  وهذا  مجيًعا 
العربية تدرجيًيا يف معظم أنحاء القارة فتفهمها وحتدث هبا كثري من الشعوب اإلفريقية، ومن 
ثم فإنهَّ اللغة كانت صاحبة الفضل األول عىل اللغات املحلية يف القارة السمراء ومنها لغة 
لغة  العربية هي  اللغة  أن تكون  لزاًما  بالعربية، ولذا كان  تأثرها  نتحدث عن  الذي  اهلوسا 
الثقافة والفكر، لغة القراءة والكتابة، لغة التعلم والتعليم فهي اللغة التي دونت هبا حضارة 

األسالف وسجل هبا الرتاث. 

لعب  واحلضاري  التارخيي  العامل  بأن  القول  نستطيع  عرض  من  سبق  ما  خالل  ومن 
دوًرا رئيسًيا يف نرش اللغة العربية يف إفريقيا وأدى ذلك بالطبع إىل تأثر اهلوسا باللغة العربية، 
فاقرتضت منها الكثري يف شتى املجاالت، واجلدير بالذكر أنهَّ أغلب ما استعارته اهلوسا من 
ألفاظ ) كلامت ( من العربية قد احتفظ بمعناه العريب األصيل، وإن أصابه يشء من حتوير 
النطق بحرية طبًقا لنظام وموازين لغة اهلوسا وقوالبها الصوتية، ومن املتوقع أن يكون املصدر 

األول لالقرتاض هو عربية شبه اجلزيرة العربية نتيجة لالتصال يف فرتة ما قبل اإلسالم. 

الثقافة العربية يف نيجرييا (( أنهَّ عدد الكلامت العربية يف  وبني عيل أبو بكر يف بحثه )) 
لغة اهلوسا وصل إىل اخلمس، ورضب مثاالً لذلك قائاًل: إننا لو افرتضنا أن لغة اهلوسا هبا 
مخسون ألف كلمة لكان نصيب العربية مخسة آالف كلمة والباقي كلامت هوساوية يشاركها 

فيها لغات أخرى)27(.

اقرتضتها  التي  »العربية  الكلامت  ببعض  العربية  باللغة  اهلوسا  تأثري  عن  حديثنا  نختم 
اهلوسا«، بتغرياهتا البنيوية)28(: 
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نطقها يف اهلوســانطقها يف العربيةالكلامت العربية
1- ألفاظ الدين:

AddiinAddiniالدين

AlhajAlhajiاحلج

AnnabiyAnnabiالنبي

AssaumAzumiالصوم

FaridhatunFarillaفريضة 

ImannImaniإيامن 

SunnatunSunnaُسنة

ZakaatZakkaزكاة 

2- ألفاظ العلم:
AjamAjamiعجم

AlkalamAlkalamiالقلم

AllauhAlloاللوح

DarsDarasiدرس

HarfHarafiحرف

IlmIlmiعلم

KiraaKaratuقراءة

LafzLafaziلفظ

AlkitabLittafiالكتاب

3- ألفاظ امللك:
AlkaadhiAlkaliالقايض

BaitulmaalBaitul- maliبيت املال
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نطقها يف اهلوســانطقها يف العربيةالكلامت العربية
DaulatunDaulaدولة

HaakimHakimحاكم
KharaajHarajiخراج

HukumatunHukumaحكومة 
JumhuuriyyaJumhuriyaمجهورية 

Mashuratunshawaraمشورة
ShariiaShariaرشيعة
SiyaasaSiyasaسياسة
IttihaamTuhumaاهتام

WakiilWakiliوكيل 
WaziirWaziriوزير

4- ألفاظ التجارة:
AttajirAttajiriالتاجر 

ArrukhsaArhaالرخصة 
DallalDillaliدالل
KiimaKimaقيمة 

AlhisaabLissafiاحلساب
MasruufMasarufiمرصوف

5- ألفاظ األعداد:
IshriinAshirinعرشون
ThalaathuunTalatinثالثون 
ArbaiinArbainأربعون
KhamsiinHamsinمخسون



136

دور اللغة العربية  يف إثراء املعجم اللغوي اإلفريقي

 مجلة الدراسات اإلفريقية والعربية

نطقها يف اهلوســانطقها يف العربيةالكلامت العربية
SittiinSittinستون

SabiinSabainسبعون
ThamaanuunThamaninثامنون
TisiinTasainتسعون

AlfAlifألف
6- ألفاظ الوقـت:

AllsabaahAsubaالصباح 
AllzuhrAzuhurالظهر 
AllasrLaasarالعرص
AllmagharibAlmagaribaاملغرب
AssaaSaaالساعة
AllyaumYauاليوم 

AlwaktLokaciالوقت 
7- ألفاظ عامـــة:

AlkhairAlheriاخلري 
ZiyaaraZiyaraزيارة
LijaamLinzamiجلام
KuhlKwalliكحل

SaabunSabuluصابون
HalaawaAlawaحالوة
AlbasalAlbasaالبصل
AlkamhuAlkamaالقمح
AlkhubsAlkhubsاخلبز
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نطقها يف اهلوســانطقها يف العربيةالكلامت العربية
ShakkShakkaشك
RaayRaayiرأي
AlamrAlamariاألمر
MuhimmMuhimmiمهم

KalimatunKalmaكلمة 
SamaaSamaسامء 

إىل  نظرنا  العربية، وإذا  اهلوسا من  استعارهتا  التي  اهلائلة  الكلامت  وهذا قدر بسيط من 
تلك الكلامت سنجد هناك تغريات صوتية حدثت يف الكلامت العربية حتى تتالءم مع النظام 
األمامية  األسنان  بني  مما  خيرج  وما  واإلطباق  احللق  أصوات  كإبدال  اهلوسا  للغة  الصويت 
من أصوات، فيبدلون اهلمزة بالعني واهلاء باحلاء، واجليم القاهرية بالغني، والصاد بالسني، 
والضاد بالالم، والثاء بالتاء، والذال بالزاي، باإلضافة إىل ذلك فهناك ظاهرة حذف بعض 
األصوات يف كلامت وإضافة بعض األصوات أو احلركات عند التقاء الساكنني يف كلامت 

أخرى.

ثالًثا: دور العربية يف إثراء املعجم الصومايل

العربية  العربية عالقة قديمة تعود إىل اهلجرات  اللغة الصومالية واللغة  إن العالقة بني 
األوىل إىل املنطقة، وقد توطدت هذه العالقة منذ األيام التي أصبحت فيها اللغة العربية لغة 
العلم والتعليم وذلك منذ بزوغ فجر اإلسالم يف الديار الصومالية يف القرن األول اهلجري.

ويؤكد خرباء اللغات الذين عكفوا عىل دراسة اللغة الصومالية أن معظم مفردات اللغة 
الصومالية هلا جذور عميقة يف اللغة العربية ولكنها تعرضت ليشء من التحريف والتبديل 
واحلذف، فمن هنا كان أجداد الصوماليني األوائل قد تبنوا كتابة اللغة الصومالية باحلرف 

العريب من اليمني إىل الشامل و من األعىل لألسفل.
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مفرداهتا. وقد كشفت  كثرًيا من  فاستعارت  الصومالية،  اللغة  العربية  اللغة  أثرت  وقد 
اللغة الصومالية من أصل عريب ومل  اللغوية يف هذا املضامر أن مفردات كثرية يف  البحوث 
تتغري، كام أن هناك كلامت أخرى طرأت عليها عوامل التطور فغريهتا إما صوتًيا أو شكلًيا، 
وقد أظهرت بعض الدراسات التقابلية أن اللغتني الصومالية والعربية مازالتا مرتبطتني ال 
من حيث الوحدات الصوتية وال من حيث الكلامت العربية التي يستخدمها الصوماليون 

فحسب بل من حيث أنواع األبنية املقطعية املستخدمة وتتابعها الفونيمي)29(.

يقول حممد زهري وهو يستعرض صور تأثر اللغة الصومالية بالعربية: »إن بعض الكلامت 
العربية تنطق يف اللغة الصومالية بلفظها وشكلها دون أي تغيري مثل:واجب، يقني، نكاح....
إلخ«، وبعضها طرأ عليه تغيري خفيف والبعض اآلخر طرأ عليه تغيري كبري وأصبح بعيًدا عن 
الكلمة العربية األصلية إىل حد ما، وذلك مثل )أحسنت( وتنطق بالصومالية )مهدسنت()1(، 
و)بحر( وتنطق بالصومالية )بد(، و)ما أرغب( وتنطق بالصومالية )مربو(، و)ماذا جرى( 
فتنطق بالصومالية )حمارجا( إىل غري ذلك من الكلامت الكثرية التي حتتاج إىل دراسة عميقة 

ملعرفة أصلها العريب)2()30 (.

يعتقد  بينام   ،%50 متثل  الصومالية  اللغة  يف  العربية  املفردات  أن  الباحثني  بعض  يعتقد 
آخرون أن املفردات العربية يف اللغة الصومالية الدارجة متثل 75% من ألفاظها، وذلك بعد 

ضم ما أصاهبا من حتريف وتعديل وقلب يف بنية مفرداهتا)31(.

ومخسائة  ألف  عىل  يزيد  ما  العربية  اللغة  من  أخذت  الصومالية  فإن  حال  كل  وعىل 
كلمة عربية وأصبحت هذه املفردات العربية اآلن جزًءا من كيان اللغة الصومالية، وهذا 
ما أكده إبراهيم حايش يف كتابه )الصومالية بلغة القرآن( فعد مجيع هذه املفردات األلف 
واخلمسائة قائاًل: »وبعد تتبع واستقصاء لآليات القرآنية واألحاديث الرشيفة وجدت ما 
 mahad + san+ tihid  1( كلمة مهدسنت  أصلها مهد  بمعنى محد وهي مقلوبة  وفيها الحقة صفة وفعل كينيونة(
وكلمة أحسنت تنطق كام هي وتدل عىل الشكر.  انظر: الكاشف- قاموس عريب صومايل تاليف مؤمن عامل جييل  

مادة محد ومادة شكر.
فتنطق  جرى(   ماذا   ( )حماربتا(  بالصومالية  فتنطق  رغبت(  و)ماذا  )مربو(،  بالصومالية  وتنطق  أرغب(  و)ما   )2(

بالصومالية  )حما جرو(.
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اللغتني  قرب  كدليل عىل  والعربية  الصومالية  بني  املشرتكة  والعبارات  الكلامت  من  يأيت 
بعضهام من بعض«)32(.

بحكم  بالعربية  الصومالية  اللغة  تأثر  إىل  اللغتني  بني  املستمر  التعايش  هذا  أدى  وقد 
زعامتها الدينية فصار معظم أصول اللغة الصومالية من العربية،حتى احتضنت اآلالف من 
مفردات اللغة العربية يف قاموسها، وهو ما جعل بينها وبني اللغة العربية عالقة أخوية أو قل 
عضوية، ولعل هذا ما دعا البعض أن حياول إدخال اللغة الصومالية يف إطار العربية احلديثة، 

لكن التأثر يشء واملثلية يشء آخر)33(.

وهذه أمثلة لكلامت صومالية مقرتضة من العربية وتم ترتيبها ألفبائًيا:

Ibliisإبليس
Aqbaarأخبار
Idaaroإدارة
Adabأدب
Idinإذن
Imamإمام

Inshaa allaahإن شاء اهلل
Tafsiirتفسري
Towbadتوبة

Jumcaاجلمعة
Xaajiحاج

Xaqiiqaحقيقة
Khamiisاخلميس

Daftarدفرت
Daqiiqaدقيقة
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Aduunyoالدنيا
ra'yiرأي
rubi ربع

Rafiiqرفيق
Rakcaركعة

Ramadaanرمضان
Samanزمن 
Siyaadoزيادة

Sujuudسجود
Sharafرشف
Shareecaرشيعة
shooq شوق
Saxanصحن
Sadaqoصدقة
Saladصالة
Duhurالظهر
Caafimaadعافية
Cibaadoعبادة
Cadowعدو

Caskariعسكرى
Casirالعرص
Cimaamadعاممة
Qaaliغايل
Faa'idoفائدة
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Fajarالفجر
Fursadفرصة
qaadi/qaalliقايض
Qabiilقبيلة
Qalinقلم

Kitaabكتاب
Laasimالزم
Luqadلغة
Laakiinلكن
Alleاهلل

Mexraabحمراب
Maqribاملغرب
Muqadasمقدس

Maharمهر
Nijaasنجس
Nadiifنظيف
Nafنفس
Nuurنور

Waajibواجب
Waadi وادي
Waqtiوقت
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خامتة

العربية من  اللغة  التي متيز احلضارات، ومما ال شك فيه أن  اللغات من أهم األمور  إن 
أو  يتكلموهنا  الذين  املسلمني  وبني  وبينهم  واألفارقة  العرب  بني  الرتابط  وسائل  أقوى 
يفهموهنا يف البالد اإلسالمية وغريها ؛ ولذلك استطاعت أن جتمع حتت رايتها أممًا وأنساًبا 
لغة  فهي  باإلسالم  يدين  وممن  العرب  إىل  ينتسب  ممن  خمتلفة  وألواًنا  شتى  ودماًء  وأعراًقا 
من  أكثر  اإلفريقية  القارة  يف  وانترشت  امتدت  وقد  عريقة،  إنسانية  حضـارة  ولغة  عاملية، 
أن  فبعد  إفريقيا وجنوهبا وغرهبا،  أواسط  أقطار  أخرى حيث شملت  قارات  انتشارها يف 
وتشاد  والنيجر  ونيجرييا  ومايل  غانا  إىل  ومنها  السنغال  إىل  امتدت  موريتانيا  إىل  وصلت 
والكاميـرون وفولتا العليا، يف الوقت الذي دخلت فيه عن طريق باب املندب إىل الصومال 

وكينيا وأوغندا وجيبويت ومدغشقر وجزر القمر وتنزانيا وموزمبيق.

ويقول توماس يف هذا الصدد: » غدت اللغة العربية لغة ختاطب بني قبائل نصف القارة 
اإلفريقية »،ويقول ديشان: » ومل تكتف قبائل املاملك اإلفريقية بدخول اإلسالم بل طبعت 
بطابع عريب إسالمي بسبب انتشار اللغة العربية يف تلك البالد ». ولقد تركت اللغة العربية 
أثًرا ظاهًرا وملموًسا يف اللغات املحلية ويف مجيع أقطار القارة اإلفريقية، وتشري اإلحصاءات 
إىل أنهَّ هناك حوايل ثالثني لغة إفريقية كتبت باخلط العريب عرب القرون وبعضها من كربيات 

اللغات التي يتكلمها عرشات املاليني ومنها:

- لغة اهلوسا وُيتحدث هبا يف نيجريا والنيجر والكامريون والسودان... إلخ.

- اللغة السواحيلية وهي منترشة يف تنزانيا وكينيا وأوغندا...

الصومال  وإقليم  كينيا  من  أنفدي  وإقليم  الصومال  يف  موجودة  وهي  الصومالية  اللغة   -
الغريب يف إثيوبيا وجيبويت.

- اللغة الفوالنية بلهجاهتا املختلفـة وهي منترشة يف املنطقة املمتدة من السودان إىل السنغال.

- لغة املاندينكا بلهجاهتا املختلفـة وهي منترشة يف سرياليون وغانـا وليربيا وفولتا العليا.
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- لغة السوننكي وهي موجودة يف مايل وموريتانيا وجامبيا.

- لغة الولوف وهي يف السنغال وجامبيا.....

إىل غري ذلك من اللغات.

وهناك دعوة جديدة إىل عودة تبوأ اللغة العربية مكانتها فقد أصبحت لغة رسمية يف كل 
من موريتانيا والصومال وجيبويت وجزر القمر وتشاد فضاًل عن إقرار اجلمعية الوطنية يف 
السنغال اللغة العربية لغة إلزامية يف املناهج الدراسية وإقرار تدريس اللغة العربية كذلك يف 
غينيا بعد استقالهلا عام 1960م،وكذلك احلال يف شامل نيجرييا فقد أصبحت اللغة العربية 

حتتل مكانة عالية يف التعليم.

إىل  العربية  اهلوية  إلعادة  طموًحا  برناجمًا  وضعت  اإليسيسكو  أن  هنا  بالذكر  واجلدير 
العديد من لغات الشعوب اإلفريقية التي كانت ضحية املحتل األوريب، وذلك من خالل 
تقنية وفنية وتعليمية  العريب يف عملية  باحلرف  الشـعوب  الوطنية هلذه  اللغات  كتابة  إعادة 
طويلة النفس، وقد استطاعت اإليسيسكو أن تنجح نجاًحا كبرًيا يف حتقيق اجلزء األول منها، 
التي  اللغات  لغة من  لكتابة إحدى وعرشين  للحروف  نمط عريب  ويتمثل ذلك يف وضع 

تتحدث هبا الشعوب اإلفريقية.

التالية هلذا  للرتبية والعلوم والثقافة األهداف اخلمسة  املنظمة اإلسالمية  ولقد حددت 
املرشوع احلضاري:

صقل احلرف العريب وتطويره صوتًيا وتطويعه لكتابة لغات الشعوب اإلسالمية  أوالً: 
املتعددة بطريقة علمية متقنة.

ثانًيا: املحافظة عىل الرتاث احلضاري للشعوب اإلسالمية وتنمية لغاهتا وثقافتها حتى 
تتمكن من مسايرة حضارة الثورة العلمية والتكنولوجية وتطوير االتصاالت.

ثالًثا : ربط لغات الشعوب اإلسالمية بعضها ببعض من خالل اختاذها حلرف واحد هو 
احلرف العريب وربطها من ثم بلغة القرآن الكريم.
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رابًعا : تقليص نفوذ اللغات األجنبية الدخيلة عىل الشعوب اإلفريقية وختليصها تدرجيًيا.

خامًسا: حماربة األمية التي ترضب بأطناهبا يف الشعوب اإلفريقية.
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طرق بناء الكلمات يف اللغة السواحيلية

إعداد/ د. سيد رشاد قرني

كلية الدراسات اإلفريقية العليا-جامعة القاهرة )مرص(

مستخلص

البحث  يبدأ  السواحيلية.  اللغة  يف  الكلامت  بناء  طرق  موضوع  البحث  هذا  يتناول 
بتعريف املقصود بطرق بناء أو صوغ الكلامت يف اللغة يف ضوء علم الرصف،  وأبرز الطرق 
التي تلجأ إليها لغات العامل يف بناء مفردات جديدة ملواكبة املستجدات التي تطرأ عىل احلياة 
اإلنسانية عىل اختالف مناحيها ومستوياهتا، ثم يعرض البحث للطرق التي تستخدمها اللغة 
السواحيلية – حمل الدراسة- يف بناء كلامهتا، ومنها االقرتاض بأنواعه والرتكيب واالشتقاق 
والتكرار.  الطبيعة،  أو  اهليئة  أو  الصوت  وحماكاة  بنوعيه،  واالختصار  الفونيمي  واإلبدال 
آراء  وعرض  اللغوية  الشواهد  وحتليل  وصف  يف  التحلييل  الوصفي  املنهج  البحث  ويتبع 
تستخدمها  التي  الطرق  أكثر  عىل  الوقوف  وأخرًيا  الصدد،  هذا  يف  والنحو  الرصف  علامء 

السواحيلية يف بناء كلامهتا والسامت العامة لعملية بناء الكلامت يف اللغة السواحيلية. 

كلامت مفتاحية: بناء، كلامت، السواحيلية، االقرتاض، الرتكيب، االشتقاق، االختصار.
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Ways of  Building Words in Swahili Language

Dr. Sayed Rashad Korany Mohamed

Faculty of  African Postgraduate  Studies،

 Cairo University -  Egypt.

Abstract

 This paper deals with the topic of ways to building words in 
Swahili. The research begins with the definition of the intended 
ways of building or forming words in the language in the light 
of morphology، and the most prominent ways that the world's 
languages   resort in building new vocabulary to keep pace with 
developments in human life in all areas and aspects، then the 
research presents the methods that the Swahili language uses in 
building its own words، Including borrowing in all its forms، 
composition، derivation، phonemic substitution، abbreviation 
of both types، and simulation of sound، body or nature. The 
paper follows the descriptive and analytical method in describing 
and analyzing linguistic evidence and presenting the opinions of 
morphologists and grammarians  in this regard.
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Finally to identify the most common methods used in Swahili 
in building its own words and the general features of the process 
of building words in the Swahili language.

Keywords: building، words، Swahili، borrowing، composition، 
derivation، abbreviation.

مقدمة

تتطور اللغات وتنمو مفرداهتا بفعل النشاط اإلنساين واالستخدامات املتغرية واملتجددة،  
فال يكاد يمر يوم دون ظهور أشياء جديدة، ونشوء أحوال، واستحداث أفعال، وتوليد معاٍن، 
وكل ذلك يتطلب ألفاًظا ومسميات جديدة يتم احلصول عليها بعدة طرق ختتلف باختالف 
طرائقها  جمتمعها  يف  اإلنسانية  اللغات  من  لغة  فلكل  واألزمنة)1(.  واملجتمعات  اللغات 
اخلاصة يف بناء كلامهتا، وتنمية ثروهتا اللفظية، تلك الطرائق التي تتحكم فيها النظم الرصفية 
املعاين  للتعبري عن  الكلامت  بناء  واحد يف  منوال  اللغات ال جتري عىل  أن  ذلك  لغة؛  لكل 
املختلفة)2(. فاللغة العربية – عىل سبيل املثال - تلجأ إىل عدة وسائل لبناء كلامهتا لعل أبرزها 
العربية ال تعرف سوى االشتقاق  وأكثرها شيوًعا هو طريقة االشتقاق، وهذا ال يعني أن 
لبناء الكلامت، فهى تعرف طرق أخرى مثل: الرتكيب والنحت واملزج واإللصاق، غري أن 
االشتقاق يعد الوسيلة األبرز يف العربية لبناء الكلامت وصوغ األلفاظ لدرجة اعتربت معها 

اللغة العربية لغة اشتقاقية يف املقام األول)3(.

مها   Derivation واالشتقاق   Composition الرتكيب  أن  أوملان  ستيفن  يذكر 
الطريقتان املتفق عىل صحتهام يف صوغ الكلامت يف العديد من لغات العامل. عالوة عىل ذلك 
 ،)4(Popular Etymology والتأصيل الشعبي ،Blending ثمة طرق أخرى مثل املزج
لغة عىل عدد ضخم من  أي  الكلامت. وتشتمل  بناء  املستخدمة يف  الطرق  وغري ذلك من 
موجودة  أصول  أو  كلامت  من  جديدة  كلامت  تكوين  عىل  تساعد  التي  الرصفية  العنارص 
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 Suffixes لواحق  أو   re read نحو  كام يف   Prefixes بالفعل وهذه العنارص إما سوابق
كام يف read er وقد حتتوي بعض اللغات عىل عنارص أخرى يف صلب الكلمة أو ما يسمى 
باألحشاء Infixes، وغري ذلك من الطرق التي تلجأ إليها بعض اللغات لبناء مفرداهتا)5(.

يندرج موضوع هذا البحث حتت مظلة علم الرصف الذي يعني بدراسة أشكال الكلامت 
يف استخداماهتا املختلفة وكذلك تراكيبها املختلفة. يعرف ديفيد كريستال D.Crystal علم 
الرصف بأنه أحد أفرع علم القواعد)6(، ُيعني بدراسة تركيب أو صيغ الكلامت من خالل 
بنية املورفيم )7(، ويتفق ريتشاردز Richards مع كريستال؛ يف القول بأن علم الرصف هو 

دراسة املورفيامت وأشكاهلا املختلفة Allomorphs وكيفية جتمعها لتكوين الكلمة.

 ويقع علم الرصف إىل فرعني أساسيني، مها:

Flexional Morphology 1- علم الرصف الترصيفي

.)8(  Derivational Morphology 2 - علم الرصف االشتقاقي

مفهوم بناء الكلمات 

 Word Formation أو صوغ اللفظ Word Building  ُيطلق مصطلح بناء الكلمة
يعرف  فيام  أخرى  صيغة  إىل  الكلمة  صيغة  حتويل  أو  أخرى  من  كلمة  توليد  عملية  عىل 
باالشتقاق و الترصيف. ويقع حتت هاتني الطريقتني الرئيستني طرق أخرى كثرية تستخدم 
كلمة،  من  جزء  وحذف  كلمتني،  وانصهار  الزوائد،  إضافة  ومنها:  األلفاظ،  وبناء  لصوغ 

ووضع كلمة جديدة، إلخ)9(.

يتم  اللغة  يف   Word Formation الكلامت  تكوين  أن  لونجامن  معجم  ويذكر 
باستخدام العديد من الطرق، ومن أبرز هذه الطرق:

) Derivation 1- إضافة الحقة ) االشتقاق

)Back Formation 2- حذف الحقة ) التشكيل اخللفي
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Combining Form  3- إضافة صيغة جممعة

Compound Word 4- بناء كلمة مركبة

5- تقصري كلمة قديمة مثل: Flu بدالً من Influenza ) اإلنفلونزا(

)Reduplication 6- تكرار كلمة أو جزء من كلمة ) املضاعفة

Google 7- ابتكار كلمة جديدة متاًما كاملصطلح الريايض

وباإلضافة إىل ذلك يمكن اعتبار عمليات أخرى جزًءا من تشكيل الكلامت، وهى تضم:

أ- إضافة الحقة الترصيف

.)10()to cap( وفعل  )غطاء(   cap استخدام  مثل  الكالم  كأجزاء  املختلفة  األجزاء  استخدام  ب- 

لبناء  اإلنسانية  اللغات  إليها  تلجأ  رئيسية  طرق  ست  باي  ماريو  أورد  الصدد  هذا  ويف 
مفرداهتا، وهذه الطرق هي:

  Derivation 1- االشتقاق

Composition    2- الرتكيب

Back-Formation 3- االقتطاع العجزي

Shortening 4- التقصري

Coinage  5- الوضع

Functional change 6- التغري الوظيفي

.)11(Borrowing  7- االقرتاض
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طرق بناء الكلمات يف اللغة السواحيلية

 Typological Classification التنميطي  للتصنيف  – وفًقا  السواحيلية  اللغة  تصنف 
)12( - ضمن جمموعة اللغات اإللصاقية أو اإلحلاقية Agglutinative Languages ؛ التي 

املادة  أو  الكلمة  بساق  تلتصق  عنارص  باستخدام  النحوية  املعاين  ذات  الكلامت  بناء  فيها  يتم 
األصلية التي ال يطرأ عليها أي تغيري عىل جذرها؛ حيث تلتصق العنارص هبا عىل شكل سوابق 
اجلذر  من:  تتكون  السواحيلية  اللغة  يف  كلمة  فأي  مستقل،  وجود  هلا  عنارص  وهى  ولواحق، 

.)13(Suffix اللواحق  Prefix، والالحقة/  Stem، والسابقة/ السوابق 

بناء  أن  إىل    Masebo، J.A. & Nyangwine ونيانجويني  ماسيبو  ذهب  وقد 
الكلامت هو فن عرفه اإلنسان منذ أن اكتسب اللغة من أجل إطالق مسميات عىل األشياء 
التي يقابلها يف البيئة املحيطة به أو األشياء التي يصنعها هو بنفسه، وذكرا أن بناء الكلامت يف 

اللغة السواحيلية أمر حيوي ورضوري لعدة أسباب، من أمهها: 

1- االستخدامات العادية التي تأخذ شكاًل جديًدا كل يوم.

2- احلاجة إىل ترمجة الكلامت من لغتك إىل اللغة األجنبية أو العكس.

إىل  واملتنزهات واجليش، وما  البنوك  بعينها مثل:  3- احلصول عىل مفردات مقبولة يف أشغال 
ذلك.

املفردات  تطور  ورضورة  األخرى،  القوميات  ألصحاب  الثقافية  االستخدامات   -4
السواحيلية لكي تلبي حاجات مستخدميها السواحيلية يف استيعاب الفنون والثقافات 

األجنبية اجلديدة.

5- احلاجة إىل مفردات جديدة يف كافة العلوم والدراسات)14(.

طرق بناء الكلامت يف السواحيلية

Njia za uundaki wa meneno katika Kiswahili
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يكاد جيمع علامء الرصف السواحيليني عىل أن اللغة السواحيلية تعرف سبع طرق رئيسية 
لبناء الكلامت، هذه الطرق هي:

1Kutohoa maneno- اقرتاض الكلامت
2Miambatano - الرتكيب    

3Kubadili Fonimu - اإلبدال الفونيمي
4Nyambuaji -  االشتقاق

5 - حماكاة الصوت أو الشكل أو اهليئة 
أو الطبيعة

 Kufananisha Sauti, Umbo, Sura au
Tabia

6Ufupisho - االختصار
7Urudufishaji - التكرار

Kutohoa maneno  أواًل: اقتراض الكلمات

تتطور  االقرتاض  طريق  فعن  العامل،  لغات  كل  يف  شائعة  ظاهرة  اللغوي  االقرتاض  ُيعد 
االجتامعي  للتبادل  أداة  اللغة  كانت  وملا  البقاء.  هلا  وُيضمن  اللغوية  ثروهتا  وتنمو  اللغات 
والتالقي الثقايف فال عجب أن نجد لغة ما تقرتض لفًظا أو عدة ألفاظ من لغة أخرى، ورسعان 
ما تدخل هذه األلفاظ إىل نسيج اللغة الوافدة إليها وتنصهر يف القالب الرتكيبي والرصيف هلا، 

ولكن هذا ال يمنع من وجود ألفاظ احتفظت بشكلها دون أن تنصهر يف اللغة اجلديدة)15(.

ُيعرف االقرتاض Borrowing  بأنه إدخال عنارص من لغة ما إىل لغة أخرى أو من هلجة ما 
إىل هلجة أخرى؛ وغالًبا ما تكون تلك العنارص كلامت، أو أصوات أو صيغ وتراكيب كاملة)16(.

اقرتضت السواحيلية – كغريها من اللغات - الكثري من املفردات من لغات عدة أجنبية 
اللغة  منها  اقرتضت  التي  اللغات  مقدمة  يف  العربية  اللغة  وتأيت  إفريقية.  بانتوية  أو  كانت 
السواحيلية، تليها اللغة الفارسية ثم الرتكية فالربتغالية واهلندية واإلنجليزية. وختتلف اآلراء 
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حول نسبة املفردات األجنبية يف القاموس السواحييل، فمن الباحثني من يذهب إىل أن نحو 
البانتوية التي تنتمي إليها السواحيلية، يف  72% من قاموس السواحيلية يرجع إىل اللغات 
حني ترجع نسبة 23% إىل اللغة العربية، بينام ال تتعدى املفردات التي اقرتضتها السواحيلية 
من لغات أخرى كاإلنجليزية والفرنسية والربتغالية واهلندية جمتمعة نسبة 5% من القاموس 

السواحييل)17(.

الكلامت  الفائقة عىل سوحلة  السواحيلية بقدرهتا  اللغة  ونظًرا لطبيعتها اإللصاقية متتاز 
لتطابق  املقرتضة  األسامء  هناية  يف  حركة  دائاًم  تضيف  حيث  الوافدة،  اجلديدة  واملفردات 

النظام الصويت البانتوي، مثل kitabu  كتاب، و  kalamu قلم...إلخ)18(.

ويأخذ االقرتاض يف اللغة السواحيلية عدة أشكال نوجزها عىل النحو اآليت:

1 - ألفاظ ومصطلحات اقرتضت بنفس املعنى الداليل ونفس النطق ونفس طريقة الكتابة.

2 - ألفاظ ومصطلحات اقرتضت بنفس املعنى الداليل ونفس النطق ولكنها تكتب طبًقا 
لنظام اللغة السواحيلية.

النطق وكتابتها طبًقا  الداليل مع سوحلة  املعنى  بنفس  ألفاظ ومصطلحات اقرتضت   - 3
لنظام الكتابة يف اللغة السواحيلية.

4 - ألفاظ ومصطلحات اقرتضت بنفس املعنى الداليل ويمكن كتابتها أو نطقها كام هى يف 
لغتها األصلية أو استخدام طريقة الكتابة أو النطق املعدلة يف اللغة السواحيلية)19(.

ومن أمثلة االقرتاض يف اللغة السواحيلية ما ييل:

الكلمة يف السواحيلية معنى الكلمة
اللغة املقرتض منهاالكلمة املقرتضةالفصحى

اإلنجليزيةTrektaTractorجرار زراعي
Kiingereza

NambaNumberرقم
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TikitiTicketتذكرة

العربية
Kiarabu

PichaPictureصورة
GazetiGazetteجريدة
HistoriaHistoryتاريخ

SkuliSchoolمدرسة
KotiCoatمعطف
RedioRadioراديو
DrevaDriverسائق
OfisiOfficeمكتب

IlaIlaعلة
LughaLughaلغة
Lakinilaknلكن
AllahAllahاهلل

MahaliMahalحمل – موقع
SalamaSaalamسالم
WakiliWakilوكيل
IbllisiIblisإبليس
HabariKhabarخرب
AdabuAdabأدب

IdhiniIdhinإذن –ترصيح
ImamuImamإمام

InshallahIn Shaa Allahإن شاء اهلل
TisaTisaتسعة

TafsiriTafsirتفسري-ترمجة
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الكلمة يف السواحيلية معنى الكلمة
اللغة املقرتض منهاالكلمة املقرتضةالفصحى

IJumaaJumaاجلمعة

العربية
Kiarabu

HajiHajاحلج
SihaSihaصحة
SahaniSahnصحن
SadakaSadakaصدقة
SallaSallahصالة
AfyaAftyaعافية
IbadaIbadahعبادة
NajisiNajisنجس
NadhifuNadhifنظيف
NafsiNafsنفس
الربتغاليةBiboBiboجدة

Kireno RodaRodaعجلة
MezaMesaطاولة

اهلندية
Kihindi

KopaCopaطلب
BenderaBenjeraراية - علم

KoroshoCaracoكاجو
KarataCartaبطاقة - كارد

SetiSeteجيلس
MvinyoVinhoنبيذ
AchaliAchariقائم
BimaBhamaتأمني
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الكلمة يف السواحيلية معنى الكلمة
اللغة املقرتض منهاالكلمة املقرتضةالفصحى

GatiGhatرصيف

اهلندية
Kihindi

100LakiLakh ألف
DukaDukanدكان – متجر

DotiDhotiقاممة
DobiDhobiشبكة صيد

GariGhadiسيارة
RangiRangلون
PesaPaisaنقود
TumbakuTumbakuتبغ
BaftaBaftahبفته

الفارسية
Kiajemi

BakshishiBaqshishبقشيش
BandariBandarميناء

DirishaDirichaنافذة - شباك
KodiKodشفرة - كود
PilauPilaoأرز مطهي

DariDariسقف

تلسكوب - 
DarubiniDarbynجمهر

JemadariJamaadarجنرال – لواء
الفرنسيةShambaChampحقل - مزرعة

Kifaransa DivaiDuvinنبيذ
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الكلمة يف السواحيلية معنى الكلمة
اللغة املقرتض منهاالكلمة املقرتضةالفصحى

األملانيةShuleSchuleمدرسة
Kijerumani HelaHellerعملة/ نقود

رقيب أول يف 
BishaushiBaashawishاجليش

الرتكية
Kituruki

KashaCaixaصندوق خشبي
AfandeAfandyأفندي / باشا

مساعد يف 
SoliSolاجليس

BaloziBalyusسفري
ظرف 

BahashaBughashaاخلطاب/ رصة

سجن / 
KorokoroniKohkoniكراكون

MakaaMakaraفحم 
اجلوجاراتية

Kigujarati BakuliBakudiإناء / جرة
KapuKaphuسلة مهمالت

/Kigogo قرص رئايس
KisukumaIkulu

اللغات البانتوية
Lugha za
Kibantu

Kiha / KigandaBungeبرملان
KipareKitivoكلية
KimasaiMbuziعنزة
KimatengoNgoroعربة

KigogoMitalaمطالعة
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.)20(

بالرتمجة  االقرتاض  وهو  السواحيلية  اللغة  تعرفه  االقرتاض  من  آخر  نوع  وثمة 
إىل  الكلامت  لنقل  بالرتمجة«  »االقرتاض  مصطلح  ويستعمل   .)21(Tafsiri Mkopo
اللغة املقرتضة برتمجتها ال بنقلها نقاًل حرفًيا)22(. ومن أمثلة ذلك املصطلحات التالية التي 

اقرتضتها السواحيلية من اللغة اإلنجليزية 

الكلمة يف اإلنجليزيةالكلمة يف السواحيليةترمجتها
Neno mkopoLoanwordكلمة دخيلة

Msalaba mwekunduRedcrossالصليب األمحر
MwenyekitiChairpersonالرئيس

Mwalimu mkuuHeadteacherمدير املدرسة
Njia pandaCross roadتقاطع طريق

Njia ya Miambatano      ثانًيا: طريقة التركيب

يعرف ماريو باي الرتكيب Composition بأنه: »وضع جذرين )مورفيمني حرين( 
يتكون  بحيث  أخرى  إىل  كلمة  »ضم  بأنه:  شاهني  الصبور  عبد  ويعرفه   .)23( جنب«  إىل 
الكلامت  بعلبكي فيعرف تركيب  أما  من جمموعهام عبارة واحدة ذات مفهوم موحد«)24(. 
compounding بأنه »عملية رصفية جتمع فيها كلمتان أو أكثر لتكونا كلمة مركبة 25«.

بناء  وسائل  إحدى  بوصفه   Miambatano الرتكيب  يعرف  السواحيلية  اللغة  ويف 
ال  أكثر  أو  كلمتني  ضم  طريق  عن  الكلامت  تكوين  به  وُيقصد  السواحيلية  يف  املفردات 

يمكنك توحيدمها ككلمة واحدة أو البقاء منفصلني)26(.

ثمة أربعة طرق رئيسية لبناء الكلامت يف السواحيلية عن طريق الرتكيب، وهذه الطرق 
هى:
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-1Nomino + Nomino   اسم  + اسم
-2Nomino + Kivumishi    اسم + صفة
-3Kitenzi + Nomino    فعل + اسم

-4Nomino tegemezi + Nomino huru  اسم تابع+ اسم حر

ومن أمثلة الكلامت املركبة يف اللغة السواحيلية بالطرق سالة الذكر ما ييل:

1- اسم + اسم 

اسماسمالرتكيباملعنى

Mwananchiمواطن
Nchi+  Mwana

صاحب / ابنبلد / دولة

Mwanamajiبحار
Maji+  Mwana

صاحب / ابنماء

2- اسم + صفة

اسمصفةالرتكيباملعنى

Mchezakwaoالعبهم
Kwao+  Mcheza

لدهيم/ عندهم

Mwanakwetuأخونا / ابننا
Kwetu+  Mwana

صاحب / ابن

)27(
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3- فعل + اسم

فعلاسمالرتكيباملعنى

Pigambiziغاص/عطس
Mbizi+  piga

رضبغطس

Pigamajiسكر/ ثمل
Maji+  piga

 رضب ماء

4- اسم تابع + اسم مستقل

اسم تابعاسم مستقلالرتكيباملعنى

Mpigamajiسكران
Maji+ Mpiga

ضاربماء

Mpigambiziغواص
Mbizi+ Mpiga

    ضاربغطس

)28(

وقد تطرق عمرو عبداهلل مخيس إىل ظاهرة الرتكيب يف بناء الكلامت يف اللغة السواحيلية 
طريقة  »إن  قائاًل  إياها  معرًفا   Uambatanishaji wa Maneno مصطلح  مستخدًما 
تركيب الكلامت عادة ما تستخدم لبناء مفردات عن طريق تركيب كلمتني تنتميان إىل لغة 
واحدة ولكل منها معنى خمتلف لتكونا مًعا كلمة جديدة ذات معنى جديد خمتلف عن معنى 

الكلمتني األصليتني«)29(.

ومن أمثلة الكلامت املركبة يف اللغة السواحيلية:

Mwana hewa=Hewa+ Mwanaطيار

Mwana maji=Maji+ Mwanaبحار
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Bata mzinga=Mzinga+Bataديك رومي

Punda milia=Milia+Pundaمحار وحيش

Mwana sharia=Sharia+ Mwanaحمامي

Paka shume=Shume+Pakaقط بري

Mbwa mwitu=Mwitu+ Mbwaذئب

Mwana siasa=Siasa+ Mwanaسيايس

نبات اللفت/ 
الكرنب

Sukumawiki=Wiki+ sukuma

Garimoshi=Moshi+  gariقطار سكة حديد

Kifaurongo=Urongo+ kufaنوع من النباتات

)30(

      Njia ya kubadili Fonimu  ثالًثا: طريقة اإلبدال الفونيمي

لكل لغة أصواهتا أو فونيامهتا التي تستخدمها يف تكوين مفرداهتا. ثمة كلامت كثرية يف 
أو األصوات  للفونيامت  تراتبية خمتلفة  استخدام  أو  الفونيمي  اإلبدال  تعرف ظاهرة  اللغة 
ويف اللغة السواحيلية عىل سبيل املثال وليس احلر نجد كلامت مثل lima وتعني )يزرع(، 
وهذا الكلمة مكونة من أربع فونيميات هى l-i-m-a وعند إبدال هذه الفونيامت نحصل 
إمالء(، و )Lami قطران(،   Imla( ،)ملة  Mila(و ،)مال mali( :اآلتية الكلامت  عىل 

و)Amali عمل(..إلخ)31(.

رابًعا: االشتقاق عن طريق إضافة اللواصق االشتقاقية جلذور الكلمات 

Kuambisha Viambishi Nyambuaji katika Mizizi au Mashina 
ya Maneno



163163

إعداد/ د. سيد رشاد

مجلد )3(، العدد )9 - 10(، مارس - يونيو 2020م

تلجأ اللغات إىل طريقة االشتقاق من أجل توليد الكلامت وتنمية اللغة، ويمكن االعتامد 
عليه لسد النقص يف املفردات التي متس احلاجة إليها بفعل التطور العلمي والتقني، والتغري 

البيئي واحلضاري املتالحق)32(.

يعرف االشتقاق Derivation بأنه: نزع لفٍظ من آخر، برشط مناسبتها معنَى وتركيًبا، 
ومغايرهتام يف الصيغة.33  واالشتقاق كام يعرفه علامء الرصف هو:« أخذ صيغة من أخرى، 
بزيادة  األصل  معنى  عىل  بالثانية  ليدل  هلا؛  تركيب  وهيئة  أصلية  ومادة  معنى  اتفاقهام  مع 

مفيدة؛ ألجلها اختلفا حروًفا أو هيئة، كـ)ضارب من رَضَب(، و )حِذر من حذَر()34(.

حتتوي كل اللغات تقريًبا عىل العديد من الزوائد التي يمكن إضافتها إىل اجلذور اللغوية 
لتكوين مفردة جديدة يف النوع واملعنى. ويف ذلك يقول أوملان »تشتمل اللغة عىل عدد ضخم 
من العنارص الرصفية التي تساعد عىل تكوين كلامت جديدة من كلامت أو أصول موجودة 
بالفعل. وهذه العنارص إما سوابق أو لواحق، وقد نحتوي بعض اللغات عىل عنارص أخرى 
األسامء  نصوغ  أن  نستطيع  الطريقة   وهبذه  »األحشاء«.  بـ  ُيسمى  ما  أو  الكلمة  صلب  يف 

واألفعال من األسامء واألفعال)35(.

معناها  إىل  لتضيف  الكلمة  أصل  بعد  املتعددة  اللواصق  فيها  توضع  اإللصاقية  واللغة 
 )36(Synthetic Language الرتكيبية  باللغة  أحياًنا  وتسمى  النحوية،  الوظيفة  وتبني 
الكلامت  بناء  باعتامدها يف  تتميز  التي  التأليفية  اللغات  أنواع  بأنه نوع من  بعلبكي  ويعرفها 
العنارص  من  جمموعة  العادة  يف  كلامهتا  فتكون  االلتصاق،  عىل  النحوية  العالقات  وتبيان 
الواضحة املعنى والوظيفة)37(. وااللتصاق هو أن تنضم زائدة إىل جذر الكلمة أو جذعها 
حتديًدا لوظيفتها النحوية، نحو انضامم –ly إىل slow لتكون slowly لنقلها من حيز النعت 

إىل حيز الظرف)38(.

ويذكر عبداحلي سامل أن اللواحق االشتقاقية هى عبارة عن مورفيامت رصفية تلحق بجذر 
الكلمة لتخرجها من نوعها اللغوي ) اسم، ظرف، صفة، فعل( إىل أنو آخر مع االختالف 
الواضح يف املعنى بني املفردة املشتقة واجلذر املشتق منه. وأن اللواحق االشتقاقية من وجهة 
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بواسطتها كلمة من أخرى ذات نوع خمتلف يف  اللغة؛ هى لواحق تشتق  نظر معظم علامء 
العادة، مثل الالحقة –ness التي نشتق هبا االسم من النعت، كام يف smallness، ومثل 
الفعل من االسم كام يف Strengthen. فهى عادة لواحق تضاف إىل  هبا  نشتق  التي   en–

الكلمة الشتقاق كلمة أخرى جديدة يف املبنى واملعنى)39(.

يف  االشتقاق  طريقة  تعتمد  األخرى  اإلفريقية  اللغات  من  كغريها  السواحيلية  واللغة 
صوغ ألفاظها، ويتم ذلك فيها عن طريق استخدام اللواصق االشتقاقية املختلفة؛ ذلك أن 
األساس،  يف   Agglutinating Language إلصاقية  لغة  السواحيلية كام هو معروف 
بنيتها  يف  ذلك  يغري  أن  دون  الكلمة،  إىل  لواحق  أو  سوابق  إضافة  عىل  يعتمد  واإللصاق 
الداخلية، إذ تبقى الصيغة، وليس عناك من تغيري سوى إحلاق حرف أو أكثر بأول الكلمة أو 
آخرها)40(. فالسواحيلية تعتمد بصورة شبه كلية عىل إضافة الزوائد affixation وتوزيعها 
حول اجلذر يمنة ويرسة)41(، فيتم بذلك  اشتقاق األسامء من األفعال، واشتقاق األفعال من 

الصفات والظروف، واشتقاق األسامء من أسامء أخرى ومن الصفات أيًضا)42(. 

ويمكن توضيح طرق االشتقاق يف اللغة السواحيلية عىل نحو ما ييل:

Vitenzi kuwa Nomino 1- اشتقاق األسماء من األفعال

أوالً: اشتقاق األسامء من األفعال ذات األصل البانتوي

أ - استخدام الالحقة )i -( يف هناية الكلمة، وبادئة الفصيلة يف اإلفراد أو اجلمع، وذلك 
M- Wa(، أو اشتقاق  الكائنات احلية  الفاعل )فصيلة  الدالة عىل اسم  الشتقاق األسامء 
األسامء املعنوية ) فصيلتي  U و Ma (، أو اشتقاق اسم اآللة أو الوسيلة التي يتم هبا الفعل 

) فصيلة Ki-Vi (، ومن أمثلة ذلك:

الفعلمعناهااالسم املشتقمعناها

Leaيريب / هيذبMlezi / waleziمربية أطفال

Zikaدفن - أقربMzishi / Wazishiحانويت - تريب
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OngezaيقودKiongozi / Viongoziقائد

TumaيرسلMtumishi/Watumihiخادم

Lindaحيرس- حيميMlinzi/ Walinziحارس

PendaحيبMapenziحب

PigaيرضبKipigiصغرية

استقبال
ترحيب

Upokezi
Mapokezi

يستقبل
 

Pokeza

اجلمع  أو  اإلفراد  الفصيلة يف  بادئة  مع  الكلمة  هناية  الالحقة )-ji( يف  استخدام   - ب 
الشتقاق اسم الفاعل ) فصيلة الكائنات احلية(، أو أسامء املعاين )فصيلة األسامء املعنوية(، 

ومن أمثلة ذلك: 

الفعلمعناهااالسم املشتقمعناها
Mwombaji/ WaombajiOmbaداعي/مبتهل

SomaيقرأMsomaji / Wasomajiقارئ
SemaيتحدثMsemaji / Wasemajiمتحدث رسمي

ChezaيلعبMchezaji/Wachezajiالعب
LimaيزرعMlimaji/ Walimajiمزارع

TungaيؤلفUtungajiتأليف/ إنشاء
Pigana يتضارب معUpiganajiمالكمة

OmbaيطلبUombajiدعاء/ توسل
WindaيصطادUwindajiالصيد

Okoaينقذ/ يساعدUokoajiمساعدة/ نجدة
Pandaيتسلق/ يصعدUpandajiتسلق/ صعود
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بادئة  مع  الكلمة  هناية  يف   )vu-( الصويت  ومغايرها   )fu-( الالحقة  استخدام   - ج 
الفصيلة يف اإلفراد أو اجلمع الشتقاق األسامء الدالة عىل اسم املعنى أو األشخاص وصفاهتم 

واألسامء الدالة عىل نتائج األفعال،  ومن أمثلة ذلك:

الفعلمعناهااالسم املشتقمعناها
Tuliaهيدأ/ يستقرMtulivu/ Watulivuشخص هادئ
VumiliaيتحملMvumilivu/ Wavumilivuحليم/ صبور

KosaخيطئMkosefu/ Wakosefuخطهَّاء
SikiaيسمعMsikivu/Wasikivuمتواضع/ مطيع

TuliaهيدأUtulivuهدوء
VumiliaيتحملUvumilivuحتمل/ صرب

SahauينسىUsahaulifuنسيان
ElewaيفهمUelekevuفهم
UmiaيتأملMaumivuآالم

Oneaيعذب/ يضطهدMaonevuتعذيب/ اضطهاد

اجلمع،  أو  اإلفراد  يف  الفصيلة  بادئة  مع  الكلمة  هناية  يف   )o-( الالحقة  استخدام  د- 
أو  اآللة  اسم  وكذلك  الفعل،  عن  ينتج  ما  أو  احلدث  وقوع  عن  املعربة  األسامء  الشتقاق 

الوسيلة التي تستخدم يف إنجاز احلدث، ومن أمثلة ذلك: 

الفعلمعناهااالسم املشتقمعناها
FunikaيغطيKifuniko/ Vifunikoغطاء
FunguaيفتحUfunguo / Funguoمفتاح
Shonaخييط – حييكMshono / Mishonoخياط
UndaيكونNyundoمطرقة

Semaيقول- يتحدثMsemo/ Misemoقول-حديث
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Liaيرصخ- يبكيKilio / Vilioرصخة -بكاء
Nenaيتكلم / يقولNeno / Manenoكلمة/ كلامت
Imbaيغني/ ينشدWimbo / Nyimboأغنية / أغاين

SomaيدرسMasomo دراسات
kusanyaجيمعMkusanyiko حشد
رضب
مرضب

Mpigo
  Kipigo

Piga يرضب

اسم  الشتقاق  اجلمع  أو  اإلفراد  يف  الفصيلة  بادئة  مع   )e-( الالحقة  استخدام  هـ- 
املفعول، واالسم الناتج عن احلدث، وأسامء املعاين أيًضا، ومن أمثلة ذلك:

الفعلمعناهااالسم المشتقمعناها

TeuaيختارMteule / Wateuleمختار/ مختارون

Kataقطع / قسَّمMkate / Mikateرغيف خبز/ قطعة

TumaيرسلMtume / Mitumeرسول

UmbaيخلقKiumbe / Viumbeمخلوق/ كائن

shindaيفوزMshindeمهزوم

TeuaيختارUteuleاختيار، انتقاء

ShindaيفوزUshindeهزيمة

و- استخدام الالحقة )-a( مع بادئة الفصيلة يف اإلفراد أو اجلمع الشتقاق اسم الفاعل 
واألسامء املعنوية، ومن أمثلة ذلك:

الفعلمعناهااالسم املشتقمعناها

مزارع / فالح
 Mkulima /
Wakulima

Limaيزرع
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OgopaخيافMwoga / Waogaجبان

KosaخيطئMakosaأخطاء

Gangaعالج بالسحر- طببUgangaطب شعبي/ شعوذة

ثانًيا: اشتقاق األسماء من األفعال املقترضة

1- تشتق اللغة السواحيلية العديد من األسامء من أفعال ذات أصل أجنبي، كاألفعال 
التي اقرتضتها السواحيلية من لغات مثل العربية والفارسية واهلنيدة والربتغالية واإلنجليزية 
وغريها. ويظهر االختالف يف اشتقاق األسامء يف هذه احلالة يف جذور األفعال التي تنتهي 
بصوائت خمتلفة مثل: i-u-a-e، ويتم االشتقاق يف هذه احلالة باستخدام اللواصق التالية:

أ- استخدام الالحقة )-a( الشتقاق األسامء من األفعال املنتهية بأحد الصوائت الثالثة 
التالية: )i –u-e( وذلك باستبدال هذه الصوائت بالصائت)a(، كام يف األمثلة 

الفعلمعناهااالسم املشتقمعناها
FitiniيفتنFitinaفتنة

Hojiجيادل/ يستجوبHojaحجة
FaidiيفيدFaidaفائدة

FedhehiيفضحFedhehaفضيحة
HakikiحيققHakikaحقيقة
FarijiيفرجFarajaفرج
BarikiيباركBarakaبركة

HeshimuحيرتمHeshimaاحرتام
HudumuخيدمHudumaخدمة

Ruhusuيسمح- يرخصRuhusaرخصة- سامح
Sameheيسامح – يغفرMsamahaسامح- غفران
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ب - باستخدام الالحقة )o-( مع بادئة الفصيلة يف اإلفراد أو اجلمع، ومن أمثلة ذلك:

الفعلمعناهااالسم املشتقمعناها

SikiaيسمحMasikioأذان

RejeaيراجعMarejeoمراجع

Jaribuحياول-جيربMajaribioحماوالت- جتارب

JadiliجيادلMajadilianoجمادالت

KusudiيقصدMakusudioمقاصد – أغراض

د -استخدام الالحقة )u-( مع بادئة الفصيلة يف اإلفراد أو اجلمع، ومن أمثلة ذلك:

الفعلمعناهااالسم املشتقمعناها

Kinaiقنع – رىضMkinaifu/ Wakinaifuقانع-رايض

TiiيطيعMtiifu / Watiifu مطيع

SahauينسىMsahaulifu/ Wasahaulifuنسيان

KadiriيقدرMkadirifu / Mkadirifuمثمن - خبري

Timuاكتمل- انتهىUtimilfuاكتامل-انتهاء

StareheيسرتيحUstarehevuراحة

Nomino Kuwa Kitenzi  2- اشتقاق الفعل من االسم

االسممعناهاالفعل املشتقمعناها

/ تأمم/ ُأمم TaifaبلدTaifisha/Taifishika/ taifishwaأممهَّ

س SomoدرسSomwa/ Someka/ Someshaُدرس/ جعله قابل للقراءة/ درهَّ
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Nomino Kuwa Kielezi   3- اشتقاق الظرف من االسم

االسممعناهاالظرف املشتقمعناها
NymbaمنزلNymbaniيف املنزل

BustaniحديقةBustaniniيف احلديقة
KabatiدوالبKabatiniيف الدوالب
DarasaفصلDarasaniيف الفصل
SokoسوقSokoniيف السوق

HosptaliمستشفىHosptaliniيف املستشفى

Kivumishi Kuwa Kitenzi   4- اشتقاق الفعل من الصفة

الصفةمعناهاالفعل املشتقمعناها
نظهَّف/ ُنظف/ 

جعله قابل للتنظيف
 Safisha/ Safishwa/ Safishika /

Safishia
Safiنظيف

اخترص/ ُاخترص 
 Fupisha/ Fupishwa/
Fupishia/ Fupishiana

Fupiقصري

استطال/ أطال/ 
جعله قابل لإلطالة

 Refuka/ Refusha/Refushika/
Refushiana

Refuطويل

Kielezi Kuwa Kitenzi    5- اشتقاق الفعل من الظرف

الظرفمعناهاالفعل املشتقمعناها

ك/ حرك/ حترك حرهَّ
 Harakisha/ Harakishwa/

 Harakishika /
Harakishiwa

بحركة/
برسعة

Haraka
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Nomino kuwa Nomino 6- اشتقاق االسم من االسم

لكل اسم يف اللغة السواحيلية جذر حيمل معنى االسم، وعند تكوين اسم من اسم آخر 
تكوين  يف  تستخدم  التي  البادئات  وهذه  االسم،  جذر  قبل  بادئات  لواصق/  إلصاق  يتم 

االسم هلا ثالثة أنواع، هى:

Viambishi vya Idadi ya Umoja na Wingi  )أ- بادئات العدد ) اإلفراد واجلمع

ومن مثال ذلك: 

MtotoطفلWatotoأطفال
MtuشخصWatuأشخاص
KisuسكنيVisuسكاكني

Udogo wa nomino    ب - بادئات تصغري االسم

تستخدم البادئة ki لتصغري االسم يف املفرد والبادئة vi يف اجلمع

أطفال صغار Vitoto طفل صغري Kitoto
نساء شابات Vibibi Kibibi امرأة شابة

متاجر صغرية Viduka متجر صغري Kiduka
مسنني Vizee مسن / عجوز Kizee

Ukubwa wa Nomino    ج - بادئات تكبري االسم

تستخدم البادئة )ji( قبل جذر االسم للتعبري عن التكبري

طفل ضخم  Jitoto طفل Mtoto
رجل عمالق Jitu شخص Mtu

جملد Jitabu كتاب Kitabu
شجرة كبرية Jiti شجرة Mti
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kivumishi kuwa Nomino 7- اشتقاق االسم من الصفة

الصفةمعناهااالسم املشتقمعناه
Safiصايف - نظيفUsafiنظافة / صفاء
Bayaيسء - رديءUbayaسوء / رداءة

EmaطيبWemaطيبة/ بر
Zuriمجيل –حسنUzuriمجال/ ُحسن
SalamaآمنUsalamaسالمة / أمن
KubwaكبريUKubwaكرب/ ضخامة

)43(

خامًسا: طريقة محاكاة الصوت أو الهيئة أو الشكل أو الطبيعة

Kufananisha Sauti، Umbo، Sura au Tabia

السواحيلية  ويف  اهليئة.  أو  الصوت  أو  للطبيعة  املحاكية  الكلامت  بعض  لغة  كل  متتلك 
كام هو احلال يف معظم اللغات اإلفريقية األخرى توجد بعض الكلامت املحاكية التي تبني 
الفعل من خالل إتباعه بالصوت الذي خيرج عند إمتام احلدث أو قوله أو من خالل التعبري 
عن مفهوم الفعل ذهنًيا بإطالق صوت حياكي هذا املفهوم)44( ومن أمثلة هذه الكلامت يف 

السواحيلية:

الكلمةمعناها
Pikipiki) بيكي بيكي( صوت الدراجة البخارية

Mtutu)متوتوو( صوت البندقية بعد إطالق الرصاص
Kifaru)كيفارو( صوت حيوان وحيد القرن

Nyau) نياو( صوت القطة
Beberu)بيبريو( صوت التيس
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Kufupisha Maneno     سادًسا: طريقة اختصار الكلمات

وجعله  الطويل  التعريف  ذو  املفهوم  حتويل  بموجبها  يتم  عملية  بأنه  االختصار  يعرف 
اللغات  معظم  تستخدمها  معروفة  طريقة  واالختصار  بسهولة.  ويقرأ  يفهم  لكي  قصرًيا 
لتكوين كلامت وتتشابه  إىل حد ما مع تبديل الشفرة ألنه يف كل الطريقتني يتم الربط بني 
مؤلفة  بأنه كلمة   Acronymاالختصار بعلبكي  الكلامت)45(.  ويعرف  أجزاء خمتلفة من 

من جمموع احلروف األوىل املقتطعة من كلمتني أو أكثر)46(.

ويف اللغة السواحيلية تنقسم االختصارات Vifupisho إىل نوعني اثنني رئيسيني مها: 

- االقتطاع اهلجائي Akronimi، ويتم عن طريق أخذ احلروف األوىل فقط من الكلامت.

أجل  من  الكلامت  من  أجزاء  دمج  طريق  عن  ويتم   ،Uhulutishaji املزج  النحت/   -
تكوين كلمة جديدة)47(.

Ufupisho  1- االقتطاع اهلجائي

املخترصحتليلهترمجته

نقص املناعة ) اإليدز(
 Ukosefu wa Kinga

Mwilini
UKIMWI

الرابطة السواحيلية اإلفريقية
 Chama cha Kiswahili Cha

Afrika
CHAKA

رابطة الكتاب
 Chama cha Waandishi wa

Vitabu
JWAVITA

معهد علوم اللغة السواحيلية
 Taasisi ya Taaluma za

Kiswahili
TATAKI

Baraza la Mitihani la TaifaBAMITAهيئة االمتحانات الوطنية
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Uhulutishaji 2- النحت/ املزج

يتم النحت أو املزج عن طريق دمج أجزاء من الكلامت من أجل تكوين كلمة جديدة، 
ويقع يف نوعني رئيسيني:

إحدى  كانت  إذا  اقرتاضًيا  احلاصل  املزيج  يكون  وقد  اثنتني.  كلمتني  من  كلمة  نحت  )أ( 
الكلمتني دخيلة.

)ب( تركيب مجلة من مجلتني اثنتني تركيًبا خيالف قواعد النحو يف وجه من أوجهه)48(

أجزاء  مجع  طريق  عن  تتكون  كلمة  هى   ،Portmanteau word املنحوتة  والكلمة 
.)49(breakfast، lunch التي تتكون من كلمتي Brunch من كلامت أخرى، مثل كلمة

ومن أمثلة ذلك يف اللغة السواحيلية:

الكلمة املنحوتةحتليلهاترمجتها
Mtu asiye na kwaoMsikwaoمرشد/ بال مأوى

Chakula cha jioniChajioوجبة العشاء
Delta kama taoDeltaoملتقى هنرين/ دلتا

Hati za KukatazaHatazaبراءة اخرتاع
)50(

Ufinyaji بمعنى  السواحيلية مصطلح آخر وهو  اللغة  العملية يف  كام يطلق عىل هذه 
النحت أو املزج، ويقصد به عملية خلط كلمتني لتعطي عدد أقل من حروف الكلمة بدون 
نطق الكلمتني كاملتني مًعا. وهى عملية تقليل عدد الكلامت بجعلها مًعا يف جزء معني من 
الكلامت. وهى أيًضا حذف جزء معني من احلروف أو املقاطع وجعل احلروف األوىل مع 

األخرية من أجل تكوين كلمة جديدة مثل:

Kila kitu sawa  Kila kitu` s= كل يشء عىل ما يرام
Jamaa zanguJamaaz  =  أقاريب – أهيل

)51(
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 Njia ya Urudufishaji  سابًعا: طريقة التكرار

كاملة)52(  أو كلمة  أو جزء من كلمة  تكرار مقطع   ،reduplication بالتكرار  ُيقصد 
)كب  من  ورجرج  كبكب  مثاًل:  ملعناها؛  تغيرًيا  الصيغة  من  جزء  إعادة  بأنه  أيًضا  ويعرف 

ورج()53(.

يتم  حيث  التكرار،  ظاهرة  اإلفريقية-  اللغات  من  –كغريها  السواحيلية  اللغة  وتعرف 
تكرار كلمة كاملة أو جزء من الكلمة، ومن أمثلة ذلك:

Polepolepole – poleببطء
HarakaharakaHaraka –harakaبرسعة

BarabaraBara – baraصحيح – مستقيم
KiwiliwiliKi-wili- wiliجسدي – بدين
Kizunguzungu54Ki-zungu-zunguدوران- دوخة

Rukarukaruka + rukaقفز
Pigapiga55piga + pigaرضب

اخلامتة

عرضت الدراسة لطرق بناء الكلامت يف اللغة السواحيلية يف ضوء املنهج الوصفي من 
خالل عرض آراء العلامء فيام يتعلق بمفهوم بناء الكلامت والطرق التي تلجأ إليها اللغات 
اإلنسانية لبناء مفرداهتا، مع الرتكيز عىل الطرق التي تلجأ إليها اللغة السواحيلية لبناء كلامهتا. 

وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج نوجزها عىل النحو اآليت:

1 - تستخدم اللغة السواحيلية سبعة طرق رئيسية يف بناء الكلامت هى: االقرتاض بأشكاله 
أو  الشكل  أو  الصوت  وحماكاة  واالشتقاق،  الفونيمي،  واإلبدال  والرتكيب،  املختلفة، 

الطبيعة، واالختصار بنوعيه، والتكرار. 

2 - تعتمد اللغة السواحيلية - بوصفها لغة إلصاقية يف املقام األول- عىل عملية اإللصاق أو 
الرتكيب يف بناء كلامهتا مستخدمة يف ذلك اللواصق االشتقاقية املختلفة يف شكل سوابق 
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ولواحق، وتقوم باشتقاق األسامء من األفعال بانتوية كانت أو أجنبية وتشتق األسامء من 
األسامء ومن الصفات أيًضا، كام تشتق األفعال والظروف من األسامء، وتشتق األفعال 

من الصفات والظروف. 

3 - تلجأ السواحيلية إىل االقرتاض – كإحدى طرق بناء الكلامت- لسد العجز لدهيا وإثراء 
العربية  اللغة  أجنبية يف مقدمتها  لغات  العديد من األلفاظ من  لذا اقرتضت  معجمها، 
اللغة  يف  االقرتاض  ويأخذ  واهلندية،  والفارسية  والربتغالية  والفرنسية  واإلنجليزية 

السواحيلية أشكاالً خمتلفة هى:  

4 - ألفاظ ومصطلحات اقرتضت بنفس املعنى الداليل ونفس النطق ونفس طريقة الكتابة.

5 - ألفاظ ومصطلحات اقرتضت بنفس املعنى الداليل ونفس النطق ولكنها تكتب طبًقا 
لنظام اللغة السواحيلية.

النطق وكتابتها طبًقا  الداليل مع سوحلة  املعنى  بنفس  ألفاظ ومصطلحات اقرتضت   - 6
لنظام الكتابة يف اللغة السواحيلية.

7 - ألفاظ ومصطلحات اقرتضت بنفس املعنى الداليل ويمكن كتابتها أو نطقها كام هى يف 
اللغة األصلية أو استخدام طريقة الكتابة أو النطق املعدلة يف اللغة السواحيلية.

8 - تعرف السواحيلية ظاهرة االختصار كوسيلة لتكوين مفردات جديدة، ويأخذ االختصار 
يف اللغة السواحيلية شكلني أساسيني مها: االقتطاع اهلجائي Akronimi، ويتم  عن 
طريق أخذ احلروف األوىل فقط من الكلامت، والنحت أو املزج Uhulutishaji، ويتم 

عن طريق دمج أجزاء من الكلامت من أجل تكوين كلمة جديدة.

9 - تعتمد السواحيلية بشكل أقل يف بناء كلامهتا عىل طرق التكرار وحماكاة الطبيعة أو اهليئة 
التي تعتمدها  أبرز الطرق  أو الصوت، يف حني يعترب االقرتاض والرتكيب واالشتقاق 

السواحيلية يف بناء مفرداهتا وإثراء معجمها اللغوي. 



177177

إعداد/ د. سيد رشاد

مجلد )3(، العدد )9 - 10(، مارس - يونيو 2020م

قائمة اهلوامش واملراجع

1  ماريو باي: أسس علم اللغة. ترمجة وتعليق: أمحد خمتار عمر، ط 8،  عامل الكتب، القاهرة، 1998، ص 155.

القاهرة، 1997، ص  العريب،  الفكر  العريب. ط 2، دار  للقارئ  املقارن-مقدمة  اللغة  السعران: علم  2  حممود 
.169

مركز   ،42 ع  أفريقية،  دراسات  جملة  واهلوسا.  العربية  اللغتني  يف  األبنية  صوغ  وسائل  إمام:  سليامن  هيوذا    3
البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة إفريقيا العاملية، 2009، ص 185.

popular etymology  4: تأصيل شعبي، اشتقاق شعبي، إيتمولوجيا شعبية: يقصد به تغيري صيغة كلمة غري 
مألوفة إىل صيغة مألوفة، مما يفيض إىل احلكم بأهنا مشتقة من كلمة ال عالقة هلا باشتقاقها يف األصل، ومن ذلك 
عىل سبيل املثال، تغيري العرب اسم أحد ملوك محري القديمة » يارش هُيَنِعم » ليصبح يف مرحلة الحقة » نارش 

النعم«) انظر: رمزي منري بلعبكي، مرجع سابق، ص 386(.

5  ستيفن أوملان:  دور الكلمة يف اللغة. ترمجة: كامل برش، ط 3،  دار غريب، القاهرة، 1997، ص 163.

Grammar: فرع من فروع علم اللغة هيتم بدراسة تركيب اجلملة  6  علم القواعد أو علم الرصف والنحو 
وعالقته بالصيغ الرصفية والنظم، ويقع يف قمسني اثنني أساسيني مها: علم الرصف وعلم النظم.) انظر رمزي 

منري بعلبكي، مرجع سابق، ص 216(.

7  املورفيم Morpheme: هو أصغر وحدة رصفية حتمل معنى، وال يمكن أن ينقسم إىل وحدات أصغر دون 
)انظر: جاك  أكثر.  أو  واحد  مورفيم  من  الكلمة  تتكون  أن  املمكن  الكلمة، ومن  معنى  أو حتريف يف  تبديل 

يس.ريتشاردز وآخرون، مرجع سابق، ص 437(.

رسالة  والبانتوية.  الغربية  األطلسية  املجموعتني  يف  مقارنة  رصفية  دراسة  االسم:  عياط:  إمام  عثامن  عادل    8
ماجستري غري منشورة، كلية األلسن، جامعة عني شمس، 1994، ص 36.

9  رمزي منري بعلبكي: معجم املصطلحات اللغوية. دار العلم للماليني، بريوت، 1990، ص 538.

 – 10  جاك يس. ريتشاردز، جون بالت، وهايدي بالت: معجم لونجامن لتعليم اللغات وعلم اللغة التطبيقي 
– إنجليزي- عريب. تعريب: حممود فهمي حجازي، رشدي أمحد طعيمة    )حترير( وجدي رزق  إنجليزي 

غايل، الرشكة املرصية العاملية للنرش، لونجامن، تيبو برس–  لبنان، 2007، ص ص 742-741.

11  ماريو باي: أسس علم اللغة. ترمجة وتعليق: أمحد خمتار عمر، ط 8، عامل الكتب، القاهرة، 1998، ص 155.

12  التصنيف التنميطي Typological Classification: يقصد به تصنيف اللغات إىل أنواع بالنظر إىل التشابه 
بينها يف األصوات والرصف والنحو ومال إىل ذلك ال باعتبار أصوهلا التارخيية أو القرابة الوراثية القائمة بينها. 



178

طرق بناء الكلمات يف اللغة السواحيلية

 مجلة الدراسات اإلفريقية والعربية

فاللغة الواحدة قد جتمع يف سامهتا سامٍت من اللغات التحليلية واملترصفة والعازلة واإللصاقية...إلخ، فتتشابه 
مرجع  بعلبكي،  منري  رمزي  )انظر:  والتكويني.  اجلغرايف  التصنيفني  يف  تصاحبها  ال  أخرى  لغات  مع  بذلك 

سابق، ص 514(.

13  رحاب عبد السالم حممد عامر: مجلة الطلب يف اللغتني العربية )احلديثة( والسواحيلية- دراسة تقابلية. رسالة 
ماجستري غري منشورة، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة، 2009، ص 22.

14  Masebo، J.A.  Nyangwine، N (2012): Kiswahili  – Kidato cha 3 na 4،  Maendeleo ya 
Kiswahili، Fasihi، Sarufi، Matumizi، Utungaji na Ufahamu. Nyambari Nyangwine 
Publishers، Dar Es Salaam، Tanzania، p.153.

الثاين  الدويل  املؤمتر  املجاورة، يف أعامل  لغة اهلوسا واللغات  اللغوي:  إمام: ظاهرة االقرتاض  15  هيوذا سليامن 
والدراسات  البحوث  معهد  اإلفريقية،  اللغات  قسم   ،2008 فرباير   14-13 إفريقيا«،   يف  والثقافية  »اللغة 

اإلفريقية، جامعة القاهرة، القاهرة، ص 437.

جاك يس. ريتشارد، وآخرون، مرجع سابق، ص 76.   16

الثقافية  17  حممد إبراهيم حممد: احلرف العريب واللغة السواحيلية يف رشق أفريقيا، يف أعامل مؤمتر » العالقات 
العربية اإلفريقية«، 30-31 مايو، 1998، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة، ص 616.

18  رحاب عبد السالم حممد عامر، مرجع سابق، ص 22.

–دراسة لغوية.  أمحد حممد أمحد بدران: الكلامت املقرتضة من اللغة اإلنجليزية يف لغة الصحافة السواحيلية   19
رسالة ماجستري غري منشورة، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة، 2006، ص ص 27-

.34

20  Masebo، J.A. & Nyangwine، N. (2012)، op.cit.، pp.153-156.

21  Masebo، J.A. & Nyangwine، N. (2010): Nadharia ya Lugha- Kiswahili 1 –Kidato 
cha 5 na 6. Nyambari Nyangwine Publishers، Dar Es Salaam، Tanzania، p.274.

رمزي منري بعلبكي، مرجع سابق، ص 75.  22

23  ماريو باي، مرجع سابق، ص 155.

24  عبدالصبور شاهني: العربية لغة العلوم والتقنية. دار االعتصام، القاهرة، 1989، ص 290.

25  الكلمة املركبة Compound word  بأهنا:« تركيب من كلمتني أو أكثر وظيفتهام كأهنام كلمة واحدة، مثال 
ذلك flower shop  )حمل زهور(، انظر: رمزي منري بعلبكي مرجع سابق، ص 109.



179179

إعداد/ د. سيد رشاد

مجلد )3(، العدد )9 - 10(، مارس - يونيو 2020م

26  Masebo، J.A. & Nyangwine، N. (2012)، op.cit.، pp.156-157.

27 .Ibid.، p.157.

28  Ibid.، p.157

29  Khamis، A. A. (2011): Uchambuzi  wa Kiswahili Fasaha '' Sarufi na Lughawiya ''. 
Baraza la Kiswahili،  Zanzibar، UK.: 131.

30  Ibid.، p.131.

31  Masebo، J.A. & Nyangwine، N. (2012)، op.cit.، p.157.

32  حممد هيثم اخلياط: املصطلح العلمي مبادئ وتطبيقات. شبكة تعريب العلوم الصحية، منظمة الصحة العاملية، 
املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط، الربنامج العريب ملنظمة الصحة العاملية، 2006، ص 36.

33  املرجع السابق، ص 34.

34  عبد املؤمن حممود أمحد حممد: ضوابط صوغ البنية الرصفية بني النظرية والتطبيق. حولية كلية اللغة العربية بنني 
بجرجا، جامعة األزهر، ع 18، ج 2، دار الكتب املرصية، 2014،  ص 909.

35  ستيفان أوملان: دور الكلمة يف اللغة. ترمجة وتعليق: كامل برش، مكتبة الشباب، القاهرة، 1988، ص 153.

36  جاك يس. ريتشاردز، وآخرون، مرجع سابق، ص 24.

رمزي منري بعلبكي، مرجع سابق، ص 36.  37

38  املرجع السابق، ص 36.

رصفية  دراسة  السواحيلية:  اللغة  يف  الترصيفية  واللواحق  االشتقاقية  اللواحق  سامل:  حممد  أمحد  احلي  عبد    39
داللية. جملة كلية اللغات والرتمجة، جامعة األزهر، ع 39، 2006، ص 95، وللمزيد انظر: حممد عيل اخلويل 

)1982(: معجم علم اللغة النظري. مكتبة لبنان، بريوت، ص 70.

40  عبد املؤمن حممود أمحد حممد، مرجع سابق، ص 911.

محزة إبراهيم يوسف النادي: البناء الرصيف للغتني العربية والسواحيلية دراسة تقابلية. املحلة العربية للدراسات   41
اللغوية، مج 4، ع 1، أغسطس، السودان، 1985، ص 66.

42  Masebo، J.A. & Nyangwine، N. (2012)، op.cit.، pp.157-162.

43  انظر كل من:



180

طرق بناء الكلمات يف اللغة السواحيلية

 مجلة الدراسات اإلفريقية والعربية

عبد احلي أمحد حممد سامل، مرجع سابق، ص ص 135 وما بعدها.

Masebo، J.A. & Nyangwine، N. (2012)، op.cit.، pp.157-162.

44  حممد املحمدي حممد رزق: الظرف يف اللغة السواحيلية- دراسة لغوية. رسالة ماجستري غري منشورة، معهد 
البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة،1995، ص 34.

45  Jelimo Doris (2016): Matumizi ya Mbinu za Ufupishaji katika Mitandao ya 
kijamii na Athari zake katika Lugha ya Kiswahili. Tasnifu ya kutosheleza Baadhi ya 
Mahitaji ya shahada ya Uzamili katika Idara ya Kiswahili Chuo Kikuu cha Kenyatta، 
Kenya، p.43-51

46  رمزي منري بعلبكي، مرجع سابق، ص 28.

47  Masebo، J.A. & Nyangwine، N. (2012)، op.cit.، p. 163.

48  رمزي منري بعليكي، مرجع سابق، ص 74.

49  جاك يس.ريتشاردز، وآخرون، مرجع سابق، ص 519.

50  Masebo، J.A. & Nyangwine، N. (2012)، op.cit.، p.163

51  Jelimo Doris (2016)، op.cit.، p.54.

52  جاك يس. ريتشاردز، وآخرون، مرجع سابق، ص 568.

53  رمزي منري بعلبكي، مرجع سابق، ص 421.

54  Masebo، J.A. & Nyangwine، N. (2012)، op.cit.، p.163.

55  Ibid.، p.163.



181181

إعداد/ أ. د. حممد حممد أمزيان

مجلد )3(، العدد )9 - 10(، مارس - يونيو 2020م

النخب السياسية املخضرمة واجلرمية السياسية

مناذج من دول املغرب العريب 

أ. د. محمد محمد أمزيان

كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، جامعة قطر

ملخــــــص

يسهم هذا البحث يف كشف اجلذور التارخيية حلالة االستبداد السيايس العريب من خالل 
احلالة  هذه  أن  من  للبحث  األساسية  الفرضية  وتنطلق  العريب.  املغرب  دول  من  جتارب 
االستبدادية ظهرت متزامنة مع تكون النخب السياسية وزعامء احلركة الوطنية الذين قادوا 
االستقالل.  بعد  احلكم  زمام  وتسلموا  االستعامر،  مرحلة  إبان  الوطني  النضال  مرحلة 
اجلريمة  يف  النخب  هذه  تورط  كشف  إىل  الورقة  هذه  تسعى  الفرضية،  هذه  إىل  واستنادا 
البحث  ما حاول  السيايس، وهو  النضال  املنظمة، من خالل تصفية رشكائها يف  السياسية 
كشفه من خالل رسد العديد من الوقائع التارخيية التي تؤكد تلك اجلرائم. وقد استعرض 
البحث شواهد من احلوادث الدامية التي صاحبت مرحلة االستقالل، كان من أبرزها حتالف 
التحرير  لتصفية جيش  املغرب األقىص  اإلقطاعية يف  القوى  الرسمية مع  السياسية  القوى 
املغريب، وتصفية مناضيل احلركة الوطنية، وحرب الريف بالتعاون مع اجليش الفرنيس. وهذه 
احلوادث تكررت يف تونس حيث جرى تصفية جيش التحرير الوطني واحلركة اليوسفية، 

كام تكررت مع رصاع رفقاء النضال يف جبهة التحرير اجلزائرية عىل السلطة.

الكلامت املفتاحية: النخب السياسية، املغرب العريب، احلركة الوطنية، اجلريمة السياسية.

Abstract

This research contributes to uncovering the historical roots 
of Arab political tyranny through the experience of the Arab 
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Maghreb countries. The basic thesis of the research is that this 
authoritarian situation coincided with the emergence of the 
political elites and leaders of the national movement who led 
the national resistance during the colonial period and took over 
the reins of power after independence. Based on this hypothesis، 
this paper seeks to uncover the involvement of these elites in 
organized political crimes by liquidating their partners in the 
political resistance. The study narrates many historical bloody 
incidents that confirm these crimes like those which accompanied 
the independence phase. The most prominent of these were the 
alliance of the government with the feudal forces in Morocco 
to liquidate the Moroccan Liberation Army، the fighters of the 
national movement، and the war on the Rif area in cooperation 
with the French army. These incidents were also repeated in 
Tunisia، where the National Liberation Army and the Yusufiya 
movement were liquidated. That's also what happened with The 
Algerian National Liberation Front struggles for power. 

Keywords: political elites، Maghreb، national movement، 
political crime.

تقدمي

ثمة ظاهرة سياسية الزمت نشأة الدولة الوطنية احلديثة، دولة ما بعد االستعامر يف العامل 
العريب، تتمثل يف املامرسات االستبدادية يف أكثر صورها شمولية وتسلطا. كيف نفرس هذا 



183183

إعداد/ أ. د. حممد حممد أمزيان

مجلد )3(، العدد )9 - 10(، مارس - يونيو 2020م

النزوع االستبدادي الذي أنتج دولة هبذا القدر من العنف املمنهج، وما متخض عنه من إفقار 
إىل  السبيل  وما  العامة؟  احلريات  ومصادرة  السياسية  الفاعلية  مقومات  كل  من  جمتمعاهتا 
الكشف عن اخللفيات الثاوية وراء هذه الظاهرة املزمنة التي ما فتئت تزداد تعقيدا ورسوخا 
بالتناسب مع تنامي قوة العوامل التي تعيد إنتاجها؟ إن هذه األسئلة امللحة جتد جواهبا يف 
اخللفيات التي صاحبت تشكل الدولة الوطنية إبان مرحلة االحتالل، واالنتهازية املفرطة 
رعايته،  وحتت  االحتالل  أحضان  يف  نشأت  التي  احلاكمة  السياسية  النخب  ميزت  التي 
والتي مثلت دور النخب اجلرسية التي عهد إليها االحتالل بقيادة مرحلة ما بعد االستعامر. 
املامرسات  جذور  رصد  إىل  املوضوع  هذا  يف  البحث  بنا  يتجه  املالبسات،  هذه  ولكشف 
التي استدعت وصفها لدى  التعسفية التي حتكم الواقع السيايس العريب، وهي املامرسات 
الكثريين بالدولة التسلطية. وهذه النزعة التسلطية متثل القدر املشرتك الذي يوحد بني األداء 
الوراثية واجلمهورية والعسكرية  التارخيية والراهنة،  العربية عرب جتارهبا  السيايس لألنظمة 
مؤسسات  وإفراغ  واملعنوي،  املادي  بالعنف  احلكم  نمط  يتسم  حيث  السواء  عىل  منها 
احلكم من أي مضمون قانوين أو تداويل، وحتويلها إىل هيئات صورية لالستهالك الدعائي، 
واالعتداء عىل احلريات العامة وحقوق اإلنسان، واإلطاحة بحق املواطن العريب يف األمن 
والسلم والعدالة، واملساواة أمام القانون بذريعة فرض النظام وحفظ أمن الدولة وهيبتها، 

ويف كل هذه األحوال يتم افرتاس الرشعية باسم املساس بالرشعية. 

السياسية  النخب  عىل  االحتالل  مارسه  الذي  والعسكري  السيايس  العنف  أن  ونعتقد 
ورموز احلركة الوطنية إبان مرحلة االستعامر كان له األثر النفيس املبارش عىل ذلك اجليل 
املخرضم لسبب وجيه وهو أن النخب السياسية يف هذه املرحلة كانت قد تربت وترعرعت 
عرب عقود من الزمن ضمن بيئة سياسية قمعية ترشبتها بقوة وتشبع هبا مزاجها النفيس، وهو 
تبادل  منطق  أن  كام  احلكم.  نفسها يف سدة  عندما وجدت  تلقائيا  إنتاجها  أهلها إلعادة  ما 
مرهتنة  قمعية  أداة  إىل  سيحوهلا  باالحتالل  اجلرسية«  »النخب  عالقة  حكم  الذي  املصالح 
لدى املركز االستعامري ضد مطالب شعوهبا يف التحرر وتصفية بقايا االستعامر. ولذلك، 
السيايس  بدأ مشواره  الذي  الضوء عىل ذلك »اجليل املخرضم«  من األمهية بمكان تسليط 
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االستقالل.  غداة  السلطة  يتصدر  نفسه  جيد  أن  قبل  الوطنية  احلركة  صفوف  يف  مناضال 
والواقع أن ثمة مفارقة صادمة طبعت السلوك السيايس هلذا اجليل. وسواء أكنا نتحدث عن 
الوطنيني الذين وصفوا باملعتدلني أو املتشددين جتاه سلطة االحتالل، ثمة حقيقة ال تقبل 
الذي كافح يف سبيل احلرية والكرامة واالستقالل والسيادة،  اجلدال، وهي أن هذا اجليل 
هو نفسه اجليل الذي امتهن حرية رفاقه يف النضال، وداس عىل كرامة شعبه الذي سانده يف 
املحنة، وقايض االستقالل بمكاسبه السلطوية، وكرس دولة التبعية ذات السيادة املنقوصة. 

ولدعم الفرضية التي تنطلق منها هذه الدراسة سنعمل عىل تقديم قراءة موجزة جدا يف 
التي تم فيها  التارخيية  جتربة بعض دول املغرب العريب، مع الرتكيز باألساس عىل اللحظة 
إنجاز االستقالل. وغني عن التذكري، أن النخب التي يستهدفها هذا الكشف التارخيي ال 
تقترص فقط عىل أولئك الذين اعتلوا سدة احلكم، بل يتعلق األمر بالنخب السياسية بام فيها 

القوى احلزبية والطغمة العسكرية املخرضمة. 

أوال. املغرب األقصى: االستقالل وإعادة مأسسة التقاليد املخزنية(1)

الرسمية  الوطنية  القوى  توحد  عن  الوطنية  املقاومة  أدبيات  حُتدثنا  املغربية،  احلالة  يف 
والشعبية ضد مساومات االحتالل، وهو ما توج بتلك امللحمة الكربى التي خلدها التاريخ 
حتت عنوان »ثورة امللك والشعب«. والدرس التارخيي الذي يمكن استخالصه من التجربة 
املغربية ُيعلمنا أن نجاح القيادات الوطنية يف اختبار والئها الوطني ال يمنحها حصانة ضد 
اجلنوح نحو التسلط املمنهج، واحلنني إىل التقاليد السلطوية املتوارثة. إن من يراجع ما كتبه 
السجناء  ومذكرات  األجانب،  وخاصة  االستقالل،  من  األوىل  السنوات  عن  املؤرخون 
السياسيني، جيد نفسه أمام جهاز خمزين يكاد يتحكم بالكامل يف مؤسسات الدولة، ويوظف 
األعراض، وحرق  األموال وهتك  القتل واخلطف واالغتيال، وهنب  القمعية يف  أجهزهتا 
املحاصيل وهدم البيوت عىل رؤوس ساكنيها األبرياء، ومدامهة البيوت اآلمنة ليال، وفرض 
الوقائع  من  مطابعها، وغريها  املعارضة، ورضب احلصار عىل  القوى  الرقابة عل صحف 
التي اقتبسناها حرفيا من مذكرات الوطنيني املنكوبني، والرسائل املتبادلة بني كبار زعامئهم، 
وحتى رسائل التظلم التي كان يرفعها بعضهم إىل أعىل اجلهات الرسمية كام سيأيت ذكره. 
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عىل  أيدهيم  تصافحت  طاملا  وطنيني  بني  تقع  أن  املنظمة  اجلرائم  هلذه  كيف  هنا،  والسؤال 
النرصة والوالء زمن املحنة عندما كانت تقاوم املحتل؟ وطاملا كان األمر كذلك، فام الذي 

َأ القويهَّ عىل الضعيف؟  جرهَّ

سؤال مربك وموجع، وهو ما يربر مزيدا من احلفر يف ذاكرة األيام املفعمة باملحن غداة 
إعالن االستقالل. هذا التساؤل يدفعنا إىل إعادة التفكري يف تفسري ما حدث، وفهمه ضمن 
متعددة  نظرنا  يف  وهي  آنذاك،  احلاكمة  النخبة  عىل  تسيطر  كانت  التي  السياسية  اهلواجس 
ومتشابكة، وسنخترصها يف عنرصين اثنني: هاجس الرغبة امللحة يف إعادة مأسسة التقاليد 
السلطوية ضمن الرشوط املستجدة عقب انتهاء االحتالل، وهاجس حتدى القوى الوطنية 

الناشئة املتشبعة بالتوجهات اإلصالحية والطموحة نحو التغيري.

1.  الدولة اخملزنية وإعادة مأسسة التقاليد السلطوية 

بقي  االستقالل  مغرب  أن  ذكرها  سيأيت  التي  الوقائع  تؤكد  حدث،  ما  فهم  سياق  ويف 
مشدودا كأقوى ما يكون إىل تقاليد احلكم املخزين الذي سيستمر بقوة مع طبقة اإلقطاعيني 
اجلدد الذين استفادوا من البنية املؤسسية للدولة احلديثة يف إعادة مأسسة النظام املخزين القديم 
وفق آليات حداثية يعرتف هبا الدستور. ووفقا ملا يقوله منتقدو هذه التجربة، فإن »االنتقال 
من املخزن إىل الدولة مل َيُقد إال إىل املزيد من املخزنة، وانتصار الشخصانية عىل املؤسساتية، 
وإعادة إنتاج املخزن يف صورة حديثة، لكن بمامرسات وعالقات تقليدية«، وأن »املخزن مل 
يصبح مهيمنا حقيقة إال بعد االستعامر، أي أن قدرته عىل السيادة قد دعمتها أجهزة وتقنيات 
السلطة التي أورثتها له اإلمربيالية«)2(. وهذا التقييم يستند إىل سعي مؤسسة العرش إىل تعزيز 
نفوذها وإحكام هيمنتها عىل السلطة من خالل مسارات متوازية لعل أمهها إحكام السيطرة 
عىل جيش التحرير وتصفيته، وتأسيس القوات املسلحة امللكية، واهليمنة الكاملة عىل األجهزة 
والقوى  االستقالل،  حزب  رأسها  وعىل  املوالية  السياسية  القوى  مع  والتحالف  األمنية، 
العميلة ممثلة يف الطبقة اإلقطاعية اخلائنة التي كانت حتت ترصف سلطة االحتالل. هذه القوى 
غري املتجانسة، هي التي جرى توظيفها يف تصفية احلركة الوطنية التي كانت تتمسك بمطالبها 

اإلصالحية يف بناء نظام حكم ملكي دستوري يتناسب مع تطلعات مغرب االستقالل. 
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هنا يضعنا مؤرخو مغرب االستقالل أمام قائمة من جمرمي احلرب والعمالء الذين خدموا 
يف جيش االحتالل واملتعاونني معه، والذين أصبحوا عىل رأس األجهزة احلكومية العسكرية 
واألمنية واملدنية. وهؤالء الرجال الذين جاءوا إىل سدة احلكم متسلحني بامضيهم العسكري 
الوطن  امتداد  الدم عىل  الذين فجروا محامات  املقاومة، هم  باحلقد والكراهية لرجال  املثقل 
املحرر وداخل معتقالت املوت خالل سنوات الرصاص املمتدة. كان عىل رأس هؤالء حممد 
أوفقري األكثر حظوة بالرغم من تارخيه العريق يف اخليانة وتصفية املقاومة، وهو املحارب القديم 
يف اجليش الفرنيس، والذي اشتغل أيضا عميال يف جهاز االستخبارات ومكافحة التجسس 
االستخبارات  دائرة  ضمن  وحتديدا  املغرب،  يف  الفرنيس  لالحتالل  العامة  اإلقامة  لدى 
دوفال  للجنرال  عسكريا  مرافقا  عمل  كام   ،)SDECE( اجلاسوسية  ومكافحة  اخلارجية 
الكالوي يف خلع حممد  تآمر مع  أفقري ممن  املغرب. وللتذكري، كان  الفرنيس يف  قائد اجليش 
اخلامس عن العرش مستفيدا من إمكاناته االستخباراتية اهلائلة. وهنا تكمن املفارقة! فعندما 
أعلنت فرنسا منح االستقالل، وحطت طائرة حممد اخلامس بأرض الوطن، كان أوفقري أول 
املستقبلني للسلطان. وكام تقول عبارة ال ختلو من سخرية للكاتب الفرنيس جيل بريو، »بقي 
أوفقري مرافقا عسكريا، لكن يف هذه املرة للسلطان املنترص«، فهو الذي ركب مع حممد اخلامس 
يف سيارته التي أقلته من املطار لتأمني سالمة. ومن يومها أصبح أوفقري رجل القرص األول، 
فمن مرافق ملحمد اخلامس، إىل مدير عام لألمن الوطني، ثم وزيًرا للداخلية، فوزيًرا للدفاع 
بعد أن رقي إىل رتبة »جنرال«)3(، وهكذا أصبح العدو األول للمقاومة واالستقالل الرجل 

الثاين يف مغرب االستقالل، بعد احلسن الثاين الذي كان وليا للعهد.

وكان من هؤالء أيضا اجلنرال املذبوح الذي اكتسب هذا اللقب املثري من أبيه الذي خان 
األمري عبد الكريم اخلطايب وسلمه للفرنسيني عقب حرب الريف، فعاقبه األهايل عىل خيانته 
بذبحه. ومن موقعه كابن لقائد حميل خائن، ارتقى حممد املذبوح يف اجليش الفرنيس الذي 
حاز فيه عىل رتبة »نقيب« مكافأة له عىل مشاركته يف حرب اهلند الصينية. وكام هو احلال مع 
رشيكه يف اخليانة أوفقري، التحق بالسلطان حممد اخلامس غداة عودته من منفاه، وعينه يف 
قيادة احلرس امللكي، وبعدها عني حاكام عىل منطقة الدار البيضاء، ثم قائدا للدرك، فوزيرا 
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كثريون  هناك  كان  العسكري)4(.وبالتأكيد،  الثاين  احلسن  ملكتب  مديرا  ثم  والربيد،  للربق 
ممن هم عىل شاكلة أوفقري واملذبوح، وليست هذه العينة سوى الشجرة التي كانت حتجب 
تلك الغابة الكثيفة من العمالء وخونة الوطن الذين ابتسم هلم احلظ وتصدروا الوظائف 
القيادية يف الدولة غداة إعالن االستقالل. وهؤالء هم الذين جرى استخدامهم كأدوات 
للقتل والفتك بأعدائهم التارخييني من رموز احلركة الوطنية وقواعدها عىل السواء. ولقد 
كان من سخرية القدر أن تكون خيانة الوطن املحتل هي الطريق إىل الرتبع عىل سدة احلكم 

يف وطن االستقالل. 

االستقالل  مغرب  خطوات  أوىل  وضع  الذي  »االنتحاري«  املسلك  هلا  تفسريه  ويف 
التسلط واالستبداد املمنهج، يضعنا جيل بريو أمام حقيقة تارخيية صادمة. لقد  عىل درب 
كانت رغبة حممد اخلامس أن يتغلب عىل مطالب القوى الوطنية اإلصالحية يف بناء ملكية 
دستورية، ولتحقيق هذا اهلدف، مل يرتدد حممد اخلامس، كام يقول الكاتب، يف »أن يعقد حلفا 
مع كبار اإلقطاعيني، أولئك الذين خلعوه بالذات. فقد وجد كل طرف يف ذلك مصلحة له. 
الباشوات والقواد حصلوا عىل العفو، واستعاد السلطان دعمهم ومساندهتم له«)5(. هكذا 
الرسمية،  السياسية  الذاكرة  يف  الراسخة  املخزنية  التقاليد  أن  املعارص  املغرب  تاريخ  يثبت 
القرون  تعلمته من جتربة  الذي  التارخيي  فالدرس  التقليديني،  لتتخىل عن رشكائها  مل تكن 
املاضية تؤكد أن أخالق العبيد تؤهلهم بحكم الغريزة خلدمة األسياد، أيا كان هؤالء األسياد 
ال فرق بني سيد أجنبي وآخر حميل. وكام قال املهدي بنونة، فقد أصبح حممد اخلامس الضامن 
الوحيد ملصاحلهم وثرواهتم)6(. ومن وحي هذه اخلربة التارخيية، كان البد أن يستعيد هؤالء 
نشوة  حتت  اجلياشة  باآلمال  املفعمة  احلساسة  املرحلة  هذه  يف  خاصة  الوظيفي،  دورهم 

االستقالل. 

حممد  هبا  قام  التي  االستباقية  اخلطوة  تلك  نفهم  أن  يمكن  حتديدا،  السياق  هذا  ويف 
اخلامس يف تأسيس القوات املسلحة امللكية مبارشة بعد استعادة عرشه، وهي اخلطوة التي 
فرسها املهدي بنونة باجتاه القرص نحو العمل عىل االستعادة الكاملة لسلطاته بحيث تصبح 
بعد شهر  أي  مايو 1956،  تاريخ 14  امللكية يف خدمته)7(. كان ذلك يف  املسلحة  القوات 
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ونيف من توقيع معاهدة االستقالل بتاريخ 2 مارس 1956. وهبا القرار أصبحت القوات 
املسلحة امللكية حتت إرشافه وقيادة ويل العهد األمري احلسن الثاين)8(، لكن دون أن ننسى أهنا 
كانت حتت تأطري الضباط الفرنسيني)9(، وهكذا أصبح جيش االحتالل املسؤول األول عن 
تدريب وتأطري جيش االستقالل! أما فيام يتعلق باألجهزة األمنية، فتتكرر اخلطة ذاهتا. لقد 
كان ألفراد الرشطة الفرنسيني حضور يف األمن الوطني املغريب، وعندما قرر رئيس احلكومة 

آنذاك عبد اهلل إبراهيم االستغناء عنهم، قام حممد اخلامس بإقالة حكومته)10(.

لقد كان استكامل هذه األجهزة والعنارص التي تقف وراءها تنبئ بالكارثة التي مل يكن 
يتوقعها رجال املقاومة ورجال جيش التحرير الذين سيتم تصفيتهم بكل سادية. وقد جرى 
الذي  املهدي بن بركة  العام  أمينه  بقيادة  السياسية بحزب االستقالل  إلصاق هذه اجلريمة 
السياسيني  املنافسني  من  الوطنية  الساحة  بريو-«تطهري«  جيل  يقول  -كام  عاتقه  عىل  أخذ 
حتى يتسنى له جعل حزب االستقالل »احلزب الوحيد يف املغرب، حزبا ال ُينَافس، وجيب 
إخراس معارضيه، أما العصاة واألعداء األلداء فيجب إزاحتهم«)11(. وهذا االهتام ال خيلو 
من صحة إذ إن احلزب ذاته مل ينكر تورطه يف عمليات االختطاف واإلخفاء القرسي والقتل 
كان  املغامرة  حجم  بأن  يشهد  التارخيي  الواقع  لكن  ذكره،  سيأيت  كام  السياسية  اهلوية  عىل 
يكن  مل  ما  السيايس،  وزنه  عظم  مهام  وحده  االستقالل  حزب  وزرها  يتحمل  أن  من  أكرب 
النفوذ وأجهزهتم القمعية. كام أن حزب االستقالل مل  مدعوما بدائرة أوسع من أصحاب 
يكن بالطرف األقوى يف إدارة العملية السياسية، وطاملا عرب زعامؤه الكبار عن تذمرهم مما 
كانوا يالقونه من هتميش. ولعل ذلك ما يفرس التجاهل الذي ُووجهت به تلك العرائض 
والشكاوى التي كان يتقدم هبا الوطنيون الذين تعرضوا للتعذيب املمنهج؛ بل، واألخطر 
مع  احلال  هو  كام  مطالبها  استيعاب  من  بدال  شاملة  حرب  بإعالن  مواجهتها  ذلك،  من 
انتفاضة الريف وبقية رشكائها يف املحنة، وكل ذلك مما يتجاوز بالتأكيد صالحيات حزب 
االستقالل. ويف سياق كشف مالبسات تلك األحداث، وصف جيل بريو بإسهاب مشوب 
باخليبة تلك »املؤامرات« املصطنعة املثرية للسخرية عىل حد تعبريه، والتي كان أفقري أحد 
مهندسيها حيث اختذ من مديرية األمن العام رشطة سياسية قادرة عىل حتطيم كل من يتجرأ 
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باملالحقات  حافل  ملف  عن  غريه،  حتدث  كام  الكاتب،  يتحدث  وهنا  املعارضة)12(،  عىل 
والتصفيات األمنية خارج سلطة القانون، وسيأيت ذكر جوانب منها.

هذا عىل املستوى العسكري واألمني. أما عىل املستوى السيايس، فيطالعنا عبد الواحد 
الرايض، وهو واحد من تلك الزمرة املغامرة التي كانت تناضل يف ترسيخ دولة املؤسسات 
بنص خيتزل فيه االستقالل يف »نقل مجيع السلط من نظام احلامية إىل السلطان حممد بن يوسف 
بام فيها السلطة الترشيعية، وذلك بمباركة مجيع األطراف الوطنية«)13(. وربام كان فيام يقوله 
الرايض قدر كبري من الصحة، وهو ما حصل بالفعل، واالستدراك الوحيد الذي نورده عىل 
هذا التقييم، أن مباركة األطراف الوطنية مل تكن تعبريا عن رضاها بام حدث بقدر ما أجربت 
عىل إخالء مكاهنا للموظفني اجلدد. فقد كانت القوى الوطنية آنذاك تطالب بنظام امللكية 
موقعه  من  نفسه  االستقالل  حزب  داخل  يكون  ما  أقوى  كان  املطلب  وهذا  الدستورية، 
كحزب موال للقرص، وهو ما كان يناضل يف سبيله املهدي بن بركة ومجاعته داخل احلزب، 
فضال عن بقية األحزاب والقوى الوطنية التي كانت أقرب إىل املعارضة. ومن موقعه شبه 
اهلاميش يف مركز السلطة، مل يكن أمام حزب االستقالل من خيار لتقوية حضوره السيايس 
غري الرهان عىل القرص ليعلن احلرب عىل األحزاب السياسية املنافسة مدفوعا برغبة حممومة 
نحو اهليمنة واالنفراد بالسلطة. هكذا كان احلزب يظهر بوجهني متناقضني: املطالبة بملكية 
والتصفية  التحرير،  ومعركة  الوطنية  يف  رشكائها  مع  السلطة  تقاسم  بمبدأ  تقبل  دستورية 

الدموية للقوى السياسية الوطنية املنافسة. 

2. هاجس القوى الوطنية اإلصالحية واخلوف على مستقبل امللكية

أما بخصوص العامل الثاين الذي برر تصفية املقاومة، فيتعلق هباجس اخلوف من القوى 
وبعض  املؤرخني،  وشهادات  التارخيية  الوقائع  تشري  هنا  املتصاعدة.  اإلصالحية  الوطنية 
الرسائل املتبادلة آنذاك بني الزعامء الوطنيني إىل أن املطالب اإلصالحية التي كانت ترفعها 
املغامرين  أولئك  يف  يرى  كان  الذي  للقرص  كبري  قلق  مصدر  متثل  ظلت  الوطنية  القوى 
الطاحمني نحو الرشاكة يف إدارة الوطن الذي كافحوا يف سبيل حريته واستقالله هتديدا جيب 
التعامل معه بأقىص ما يمكن من الشدة واحلزم. ومن جمموع هذه القوى ذات التوجهات 
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الذين  الريف  التي اعتربت رسميا مقلقة، سنقترص عىل ثالثة منها هي: أهايل  اإلصالحية 
خرجوا من حرب التحرير برصيد جهادي مرشف حفز تطلعاهتم نحو البحث عن مكان 
حتت الشمس يف الوطن الذي سامهوا يف حتريره، وجيش التحرير الوطني الذي رفض تسليم 
الوطنية  املقاومة  املغريب، وأخريا  اجلنوب  اجلهاد يف  مرابطا عىل ختوم  املقاومة وظل  سالح 
املستقلة، وعىل رأسها حزب الشورى واالستقالل، الرشيك األكثر تعبريا عن نبض احلركة 

الوطنية السلفية املتشبعة بروح العروبة واإلسالم. 

2 - 1: انتفاضة الريف: مذبحة 1959ومقربة األحرار

أما عن أهايل الريف املقاومني األحرار، فقد كان أكرب ذنبهم أن زعيمهم األمري حممد بن 
عبد الكريم اخلطايب كان قد قاده قدره إىل االستقرار يف القاهرة حيث بقي إىل حني وفاته عام 
التنديد  العاصمة املرصية األكثر صخبا يف  1963، معارصا بذلك فرتة تارخيية كانت فيها 
تأثري  االستعامر حتت  العربية من خمالب  الشعوب  افتكاك  راية  الرجعية« ورفع  بـ«األنظمة 
بريق الشعارات الوحدوية، والروح القومية التي كانت تبثها إذاعة صوت العرب يف روع 
ر هنا بأن منتصف القرن العرشين كان  الشعوب العربية املتلهفة نحو احلرية واالنعتاق. لِنَُذكِّ
قد شهد موجة من االنقالبات العسكرية التي أطاحت باألنظمة السياسية امللكية يف العراق 
ومرص، وخاصة انقالب بورقيبة عىل باي تونس عام 1957، والذي يعترب األقرب جغرافيا، 
واألكثر تأثريا سياسيا عىل الوضع السيايس باملغرب األقىص. والواقع أنه يف احلالة املغربية 
مل تكن هناك قوى وطنية وازنة تشكك يف رشعية امللكية خاصة يف هذه املرحلة املبكرة ويف 
ظل الرمزية التي كان حيظى هبا امللك حممد اخلامس الذي كان ينظر إليه كبطل للتحرير ورمز 
للوحدة الوطنية. ومن ثم نعتقد أن التصفيات الدموية التي تعرض هلا أهايل الريف ومناضلو 
حزب الرشوى واالستقالل وغريهم كانت غري مربرة، ومن قبيل احلروب االستباقية قطعا 
لنمو الوعي التحرري وثقافة االحتجاج، وقطعا للطريق نحو أي توجه مستقبيل يمكن أن 
حيد من الصالحيات املطلقة للقرص. ومن جهة ثانية كانت أحداث الريف مبنية عىل قراءة 
خاطئة حلرب الريف وما نتج عنها من خمرجات سياسية. فإذا أخذنا بعني االعتبار املايض 
السيايس لألمري حممد بن عبد الكريم اخلطايب الذي حقق نجاحات أسطورية يف استنزاف 
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املقلقة  اهلواجس  يتضح حجم  الريف عام 1921،  وتأسيس مجهورية  اإلسباين  االستعامر 
تأسيس  إعادة  يف  والرغبة  االنفصال  هتمة  حتت   1958 عام  الريف  مذبحة  إىل  أدت  التي 
مل يكن عسريا عىل أصحاب  االعتبار،  املعطيات بعني  الثانية. وأخذا هلذه  الريف  مجهورية 
القرار أن يربروا هتمة من هذا القبيل، خاصة يف وقت كان فيه األمري حممد بن عبد الكريم 
اخلطايب وفيا خلطه التحرري الذي يؤمن باجلهاد املسلح لتحقيق االستقالل الكامل، حيث 
القاهرة  يف   1948 عام  منذ  العريب  املغرب  حترير  للجنة  كرئيس  موقعه  من  جاهدا  عمل 
عىل توحيد الكفاح املسلح يف دول املغرب العريب، مستفيدا من الدعم النارصي يف تزويد 
للحاج  شهادة  نقدم  األحرار،  الريف  ألهايل  وإنصافا  بالسالح.  املنطقة  يف  املقاومة  رجال 
القبائل متمسكة  فيها: »والواقع أن كل  يقول  أمحد معنينو يف تربئتهم من هتمة االنفصال، 
بالعرش العلوي وتعده سبب كياهنا ووجودها، وهي يف خدمته وطاعته، تعرف قبل غريها 
أن األمر ال يستقيم إال بملك رشعي«)14(. أما عن مصدره يف هذه الشهادة فيحيلنا مبارشة 
إىل احلاج حممد سالم أمزيان املتهم األول يف التمرد املزعوم ضد العرش، وكانت تربطه به 
الثوار، وهو  أحد هؤالء  إليه من  تعرفت  ما  »هذا  معنينو:  أمحد  احلاج  يقول  قوية.  صداقة 
القائد احلاج حممد بن احلاج سالم أمزيان الذي ال يزال اليوم بعيدا عن املغرب، ومن بعض 
أفراد مجاعته من رجاالت الريف...«)15(. والواقع أنه يف احلالة املغربية مل تكن هناك قوى 
وطنية وازنة تشكك يف رشعية امللكية خاصة يف هذه املرحلة املبكرة ويف ظل الرمزية التي 
كان حيظى هبا آنذاك امللك حممد اخلامس، والذي كان ُينظر إليه كبطل للتحرير ورمز للوحدة 
الوطنية. ومن ثم نعتقد أن التصفيات الدموية التي تعرض هلا أهايل الريف ومناضلو حزب 
الرشوى واالستقالل وغريهم من الوطنيني املقاومني كانت غري مربرة، ومن قبيل احلروب 
توجه  أي  نحو  للطريق  وقطعا  االحتجاج،  وثقافة  التحرري  الوعي  لنمو  قطعا  االستباقية 

مستقبيل يمكن أن حيد من الصالحيات املطلقة للقرص.

وال يتسع املجال هنا الستعادة ذلك التاريخ املرعب، وحسبنا منه بعض ما يقوم شاهدا 
عىل توحش النظام املخزين يف أول اختبار له أمام مطالب الوطنيني الريفيني األحرار بالرشاكة 
يف بناء دولة االستقالل وتأسيس حكومة وحدة وطنية تتسع جلميع رشكاء املقاومة وشهداء 
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 1958 أكتوبر   7 يف  وحتديدا  لالستقالل،  األوىل  السنوات  إىل  القصة  هذه  تعود  التحرير. 
عندما تقدم الزعيم حممد بن احلاج سالم أمزيان، أحد أتباع بطل حرب الريف األمري حممد 
بن عبد الكريم اخلطايب، واملتحدث الرسمي باسم قبائل بني ورياغل، مركز املقاومة الريفية، 
بمطالب إصالحية للحكومة املغربية. كان حممد بن احلاج أمزيان وطنيا جماهدا، انضم إىل 
جيش التحرير يف أكتوبر 1955، كام انضم إىل حزب الشورى واالستقالل عندما كان طالبا 
يف جامعة القرويني، وكان حلقة وصل بني الزعيم عبد الكريم اخلطايب ومن تبقى من جنوده 
يف العرشينيات بمنطقة الريف. وعىل خلفية تصفية قائد جيش التحرير عباس املسعدي عىل 
املؤرخ  بركة حسب رواية  بن  املهدي  أتباعه)16(، وبأمر من  يؤكد  يد حزب االستقالل كام 
األمريكي ديفيد هارت الذي وثق احلدث يف حينه)17(،  وبحسب ما رصح به امللك احلسن 
الريفية  املقاومة  معقل  »أجدير«  يف  ليدفن  جثامنه  تسليم  رفض  إثر  وعىل  الحقا)18(،  الثاين 
التي كانت تقع حتت إمرته، رفع الزعيم الريفي مجلة من املطالب لعرضها أمام امللك حممد 

اخلامس بطلب من رئيس احلكومة مبارك البكاي، انتهت باعتقاله وسجنه)19(. 

واستنادا إىل ما كتبه ديفد هارت، كانت مطالب أهل الريف تتكون من ثامن عرشة نقطة، 
موسعة،  قاعدة  ذات  شعبية  حكومة  وتكوين  املغرب،  عن  األجنبية  القوات  جالء  وهي: 
وإلغاء األحزاب السياسية وتكوين حكومة وحدة وطنية، وتعيني موظفني حمليني، وإطالق 
رساح مجيع املعتقلني السياسيني من أهل الريف، واملطالبة بعودة األمري حممد بن عبد الكريم 
اخلطايب، وتقديم ضامنات بعدم االنتقام من املنشقني، واختيار القضاة من ذوي الكفاءات، 
للعدالة، ومتكني أهل  العاملني يف احلكومة  املجرمني  العدل، وتقديم  تنظيم وزارة  وإعادة 
الريف من حقهم يف الوظائف املهمة يف الدولة، واالستفادة من برنامج عملية احلرث الوطني، 
وختفيض الرضائب، وحماربة البطالة، وتوفري املنح الدراسية لطالب الريف، وتعميم تعريب 
ثانوية  القروية، وإعادة فتح  املناطق  املدارس يف  اململكة، وبناء  التعليم عىل مستوى  برامج 
احلسيمة)20(. إن هذه املطالب كام وثقها ديفيد هارت باعتباره شاهد عيان عاش بني أولئك 
املنتفضني املطالبني باحلق يف العدالة والكرامة، تنفي كل االدعاءات املسيسة التي جهدت 
يف أن تلصق بانتفاضة الريف هتمة االنفصال وتأسيس مجهورية الريف الثانية. ربام كان من 
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املبكر يوم ذاك أن يدرك الزعيم الريفي حتت تأثري نشوة االستقالل والرغبة اجلاحمة يف بناء 
وطن يليق بكرامة املجاهدين وتضحياهتم أن مطالبه ستجابه بإعالن احلرب عىل شعب مل 
جتف دماء شهدائه بعد، حيث واجه الشعب الريفي بصدور عارية حربا مفتوحة جوا وبرا 
وبحرا، مدعومة بالطريان احلريب يقوده جنود فرنسيون، وحتت اإلرشاف املبارش لويل العهد 

آنذاك األمري احلسن الثاين، وبقيادة اجلنرال أوفقري، العدو التارخيي للمقاومة الوطنية)21(. 

وقد يكون األليق بجاللة هذا اخلطب أن نرتك التعليق عىل وحشية هذا العدوان لرمز 
املقاومة الريفية املجاهد حممد بن عبد الكريم اخلطايب، وفقا ملا ورد يف رسالة وجهها إىل األمني 
العام حلزب الشورى واالستقالل الزعيم حممد حسن الوزاين بتاريخ 27 يوليوز 1960. 
الرسالة: »أهيا األخ املحرتم، إن ما وقع يف بالدنا من اآلفات واملصائب والكوارث  تقول 
واملآيس تثري حتى عواطف اجلامدات –إن صح هذا التعبري- )...(. ففي أوسيل بقبيلة جزناية 
حرشوا 82 ضحية يف كهف يقع يف طريق تزي أسيل-تالة أمغيث، وواروا عليهم الكهف 
الريف  بمقاطعة  ورياغل  بني  بقبيلة  أجدير  ويف  وشوهوهم.  عذبوهم  بعدما  أحياء  وهم 
وشوهوهم)...(.  عذبوهم  بعدما  بالرصاص  رميا  وقتلوهم  ضحية   75 حرشوا  الوسطى 
حرشوا  الوسطى  الريف  بمقاطعة  ورياغل  بني  بقبيلة  بوعياش  ببني  توريرت  أربعاء  ويف 
35 ضحية قضوا فيها ثالثني شهرا كلها تعذيب وتنكيل وأخريا قتلوهم عن آخرهم)...(. 
ويف املعهد الديني باحلسيمة قتلوا 25 ودفنوهم يف نفس املعهد، ووضعوا عليهم البالط يف 
بيوت معروفة)...(. ويف بئر بضواحي مدينة الناضور بمقاطعة الريف الرشقية حرشوا 30 
بنات  املختطفات من  أما  اكتشفهم األحرار يف شهر 1960/2.  الرتاب  ضحية وواروهم 
املغرب العزيز فلقد بلغ عددهن 235 ما بني املتزوجات واألبكار، من الشامل وحده فقط 
اختطف 75 حرشوا منهن 25 يف دار معروفة بحومة »سانية الرمل« بتطوان، حيثوا ظلوا 
الوجود.  ليل هنار هلتك أعراضهن، إىل أن اختفني هنائيا من  يرتددون عليهن صباح مساء 
ويف دار معروفة ومرشفة عىل مدينة احلسيمة بالريف األوسط حرشوا 15 لنفس الغرض، 
وقد استطاعت ثالثة منهن أن ينجني بأرواحهن إىل مدينة سبتة، وما زلن حلد الساعة هناك. 
ويف مدينة الناضور ونواحيه، فلقد وقع ما تشمئز منه النفوس، وتقشعر منه اجللود يف هتك 
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األعراض، وسلب بكارة البنات والعذارى)...(. أما املبعدون إثر حوادث الريف فقط فلقد 
بلغ عددهم 542، موزعني عىل إسبانيا وإيطاليا واجلزائر وأملانيا ويف جهات أخرى معروفة. 
واملسجونات واملعتقالت بلغ عددهن 110 أطلق رساح 95 منهن فقط. هذا وليس معنى 
ما ذكرنا أننا قد أفرغنا كل ما يف جعبتنا من معلوماتنا التي تأكدت لدينا وإنام هناك ما هو 
أكثر خطورة وأكرب جسامة. ولكن توخينا أال نذكرها اآلن عل وعسى أن تتبدل األوضاع يف 
صالح األمة املغربية، فحينئذ نرى من األحسن أال نبينها حمافظة عىل وحدة األمة، ويف مقدمة 

تبديل هذه األوضاع إنجاز قضية اجلالء)22(.

2 -2: جيش التحرير: من حرب التحرير إىل حرب التطهري

املفارقات  من  واحدة  أمام  املغريب  التحرير  جيش  هلا  تعرض  التي  التصفية  تضعنا 
فيه  كان  الذي  الوقت  يف  تصفيته  جرى  حيث  االستقالل  رافقت  التي  الكربى  األخالقية 
من  بوحدات  مدعوما  اإلسباين،  االحتالل  جيش  ضد  الكفاح  يف  الوطني  واجبه  يؤدي 
احلاكمة  السلطة  املهيب يضع  الوطن. هذا احلدث  مناطق  القادمني من خمتلف  املجاهدين 
أمام مأزق أخالقي، وإال فام الذي يربر إبادة جيش كانت تتوحد حوله كافة القوى الوطنية 
واسرتجاع  الوطني،  الرتاب  وحدة  استكامل  شعار  يرفع  وكلهم  وشعبا،  وأحزابا  حكومة 
األرايض الصحراوية وموريتانيا؟ هنا، تكشف بعض الدراسات النقدية عن سببني رئيسني 
هلذه الواقعة: األول يتعلق بأطامع الرشكات الفرنسية التي كانت قد بدأت يف وضع خططها 
عىل األرض الستغالل الثروات املعدنية للمناطق الصحراوية، والثاين، وهو األهم إجهاض 

االحتالل الفرنيس لتضامن جيش التحرير املغريب مع جيش التحرير اجلزائري)23(. 

اجلنوب  يف  املرابط  املغريب  التحرير  جيش  تصفية  وراء  تقف  التي  املربرات  كانت  تلك 
املغريب. ففي تاريخ 9 غشت 1956ألقى حممد اخلامس خطابا دعا فيه إىل حل جيش التحرير 
عملياته  يف  واستمر  السالح  عن  التخيل  رفض  اجليش  لكن  أسلحته)24(،  وتسليم  املغريب 
والسياسية  األخالقية  أسبابه  الرفض  هلذا  كان  وقد  الصحراء.  يف  اإلسباين  االحتالل  ضد 
التحرير  جيش  أن  السياق  هذا  يف  بنونة  املهدي  ساقها  التي  املربرات  من  وكان  الوجيهة. 
كان يرى يف اتفاقية إكس ليبان التي قادها السياسيون من وراء ظهر رجال املقاومة جتسيدا 
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للخيانة لتنتزع من أيدهيم السالح الذي كان سيقودهم إىل حتقيق النرص الكامل. ولذلك، 
أصبح  أن  بعد  خاصة  احلاكم،  النظام  جتاه  بالكراهية  يشعرون  التحرير  جيش  زعامء  كان 
املتعاونون مع االستعامر يتصدرون الوظائف السامية، وهو ما جعلهم يشعرون باخليانة)25(. 
وقد جرت عملية التصفية دونام تعاطف يذكر من الدولة التي كان اجليش يقاتل يف سبيل 
جمدها، وهو موقف ال نريد أن نقف يف تقييمه عند املستوى األخالقي فحسب، بل السيايس 
أيضا، وتفسري ذلك حسب املهدي بنونة دائام، أن جيش التحرير مل يكن خاضعا لنفوذ القرص 
االمتثال  رفض  عندما  خاصة  بركة،  بن  املهدي  من  مبارشة  أوامره  يتلقى  وأصبح  امللكي، 
ألوامر احلسن الثاين بإطالق رساح السجناء اإلسبان، وهو ما اعُترِب هتديدا الستقرار العرش 

واستمراريته)26(.

أما عن احليثيات العسكرية التي جرى فيها تصفية جيش التحرير، فهذا يضعنا أمام واحد 
التحرير يف معاركه ضد االحتالل اإلسباين يف  لقد كان جيش  املآزق األخالقية.  من أشد 
الصحراء املغربية حيقق انتصارات ستظل خالدة يف ذاكرة املقاومة املغربية مدعوما بالتعاطف 
الشعبي. فابتداء من 23نوفمرب 1957، كان قد تكلل عمله بنجاح ضد االحتالل اإلسباين 
لتمتد  احلمراء  والساقية  والعيون  والداخلة  الذهب  ووادي  والسامرة  طانطان  من  كل  يف 
عملياته العسكرية إىل الشامل املوريتاين حيث التحم باملقاتلني السينغاليني وجيش االحتالل 
الفرنيس)27(. يف هذه اللحظات احلاسمة جاء قرار التصفية طعنة من اخللف. ففي يناير من 
محلة  خطة  املغربية  السلطات  مع  التام  باالتفاق  واإلسبان  الفرنسيون  وضع   1958 العام 
بتمشيط  بالطريان  مدعومني  اجليشان  قام  حيث  »اإلعصار«  اسم  عليها  ُأطلق  عسكرية 
أو عادوا إىل  املغربية  بالقوات  الناجون منهم  املقاومون، والتحق  الصحراء، ُسِحق خالهلا 
القرص  سلكها  التي  املمنهج  واإلفساد  واالحتواء  اإلغراء  سياسة  لعبت  كام  ديارهم)28(، 
كانوا  الذين  عدد  قدر  حيث  مقاوميه  وإخضاع  التحرير،  جيش  تفكيك  يف  األهم  الدور 
يستحقون صفة مقاوم بـ 60.000 ألف)29(. ومن جهته، يؤكد املهدي بنونة هتمة التواطؤ، 
السالم)30(،  تكريس  عملية  ضمن  رسميا  ُأدرجت  التي  العملية  هلذه  املغريب  النظام  ودعم 

وهي العملية التي تم بموجبها تطهري املغرب من اجليش الذي جاهد من أجل استقالله. 
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الذين  الناجني  تنته عند هذا احلد، فقد نجح بعض أولئك  التحرير مل  لكن قصة جيش 
متكنوا من العودة إىل ديارهم يف االنخراط يف العمل الرسي، أو العيش يف اخلفاء حتت وقع 
املطاردات اليومية، وهي احلجة التي تذرعت هبا السلطات الرسمية بقيادة أوفقري يف تلفيق 
التهم واختالق املؤامرات الومهية ليبدأ مسلسل جديد من التصفية واملالحقات واملحاكامت 
الصورية. ومن سوء حظ هؤالء أن عنارص األمن التي كانت تالحقهم وحتقق معهم لتنتزع 
منهم اعرتافات اإلدانة حتت التعذيب املمنهج كانوا هم أنفسهم جالدهيم القدامى، وكان 
وعىل رأس هؤالء أوفقري الذي تبوأ منصب مدير عام األمن الوطني، ثم وزيًرا للداخلية، 
البطولية يف سحق  إثر نجاحاته  للدفاع عىل  ُيرقهَّى إىل رتبة »جنرال«، ويتوج وزيًرا  أن  قبل 

رشفاء املقاومة يف انتفاضة الريف. 

2 - 3: تصفية املقاومة الوطنية: جريمة بدون جمرمني 

عىل  يبقي  استقالل  منح  إىل  تسعى  كانت  التي  الفرنسية  للسياسة  معاكس  اجتاه  يف 
مصاحلها، كانت املقاومة الوطنية تسعى إىل تصفية االستعامر وإجالء جيش االحتالل، مما 
هذا  اإلسباين.  االحتالل  حتت  اجلنوبية  املناطق  بقاء  عن  فضال  االستقالل،  وثيقة  حتققه  مل 
الوضع املريب سيضع العرش ومن ورائه حزب االستقالل وجها لوجه مع املقاومة الوطنية 
وجيش التحرير. فبموازاة مع تصفية جيش التحرير، اجته القرص إىل إدماج املقاومني الذين 
امللكية،  القوات  ضمن  ألف  بستني  عددهم  قدر  والذين  سالحهم،  عن  التخيل  ارتضوا 
ودوائر الرشطة واألمن العام، كام قدمت تسهيالت ملامرسة املهن احلرة ملن أظهروا والءهم 
للنظام. أما من بقي منهم متمسكا بسالح املقاومة، ممن اعتربوا خارج حظرية الوالء، فقد 

جرى مالحقتهم وتصفيتهم)31(. 

كان مناضلو حزب الشورى واالستقالل من ضمن الئحة املغضوب عليهم، وربام كان 
الشورى  حزب  كان  بالء.  من  هبم  حل  فيام  سببا  حزهبم  عليها  قام  التي  باملبادئ  متسكهم 
واالستقالل كام أراد له مؤسسوه يقوم عىل مبدأين متالزمني »الشورى« و«االستقالل« إذ ال 
فائدة من استقالل تستأثر فيه طغمة حاكمة مستبدة. يقول احلاج أمحد معنينو: »إننا مل َنفصل 
فكرة االستقالل عن فكرة الشورى، ومن ثم جاء اسم حزب الشورى واالستقالل، ألن 
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التحرر من السيطرة األجنبية يف نظرنا جيب أن يصحبه حترر من كل استغالل كيفام كان ومن 
أي نوع كان، ومل نعترب قط أن االستقالل غاية يف حد ذاته)...(. إن احلصول عىل االستقالل 
يف نظرنا مل يكن عىل العكس من ذلك إال بداية عهد جديد يف حياة أمتنا: عهد كفاح جديد، 
عهد إنشاء وبناء، وذلك من أجل إقامة الديموقراطية واحلرية وحتقيق كرامة املواطنني«)32(. 
ومن هذا املنظور، يبدو حجم اهلوة التي تفصل مناضيل احلزب عن تلك الرؤية املخزنية التي 

كانت ترى يف االستقالل غنيمة حرب. 

لنستمع إىل هذه العينة من الشهادات التي دوهنا بعض ممن تأذوا من قبل أقطاب املخزن 
بعد حرب وثيقة االستقالل. يف رسالة  تربعوا عىل كريس احلكم، وملا جيف  الذين  السيايس 
امللك حممد  إىل  الشورى واالستقالل  أمني عام حزب  الوزاين،  الزعيم حممد حسن  رفعها 
حجم  يصدمنا  االستقالل،  حزب  ضد  فيها  يتظلم   ،1956 يناير   16 بتاريخ  اخلامس 
عىل  األوىل  خطواهتم  يضعون  وهم  األحرار  الوطنيون  هلا  يتعرض  بات  التي  االنتهاكات 
يذكرون  يزالون  ال  واملغاربة  املنتظر  كان  »...موالي،  الرسالة:  تقول  االستقالل.  طريق 
معاملة االستعامر القاسية ويتطلعون إىل املستقبل بإيامن وشوق وأمل أن يدشن رجال العهد 
اجلديد سياسة رشيدة تقوم عىل العدل والنزاهة واإلنصاف حتى يدرك الشعب الفرق بني 
عهد االستعامر البغيض وعهد االستقالل املرشف، ولكن مع األسف الشديد سجلت السنة 
إليهم  أسندت  الذين  الرجال  أن  ذلك  اجلبني،  هلا  يندى  بل وفظائع  مؤملة  املاضية حوادث 
يف العهد اجلديد مسؤولية األمن والعدل ترصفوا ترصفا برهن عىل أهنم مغرضون أو عىل 
األقل عاجزون، فقد توالت اإلذايات عىل الشوريني يف أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم، وذاق 
أبطاهلم صنوف العذاب، والتنكيل يف خمتلف السجون واملعتقالت، فكم من شهيد اغتيل 
العراقي، وكم من مجاعات ووفود  الواحد  عبد  األستاذ  املكافح  كالعالمة  النهار  رابعة  يف 
هجم عليها وقتل أفرادها كمذبحة سوق األربعاء، وكم من عائلة فوجئت يف منتصف الليل 
بعصابات اإلجرام فنهب متاعها وأحرقت منازهلا أو هدمت فوق رؤوس النساء واألطفال، 
وكم من مكافحني اختطفوا وال يزال مصريهم جمهوال إىل اآلن كإبراهيم الوزاين وعبد القادر 
برادة وعبد السالم الطود، وكل هؤالء من السابقني األولني للكفاح الوطني وال ذنب هلم 
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السيايس)...(. موالي  املسؤولني يف مذهبهم  ملبادئهم وليسوا عىل رأي  إال أهنم خملصون 
إن حزب الشورى واالستقالل، ألجل تصفية اجلو السيايس والعمل عىل ضامنة االستقرار 

الداخيل يطالب بكل تأكيد بام ييل: 

1 - اإلفراج عاجال عن مجيع املعتقلني السياسيني سواء كانوا من أعضاء حزب الشورى 
واالستقالل أو من املحايدين األحرار.

2 - إرجاع مجيع املخطوفني الشوريني وغريهم إىل بيتهم. 

املعتقالت لالنتقام والنتزاع  أو يف  إدارة الرشطة  املستعملة يف  الوسائل اجلهنمية  3 - منع 
االعرتافات وفرضها كام يريد الطامعون فيها حلاجة يف أنفسهم.

4 - تطبيق القوانني داخل السجون والكوميرسيات )مقار األمن( وإصدار قوانني جديدة 
حتمي املواطنني وتضمن حقوقهم وحرياهتم«)33(. 

إن من يقرأ هذه السطور ال يساوره شك يف أن النخبة السياسية التي آل إليها احلكم غداة 
االستقالل كانت قد ترشبت من جالدهيا القدامى كل مشاعر العداء واحلقد السيايس. وكام 
تقول الرسالة ذاهتا: ال فرق بني عهد االستعامر البغيض وعهد االستقالل املرشف. ومل يكن 
بوسع حزب االستقالل أن ينكر اجلرائم التي اقرتفها يف حق رفاقه يف الكفاح الوطني، وكان 
دكتاتورية  عىل  احتجاجهم  يف  بركة  بن  املهدي  يد  عىل  صفوفه  يف  حدث  الذي  االنشقاق 
احلزب فرصة لتبادل االهتام، ويومها ألقى سدنة احلزب بمسؤولية تلك اجلرائم عىل كاهل 
سبيل  يف  بريئة  أرواحا  أزهقوا  الذين  السفاكون  و»القتلة  بـ»االنفصاليني«،  وصفوهم  من 
متهيد الطريق إىل الزعامة واالرتقاء عىل مجاجم الضحايا البرشية إىل قمة األطامع الشخصية 

واحتالل كرايس الزعامة«)34(.

أما الشهادة الثانية التي نجدنا ملزمني بعرضها لقيمتها التارخيية ورمزيتها، فهي لألمري 
يوليوز   27 بتاريخ  الوزاين  حسن  حممد  إىل  هبا  بعث  والتي  الريف،  حرب  بطل  املجاهد 
1960، وكانت ردا عىل رسالة وصلته من األخري، وهي نسخة من الرسالة التي كان قد 
بعث هبا حممد حسن الوزاين إىل وزير الداخلية بشأن املختطفني. وكانت املفاجأة أن اخلطايب 
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إليه  فبعث  األحداث،  من موطن  قربه  مع  الرسالة  محلتها  التي  املعلومات  استغرب ضآلة 
بقائمة مفصلة بأسامء املختطفني واملعتقالت، التي أنشئت لتعذيب األبرياء واألحرار عىل 
حد قوله. وقد تضمن الرسالة قائمة بأسامء معتقالت التعذيب وأماكن وجودها، وكانت 
تتوزع بني مدن تطوان وسبتة املحتلة وشفشاون واحلسيمة والناضور وزايو وسوق أربعاء 
البيضاء  والدار  بالرباط  ومتارة  والقنيطرة  واخلميسات  الكبري  والقرص  والعرائش  الغرب 
وخريبكة وميدلت وصفرو وتافياللت وفاس ومكناس والصويرة ومراكش وتازة ووجدة 
التفصيلية  البيانات  ذكر  أغفلنا  وقد  سوس.  بمنطة  معتقال  عرش  اثني  إىل  إضافة  وطنجة، 

الواردة هبذا اخلصوص طلبا لالختصار)35(.

أما عن املعتقلني، فقد بلغ عددهم 9672، وكلها –كام ورد يف الرسالة-حاالت موثقة 
باالسم واللقب والعمر واملهنة وحتى احلالة املدنية. وتفيد الرسالة أن 6520 منهم كان قد 
أطلق رساحهم لغاية 1960/02/26، وجلهم مازالوا مبتورين من األعضاء التناسلية أو 
األرجل أو العيون أو األذن. أما الباقي فام زالوا يف غياهب السجون واملعتقالت املجهولة، 
عىل أن جلهم قد القوا حتفهم جراء التعذيب. وبعد هذا البيان املجمل، تستعرض الرسالة 
األمري  يقول  احلاالت  هذه  عىل  وتعليقا  احتجازهم.  مناطق  عىل  موزعة  املعتقلني  ألعداد 
وافر  بنصيب  سامهوا  الذين  العاملني  مقدمة  يف  كانت  الضحايا  هذه  جل  »إن  اخلطايب: 
جزاؤهم  كان  وأخريا  االستعباد،  من  البالد  حترير  أجل  ومن  االستعامر،  ضد  اجلهاد  من 

سنامر«)36(.

املومني  املهدي  كتاب  مالحق  ضمن  وردت  التي  األخرى  الشواهد  من  الكثري  ثمة 
أثبتناه هنا يكفي للداللة عىل تأكيد هنج التصفية الدموية الذي  التجكاين وغريه، ولعل ما 
سلكته النخب السياسية احلاكمة، وإدماهنا عىل امتهان اإلجرام السيايس. ومن املؤسف أن 
الرأي  لدى  اشتهرت  التي  الزمنية  الفرتة  الزمن، وهي  اإلجرام سيمتد عرب عقود من  هذا 
العام املغريب بسنوات الرصاص، وهي متتد من تاريخ االستقالل إىل الثامنينات، وهي فرتة 
االنتفاضات الشعبية التي جرى قمعها بكل قسوة ورضاوة مما ال يتسع املجال للحديث عنه 

هنا. 
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وقد يكون من الطريف أن نذكر يف هذا املقام أن هذه املرحلة احلساسة شهدت والدة 
املقاومة«،  »كتابة  أو  االعتقال«،  »كتابة  أو  السجنية«،  »الكتابة  بـ  عرف  جديد  أديب  جنس 
ويعترب كتاب »سنوات اجلمر والرصاص، نصوص وحوارات يف الكتابة والسجن« للكاتب 
الكتايب مع اعرتاف صاحبه بعجزه  للتعريف هبذا الشكل  الرحيم حزل متهيدا  املغريب عبد 
الزمان. ومن نامذج  التجارب من فرط تراميها يف  عن اإلحاطة بأطراف ما كتب من تلك 
تلك األعامل نذكر هنا عىل سبيل املثال: »كان وأخواهتا«، و»البئر«، و »مناديل وقضبان«، 
 ،»10 رقم  »الزنزانة  و  تازمامرت«،  إىل  وإياب  ذهاب  و»تذكرة  املنفى«،  قلعة  و»يوميات 
الفئران«،  عون  جيوِّ »إهنم  و  و»العريس«،  السوداء«،  »الغرفة  و  الباهرة«،  العتمة  و»تلك 
األعامل  من  ذلك  غري  الرماد«)37(،...إىل  و»سرية  العودة«،  و»هاجس  ضحكا«،  و»رسقنا 

التي جتمع مذكرات السجني والتعبري عن املعاناة اإلنسانية وراء القضبان.

وقد صدر حديثا أيضا كتاب »االعتقال، التقاسم، الفضاءات والذاكرة«)38(، عن املجلس 
الوطني حلقوق اإلنسان وتطرق إىل عرشة من السجون الرسية التي كانت تستغل لالعتقال 
والتعذيب ما بني سنوات 1960 و1980، والكتاب يكتيس أمهية علمية بالغة كونه موثق 
بالصور، وتضمن العديد من النقوش عىل اجلدارن التي ستظل شاهدا عىل تلك املأساة التي 

دفعها أولئك املناضلون ثمنا حلرية مل جتد بعد طريقها إىل الرشوق.

ثانًيا: التجربة اجلزائرية: هاجس السلطة وصراع األضداد 

تباين  من  بالرغم  املغربية  للتجربة  مشاهبة  اجلزائرية  التجربة  تبدو  املبدأ،  حيث  من 
أثناء  اجلزائرية  الثورة  قادة  بني  احلادة  االنقسامات  بدأت  منهام.  لكل  املصاحبة  احليثيات 
املفاوضات عىل االستقالل، وبعدما نجحت جبهة التحرير الوطني يف انتزاع االستقالل مل 
يسعد اجلزائريون هبذا املنجز التارخيي حيث كان اإلعالن عن االستقالل مناسبة ارتد فيها 
سالح جيش التحرير إىل صدور رفقاء النضال وقادة جبهة التحرير، وهو ما يعرض األداء 
السيايس ألولئك القادة الكبار للمساءلة األخالقية يف ظل اهلوة السحيقة التي تفصل بني 

نضاهلم من أجل احلرية واالستقالل، ورصاعهم الدموي عىل احلكم.
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أمام حقائق  بنجامني ستورا  الفرنيس  املؤرخ  اجلزائرية يضعنا  التحرير  تأرخيه حلرب  يف 
صادمة حول االنقسام احلاد بني احلكومة اجلزائرية املؤقتة يف مدينة اجلزائر وبني التحالف 
الذي جيمع هيئة األركان وعىل رأسها اهلواري بومدين وأمحد بن بيال وغريهم من املوالني 
فيام بدا ظاهريا مواجهة أيديولوجية بني الطبقة الربجوازية وبني القادة الثوريني االشرتاكيني. 
وعىل أساس هذه اخللفية املتخفية وراء املقوالت املاركسية عن الرصاع الطبقي، وقعت عدة 
احلكومة  رفاقه يف  بلة  بن  مهامجة  أوهلا  كان  بني سنتي 1962 و1965،  ما  دموية  أحداث 
اجلزائرية املؤقتة معلنا أحقية الفالحني والعامل واملثقفني الثوريني يف قيادة الثورة الديمقراطية 
مهد  أيديولوجيتهام  تشكل  اللتني  اجلزائريتني  والربجوازية  اإلقطاعية  من  بدال  الشعبية 
املؤقتة،  احلكومة  رئيس  خدة،  بن  يوسف  كان  املقابل،  الطرف  وعىل  اجلديد.  االستعامر 
الشعبية  »اإلرادة  أن  املحتشدة  اجلامهري  أمام  االستقالل  خطاب  يف  يؤكد  برفاقه،  مدعوما 
تشكل السد األكثر مناعة أمام الديكتاتورية العسكرية التي حيلم هبا بعضهم، وأمام السلطة 
الشخصية، والطاحمني واملغامرين والديامغوجيني والفاشيني أًيا كانت مشارهبم«)39(. هكذا، 
وبني االهتام واالهتام املضاد، يتكشف املشهد السيايس هلذه املرحلة احلرجة من تاريخ الدولة 
إىل رصاع  ما حتول  السلطة، رسعان  تزال يف مهدها عن رصاع حمموم عىل  الفتية وهي ال 

دموي حيث كان اجليش سيد املوقف يف تصفية اخلصوم من رموز النضال. 

فعىل وقع هذه االهتامات، اختذ اجلناح الثوري ممثال يف بن بلة وبومدين وبقية املوالني قرار 
التدخل العسكري الحتالل قسنطينة، وهو ما خلف عددا من القتىل واجلرحى، وأسفر عن 
اعتقل رئيس الوالية، ووزير الداخلية يف احلكومة اجلزائرية املؤقتة، وانتهى بسيطرة العقيد 
ليتمكن  العسكر،  بيد  تواىل سقوطها  التي  الواليات  وبقية  العاصمة  بومدين عىل  اهلواري 
من االستيالء الكامل عىل السلطة، والقضاء عىل القوى املعارضة)40(. ويف غياب أي توافق 
يف األفق أمام تزايد الرصاعات عىل السلطة، عمت الفوىض وبدأت بعض الواليات هتدد 
بوغاري  ومدينتي  الرابعة  الوالية  يف  دموية  صدامات  ذلك  عن  ونتج  الذايت،  باالستقالل 
واألصنام أدت إىل سقوط ما يزيد عن ألف قتيل)41(. ومن جهة ثانية، شجعت فرتة الفوىض 
هذه عىل تصفية احلسابات، ونتج عنها إعدام اآلالف من »احلركيني« وهم اجلنود اجلزائريون 
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الذين كانوا متطوعني يف اجليش الفرنيس، واختطاف األوروبيني حيث بلغ عدد املختفني يف 
العدد  لريتفع  نوفمرب 1962،  يزيد عن عرشة آالف حركي يف  ما  ومقتل  وهران 1800، 
إىل مخسة وعرشين ألفا يف يناير 1963، بينام وصل عدد املعتقلني حسب إحصاء الصليب 
األمحر عام 1965 الذي جرى فيه االنقالب ضد بن بلة 13500 معتقال. ونتج عن هذه 
الكفاح  زمن  به  حلموا  طاملا  الذي  املستقل  وطنهم  من  اجلزائريني  هجرة  األهلية  احلرب 
املسلح ليستقر هبم املطاف يف فرنسا البلد العدو الذي طردوه بقوة السالح حيث كان عدد 

املهاجرين الذي سجل يف نوفمرب 1962 يف حدود 91744 مهاجرا)42(.

هذه الرصاعات الدموية حول السلطة كانت مجيعها جتري حتت حاضنة جبهة التحرير 
انتخاب أمحد  السلطة مع  الثوري عىل  النار وسيطرة اجلناح  وباسمها، وبعد وقف إطالق 
بن بلة الذي غلب عىل حكومته عنارص اجليش، استمر الرصاع عىل السلطة، وأعيد تشكيل 
إما باالستقالة  القيادة اجلديد،  القياديني عن مركز  فيه كبار  الذي سيغيب  السيايس  املشهد 
أو اإلقالة أو االعتقال. وعندما أسس حسني آيت أمحد جبهة القوى االشرتاكية املعارضة، 
أطلق اجليش الوطني الشعبي النار عىل والية القبائل التي ينتمي إليها، كام ُأطلقت يد الرشطة 
ضد الوالية. ومع اندالع االنتفاضة املسلحة بقيادة العقيد حممد شعباين، بدا وكأن البالد يف 
حرب أهلية، وانتهت األحداث باعتقال حسني آية أمحد وحكم عليه باإلعدام ليصدر عنه 
العفو الحقا. وعندما متكن الرئيس »املنتخب« أمحد بن بلة من فرض سيطرته الكاملة عىل 
خمتلف املؤسسات السيادية يف الدولة، تفرغ إلضعاف نفوذ رفاقه داخل جمموعته اخلاصة 
املعروفة تارخييا بمجموعة وجدة، نسبة إىل املدينة احلدودية املغربية، بترسحيهم وجتريدهم 
الداخلية، وقايد  ميديغري عن وزارة  استبعاد كل من أمحد  من مناصبهم. هكذا سيجري 
التوجيه، والذي كان حتت سلطته  بلقاسم، عن وزارة  السياحة، ورشيف  أمحد عن وزارة 
أيًضا وزارات اإلعالم والتعليم الوطني والشباب، وعبد العزيز بوتفليقة عن وزارة الشؤون 
رئاسة  بني  مجع  الذي  بال  بن  الرئيس  يد  يف  السلطات  مجيع  تركزت  وبذلك  اخلارجية، 
وزارات  حقائب  لنفسه  منح  كام  التحرير،  جبهة  عام  وأمني  احلكومة،  ورئاسة  اجلمهورية 
الداخلية واملالية واإلعالم. وكان رد فعل فريقه، وعىل رأسهم وزيره للدفاع العقيد اهلواري 
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بومدين التخطيط لإلطاحة به وهو ما نفذ يف 19 يونيو 1965، وبقي عىل إثره أول رئيس 
يف  إال  رساحه  يطلق  ومل  عاًما،  عرش  مخسة  مدة  السجن  يف  املستقلة  اجلزائرية  للجمهورية 
30  أكتوبر 1980)43(. ومع األسف، مل يكن االنقالب ليضع هناية ملأساة دولة اجلزائر 
الفتية غداة االستقالل، بقدر ما كان فاحتة ملا ستستقبله من انتهاكات متوالية يف ظل احلكم 

العسكري املستبد، مما ال تتسع له هذه الصفحات.

ثالثا. التجربة التونسية: منطق املقايضة والصراع على السلطة

أما يف تونس البورقيبية، فالوقائع التارخيية ختربنا بأن النخب السياسية املخرضمة كانت 
ترشب من معني واحد. كان بورقيبة يصنف يف عالقته بإدارة االحتالل ضمن املعتدلني. لكن 
سياسة االعتدال التي لزمها بورقيبة جتاه االحتالل رسعان ما اختلت منذ أن بدأت تتهيأ له 
الظروف للوصول إىل احلكم، حيث اعتمد ضد خمالفيه سياسة إقصائية راديكالية، ال يشء 
يميزها عن أساليب القمع الدموي التي كانت متارسها سلطات االحتالل. كان صالح بن 
يوسف قد عارض بشدة اتفاق االستقالل الداخيل الذي وقعه بورقيبة عام 1955، ومن ثم 
اختار الكفاح املسلح لتحقيق االستقالل التام بالتنسيق مع املقاومة اجلزائرية. ووفقا ملا يقوله 
الكاتب التونيس توفيق املدين، فقد كان رصاع بورقيبة ضد رفقائه يف النضال سببه الرئيس 
رغبته يف االستيالء عىل السلطة. فقد أدرك بورقيبة أن املقاومة املسلحة ضد االستعامر تعني 
املسلح،  الكفاح  تقود هذا  التي  اليوسفية  احلركة  السيايس سيميل ملصلحة  الثقل  أن مركز 
بقوة  خصمه  يمحو  أن  لنفسه  بورقيبة  أباح  فقد  ولذلك،  اجلزائرية.  الثورة  مع  بالتحالف 
السالح. لكن بورقيبة فعل ما هو أبعد من توجيه السالح إىل صدور املقاومني، فقد انتهك 
كل ثوابت املقاومة الوطنية، كام جتاوز كل املحرمات السياسية والدينية واألخالقية عندما 

قرر أن يطلب مساعدة جيش االحتالل الفرنيس للقضاء عىل جيش التحرير التونيس)44(.

كان هدف الشهيد صالح بن يوسف تأسيس جيش التحرير املغاريب، وقبل أن يغادر إىل 
ليبيا حيث سيقود من هناك املقاومة املسلحة، عقد اجتامعا يف بيته ضم قادة هذا اجليش الذي 
والشهيد  والطاهر األسود،  الزليطني،  بن يوسف، وعيل  التونيس صالح  اجلانب  مثله عن 
أما اجلانب  بلغرور،  الشهيدان عبد احلي وعباس  الزالق. ومثل اجلانب اجلزائري  الطيب 
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املغريب فقد مثله حممد البرصي، قائد املقاومة وجيش التحرير املغريب الذي رفض االمتثال 
للنداء الذي وجهه امللك حممد اخلامس بحل جيش التحرير غداة إعالن االستقالل. وقد 
كان تكوين هذا اجليش تنفيذا لفكرة األمري عبد الكريم اخلطايب عقب اجتامع بعض القادة 
املغاربيني يف مدريد حيث أصدروا بيانا ينص عىل عدم توقف املقاومة إال باستقالل املغرب 
العريب كله)45(. ومع انطالق عمليات جيش التحرير واشتباكه ضد قوات االحتالل، شكل 
بورقيبة عصابات منظمة للقتل واالغتيال واالختطاف، وكان منها »سباط الظالم«، بقيادة 
املجرم حسن العيادي، و »بني خالد« بقيادة املجرم عمر شاشيه، وسباط مقر دار احلزب 
بن  حمجوب  املجرم  بقيادة  األربعاء  سوق  ومنطقة  بوزيان،  حسني  املجرم  بقيادة  بالقصبة 
عيل، وغريها من العصابات التي عرفت بـ»جلان اليقظة« وهي ملشيات حزبية تتألف من 
جمموعات مسلحة حتددت مهمتها يف تصفية احلركة اليوسفية بالتحالف مع القوات النظامية 
حمكمة  احلزب  يف  وزمرته  بورقيبة  شكل  ذلك،  مع  وبموازاة  الفرنيس.   واجليش  التونسية 
أواخر سنة  املقاومة  بارشت عملها يف تصفية رجال  التي  الشعبية«  »املحكمة  عليها  أطلق 

1955 بمباركة سلطات االحتالل.

جيش  مع  بالتنسيق  عمل  االنتقالية،  التونسية  احلكومة  جليش  توظيفه  جانب  وإىل   
االحتالل الذي كان مدعوما بالطريان لسحق رجال املقاومة يف معركة دارت رحاها عىل 
مدار ستة أسابيع. وأدى التدخل املكثف للطريان الفرنيس إىل مذبحة »مدنني« و«مطامطة« 
عام  شهيد  مائة  أربع  عن  املذابح  هذه  أسفرت  و  املقاومة،  إىل  اجلنوب  قبائل  انضامم  بعد 
و1200  معتقال،   2372 الرشطة  اعتقلتهم  الذين  اليوسفية  رجال  عدد  بلغ  كام   ،1956
اإلعدام  إىل  إضافة  مقاوما   1200 الشعبية  املحكمة  عىل  أحيلوا  الذين  عدد  وبلغ  سجينا، 

الذي نفذ يف حق قياديني يف جيش التحرير، ومن نارصهم من القادة السياسيني)46(.

أما الزعيم صالح بن يوسف فقد تم اغتياله يف أملانيا بتنسيق بني وزير الداخلية الطيب 
املهريي والبشري زرق العيون، قائد منظمة اليد السوداء، والذي كان الساعد األيمن لبورقيبة 
وتوىل له عدة مهام حزبية وحكومية. ومع تصفية احلركة اليوسفية، يكون بورقيبة قد متهد له 

الطريق إىل االستبداد باحلكم بعد أن نجح يف انقالبه عىل األمني.
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لكن جرائم بورقيبة جتاوزت حدود بالده لتالحق املقاومني يف جيش التحرير اجلزائري. 
وهذا السلوك اإلجرامي ال مربر له سوى خدمة االحتالل الفرنيس الذي كان مهه األكرب 
مهمتها  عصابات  عدة  جتنيد  عىل  بورقيبة  عمل  هكذا  اجلزائرية.  املسلحة  املقاومة  سحق 
التصدي للقوافل التي كانت حتمل السالح إىل اجليش اجلزائري ومطاردة العاملني فيه. ففي 
التونيس بمنطقة احلامة كان هناك عصابة يقودها املجرم سايس األسود، وأخرى  اجلنوب 
االحتالل  قوات  جانب  إىل  املجاهدين  يطارد  كان  الذي  عيل  بن  حمجوب  املجرم  يقودها 
الفرنيس. ويف منطقة قفصة، كان املجرم احلسني بوزيان يدير عصابات مهمتها مراقبة الطرق 
املؤدية إىل اجلزائر واالستيالء عىل قوافل السالح، بالتعاون مع جيش االحتالل. وباملثل، 
مناطق  يف  املرابط  اجلزائري  اجليش  ملالحقة  مسلحة  جمموعات  التونسية  احلكومة  جندت 
الرديف وتوزر ونفطة بقيادة الطالب العريب، ومتكنت العصابات التونسية بمساعدة القوات 
الفرنسية من إعدام القائد الطالب العريب ومساعديه، وساقت جنوده واملتعاونني معهم من 

التونسيني إىل السجن)47(. 

واملفارقة يف هذه التجربة القاسية أن بورقيبة الذي سحق رجال املقاومة وأبطال جيش 
األكرب،  املجاهد  لقب  حيمل  االستقالل  غداة  أصبح  لالحتالل،  الغدر  يد  ومد  التحرير 
كرامة شعبه  قد داس عىل  االحتالل  كان يف زمن  وإذا  األكرب.  واملجتهد  األكرب،  واملصلح 
اإلصالح  باسم  الدينية  وثوابته  الشعب  عقيدة  يدوس  أن  له  تأتى  فكذلك  اجلهاد،  باسم 

واالجتهاد.

والواقع أن البحث يف السرية الذاتية للنخب السياسية املخرضمة، كام توضحه النامذج 
السابقة، مغر جدا ملا يتكشف عنه من حقائق رهيبة ظلت مسكوتا عنها يف التاريخ الرسمي 
وحرب  املقاومة  أبطال  اجلامعية  العربية  الذاكرة  يف  ظلوا  الذين  التارخييني  القادة  ألولئك 
التحرير، مع أن املسكوت عنه من سجالهتم التارخيية يضع القارئ أمام نخبة من املحرتفني 
ابتداء  نعرتف  أن  الكلمة من معنى.  والبد  تعنيه  ما  بكل  السياسية  اجلريمة  امتهنوا  الذين 
بعجز ما ذكر يف هذا احليز من البحث بحكم حمدوديته عن تقديم كشف شامل لسرية تلك 
النخبة التي عاشت زمنيا يف منتصف القرن العرشين، والتي اضطلعت بمهمة العبور من 
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مرحلة االحتالل إىل دولة االستقالل. لكننا نعتقد أن العينات التي تم دراستها تبقى ذات 
داللة كاشفة وكافية يف نفس الوقت عىل كشف الوجه اآلخر لرموز احلركة الوطنية، وهو 
ممنهجا  حتريفا  يعترب  مما  التعليم  وبرامج  الرسمي  التاريخ  يف  مغيبا  بقي  طاملا  الذي  الوجه 
أما شخصيات  التارخيي  املعطيات  تضعنا هذه  واملعارص. هكذا  احلديث  السيايس  لتارخينا 
عاشت زمنني، وحتمل تارخيني، األول زمن الكفاح من أجل احلرية والكرامة وهو تاريخ 
مرشق، والثاين زمن القهر واالستعباد، وهو تاريخ مثقل بالكراهية واحلقد السيايس، وهي 
واحدة من املفارقات التي دمغت جتربة االستقالل وكثريا من النخب التي صنعتها. ولذلك، 
عندما نصف النخب السياسية املخرضمة بامتهان اجلريمة السياسية، مل نفعل ذلك من باب 
التجني، وال من باب التعميم أيضا. فكام هو احلال يف كل اجلرائم التي يقرتفها البرش، هناك 
دائام جالدون وضحايا. ومن املؤسف أن أولئك اجلالدين كانوا وال يزالون يمثلون يف وعي 

ضحاياهم أبطال املقاومة ورموز التحرير.
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إعداد/ د.نـزار خليـل أبوبـكر سليمـان

أستاذ مساعد - جامعة املرشق. السودان

إعداد/ د.نهى حسن املبشر الطيب

أستاذ مساعد - جامعة املرشق. السودان

مستخلص الدراسة

إذ  التعليم،  قطاع  كبرًيا عىل  تأثرًيا    )COVID-19( فايروس  خلقت جائحة كورونا 
العامل  دول  من  كثري  يف  أبواهبا  إلغالق  التعليمية  واملؤسسات  واجلامعات  املدارَس  دفعت 
تقليال من فرص انتشاره. وهو ما أثار قلقا كبريا لدى املنتسبني هلذا القطاع، وخاصة طالب 
اجلامعات املتأهبني للجلوس المتحانات يعدوهنا مصريية. من خالل حتليل مكتبي مستمد 
الستجابات  املناسب  الوقت  يف  خريطة  نقدم  أمكن،  حيثام  وحكومية  جامعية  مصادر  من 
التعليم العايل خالل فرتة الدراسة لـ COVID-19 من خالل التجارب التي قدمتها عدد 
من املؤسسات التعليم اجلامعي السودانية. وجدنا أن استجابات مقدمي التعليم العايل كانت 
املناهج  تطوير  وإعادة  اجلامعي  احلرم  االجتامعية يف  العزلة  اسرتاتيجيات  خالل  فعاله من 
الدراسية برسعة لتقديم العروض عرب اإلنرتنت بالكامل. نقدم يف مناقشتنا تصنيًفا ألنواع 
لوضع  االستعداد  يف  العايل  التعليم  حركة  وتقييم  حالًيا  إجراؤها  يتم  التي  االستجابات 
للتعلم  كبرية  فرًصا  هناك  أن  نعتقد  الوباء.  تفيش  لتفادى  الصحية  واإلرشادات  الضوابط 
من التجارب الرتبوية للجامعات األخرى، من أجل تعزيز االستجابة اجلامعية للتعايش مع 
جائحة كورونا COVID-19 اآلن ويف املستقبل عقب تصنيف منظمة الصحة العاملية هلذا 
التعليم  اىل  الظروف  التعليمية يف ظل هذه  املؤسسات  املستوطن، اجتهت  باملرض  اجلائحة 
اإللكرتوين، حيث تطرقت هذه ورقة إىل طرح تطبيق التعليم اإللكرتوين يف بعض مؤسسات 
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التعليم اجلامعي السودانية، من خالل التجارب التي قدمتها بغرض الوقوف عىل هذه التجربة 
ومعرفة نقاط القوة والضعف، وما هو مأمول من القائمني عىل أمر التعليم العام والتعليم 
الورقة  التعليم اإللكرتوين، كام قدمت  بتقنيات  للنهوض  العايل من خطط واسرتاتيجيات 
نامذج ملجموعة من اجلامعات السودانية التي طبقت نظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد، 
وتلك التي استفادت من تقنيات التعليم اإللكرتوين، إضافة إىل جتربة املدرسة اإللكرتونية 
التي أدخلت حديًثا لتدريس مناهج مرحلتي األساس والثانوي إلكرتونًيا، والتجربة املنتظر 
اإللكرتونية،  الكلية  يف  واملتمثلة  والتقاين  التقني  للتعليم  القومي  املجلس  قبل  من  دخوهلا 
اتبعتها،  التي  واملنهجية  الدراسة، وأهدافها، وأمهيتها،  الورقة عىل مشكلة  اشتملت  حيث 
تناولت  كام  بعد،  عن  والتعليم  اإللكرتوين،  التعليم  مفاهيم  عن  تعريفية  نبذة  إىل  إضافة 
الورقة واقع التعليم اإللكرتوين يف السودان لبعض مؤسسات التعليم السودانية، وتطرقت 
إلجيابيات وسلبيات ومعوقات التعليم اإللكرتوين، ومن ثم التوصيات التي أفضت إليها 
من  التعليم  مؤسسات  يف  املتزامن  اإللكرتوين  بالتعليم  االهتامم  يف  متثلت  والتي  الدراسة، 
خالل اعتامد وسائل تدريس تقنية، وإنشاء إدارات متخصصة بالتعليم اإللكرتوين يف التعليم 
العام والعايل، واالهتامم باملكتبات الرقمية، والعمل عىل حوسبة املناهج، وإطالق القنوات 

الفضائية اخلاصة بالتعليم اإللكرتوين.

الكلمات الدالة

التعليم املفتوح، اجلامعة املفتوحة، اجلامعة االفرتاضية، البيئة التعليمية االفرتاضية.

Abstract 

The Corona Virus (COVID-19) pandemic had a major impact on 
the education sector. As it pushed schools، universities and educational 
institutions to close its doors، reducing the chances of its spread. This 
has caused great concern among those affiliated with this sector، 
especially universities students who are ready to take exams that they 
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consider crucial. Through a desk analysis derived from universities and 
government sources where possible، we provide a timely map of higher 
education responses during the study period of COVID-19 through the 
experiences provided by a number of Sudanese universities education 
institutions. We found that the responses of higher education providers 
were effective through social isolation strategies on campus and a rapidly 
redesigning curriculum for online presentations. In our discussion، we 
provide a breakdown of the types of responses currently taking place and 
an assessment of the higher education's agility in preparing for a pandemic. 
We believe there are great opportunities to learn from the educational 
experiences of other universities، in order to enhance the collective 
response to COVID-19 now and in the future. Given the importance of 
educational institutions in the current circumstances towards electronic 
education، this paper touched upon the application of e-learning in 
Sudanese universities education institutions، through the experiences 
presented by a number of Sudanese universities education institutions، in 
order to stand on this experience and know the strengths and weaknesses،   
What is hoped for by the general education and higher education matters 
are plans and strategies to advance e-learning technologies، and the paper 
also provided models for a group of Sudanese universities that have applied 
the system of open and distance education، and those that have benefited 
from e-learning techniques، in addition to the e-school experience that 
Recently introduced to teach curricula for the basic and secondary stages 
electronically، and the experiment expected to be entered by the National 
Council for Technical and Technological Education represented in 
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the electronic college، where the paper included the study problem، 
its goals، importance and methodology that followed، in addition to an 
introductory brief on the concepts of e-learning، distance learning، the 
paper also dealt with the reality of e-learning in Sudan for some Sudanese 
education institutions، and addressed the pros and cons of and obstacles to 
e-learning، and then the recommendations that led to the study، which 
was represented in the interest in simultaneous e-learning in educational 
institutions through the adoption of technical teaching methods، and the 
establishment of specialized departments E-learning in general and higher 
education، and interest in digital libraries، And work to computerize the 
curricula and launch satellite channels for e-learning.

املقدمة

واسلوب  احلياة  طبيعة  نفسها عيل  فرضت  عديدة  حتديات  املعارصة  املجتمعات  تشهد 
عملها وعمل منظامهتا املختلفة. من أبرز هذه التحديات ظهور جائحة كورونا املستجد مما 
دفع العديد من الدول عىل تطبيق أسلوب حديث يف التعليم ومواكبة التقدم الذي تشهده 
تقنية معلوماتية واتصاالت حديثة والتي بدورها أسهمت يف تغيري طبيعة  املجتمعات من 
التقنية  احلياة وشكل املؤسسات من بينها املؤسسات التعليمية. أفرزت كل هذه التغريات 
االفرتايض،  والتعليم  اإللكرتوين  التعليم  مثل  تقليدي،  الغري  التعليم  من  عديدة  أنامًطا 
والتعليم عن بعد والتعليم املفتوح، وتعترب مجيعها نوع من أنواع التعليم اإللكرتوين الذي 
يتيح للمتعلم االستفادة من كل اخلدمات الدراسية التقليدية ) كتب – خدمات طالبية – 
تدريس – امتحانات ( من خالل تقنيات إلكرتونية عرب شبكات اإلنرتنت ووسائل االتصال 
احلديثة األخرى مثل القنوات الفضائية وخدمات الدفع اإللكرتوين املرصفية. أحدثت هذه 
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التقنيات انتشارا وإقباالً واسًعا عىل التعليم املفتوح جنب املتعلم مشاكل الروتني التقليدية 
خالل  من  هائلة  اقتصادية  إمكانات  وفر  كام  وغريها  ومراجعات  تسجيل  من  األخرى 

اختصار عمليات البناء للجامعات واملكتبات وما يتبعها من خدمات وعاملة إدارية وفنية. 

يعتمد التعليم املفتوح عيل أنظمة وبرجميات صممت هلذا النمط من التعليم بحيث تكون 
الال متزامنة ( وتتكون من   ( او غري احلية  فعالة يف تقديم املحارضات احلية عرب اإلنرتنت 
بيانات  مع  املحارضات  مستلزمات  لتوفري  ارتباطات  جمموعة  مع  وبرصية  سمعية  عنارص 
بدايات  مع  أثريت بصورة موسعة  والتي  املعارص  اجلامعي  التعليم  إن قضايا  ومعلومات. 
اجلامعي  للتعليم  احلالية  التقليدية  الصيغ  من  كثري  أن  ايل  التنبه  من  نبعت  املايض  العقد 
والتي  واملستقبلية  املعارصة  املرحلة  حتديات  مواجهة  من  متكنها  جتاه  قارصة  أصبحت 
تشكلها معينات ما يعرف بعرص املعرفة أو املعلوماتية أو املوجة الثالثة والتي تعدد مسمياهتا، 
وأوجدت بيئة عاملية وحملية مغايرة ومتامزجة يف عنارصها املكونة وعواملها املنتمية هلا ومن 
الثقافية. جائحة كورونا  او  االقتصادية  او  السياسية  الناحية  متطلباهتا وذلك سواء من  ثم 
دفعت املؤسسات التعليمية للتحول إىل التعلم اإللكرتوين )E-Learning(، كبديل طال 
احلديث عنه واجلدل حول رضورة دجمه يف العملية التعليمية، خاصة بعد أن تأثرت العملية 
 Artificial( »التعليمية بشكل مبارش بأمتتة الصناعة وتطور تكنولوجيا »الذكاء الصناعي
Intelligence( و«إنرتنت األشياء« )Internet of Things(، وكذلك ثورة تكنولوجيا 

املعلومات التي اقتحمت معظم أشكال حياة اإلنسان وأصبحت جزءا أصيال منها.

واستخدام  الذكية  اهلاتف  بأجهزة  بتعلقه  يتميز  والذي  »إكس«  املسمى  اجليل  فبني 
التطبيقات املختلفة، وبني احتياج الصناعة كوادر ماهرة تكنولوجًيا، أصبح دمج التكنولوجيا 
يف العملية التعليمية توجًها عاملًيا. وأصبح توفري املادة التعليمية من خالل األجهزة املحمولة 
لـ«جيل إكس« يشكل عامال حمفزا للتعلم بدالً من االكتفاء بالدراسة التقليدية، فبها ينّمي 
يف  اإلنرتنت  استخدام  إن  العمل.  سوق  احتياجات  لتلبية  تؤهله  مناسبة  ومهارات  معرفًة 
العملية التعليمية ليس وليد اليوم بل يعود إىل ما قبل عام  2000)1(. ومن خالل هذه الورقة 

سنحاول رسد قابلية تطبيق التعليم االلكرتوين يف املؤسسات التعليمية يف السودان.

1- اخلطيب، 2020
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 Learning( التعلم«  إدارة  »أنظمة  يسمى  ما  اليوم  تستخدم  اجلامعات  معظم   
توجهت  العامل؛  يعيشها  التي  كورونا«  »أزمة  ظل  ويف   .)Management Systems
غالبية املؤسسات التعليمية نحو التعليم اإللكرتوين كبديل أنسب لضامن استمرار العملية 
مثل  اإلنرتنت  عرب  الفيديو  حمادثات  تطبيقات  استخدام  ملحوظ  بشكل  وزاد  التعليمية. 
كرنش«  »تيك  موقع  وحسب  وغريها.  ميت«  إكس  و»ويب  و»ميتينغ«  و«غوغل«  »زوم« 
)techcrunch(؛ فقد بلغت عمليات حتميل هذه الربامج 62 مليون مرة خالل فرتة ما 
بني 14-21 مارس/آذار 2020، أي مع بداية عمليات حظر التحرك يف كثري من الدول. 
كام تضاعف استخدام الكثري من التطبيقات والربامج التعليمية، مثل حقيبة غوغل التعليمية 
و »أوفيس 365« وتطبيقات »أبل« ومواقع خدمات التقييم واألنشطة التفاعلية)1( ويف هذا 

اإلطار نستكمل اجلزء الثاين من هذه الدراسة حيث نتطرق إىل:

3.5 التعليم اإللكتروين املأمول:

املؤسسات  وبعض  السودانية  اجلامعات  من  جمموعة  قدمتها  التي  التجارب  خالل  من 
أمام  أبوابه  أوسع  من  الطريق  فتح  التجارب  هذه  من  بعض  أن  نجد  األخرى،  التعليمية 
الكبرية يف  الطفرة  التعامل معه بصورة فرضتها  التعليم اإللكرتوين، وحتمية  ثقافة  ترسيخ 
التعليم  جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وبالرغم من أن جمموعة من مؤسسات 
العايل السودانية أدخلت مفهوم التعليم عن بعد إال أن هذه املؤسسات مل تعمل عىل توظيف 
وسياسة  توجيهات  مع  تتواكب  التي  املثىل  بالصورة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
التعليم اإللكرتوين، خاصة وأن األجيال احلالية أو ما تعرف بأجيال األلفية الثالثة وأجيال 
الدجييتال، أصبحوا يتعاملون باحرتافية مع هذه التكنولوجيا املتطورة، فأصبح جلهم يمتلك 
أجهزة احلاسوب املحول )الب توب( واهلواتف الذكية، التي تعدت استخداماهتا استقبال 
تستخدم  ومعقدة  ومتطورة  متقدمة  بتقنيات  مزودة  وأصبحت  اهلاتفية،  املكاملات  وإرسال 
تتيح ملستخدميها االستفادة من   )IOS(و ،)Android( الدقة فائقة  برامج تشغيلية  عرب 
التقنيات األخرى  خدمات كانت لوقت قريب رضب من رضوب املحال، إضافة لبعض 
وتقنيات   )Face book( اإللكرتوين  االجتامعي  التواصل  مواقع  مع  التعامل  يف  املتمثلة 

1 - املصدر نفسه.
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اليومية  احلياة  رضوب  كافة  يف  الذكية  اهلواتف  وتطبيقات   )Skype( املرئية   املحادثات 
إضافة ملجموعة من التقنيات الكثرية التي أصبحت يف متناول اجلميع، وبالرغم من ذلك 
استطاع جيل اليوم مواكبة كل هذه الطفرات العلمية املذهلة، لكن بكل أسف كانت املواكبة 
يف كيفية استخدام التقنية وانتظار ما هو جديد من هذه التكنولوجيا، رغم االستفادة منها 
يف كثري من التجارب اإللكرتونية مثل التطبيقات املرصفية الذكية وبعض تطبيقات التجارة 
السياسات  بوضع  يقوم  اإللكرتوين  للتعليم  جسم  إنشاء  من  البد  لذلك  اإللكرتونية، 
من  التقنية،  التطورات  كل  ومواكبة  واإلبداع  االبتكار  عىل  تشجع  التي  واالسرتاتيجيات 
املرئية منذ مراحل  التفاعلية  الربامج املحوسبة واملحارضات  خالل ترسيخ مبدأ استخدام 
تعليم األساس والثانوي، من خالل جمموعة من املدارس اإللكرتونية الذكية، ينتقل بعدها 
املتعلم إىل املرحلة اجلامعية بدافعية اإلبداع واالبتكار، ومن ثم تعمل املؤسسات اجلامعية 
عىل دعم البحوث العلمية املتميزة من خالل إنشاء مراكز للبحوث العلمية تتوفر فيها كافة 
ذات  واجلهات  الدولة  من  دعمها  يتم  الرقمي،  التحول  ومواكبة  التقني،  اإلبداع  معينات 
االختصاص من خالل إقامة الرشاكات بني املؤسسات التعليمية وسوق العمل، خاصة وأن 
التقييم والتصنيف للمؤسسات التعليمية أصبح يتم بناًء عىل املواقع اإللكرتونية من خالل 
معايري علمية دقيقة مبنية عىل املناهج واألبحاث العلمية وأعضاء هيئة التدريس واملنظومة 
تدخل  التي  املطلوبات  من  وغريها  األكاديمية  والرشاكات  الدراسية  والربامج  الطالبية 
بدأت اخلطى  السودانية  ان اجلامعات  الرغم من  للمؤسسة. عىل  الرقمي  التصنيف  ضمن 
األوىل نحو تفعيل آلية التعليم االلكرتوين اىل انه من املتوقع أن يستمر اجلدل حول جدوى 
استخدام التعليم اإللكرتوين باالستناد إىل طرح مزاياه وسلبياته ومتطلباته. ولن يتم التوافق 
عىل دوره ومدى استخدامه والنامذج املثىل لالستفادة القصوى منه، إال بعد إجراء مراجعات 
شاملة وتقييم متكامل ألثره يف تطوير العملية التعليمية وحتسني نتائج املتعلمني. وسيكون 
للتجربة التي خيوضها العامل حالًيا يف هذا النوع من التعليم، بسبب انتشار فريوس كورونا 
املستجد، األثر املستقبيل الكبري يف صقل وحتديد التوجهات. ستكشف نتائج التقييم الشاملة 
تنفيذه  وعمليات  املتبعة  اإللكرتوين  التعليم  ولسياسات  بنا،  املحيطة  واملتغريات  للظروف 
تعزيزها.  وطرق  القوة  ومواطن  تصحيحها،  وسبل  الضعف  مواطن  وكلفته،  وخمرجاته 
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ومن املأمول أن يتم عىل أساس هذا التقييم اختاذ القرارات املناسبة التي قد تؤدي إىل تعديل 
اإللكرتوين  التعليم  الستخدام  املناسبة  االسرتاتيجيات  ووضع  واإلجراءات،  السياسات 
تأثرت  أن  بعد  بالبالد  التعليمة  املنظومة  كل  توقفت  أن  بعد  دراسية   مرحلة  لكل  املوائم 
األول من مارس 2020م ومل  منذ  املستجد  الذي فرضته جائحة كورونا  الصحي  باحلظر 
التعليم  بالسودان من جتربتها يف  العايل  التعليم  أو  العام  التعليم  تستفيد أي من مؤسسات 

اإللكرتوين بصورة تسمح هلا يف االستمرار يف مواصلة الدراسة إلكرتونيا.

 التطلع إىل املستقبل

حوسبة  عىل  تعمل  والتعليم  الرتبية  بوزارة  اإللكرتوين  للتعليم  متخصصة  إدارة  إنشاء 
املناهج وتطوير منظومة التعليم اإللكرتوين وإنشاء بنية حتتية تسهل عملية التحول املبارش 

للتعليم اإللكرتوين.

مع  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  بوزارة  اإللكرتوين  للتعليم  متخصصة  إدارة  إنشاء 
إلزام كافة مؤسسات التعليم العايل احلكومية واخلاصة بإنشاء اعتامدات للتعليم اإللكرتوين 

عرب منصات حديثة ومواكبة هلذا النمط من التعليم.

شكل )1(: هنج دوري للتعليم يف حاالت الطوارئ

املصدر: قازي-هق وشميس )2020(
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الشكل )1( يوضح ما نتعلمه من أزمة فريوس كورونا املستجد هو أن التأهب أمر حاسم  
يتحتم عىل املؤسسات التعليمية عىل وجه اخلصوص أن تكون عىل أهبة االستعداد باخلطط 
واالسرتاتيجيات البديلة التي تعمل جنًبا إىل جنب مع منظومة التعليم التقليدي لتجنب هذه 
الدرايس، خاصة يف ظل بروز سيناريوهات  التقويم  التوقف وتعطيل  التعليمة  املؤسسات 
خمتلفة هتدد هبجامت أكثر رشاسة  لفريوس كورونا عىل شكل موجات متفاوتة، مما يعني أن 
عملية التصدي له جيب أن تكون دورية. وجيب عىل البلدان التي مل تترضر بعد أن ترشع يف 
»التأهب«، مع البدء بوضع خطط لالستجابة. وهذا من شأنه أن يسهل عملية »التكيف« 
بمجرد حدوث األزمة والتقليل من تأثرياهتا السلبية إىل أدنى حد ممكن. مع انحسار مرحلة 
الطوارئ، يمكن للمجتمعات املحلية االنتقال إىل وضع »التعايف« ويمكن أن تتضمن اخلطة 
محالت  ونرش  التعليمية،  املؤسسات  داخل  الفحص  لعمليات  بروتوكوالت  استحداث 
النظافة العامة، وتوفري التعلم عن بعد. حيث تنفذ احلكومات سياسات وتدابري لتعويض 
فرتة احلظر. وهذا يتطلب تعديالت عىل اجلدول الزمني للعام الدرايس مع إعطاء األولوية 
ملراحل  تنقلهم  مصريية  المتحانات  للجلوس  يستعدون  الذين  النهائية  الفصول  لطالب 
تعليمية متقدمة، واالستمرار يف التعلم عن بعد بالتوازي. والبلدان التي أبدت قدرة أكرب 
كوارث  من  استفادت  والتي  آسيا،  رشق  بلدان  مثل  املتكررة،  األزمات  يف  الصمود  عىل 
االستجابة  من  متكنت  أزمات،  هكذا  مع  التعامل  عىل  التأقلم  من  مكنتها  طبيعية  أخرى 
برسعة لألزمات اجلديدة، مثل األزمة احلالية. حيث استطاعت االستفادة من الزخم احلايل 

إلعادة التأهب واالستثامر يف األنظمة وتعزيزها يف املستقبل.

بناًء عىل اخلربة املكتسبة من حاالت التفيش السابقة  من األمهية بمكان العمل املشرتك 
)السارس، واإليبوال، وغريمها من الكوارث الطبيعية واألزمات الصحية( لدعم احلكومات 
عىل فهم اخليارات املتاحة يف هذا املجال، يعمل البنك الدويل مع البلدان يف مجيع أنحاء العامل 
التعليم  ملسؤويل  ويمكن  والتعايف.  والتكيف  التأهب  الثالث،  املراحل  من  مرحلة  كل  يف 
وواضعي السياسات استغالل هذه األزمة كفرصة الستحداث نامذج تعلم جديدة يمكن 
أكثر قدرة عىل  التعليمي  النظام  الطوارئ، وجعل  والتأهب حلاالت  إىل اجلميع،  أن تصل 

الصمود يف وجه األزمات.
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5,4 أهداف التعليم اإللكتروين:

حيقق التعليم اإللكرتوين جمموعة من األهداف أمهها: 

1. خلق بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية من خالل تقنيات الكرتونية جديدة. 

2. دعم عملية التفاعل بني الطالب واملعلمني واملساعدين من خالل تبادل اخلربات الرتبوية 
واآلراء والنقاشات  اهلادفة.

3. إكساب املعلمني املهارات التقنية الستخدام التقنيات التعليمية احلديثة.

4. إكساب الطالب املهارات الالزمة الستخدام تقنيات االتصاالت واملعلومات.

5. نمذجة التعليم وتقديمه يف صورة معيارية.

6. توفري شبكات تعليمية لتنظيم وإدارة عمل املؤسسات التعليمية.

7. تقديم التعليم الذي يناسب فئات عمرية خمتلفة مع مراعاة الفروق الفردية بينهم)1(.

منصات  لتحديث  باإلضافة  املختلفة  العلوم  جماالت  يف  والتكنولوجيا  العوملة  مواكبة   .8
التعليم اإللكرتوين وفقا للمتغريات واملستجدات العاملية.

9. ربط مؤسسات التعليم السودانية برصفائها بمؤسسات التعليم يف كل دول العامل بغرض 
احلصول عىل االعتامد وااللتزام بمعايري اجلودة.

5,5 مميزات التعليم اإللكتروين:

اشتملت فوائد ومميزات التعليم اإللكرتوين عىل اآليت:

1. يزيد التعليم اإللكرتوين فاعلية الطالب أثناء عملية التعليم وجيعل منه الدور األسايس 
يف العملية   التعليمية.

2. ينمي مهارات التعلم الذايت والتعلم املستمر وكذا البحث عن املعرفة لدى الطالب.

1 - سامل  2004 م، ص 293 -ص 295(
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التعلم وفًقا لقدراته وكرس  يتيح له فرصة  3. يسهم يف توفري جو من اخلصوصية للطالب 
حاجز اخلوف  واحلرج من األقران.

4. يوفر فرصة التواصل املستمر بني الطالب واملنهج طوال الوقت.

5. يوفر كثري من أوقات الطالب التي تستهلك يف االنتقال من البيت إىل قاعة الدراسة أو 
بني القاعات.

6. وجود إمكانية التواصل بني الطالب أنفسهم، وبني أساتذهتم، من خالل قنوات خمتلفة.

7. التعليم اإللكرتوين جيعل التعليم أكثر جاذبية وإثارة للطالب.

8. يتيح التعليم اإللكرتوين إمكانية إيصال املعرفة من خالل وسائط خمتلفة مرئية أو مسموعة 
أو مقروءة.

9. يمكن من خالل التعليم اإللكرتوين تعليم أعداًدا أكرب من الطالب.

10. املسامهة يف تبادل اخلربات ووجهات النظر املختلفة بني الطالب.

11. يمنح التعليم اإللكرتوين الطالب  الشعور بتساوي الفرص يف عملية التعلم واملناقشة 
وإبداء اآلراء.

صعوبة  من  يكتنفه  وما  الفعيل  باحلضور  التزام  دون  التعلم  يتيح  اإللكرتوين  التعليم   .12
لبعض الطالب.

13. سهولة وتعدد طرق تقييم تطور تعلم الطالب.

14. يسهم التعليم اإللكرتوين يف تنمية التفكري وإثراء عملية التعلم.

15. يعطي احلرية واجلراءة للطالب يف التعبري عن نفسه.

وأعامل  بوظائف  ارتبطوا  الذين  املتفرغني  غري  الكبار  التعليم  من  النوع  هذا  يناسب   .16
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وطبيعة أعامهلم ال  متكنهم من احلضور املبارش لصفوف الدراسة. )1(.

ووسائل  التقنيات  عىل  العتامده  وذلك  للحدود،  عابًرا  كونه  يف  االلكرتوين  التعليم   .17
املواد  العامل للوصول إىل  أنحاء  الفرصة للمتعلمني من مجيع  يتيح  االتصال احلديثة، ما 

التعليمية دون مغادرة بالدهم. كام يوفر للمتعلمني درجه عالية من املرونة.)2(

18. يسمح التعليم اإللكرتوين بتحديث املحتوى التعليمي ووسائل التقييم بسهولة ويرس، 
ويمّكن املعلمني من االستعانة بخرباء من كل العامل للمشاركة يف التعليم وإثراء املحتوى 

التعليمي، خاصة يف حاالت التعليم اإللكرتوين املتزامن.

19. استمرارية التقويم الدرايس )Calendar(  وعدم تأثره بمختلف العوامل التي تعيق 
التعليم التقليدي.

6,5 عيوب التعليم اإللكتروين:

بالرغم من إجيابيات ومميزات التعليم اإللكرتوين، إال أن هنالك بعض العيوب التي حتد 
من فاعليته وتعيق استخدامه، منها:

1.  يركز التعليم اإللكرتوين عىل حاستي السمع والبرص فقط دون بقية احلواس.

2. حيتاج التعليم اإللكرتوين إىل إنشاء بنية حتتية من أجهزة ومعامل وخطوط اتصال رسيعة 
باإلنرتنت.

3. يتطلب تدريب مكثف ألعضاء هيئة التدريس والطالب عىل استخدام التقنيات احلديثة 
قبل بداية تنفيذ التعليم اإللكرتوين.

4. حيتاج إىل أعضاء هيئة تدريس ذوي تأهيل عاٍل للتعامل مع املستحدثات التكنولوجية 
املستخدمة يف هذا النوع من التعليم، كام حيتاج أيضا إىل هيئة إدارية مؤهلة ومتخصصني 

يف إعداد وتصميم الربجميات التعليمية.

1 - املوسى، 1429ه ص 205 – 208
2 - املحيسن، 2002م، ص 6
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5. يفتقر التعليم اإللكرتوين إىل التواجد اإلنساين والعالقات اإلنسانية بني املعلم والطالب، 
والطالب بعضهم البعض.

6. ينظر املجتمع يف بعض الدول إىل أن خرجيي نظام التعليم اإللكرتوين أقل كفاءة.

7. عدم وضوح األنظمة والطرق واألساليب التي يتم فيها التعليم بشكل واضح، وعدم 
البت يف قضية احلوافز التشجيعية لبيئة التعليم اإللكرتوين.

يؤخذ  التقنية، وال  املتخصصني يف جمال  اإللكرتوين هم من  التعليم  القائمني عىل  أكثر   .8
برأي املتخصصني يف املناهج والرتبية والتعليم.

من  االمتحانات  أو  باملحتوى  اخلاصة  للمعلومات  والرسية  اخلصوصية  عىل  اخلوف   .9
االخرتاق 

10. احلاجة املستمرة لتدريب ودعم املتعلمني واإلداريني يف كافة املستويات ملتابعة اجلديد 
يف التقنية.

11. احلاجة إىل نرش حمتويات عىل مستوى عال من اجلودة، ذلك كون املنافسة عاملية.

واإلمالء  الكتابة  مهارات  يضعف  اإللكرتوين  التعليم  خالل  من  التعلم  عىل  الرتكيز   .12
لدى الطالب.

له  يكون  قد  اآللية  احلواسيب  أجهزة  أمام  اجللوس  وطول  األجهزة  مع  التعامل  أن   .13
تأثريات سلبية عىل صحة الطالب)1(.

6,6   إجيابيات وسلبيات جتربة التعليم اإللكتروين يف مؤسسات التعليم السودانية:

بالنظر لتجربة التعليم اإللكرتوين بمؤسسات التعليم السودانية نجد أن مجيع اجلامعات 
تستفيد  بعد ومل  التعليم عن  انحرصت جتربتها يف  املايض،  القرن  تسعينيات  بدأت يف  التي 
متأثرة بجائحة  كلًيا  التعليم اإللكرتوين يف جتربتها وتوقفت  بادئ األمر من تكنولوجيا  يف 

1 - نارص الشهراين 1430ه، ص 35.
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بوزارة  الصحية  الطوارئ  جلنة  فرضته  الذي  الصحي  احلظر  فرتة  طوال  املستجد  كورونا 
الصحة السودانية وفًقا لتوجيهات منظمة الصحة العاملية لتفادى تفيش املرض، واملتابع هلذه 
التجارب جيد أن هنالك كثري من اإلجيابيات مع وجود بعض من السلبيات التي تسببت فيها 
وجود املعوقات التي وقفت حاجًزا دون تطوير هذا النمط من التعليم، ومن إجيابيات هذه 

التجربة:

1 - إتاحة الفرصة للذين مل يكملوا تعليهم اجلامعي ملواصلة دراستهم اجلامعية، كام أتاحت 
للكثريين إمكانية تغيري ختصصاهتم وهو عىل رأس العمل.

2 - طورت التجربة قدرات أعضاء هيئة التدريس باملؤسسات التعليمية من الناحية العلمية 
واملادية.

3 - تطور أسلوب البحث العلمي يف جمال التطبيقات احلديثة يف شتى املجاالت.

4 - قامت التجربة بتأهيل أعداد كبرية من معلمني مرحلتي األساس والثانوي.

5 - إتاحة التجربة ألبناء السودانيني العاملني باخلارج فرصة دراسة املناهج السودانية منذ 
مرحلة األساس.

السلبيات واملعوقات التي صاحبت جتربة التعليم اإللكتروني السوداني:

لربامج  الدراسية  للمناهج  املحوسبة  الربامج  وتصميم  إلعداد  العالية  املالية  الكلفة   -  1
التعليم اإللكرتوين، إضافة لتكلفة األجهزة واملعدات.

2 - عدم تقبل الكثري من الطالب لنمط التعليم اإللكرتوين املفتوح، بسبب نظرة املجتمع 
السوداين هلذا النوع من التعليم بالدونية، وتعليم الفاقد الرتبوي.

3 - عدم اعتامد شهادات التعليم عن بعد من قبل سطات التعليم العايل السوداين، وإلزام 
منحهم  عند  ذلك  إىل  باإلشارة  بعد  عن  تعليم  أو  مفتوح  تعليم  تقدم  التي  املؤسسات 
أنواع  من  بأي  االلتحاق  يتفادون  الطالب  من  الكثريون  جعل  مما  التخرج  شهادات 

التعليم اإللكرتوين.



224

كوفيد – 19 والتعليم عن بعد: بني ظروف االضرار وإمكانية التنفيذ ج2

 مجلة الدراسات اإلفريقية والعربية

التعليم عن بعد يف بعض مؤسسات  التجاري الذي اختذته الكثري من جتارب  الطابع   - 4
التعليم العايل السودانية.

5 - ضعف الثقافة التقنية وانعدام التدريب لكثري من املرشفني عىل التعليم املفتوح.

ضعف التمويل الالزم لبناء البني التحتية للتعليم اإللكتروني. 

حيتاج التعليم املفتوح عموًما والتعليم اإللكرتوين عىل وجه اخلصوص إىل إعادة تقييم 
من واقع حالته الراهنة، ومعاجلة أوجه القصور وإزالة املعوقات التي تقف دون تطوره، ألن 
أن تسعى  التعليم اإللكرتوين البد هلا  التي ترغب يف دخول منظومة  التعليمية  املؤسسات 
ختتلف  اإللكرتوين  التعليم  منظومة  ألن  تقدمها،  التي  الربامج  يف  التمييز  لتحقيق  جاهدة 
إىل  حيتاج  اإللكرتوين  التعليم  أن  نجد  حيث  التقليدي،  التعليم  منظومة  عن  كبري  بشكل 
مهارة وكفاءة ومعرفة تتواكب مع متطلبات العرص، ألن التعليم املفتوح باستخدام التقنيات 
بدورها عىل  تنعكس  والتي  للجميع  التعليم  األمثل إلتاحة فرص  يعترب احلل  اإللكرتونية 
سوق العمل، الذي أصبح يعتمد يف األساس عىل التكنولوجيا احلديثة يف كثري من منشآته، 
التطوير وحتقيق  التعليمية هو  املؤسسات  بقاء واستمرار  القادمة سيكون معيار  الفرتة  ويف 
شعار  ظل  يف  ومعرفة  وكفاءة  مهارة  أكثر  وجعلها  البرشية  املوارد  وتوفري  التنافسية  املزايا 

مدارس وجامعات بال جدران.

 لذك نجد أن الدراسة أوصت باآليت:

معتمًدا عىل  السودانية،  العايل  التعليم  متزامنًا يف كل مؤسسات  إلكرتوين  تعليم  قيام   -  1
من  التفاعل  بعملية  اإللكرتوين  التعليم  ربط  بغرض  احلديثة  املعلومات  نقل  وسائل 

جانب املتعلمني.

2 - إطالق قنوات فضائية لتقديم خدمات التعليم اإللكرتوين بنظام التشفري للراغبني يف 
ثقافة  ترسيخ  عىل  تعمل  مفتوحة  أخرى  لقنوات  إضافة  التعليم،  من  النمط  هذا  تلقى 

التعليم اإللكرتوين.
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3 -العمل عىل إنشاء جامعة افرتاضية تعمل عىل تقديم خدمات التعليم اإللكرتوين بصورته 
املتكاملة.

4 - االهتامم بالدراسات العلمية والتطبيقية التي حتتاجها املجتمعات املعارصة، من خالل 
االستفادة من تقنيات املعامل االفرتاضية يف إجراء التجارب العلمية.

5- رضورة تشجيع الطالب لاللتحاق بالتعليم الفتوح بمختلف أشكاله، واعتامد الدرجات 
العلمية املمنوحة من قبل مؤسسات التعليم اإللكرتوين املعتمدة عاملًيا، من قبل القائمني 

عىل أمر التعليم يف السودان وخاصة متخذي القرار.

6 - إنشاء إدارة متخصصة لقبول الطالب الراغبني يف االلتحاق بالتعليم اإللكرتوين تتبع 
ختفيف  مراعاة  مع  العايل،  بالتعليم  الشهادات  وتوثيق  وتقويم  للقبول  العامة  لإلدارة 

القيود املوضوعة عىل رشوط القبول للذين يرغبون يف االلتحاق بنظام التعليم املفتوح.

رشكات  اخلصوص  وجه  وعىل  أنواعها  بمختلف  العمل  سوق  مؤسسات  تشجيع   -  7
االتصاالت عىل الدخول يف رشاكات أكاديمية مع مؤسسات التعليم العام ومؤسسات 
التعليم العايل بغرض تفعيل جتربة التعليم اإللكرتوين بصورة متطورة يف هذه املؤسسات.

عامة  بصورة  التعليمية  للمؤسسات  اإللكرتونية  للمواقع  والتفعيل  االهتامم  رضورة   -  8
املؤسسات  وتصنيف  تقييم  ألن  نسبة  اخلصوص،  وجه  عىل  اجلامعية  واملؤسسات 
التعليمية خاصة  التعليمية عاملًيا يتم وفًقا ملا حتتويه املواقع اإللكرتونية هلذه املؤسسات 

فيام يتعلق بإضافة األبحاث العلمية داخل املوقع اإللكرتوين.

بطرق  وربطها  العايل،  التعليم  مؤسسات  كل  يف  املتكاملة  الرقمية  املكتبات  إنشاء   -  9
اخلاصة  املحوسبة  الربامج  واستخدام  الدراسية،  الربامج  يف  املقررة  للمناهج  التدريس 

باملكتبات الرقمية.

مرحلتي  مناهج  مجيع  حوسبة  عىل  تعمل  اإللكرتونية  املدارس  من  جمموعة  إنشاء   -10
األساس والثانوي باستخدام أحدث تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حتى يتمكن 
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الطالب عند التحاقهم باملرحلة اجلامعية من توظيف هذه التقنيات يف عمليات األبحاث 
التقنية وابتكار تكنولوجيا قادرة عىل مواكبة التقنيات احلديثة. 

11-  إنشاء إدارة متخصصة للتعليم اإللكرتوين بوزارة الرتبية والتعليم تعمل عىل حوسبة 
املناهج وتطوير منظومة التعليم اإللكرتوين وإنشاء بنية حتتية تسهل عملية التحول املبارش 

للتعليم اإللكرتوين.

12 - إنشاء إدارة متخصصة للتعليم اإللكرتوين بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي مع 
إلزام كافة مؤسسات التعليم العايل احلكومية واخلاصة بإنشاء عامدات للتعليم اإللكرتوين 

عرب منصات حديثة ومواكبة هلذا النمط من التعليم.

13 - اعتامد التعليم اإللكرتوين يف مؤسسات التعليم السودانية بصورة مستمرة حتى عقب 
ختطي جائحة كورونا ولذلك تفادًيا للظروف التي قد تعيق املسرية التعليمية كام حدث 
العام السابق )2019( إبان أحداث ثورة ديسمرب والظروف املناخية يف فصل اخلريف 

التي تؤدي يف الغالب إىل تعطيل التقويم الدرايس.
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اختصاص املحكمة اجلنائية بالفصل يف الدعوي املدنية

إعداد/ د. بشير الريح حمد محمد

جامعة وادي النيل – كلية الرشيعة والقانون – جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

 اململكة العربية السعودية  كلية إدارة األعامل – قسم القانون حاليا

التبعية يف  املدنية  الدعوي  الدراسة موضوع اختصاص املحكمة اجلنائية يف نظر  تتناول 
ان  من  انطالقا  وذلك  الصلة  ذات  والقوانني   1991 لسنة  اجلنائية  االجراءات  قانون  ظل 
املحاكم اجلنائية تنظر دعوي دفع الرضر بصورة استثنائية وقد هدفت الدراسة لبيان تعريف 
املدنية  الدعوي  بنظر  اجلنائية  املحكمة  اختصاص  رشوط  وبيان  واملدنية  اجلنائية  الدعوي 
التبعية ومعرفة اساس املسؤولية يف رفع الدعوي املدنية التبعية وماهو مصري الدعوي املدنية 
يف حالة شطب الدعوي اجلنائية او احلكم بالرباءة كام اوضحت الدراسة مفهوم التعويض 
املحكمة  من  الصادر  املدين  للحكم  تقديره وهل  واساس  اجلنائية  املحكمة  به  ومتي حتكم 
اجلنائية حجية هذا وقد اتبعت املنهج  االستقرائي والتحلييل املقارن حيث تولت ايل عدت 

نتائج أمهها:

املستخلص 

التبعية  املدنية  الدعوي  نظر  يف  اجلنائية  املحكمة  اختصاص  موضوع  الدراسة  تتناول 
من  انطالقا  وذلك  الصلة  ذات  والقوانني   1991 لسنة  اجلنائية  اإلجراءات  قانون  ظل  يف 
لبيان  الدراسة  هدفت  وقد  استثنائية  بصورة  الرضر  دفع  دعوي  تنظر  اجلنائية  املحاكم  أن 
الدعوي  بنظر  اجلنائية  املحكمة  اجلنائية واملدنية وبيان رشوط اختصاص  الدعوي  تعريف 
املدنية يف  الدعوي  وما هو مصري  املدنية  الدعوي  رفع  املسؤولية يف  أساس  املدنية ومعرفة 
حالة  احلكم بالرباءة كام أوضحت الدراسة مفهوم التعويض ومتي حتكم به املحكمة اجلنائية 
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املنهج  بني  جيمع  أسلوًبا  بحثي  يف  وتوفيقه  اهلل  بعون  انتهجت  وقد  هذا  تقديره  وأساس 
التحلييل واملنهج االستقرائي.

خلصت الدراسة لعدة نتائج من أمهها ما نص عليه املرشع السوداين عيل سلطة املحكمة 
اجلنائية بالتعويض حيث بني ذلك يف مادة واحدة هي )204( من قانون اإلجراءات اجلنائية 
لسنة 1991م وترك بقية اآلثار التي ترتتب عليها للقواعد العامة ومن أهم التوصيات عدم 
التوسع يف السلطات االستثنائية املمنوحة للمحكمة اجلنائية وأي فعل ضار ليس له صلة 

باجلريمة من حيث املوضوع والزمن حيال للمحكمة املدنية. 

Abstract

The study deals with the subject of the jurisdiction of the criminal court 
in the light of the subordinate civil lawsuit under the Criminal Procedures 
Law of 1991 and the relevant laws. It's based on the fact that criminal 
courts consider an action to pay damages in an exceptional manner. The 
basis of responsibility in filing a civil lawsuit and what is the fate of a civil 
lawsuit in the event of acquittal، as the researcher explained. The study 
is about the concept of compensation and when the criminal court rules 
and the basis for its appreciation. The researcher has pursued with God’s 
help and success in the research a method that combines the analytical 
and inductive approaches The study is concluded with several results، 
the most important of which is what the Sudanese legislator stipulated for 
the authority of the criminal court with compensation، as this was shown 
in one article (204) of the Criminal Procedures Law of 1991 AD and left 
the rest of the effects on it to general rules and among the most important 
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elements that do not expand in the authorities that Granted special 
criminal and any harmful act that is not related to crime in terms of subject 
and time referred and considered civil.

مقدمة 

النور والصالة  إىل  الظلامت  الناس من  ليخرج  الكتاب عىل عبده  أنزل  الذي  احلمد هلل 
والسالم عىل النبى املصطفي اهلادى االمني  وعىل أصحابه ومن تبعه إىل يوم الدين. 

كام هو معلوم فأنه عند وقوع جريمة ما، كالرسقة أو القتل أو غري ذلك من األفعال التي 
جرمتها النصوص القانونية يرتتب عنھا رضر عام يمس حق املجتمع فتنشأ عن هذا الرضر، 
العقاب  توقيع  إىل  هتدف  املجتمع(  متثل  )التي  العامة  النيابة  حتركها  التي  عمومية  دعوى 
عىل مقرتف اجلريمة، فالدعوى العمومية ھي الوسيلة القانونية حلامية حقوق اجلامعة، وإىل 
جانب الرضر العام يرتتب رضر خاص يصيب الشخص املترضر فينشأ له حقا يف أن يطالب 
مقرتف اجلريمة بالتعويض عن األرضار التي حلقته جراء اجلريمة فتنشأ بذلك دعوى مدنية 
النيابة العامة، األصل فيها أي ) الدعوى  إىل جانب الدعوى العمومية املحركة من طرف 
املدنية ( أن ترفع أمام القضاء املدين إال أن طبيعتها اخلاصة أي منشأها الواحد )من حيث 
االختصاص (  حيث خيتص القضاء اجلنائي بالنظر يف الدعوى املدنية التبعية نظرا لتبعيتها 

للدعوى العمومية.

أهمية الدراسة: ترجع اهمية املوضوع إلى:

1-  إنه يتعلق باالختصاص القضائي النوعي

2 - وكذلك بالسلطة املدنية للمحاكم اجلنائية

3 - وأيًضا بدفع الرضر املرتتب عيل اجلريمة بسلطات استثنائية. 
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أهداف الدراسة: 

تكمن اهلدف من موضوع الدراسة يف عدة نقاط وهى: 

1- معرفة كيفية ممارسة سلطة املحكمة اجلنائية بالنسبة للدعوي املدنية التبعية. 

2 - معرفة رشوط اختصاص املحكمة اجلنائية للفصل يف الدعوي املدنية

3 - ما مصري الدعوي املدنية يف حالة شطب التهمة أو احلكم بالرباءة. 

4 - أمهية هذا املوضوع بالنسبة للمدعى الذي يوفر عليه الفصل يف املحاكم اجلنائية التى 
ترتب عليه دعوى مدنية من الوقت واملال واألدلة. 

أسباب االختيار: 

1- حداثة فكرة الدعوي املدنية التبعية يف القانون السوداين

السوداين  اجلنائية  القوانني اإلجرائية بصفة عامة وقانون اإلجراءات  البحوث يف  قلة    -2
بصفة خاصة وحتى الرشوح هلذا القانون هي شحيحة

3 -  مل أجد وحسب علمي وإطالعي أن أحًدا قد أفرد هذا املوضوع بدراسة مستقلة عىل 
الوجه املطلوب

4 -  استجابة مليل ورغبة النفس من التعميق يف دراسة قانون اإلجراءات اجلنائية ربام تكون 
نابعة من الطبيعة العملية هلذا القانون ومدى ارتباطه بحياة الناس وواقعهم

 مشكلة البحث: 

1 - ماهية الدعوي اجلنائية واملدنية

2 - ما هي رشوط اختصاص املحكمة اجلنائية بالدعوي املدنية

3  - ما هو أساس املسؤولية لرفع الدعوي املدنية

4 -ما هو الرضر الذي يستحق التعويض وكيف يقدره القايض اجلنائي
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منهج البحث:

انتهجت بعون اهلل وتوفيقه يف بحثي أسلوًبا جيمع بني املنهج التحلييل واملنهج االستقرائي

هيكل الدراسة:

املبحث األول: تعريف الدعوى اجلنائية والدعوى املدنية

املبحث الثاين: رشوط اختصاص املحكمة اجلنائية للفصل يف الدعوي املدنية

املبحث الثالث: اساس املسؤلية يف دعوي التعويض عن الرضر

املبحث األول

تعريف الدعوى اجلنائية والدعوى املدنية

أواًل: تعريف الدعوى اجلنائية:

أ/ تعريف الدعوى يف اللغة: هو إضافة اإلنسان شيًئا إىل نفسه، يف منازعة أو غري منازعة، 
وهي اسم مؤنث مجعها دعاوى)1(.

2/ تعريف اجلناية يف اللغة: يدل هذا املعنى يف أربعة معاين وهي:

أ/ اجلرم.

ب/ ما يفعله اإلنسان مما يوجب العقاب عليه.

ج/ القصاص يف الدنيا واآلخرة.

د/ الذنب)2(.

ب/ تعريف الدعوى اجلنائية عند فقهاء الرشيعة:

1 فريوز اباد، القاموس املحيط، دار اجليل للطباعة والنرش، ج 4، ص 228.
2 ابن منظور، لسان العرب )مطبعة دار املعارف، ج 8، ص 167.
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هي قول مقبول عند القايض يقصد به شخص طلب حق معلوم قبل غريه أو دفعه عن 
تعارفوا عىل  الفقهاء  أكثر  اجلناية، ولكن  بلفظ  اجلريمة  الفقهاء عن  يعرب  نفسه)1( وقد  حق 
إطالق لفظ اجلناية، عىل األفعال الواقعة عىل نفس اإلنسان أو أطرافهم، وهي القتل، اجلرح، 
الرضب واإلجهاض، بينام يطلق بعضهم لفظ اجلناية عىل جرائم احلدود والقصاص، وإن 

معنى اجلناية يف االصطالح الفقهي مرادف للفظ اجلريمة.

بأهنا  الرشيعة  فقهاء  عرفها  التي  اجلريمة  نعرف  أن  علينا  يوجب  التعريف  هذا  فمن 
حمظورات رشعية زجرها اهلل بحد أو تعزير، أو إتيان فعل حمرم معاقب عىل فعله أو ترك فعل 

حمرم الرتك معاقب عىل فعله، نصت الرشيعة عىل العقاب عليه )2(.

ج/  تعريف الدعوى اجلنائية في القانون:

1/ تعريف الدعوى اجلنائية يف القانون: هنالك خالف واسع عند رشاح القانون، ومل يضع 
املرشع السوداين تعريًفا دقيًقا للدعوى غري أن الراجح عندهم )هي الوسيلة التي خوهلا 

القانون لصاحب احلق، يف االجتاه للقضاء لتقدير حقه ومحايته( )3(.

2/ تعريف اجلناية يف القانون: هي كل فعل معاقب عليه، بموجب أحكام القانون اجلنائي 
السوداين أو أي قانون آخر )4(.

وختتلف معنى اجلناية يف القانون السوداين عن القانون املرصي، إذ يعترب القانون املرصي 
اجلناية هي الفعل الذي يعاقب عليه باإلعدام، أو األشغال الشاقة املؤقتة أو السجن، طبًقا 
للامدة العارشة من قانون العقوبات املرصي، فإذا كانت عقوبة الفعل حبًسا يزيد عىل أسبوع 
الغرامة  أو  أسبوع  عىل  احلبس  يزد  مل  فإن  جنحه،  فالفعل  قرش  مائة  عىل  تزيد  الغرامة  أو 
عن مائة قرش فالفعل خمالفة، طبًقا للامدتني احلادية عرش والثانية عرش من قانون العقوبات 

املرصي )5(.
1 د/ حيدر أمحد دفع اهلل، قانون اإلجراءات املدنية السوداين بني التحليل والتطبيق،ص: 50، تاريخ الطبعة 1994م.

2 عبد القادر عودة، الترشيع اجلنائي، مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية عرش، 1993م، بريوت لبنان، ج 1، ص 67.
3 د/ أمحد السيد الصاوي، الوسيط يف رشح قانون املرافعات، القاهرة،ج1، ص154.

4 القايض/ عوض حسن النور، رشح القانون اجلنائي السوداين اخلرطوم،، ص: 3
5 عبد القادر عودة، الترشيع اجلنائي، ج2، ص 67.
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الثالثة من قانون اإلجراءات اجلنائية لسنة 1991م )تطبق أحكام هذا  وقد نصت املادة 
القانون عىل إجراءات الدعوى اجلنائية والتحري واملحاكم واجلزاء املتعلق باجلرائم املنصوص 

عليها يف القانون اجلنائي لسنة 1991م أو أي قانون آخر مع مراعاة أي قانون آخر.

وعىل ضوء هذه املادة فالدعوى اجلنائية بقصد هبا مواجهة أي شخص بإجراءات جنائية، 
ضد  القانون  حيددها  اإلجراءات  من  جمموعة  وهي  جريمة،  يشكل  فعل  ارتكابه  بسبب 

شخص معني أو أشخاص معينني عىل أثر بالغ، أو شكوى تشكل هتمة جنائية)1(. 

واري من خالل ما سبق أن الدعوى اجلنائية وسيلة اختيارية لصاحب احلق أن يستعملها 
أو ال يستعملها، أو سلطة النيابة العامة يف مواجهة أي شخص نتيجة الرتكابه فعل يشكل 

هتمة جنائية.

ثانًيا: تعريف الدعوى املدنية:

إن الدعوى املدنية هي النزاع أو خصومة ترفع من طرف مرضور أو جمني عليه أمام جهة 
أو  تسبب يف رضر  أو من  تعاقدية  أو عالقة  بالتزام مدين  أخل  الذي  الشخص  القضاء ضد 
تعريف  الدعويني  هاتني  من  ولكل  جنائية،  أو  مدنية  تكون  قد  والدعوى  جريمة،  ارتكب 
وخصائص تتميز هبا عن الدعوى األخرى وكذلك معيار اإلثبات، ففي الدعوى املدنية يكون 

اإلثبات بأرجحية األدلة، بينام يف الدعوى اجلنائية يكون مستوى اإلثبات دون شك معقول.

تعريف الدعوى املدنية في القانون السوداني:

مل يضع املرشع السوداين تعريًفا حمدًدا للدعوى املدنية يف نصوص قانونية وهذا هو ديدن 
املرشع عموًما ويرتك أمر التعريف لفقهاء القانون فقد عرفت الدعوي املدنية عندهم باهنا 
ليست  بالتأكيد  املصلحة. ولكنها  أو حلامية  باحلق  املطالبة  القدرة عىل  أو  السلطة  أو  )احلق 
هي املطالبة ذاهتا وما يتلوها من إجراءات هي موضوع اخلصومة( )2( ويتضح من ذلك أن 

)1( د/ يس عمر يوسف، قانون اإلجراءات اجلنائي السوداين لسنة 1991م معلًقا عليه، ص: 46، الطبعة األوىل، دار 
اهلالل، تاريخ الطبعة 1996م، ص46.

)2( األستاذ حممد عبد اخلالق، قانون املرافعات املرصي يف السودان، الطبعة الفنية احلديثة، ص: 30.
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الدعوى وسيلة اختيارية لصاحب احلق أن يستعملها أو ال يستعملها ولذلك رأى املرشع أن 
يرتك األمر لتقدير صاحب احلق.

خاص  معنى  هلا  املدنية  اإلجراءات  يف  الدعوى  بان  االخر)1(  البعض  عرفها  وايًضا 
فالقضاء ال يقوم من تلقاء نفسه بفض املنازعات بني الناس وإنام ال بد أن يطلب منه ذلك، 
ويسمى الطلب الذي يقدم يف هذا الشأن للحصول عىل حكم يف النزاع، فيقال رفع املدعي 
الشخص  هو  واملدعي  القضاء،  حتريك  وسيلة  هي  فالدعوى  عليه.  املدعى  عىل  الدعوى 
ابتداء سواء كان شخًصا طبيعًيا أو شخًصا اعتبارًيا، وقد يكون  الذي يقوم برفع الدعوى 
واحد أو متعددين واملدعى عليه هو املشكو منه أما املدعي به فهو األمر املطلوب القضاء به 

عىل املدعى عليه.

أما نظر الدعوى واحدة يف القانون السوداين والقانون املرصي سواء قبل أو بعد قانون 
القانونني سواء فيام يتعلق  املرافعات املدين السوداين وأنه ال توجد فروق جوهرية يف هذه 

برتتيب الدعوى أو رشوط قبوهلا)2(.

املبحث الثاين

شروط اختصاص املحكمة اجلنائية للفصل يف الدعوي املدنية

أواًل: واقعة يجرمها القانون

رشط الختصاص القايض اجلنائي بالفصل يف الدعوى املدنية، أن تكون هنالك دعوى 
جنائية مرفوع بشأهنا واقعة جيرمها القانون.

وقد نصت املادة الرابعة الفقرة الثانية » ال جريمة وال جزاء إال بنص« والذي يقيض بأن 
ال جريمة إال بعقوبة وال عقوبة إال بقانون ساري وقت ارتكاب الوقائع التي تشكل عنارص 

اجلريمة التي نص عليها القانون)3(.

اإليداع  املدنية لسنة 1983م، )بدون طابع(، رقم  قانون اإلجراءات  املدين من  التقايض  قواعد  1رمضان عيل حممد، 
95/94/615، ص: 68.

2 األستاذ حممد عبد اخلالق عمر، قانون املرافعات املرصي يف السودان، املطبعة الفنية احلديثة 1976م، ص: 30.
3  د/ يس عمر يوسف، قانون اإلجراءات اجلنائية السوداين سنة 1991م، ص: 35.
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التي تفيد بأن ال جريمة وال  املبدأ اختذه املرشع السوداين من الرشيعة اإلسالمية  وهذا 
اإلسالمية  الرشيعة  يف  نصوص  إىل  استندت  وقد  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  بنص  إال  عقوبة 
بنَِي َحتهَّى َنْبَعَث َرُسوالً()1(، وقال تعاىل )لئال  وهي نصوص رصحية، قال تعاىل )َوَما ُكنهَّا ُمَعذِّ

ُسِل()2(. ٌة َبْعَد الرُّ َيُكوَن لِلنهَّاِس َعىَل اهللِّ ُحجهَّ

وهذه النصوص قاطعة، بأن ال جريمة إال بعد البيان. وال عقوبة إال بعد اإلنذار، وأن 
اهلل ال يأخذ الناس بعقاب إال بعد أن يبني هلم وينذرهم عىل لسان رسوله، وأن اهلل ال يكلف 

نفًسا إال بام تستطيع)3(.

فإنه تبني للمحكمة اجلنائية أن الواقعة ال جيرمها القانون وإنام هي جمرد خطأ، ال يرتتب 
عليه عقاب وجب عليها أن تقيض برباءة املتهم وعدم اختصاصها بالفصل يف الدعوى املدنية.

ويرجع ذلك أن املحكمة اجلنائية ال ختتص بالدعوى املدنية إال إذا كانت هنالك جريمة 
غري  اجلريمة،  أن  تقول  احلالة  هذه  ويف  فيها  بالفصل  خمتصه  جنائية،  دعوى  بشأهنا  قائمة 

واقعة، وإنام هي خطأ مدين وبالتايل ختتص هبا املحكمة املدنية) 4(.

ولكن الفقهاء اختلفوا هل جيوز احلكم بالتعويض يف واقعة جيرمها القانون؟

هنالك ثالثة آراء: 

)أ( الرأي األول: 

يف  بالفصل  اجلنائي  القايض  الختصاص  يشرتط  أنه  إىل  الرأي  هذا  أصحاب  ذهب 
الدعوى املدينة، أن يكون الفعل املنسب إىل املتهم جريمة يعاقب عليها القانون، وجيب أن 
تكون اجلريمة مكتملة فإن اختلف الركن املعنوى فال تقوم اجلريمة، ويتعني عىل احلكومة 

اجلنائية أن حتكم برباءة املتهم وعدم اختصاص بالفصل يف الدعوى املدنية)5(. 

1  سورة اإلرساء، اآلية: 15.
2  سورة النساء، اآلية: 16.

3 عبد القادر عودة: 118-1.
4 رؤوف عبيد، مبادئ قانون اإلجراءات املرصي، الطبعة الثالثة عرش، 1987م،، ص: 152

5 د. حممود مصطفي سالمة، رشح قانون اإلجراءات اجلنائي املرصى، الطبعة احلادية عرش، 1986م، ص158 
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وهذا الرأي أخذ به املرشع السوداين ففي حكومة السودان ضد عوض الكريم إبراهيم، 
توصلت املحكمة العليا إىل:

أن املحاكم املدنية دون اجلنائية هي التي تتوىل النزاع بحقوق السكن واالرتقاء والزراعة، 
فإذا فقد القصد اجلنائي ال تكون املحكمة خمتصة بالفصل يف الدعوى املدنية، وذلك ألن 
اختصاص القايض اجلنائي بالفصل يف الدعاوى املدنية هى من اختصاص القايض املدنى)1(.

)ب( الرأي الثاين: 

املعنوى  والركن  املادي  الركن  بني  التفرقة  وجوب  اىل  الرأي  هذا  أصحاب  ذهب 
وقعت  اجلريمة  كانت  إذا  املدنية،  الدعوى  يف  بالفصل  خيتص  اجلنائي  فالقايض  للجريمة، 
يف ركنها املعنوى للجريمة، وعىل العكس يف ذلك إذا كان الفصل اليكون جريمة يف ركنها 
املادي، فعندئذ جتب عىل املحكمة بعدم اختصاص بالفصل يف الدعوى املدنية، وذلك ألن 
املرشع فيام استخدم كلمة )جريمة( يف القانون اجلنائي قصد منها واقعة غري مرشوعة مكونة 

للركن املادي )2(.

)ج( الرأي الثالث:

ذهب أصحاب الرأي أن املرشع قد خول للمحاكم اجلنائية حق الفصل يف الدعوى املدنية، 
إذا كان طلب التعويض مبنًيا عىل نفس الفصل الذي يعاقب عليه القانون اجلنائي، فبدالً ان 
حتكم املحكمة اجلنائية بعدم االختصاص بالفصل يف الدعوى املدنية ألن الواقعة اليعاقب 
أن  والعمل واملصاريف  للوقت  اختصاًرا  الرأي  اجلنائي وأن أصحاب هذا  القانون  عليها 

تفصل املحكمة اجلنائية بطلب تعويض)3(. 

بالتعويض، حيث توصلت  به املحاكم املرصية وذلك من حكمها  الرأي أخذت  وهذا 
أن األصل يف دعاوى احلقوق املدنية أن ترفع يف املحاكم املدنية، وإنام أباح قانون االستثناء 
رفعها إىل املحكمة اجلنائية، متى كانت تابعة للدعوى اجلنائية وقد كان احلق ناتج عن رضر 

جملة االحكام القضائية، 1986م   1
د.حممود مصطفي سالمة، املرجع السابق، ص 158.  2

عيل زكي عرايب، املبادئ االساسية لإلجراءات اجلنائية املرصي، مطبعة دار الفكرالعريب، القاهرة، ص 203.  3
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وقع للمجني عليه من اجلريمة املرفوع هبا الدعوى اجلنائية، فإذا مل يكن حلق به ناشئ عن هذه 
اجلريمة سقطت تلك اإلباحة وسقطت اختصاص املحكمة اجلنائية بنظر الدعوى املدنية )1(.

ومن خالل مما سبق أري أن ال جيوز للقايض اجلنائي أن يكون خمتص بالنظر يف الدعوى 
املدنية، التي ال تكون واقعة جيرمها القانون اجلنائي ولذلك حتى ال تؤدي إىل تضارب يف 
األحكام، وخمالفة االختصاص يف الدعاوى يكون النظر فيها فالقايض اجلنائي يكون خاص 
بالدعاوى اجلنائية، وكذلك القايض املدين، فإنه كانت الواقعة التكون عقوبة جنائية فوجب 
عليه احلكم بعدم االختصاص، أما اختصاص املحكمة اجلنائية بالتعويض يف واقعة جيرمها 
الركن املعنوى  إذا توافر  املدنية  القانون فالرأي األول هو الذي يكون الفصل يف الدعوى 
فهو أقرب اىل الصواب وهذا ما أخذ به املرشع السوداين، وذلك ألن القصد اجلنائي يوضح 
مسئولية اجلاين عن فعله من اجلريمة فإذا كان هذا الفعل نتيجة إمهال أو إتالف فيكون من 
اختصاص املحاكم املدنية، وهو خطأ يستوجب التعويض ليس العقوبة اجلنائية بالفعل يف 
الدعوى املدنية، ويكون قد فصل ما بني اختصاص املحاكم اجلنائية واملدنية، أما أصحاب 

الرأي الثاين وهو الذي اختص املحكمة اجلنائية.

الثالث والذي اختص القايض اجلنائي بالفصل باحلكم بالتعويض  أما أصحاب الرأي 
وذلك اختصاًرا للوقت والعمل واملصاريف، وهو الذي أخذ به املرشع املرصي، فهذا يعطي 
عبء ثقيل عىل املحاكم اجلنائية، وفقد املحاكم اجلنائية امليزة التي اتصفت هبا، وهي رسعة 
البت يف األحكام، وأن ذلك قد يؤدى التضارب يف اختصاص املحاكم ألن القاعدة العامة 

أن أحكام التعويض تكون من اختصاص املحاكم املدنية.

ثانًيا: ثبوت اجلرمية على املتهم

أ: أثر ثبوت اجلريمة عىل املتهم:

ذهب بعض الرشاح إىل أنه يلزم لكي ختتص املحكمة اجلنائية بالفصل يف الدعوى املدنية، 
أن حتقق املحكمة من أن اجلريمة التي وقعت ارتكبها املتهم، املرفوع هبا للدعوى اجلنائية، 

1  نقص جنائي، جمموعة أحكام النقض املرصية، 25/ مايو/1959م، رقم 125، ص564.
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ولذلك فإن براءة املتهم، املؤسسة عىل عدم ارتكاب الفعل املكون للجريمة، يرتتب عليها 
بعدم اختصاص املحكمة بنظر الدعوى املدنية)1(.

وتطبيًقا لذلك قضت حمكمة النقض املرصية، بأنه ملا كان احلكم االبتدائي املؤيد ألسباب 
احلكم املطعون فيه، قد أسس قضاؤه بالرباءة عىل عدم توافر أركان اجلريمة، فإن هذا السبب 
بذاته يكون سبب للحكم، برفض دعوى التعويض، وقضت إذا كانت مبنية الرباءة جاءت 
يف احلكم أن االهتام املسند إىل املتهمني، عىل غري أساس من الواقع، والقانون فإنه الفصل 
يف هذه الدعوى قد أقيم عىل عدم ثبوت وقوع الفعل املسكر إىل املتهمني، فإنه يتالزم معه 

برفض الدعوى املدنية، ثم ينص عىل ذلك يف منطوق احلكم )2(.

قد  املدين  أن  األوراق،  ظاهر  يوحي  أن  املدين،  االدعاء  بجواز  القول  يمكن  أنه  ويبدو 
نال رضر حال شخص مبارش، فإذا أمليت كل من الدعوى اجلنائية واملدنية، إىل القضاء يف 
احلكم توىل هذا القايض اجلنائي، من يكون وقوع الغري باملدعي العام املدين وأنه قد توافر فيه 

الرشوط املطلوبة الختصاص القايض اجلنائي بالفعل يف دعوى التعويض)3(.

إبراهيم أمحد ضد عيل البشري توصلت  كذلك ما قضت به املحاكم السودانية يف قضية 
أن  يمكن  الظرفية، ولكن  القرائن  تقوم عىل أساس  الدعوى  بأن هذه  فيها  العليا  املحكمة 
تؤدي القرائن إىل اإلدانة جيب أن ال تشري إىل إمهال، ليكون املتهم هو املجرم فحسب بل أن 
نقطع بجرمه دون غريه. ويف مثل هذه القضية ال أمل يف نجاح االهتام ما مل يستطيع أن يثبت 
أن املال كان يف حيازة املتهم حيازة مطلقة، وأنه ليس ألخذ غري املتهم صلة باملال، بحيث 

تكون قرينة عىل االستالم لذلك املال.

املدنية باحلكم اجلنائي،  تلتزم املحكمة  به من عمل هو أن ال  يبدو عىل ما جيرى  ولكن 
الصادر برباءة املتهم، إذا كان ذلك ال يعدو أن يكون تقديًرا بأنه املتهم، مل تثبت يف مواجهته  

التهمة )4( .
األستاذ/ فوذية عبد الستار، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي تاريخ الطبعة سنة 1977م، ج 1، ص 174.  1

نقض جنائي حمكمة النقض املرصية، 17 مارس 1980م، ص: 397، رقم 31، ص397.  2
د. حممد عبده غريب، الدعوى املدنية الناشئ عن جريمة، ص: 97، تاريخ الطبعة 1995م، دار النهضة العربية القاهرة.  3

جملة األحكام القضائية السودانية لسنة 1949م، ص: 419.  4



241241

إعداد/ د. بشري الريح محد حممد

مجلد )3(، العدد )9 - 10(، مارس - يونيو 2020م

ثالًثا: عدم ثبوت اجلرمية على املتهم:

احلكم الصادر من املحكمة اجلنائية عندما يكون بالرباءة، فإن احلكم بالتعويض يكون غري 
مرتبط بحكم يف الدعوى اجلنائية، فإنه جيوز للمحكمة أن ترفض ذلك بعدم االختصاص)1(.

ولكن يكون السؤال: هل جيوز احلكم بالتعويض عن مجيع حاالت الرباءة؟

نجد أن املرشع السوداين أخذ بعدم احلكم بالتعويض يف حالة احلكم برباءة املتهم وأعترب 
ذلك خمالف ألحكام الرشيعة اإلسالمية وقواعد العدالة بمقتيض املنطق والعقل. 

وهذا الرأي ما ارسته حكومة السودان ضد حسني الزاكي عبد اهلل حسني حيث قالت 
ان القول جواز احلكم بالدية كتعويض ألولياء الدم يف حالة براءة املتهم يتنايف مع احكام 

الرشيعة بل يتأىف أيًضا مع قواعد العدالة ومقتيض املنطق والعدل)2(.

يرشط  و  بالرباءة،  قيض  لو  به  احلكم  يصح  إذا  املرصية  املحكمة  قررت  كام  واألصل 
لذلك أن ال تكون الرباءة إسنادها إىل املتهم ألنه يف هذه احلالة ال متلك املحكمة أن تقيض 
بالتعويض عىل املتهم أو عىل املسئول عن قيام املسئولية اجلنائية واملدنية عىل ثبوت الواقعة 

وصحة إسنادها إىل صاحبها، وعىل ذلك وجب التفرقة بني األحوال التالية:

أ. إذا بنيت الرباءة عىل عدم ثبوت الواقعة أصاًل، أو عىل عدم صحة إسنادها عىل املتهم، ففي 
هذه احلالة ال جيوز حكم القايض بالتعويض ألنه ليس بدعوى التعويض حمل عند الفصل 
مل يثبت واقعة ونسبتها إىل املتهم، وأنه يتعني أن حيكم برفض طلب التعويض، وكذلك 

الشأن بالنسبة للرباءة التي بنيت عىل أساس عدم كفاية األدلة ورفض الدعوى املدنية.

ب. إذا بنيت الرباءة عىل تعدد املتهمني، فإنه جيوز احلكم بالتعويض عىل املسئول عن احلقوق 
املدنية، فقد جيوز احلكم بالتعويض عىل املسئول عن احلقوق املدنية رغم احلكم بالرباءة 

عيل املتهمني وذلك لتعدد اجلناة )3(.
األستاذ/ حممد عبده غريب، أستاذ القانون اجلنائية لكلية احلقوق، املنصورة، ص: 216، الدعوة املدنية الناشئة عن   1

اجلريمة، ص216. 
جملة االحكام القضائية لسنة 1985م، ص104   2

نقض جنائي، جملة األحكام القضائية املرصية 3 نوفمرب، رقم 181.، ص: 849  3
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2. أما إذا بنيت الرباءة عىل امتناع مسئولية املتهم وامتناع العقاب، ففي هذه احلالة فقد جيوز 
احلكم بالرباءة بالتعويض مًعا إًذا جيوز قانونًيا مساءلة الشخص قانونًيا واملجرم يقع عليه 

العقاب.

ونالحظ أن هذه احلالة ختتلف عن السابقة، فهي وإن تشاهبت من كال احلالتني لن يوقع 
عقاب عىل املتهم، إال أنه يف احلالة السابقة ال يندرج الفعل حتت نص من النصوص قانون 
العقوبات، فال عقاب عليه قانوًنا، أما يف احلالة الثانية فإن الفعل يندرج حتت نص جتريمي، 
أي يعد جريمة ولكن توافر مانع من موانع العقاب مما يتعني معه عدم العقاب، وبناًء عليه 
فهي بأن الرباءة املؤسسة عىل عدم توافر مانع من موانع املسئولية، أو موانع العقاب عليها، 

ال حيول ذلك دون مساءلة الشخص مدنًيا رغم توافر موانع املسئولية أو موانع العقاب.

وعىل ذلك قيض بالرباءة املؤسسة عىل عدم توافر ركن من أركان اجلريمة، ال يلتزم حتاًم 
القانون، ال  املتهم، ال يعاقب عليها  املسندة إىل  التعويض، ألنه كون األفعال  رفض طلب 

يمكن أن يكون قد أحدثت رضًرا ال يقىض به) 1(.

ومما سبق تبني ىل جيوز للمحاكم اجلنائية أن تنظر يف دعوى التعويض التي تكون تابعة 
للدعوى اجلنائية، أما إذا كان طلب التعويض غري متصل بجريمة جنائية فال تكون املحكمة 
اجلنائية خمتصة به، واحلكمة من ذلك أن التعويض الذي حيكم به يكون مزدوج مع حكم 
ذلك  املرشع من  الوقت واملرصوفات، وكذلك هدف  من  الكثري  للمدعي  ويوفر  اجلريمة 
يوفر عليه من األعباء وتزاحم الدعاوى يف القضاء ويقلل عليه كثري من اإلثباتات وضياعها.

أما احلكم بالتعويض بالرغم من احلكم عىل املتهم بالرباءة أرى أنه منايف للقواعد، وذلك 
استناًدا للقاعدة األصولية أن األصل يف األشياء براءة الذمة والبينة من يدعي خالف ذلك. 
التي مل  الوقائع  به مبني عىل نفس  الذي ال جيوز احلكم  التعويض  أن يكون  ولكن يشرتط 

تثبت عىل املتهم.
إذا كانت اجلريمة شائعة بني متهمني، ولكن هنالك تعويض  ولكن يستثنى من ذلك، 

اختص به فرد منهم ترضر منه املدعي ومبني عىل نفس األسباب حكم الرباءة.

د. حممد عبد غريب، الدعوى املدنية الناشئة عن اجلريمة، ص: 217.  1
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وفاة املتهم

تنتهي الدعوى اجلنائية بوفاة املتهم، فوفاة املتهم يرتتب عليها سقوط اجلريمة التي وقعت 
توقيع  الوفاة، حتول دون  أفعال ألن  ارتكبه من  ما  العقاب عىل  الدولة يف  منه أي سقوط حق 

العقوبة)1(.

لذلك نصت املادة )37( من قانون اإلجراءات اجلنائية السوداين لسنة 1991م الفقرة 
األوىل تنقيض الدعوى اجلنائية لألسباب التالية:

التنازل  عىل  بناًء  أو  الوفاة  بسبب  املحكمة  أو  النيابة  وكيل  من  بانتهائها  قرار  بصدور  أ/ 
اخلاص عن الدعوى اجلنائية)2(.

وهذا حيتاج إىل يشء من التفصيل:

بعد  أو حدث  فيها،  إجراءات  أي  اختاذ  وقبل  اجلريمة  بعد وقوع  الوفاة  إذا حدثت  أوالً: 
بدء التحري فإن هذا ال يمنع الرشطة أو اجلنائية من مبارشة التحري أو تكملته إذا 
كانت قد بدأت بالفعل، عىل أنه ال جيوز فتح دعوى جنائية ضد املتهم املتوىف، واحلكم 
إىل أجلها استمرار التحري للكشف عن اجلريمة ومرتكبها الحتامل أن يكون املتهم 

رشيك يف ارتكاهبا.

ثانًيا: إذا رفعت الدعوى اجلنائية ضد املتهم إىل املحكمة ثم حدثت الوفاة قبل احلكم، فإنه 
يتعني عىل املحكمة أن حتكم بانقضائها.

للنيابة  جيوز  فال  هنائًيا  يصبح  ومل  بالرباءة،  احلكم  صدور  بعد  الوفاة  حدثت  إذا  ثالًثا: 
اجلنائية استئنافه أو الطعن فيه، ولو كان ميعاد الطعن ال يزال قائاًم، وإن كانت النيابة 
بانقضاء  القضاء  أيًضا  يتعني  فإنه  باإلدانة  قاضًيا  كان  إذا  املتهم  إال طعن  قد طعنت 

الدعوى اجلنائية للوفاة.

رابًعا: إذا حصلت الوفاة بعد صدور حكم هنائًيا يف الدعوى، أي بعد استنفذ طرق الطعن، 
يف األصل أن تسقط العقوبة ويمنع تنفيذها عماًل بقاعدة شخصية العقوبة، ويرى يف 

1  مأمون حممد سالمة، اإلجراءات اجلنائية يف الترشيع املرصي، ص: 22، دار الفكر العريب، ص22
املادة )37( من قانون اإلجراءات اجلنائية السوداين لسنة 1991م.  2
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هذا أن تكون العقوبة سالبة للحرية أو مالية إذا كان احلكم عىل الشخص بالسجن 
مدة معينة، ثم بالغرامة فإذا وقعت الغرامة كانت دفًعا صحيًحا لن العقوبة نفذت عىل 
املحكوم عليه، أما إذا تويف ومل يدفع الغرامة فإنه تسقط عنه وفًقا لنص املادة )34( من 
الرابعة، أما إذا حكم بالغرامة فإنه جيوز  الفقرة  قانون اإلجراءات اجلنائية السوداين 

حتصيل الغرامة من تركته إن وجدت )1(.

أما إذا كانت العقوبة مالية كالدية والغرامة واملصادرة فال تسقط بموته اجلاين ألنه حمل 
التزام )2(.

قانون  من   )98( املادة  نصت  فقد  يسقطها،  ال  فإنه  املدنية  الدعوى  عىل  الوفاة  أثر  أما 
اإلجراءات املدنية السوداين، »ال تسقط الدعوى بوفاة املدعى عليه إذا كان احلق يف التقايض 
قائاًم حيل أحد اخلصوم حيل حمله من يمثله قانونًيا أو ورثته بناًء عىل طلبهم أو طلب أي خصم 

يف الدعوى« )3(.

ففي حالة قيام دعوى يف مواجهة من ويل القيام بعمل موقع بعقد، ومرض هذا املقاول، 
فإن  العكس من ذلك،  )املدعى عليه( وعىل  املقاول  بوفاة  ينقيض  أن  بد  التقايض ال  فحق 
حق التقايض قائاًم يف كافة الدعاوى األخرى ال تسقط الدعاوى بوفاة أحد طرفيها، فوفاة 

أحدهم حيل حمله)4(.

فيجب ان حيل من مثله قانوًنا الورثة ويتم ذلك بمطلب من اخلصوم أو ورثته، إن هذا 
ما ذهبت إليه املحكمة يف سابقة إبراهيم النيل ضد نفيسة مصطفى، وتوصلت إىل أن الوفاة 
سواء كان املدعي أو املدعى عليه ال يتوقف عليها سقوط الدعوى بل تستمر الدعوى بعد 
الوفاة وحيل حمل الطرف املتوىف من يمثله قانونًيا أو ورثته بناًءا عىل طلبهم، أو أي منهم يف 

الدعوى إذا كانت الدعوى املدنية رفضت قبل سقوط الدعوى اجلنائية.

د. يس عمر يوسف، قانون اإلجراءات اجلنائية السوداين 1991م معلًقا عليه، ص: 106-105.  1
عبد القادر عوده، الترشيع اجلنائي، )77-1(.  2

املادة )98( من اإلجراءات املدنية السوداين.  3
جملة األحكام القضائية لسنة 1987م، ص: 128.  4
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كاإلعدام  للمتهم  بالنسبة  العقوبات  توقيع  تنهي  عليه  املحكوم  وفاة  أن  سبق  ومما 
القانون  ومنطق  الرشيعة  مبادئ  من  ذلك  وأنه  كالسجن،  للحرية  السالبة  والعقوبات 
أما  إىل غريه.  متتد  مرتكبيها، وال  توقع غري  والعقوبات ال  تؤخذ غري جانيها،  فاجلرائم ال 
بالنسبة للتعويض فإن احلكم بالتعويض أو الغرامة يمكن أخذها من مال املتوىف إذا كان لديه 

مال وال جيوز انتقاهلا إىل غريه أيًضا.

فإن  اجلنائية  الدعوى  مع  رفعت  دام  ما  تسقط،  ال  املدنية  الدعوى  عىل  الوفاة  تأثري  أما 
سقوط الدعوى اجلنائية وذلك لعدم مقدرة تنفيذ العقوبة، ال يسقط الدعوى املدنية ألهنا 
استوفت رشوط االختصاص ولكن إذا رفعت الدعوى املدنية بعد سقوط الدعوى اجلنائية، 

فال يكون القايض اجلنائي خمتص بالفصل فيها ووجب عليه احلكم بعدم االختصاص.

املبحث الثالث

أساس املسؤولية يف دعوي التعويض عن الضرر

أوال: تعريف التعويض في االصطالح القانوني:

هو جزاء املسئولية أما أن يكون عيني »تنفيذ عيني«، وإما أن يكون تعويض بمقابل وهذا 
قد يكون تعويض نقدي أو غري نقدي )1( ويعرف ايًضا بانه هو جزاء املقابل نتيجة للرضر 

الواقع عىل الغري يوجب فاعله التعويض عن ذلك الرضر)2(.

ثانًيا: التمييز بني التعويض والعقوبة:

املدنية،  واملسئولية  اجلنائية  املسئولية  بني  التفرقة  يقتيض  والعقوبة  التعويض  بني  التمييز 
وذلك ألن املسئولية بصفة عامة قد تكون جنائية وقد تكون مدنية، واملسئولية املدنية بدورها 
قد تكون تعاقدية إذا كانت هنالك خمالفة للنصوص التعاقدية وقد تكون قانونية إذا كانت 

الطبعة األوىل 1996م، مطبعة جامعة  السوداين لسنة 1983م،  املدنية  املعامالت  قانون  الشيخ عمر،  1  أ/د حممد 
النيلني، ص: 140.

د/ سليامن مرقص، املسئولية املدنية يف تقنيات البالد العربية، 1971م، ص: 4  2
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هنالك خمالفة للنصوص القانونية، فاملسئولية املدنية القانونية تنقسم أيًضا مسئولية ناجتة من 
القانون املدين  العقوبات، وأخرى ناجتة عن خمالفة قاعدة عامة يف  القانون  خمالفة نصوص 

ويمكن أن تكون الفروق ما بني املسئولية اجلنائية واملسئولية املدنية عىل النحو التايل:

1/ تقوم املسئولية اجلنائية عىل أن هنالك رضر أصاب املجتمع أما املسئولية املدنية أن هنالك 
رضر أصاب الفرد ويرتتب عىل ذلك النتائج التالية:

أ/ جزاء املسئولية اجلنائية عقوبة بينام جزاء املسئولية املدنية تعويض.

ب/ الذي يطالب باجلزاء يف املسئولية اجلنائية هو النيابة العامة باعتبارها ممثل للمجتمع، 
أما الذي يطالب باملسئولية املدنية فاملرضور نفسه ألن اجلزاء حًقا له.

ج/ ال جيوز الصلح والتنازل يف املسئولية اجلنائية ألن احلق فيها عام للمجتمع، وجيوز 
التنازل والصلح يف املسئولية املدنية ألن التنازل فيها حٌق خاص.

د/ ملا كانت العقوبة يف املسئولية اجلنائية تنطوي عىل معنى اإليالم كان الواجب حرص 
اجلرائم والعقوبات فال عقوبة وال جريمة إال بنص، أما املسئولية املدنية فيرتتب عىل 

أي عمل غري مرشوع دون حاجة إىل نصوص تبني األعامل الغري مرشوعة عماًل.

2/ القصد يف املسئولية اجلنائية جيب أن يكون مظهر خارجي يصل إىل حد معني من اجلسامة، 
أن  جيب  اخلارجي  املظهر  جانب  وإىل  عليها  عقاب  ال  التحضريية  واألعامل  فالتصميم 
تكون اجلريمة اجلنائية عماًل يلحق الرضر باملجتمع، أما يف املسئولية املدنية فالقصد ال 
يشرتط فأكثر ما يكون اخلطأ مدين نتيجة إلمهال ال عمًدا سواء كان العمل غري مرشوع 
ما بني  تفرقة  أن يعوض كاماًل دون  الذي حيدث جيب  فإن الرضر  أو غري عمد،  عمًدا 
احلالتني وإن كان القضاء يميل مياًل طبيعًيا إىل زيادة التعويض يف الفعل العمد وإىل قياس 

التعويض يف جسامة اخلطأ يف الفعل الغري عمد )1(.

عبد الرازق السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد، ، ج 1، ص 742  1
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ثالًثا: اآلثار التي تترتب كون التعويض ليس عقوبة:

أ/ العربة يف تقدير التعويض بمبلغ الرضر ال بدرجة اخلطأ.

ب/ ال عربة بتقدير التعويض بغني أو فقري.

إىل  اللجوء  له  حيث  فاملرضور  مستمًرا  أو  متحًدا  الرضر  يسبب  الذي  الفعل  كان  إذا  ج/ 
القضاء طالًبا احلكم بإيقاف هذا الفعل أو اختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع الرضر الناشئ 
عنه، باعتبار أن التعويض يرجى به اإلصالح وإصالح الرضر يكون قبل كل يشء يمحو 

سببه متى كان ممكنًا )1(.

رابًعا: نوع التعويض الذي يختص به القاضي اجلنائي:

خيتص القايض اجلنائي بنظر الدعوى املدنية إذا كانت مرفوعة بشأن التعويض عن رضر 
شخيص، أي أصاب شخص املدعي املدين ويرجع ذلك إىل أن اختصاص القايض اجلنائي يف 
نظر الدعوى املدنية قد جاء استناًدا من القاعدة العامة، وهي أن املطالبة يف مثل هذه احلقوق 
تكون أمام قايض مدين، وبناًءا عليه ال خيتص القايض اجلنائي بالفصل يف دعوى التعويض 
عن رضر أصاب غري املدعي مهام كانت صلته، به ما مل يكن له حق متثيله قانونًيا 2)2(. وقد 
نصت املادة )153( من قانون اإلجراءات املدنية السوداين لسنة 1983م )يشمل التعويض 
الرضر األديب كل من تعدى عىل غريه يف حريته أو عرضه أو يف رشفه أو يف سمعته أو مركزه 

االجتامعي أو االعتبار املايل يوجب التعويض(.

خامًسا:شروط احلكم بالتعويض:

1/ التعويض املادي:

أ/ جيب أن يكون الرضر حمقق الوقوع، وهذا يعني أن يكون الرضر قد وقع فعاًل أو سيقع 
حتاًم، والرضر الذي وقع بالفعل هو الرضر املايل وهو رضر واجب التعويض كموت 
املصاب، أما الرضر الذي سيقع حتاًم فهو رضر املستقبل وهذا النوع من الرضر جيب 

أن يكون مؤكد الوقوع)3(.
)1( حممد أمحد عبدون، التعويض بني الرضر املادي واألديب، ص: 128.  1

)2( د، أدور غايل الذهبي، اختصاص القايض اجلنائي بالفصل يف الدعوى، ص: 61.  2
)1( د/ سليامن مرقس، املسئولية املدنية يف تقنيات البالد العربية، تاريخ الطبعة 1971م،، ص: 273  3
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يقدره  للمرضور  املايل  املقابل  هو  التعويض  عنه:  عوض  قد  الرضر  يكون  ال  أن  ب/ 
رضر،  إلصالح  التعويض  من  أكثر  عىل  املرضور  حيصل  أن  جيوز  ال  لذلك  بقدره، 
فإذا قام املسئول عن دفع الرضر بدفع ما عليه، فإنه ال يسأل عن تعويض آخر لنفس 
الرضر، وهذا ال يمنع من حصول املرضور عىل مبلغ التأمني عىل حياته مثاًل إذا كان 

مؤمتنًا عىل حياته، ألنه واجب بموجب عقًدا خاص ومقابل ملا دفعه من اقتصاد )1(.

ج/ أن يكون الرضر إخالل بمصلحة املرضور، إذا كان طلب التعويض هو من املرضور 
إثبات ما أصابه شخصًيا من أرضار، كاملعتدي عىل غريه مسبًبا اجلرح  فيجب عليه 
واإلصابة إىل اآلخرين، من شأنه أن يقلل من مقدرهتم عىل الكسب ويكبدهم نفقات  

العالج وغري ذلك من األرضار الشخصية.

د/ أن يكون الرضر مبارش: ال يكفي أن الرضر حمقًقا سوى كان رضًرا حالًيا أو مستقباًل، 
بل جيب أن تكون النتيجة مبارشة عن فعل غري مرشوع، فإذا صدمت عربة شخًصا 
كان سائًرا يف الطريق لتوقيع عقد بيع رسمي صادر منه، فإن صاحب العربة ال يسأل 
بينام يسأل عام يلحقهم من أرضار بسبب  العقار  الناشئ من نزول سعر  عن الرضر 
وفاته كام ال جيوز للمشرتي أن يطالب صاحب السيارة بتعويضه بسبب ما فاته من 

كسب بسبب وفاة البائع وعدم حتقيق الصفقة)2(.

2/ التعويض األديب:

أنه  فيام سبق من رشوط ولكنه خيتلف عنه يف  التعويض األديب مع الرضر األديب  يتفق 
يكون  أن  أي  غريه،  تتعدى  وال  التعويض  دعوة  برفع  الفرد  أصابه  الذي  الشخص  يكون 

الرضر شخص)3(.

مما سبق يتضح يل أن يكون الرضر شخيص وذلك لتعلق األرضار الشخصية بموضوع 
الدعوى اجلنائية وذلك لرسعة البث يف احلكم أن يستفيد منها املدعي املدين.

)2( حسني عامر وآخر، رشح القانون املدين اجلديد، ص: 530.  1
)1( د/ عبد السالم ذهني بك، االلتزامات، طبعة القاهرة، 1924م،، ص: 730   2

)2( د/ عوض أمحد إدريس، العقوبة والتعويض يف الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة، ص: 502.  3
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احلكم بالتعويض

تنص املادة »204« الفقرة األوىل من قانون اإلجراءات اجلنائي السوداين لسنة 1991م 
عىل النحو التايل، دون إخالل بأحكام الدية تراعي املحكمة اآليت:

أ/ ال جيوز للمرضور أقامة دعوى مدنية بالتعويض عن رضر مرتتب عىل جريمته، املطالبة 
بالتعويض عن ذلك الرضر أمام املحكمة، ما مل يتنازل عن تلك الدعوى اجلنائية باحلكم 
بالتعويض، أن يتنازل عن إقامة الدعوى املدنية للمطالبة بالتعويض عن نفس الرضر الذي 
تفصل املحكمة اجلنائية بالتعويض عنه، فإذا كانت الدعوتني اجلنائية واملدنية مرفوعة يف 
وقت واحد وال بد أن يتنازل عن الدعوى املدنية كرشط مسبق، أو لرشط لالستمرارية 
يف احلكم بالتعويض أمام املحكمة اجلنائية هذا ما ذهب إليه املرشع السوداين 1)3(. أما 
املرشع املرصي فقد ترك حق االختيار للمدعي دون إلزامه برتك الدعوى املدنية، وذلك 
قبل الفصل يف الدعوى املدنية، فإذا قىض القايض اجلنائي يف الدعوى املدنية فال جيوز له 
أن يرفع دعوى أخرى عن الطريق املدين، وهذا ما نص عليه املرشع املرصي يف قانون 
العنارص  وحده  هي  ذلك  يف  والضابط   ،»214« قانون  يف  املرصي  اجلنائي  اإلجراءات 

ووحدة املوضوع ووحده السبب ووحده أطرافها)2(.

طريقة التعويض:

يكون طريقة التعويض. 

1/ تبًعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسًطا أو أن يكون إيراًدا شهرًيا، وجيوز يف 
هذه احلالتني إلزام املدين أن يقدم تأمني، ويقدر التعويض بالنقد، عىل أن جيوز للقايض 
تبًعا للظروف وبناًءا عىل طلب املرضور أن يأمر بإعادة احلال إىل ما كان عليه، أو أن حيكم 

بأداء أمر معني متصل بعمل مرشوع وذلك عىل سبيل التعويض)3(.

د/ ياسني عمر يوسف، قانون اإلجراءات اجلنائي السوداين 1991م معلًقا عليه، ص: 339.  1
حممود نجيب حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائي املرصي، ص: 518.  2

3    عبد الرازق السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد، ج1، ص965
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تقدير التعويض:

1/ يقاس التعويض بمقدار اخلسارة التي حلقت باملرضور وما فاته من كسب، يشرتط 
أن يكون نتيجة طبيعية بفعل ضار ]املادة )125([، بحيث ذكر سابًقا أن الرضر يعترب نتيجة 
املحكمة  تراعي  وعادة  معقول،  جهد  ببذل  بتجنبه  املقدرة  استطاعته  يف  يكن  مل  إذ  طبيعية 
الظروف واملالبسات أو نقصاهنا، ذلك أن زيادة يف ذات الرضر التي يرجع أصلها إىل اخلطأ 
أو النقص فيه أين ما كان سببه غري منطقي للصلة به، أما التغري يف قيمة الرضر فليس تغرًيا 
يف الرضر ذاته وإن كان املسئول ملزًما جيرب الرضر كاماًل، فإن التعويض ال يكون كافًيا جلربه 
إذ مل يراع يف تقديره قيمة الرضر عىل احلكم، ومن ثم كان ال وجه للقول بأن تغيري القيمة ال 
يمت إىل اخلطأ بصلة، كام ال وجه للقول بأن املرضور ملزم للعمل عىل إصالح الرضر، فإذا 
ينتظر  الواقع عىل املسئول وحده، وعىل املرضور أن  هو هتاون فعليه االلتزام بجرب الرضر 
حتى يويف املسئول التزامه، أما تفويت الفرصة إذا كانت الفرصة أمر حمتمل، يبدو أن تفويتها 
أمر حمقق من ثم تتوافر هبا معنى الرضر، وهبذا تقيض بأن من املقرر بالقضاء احلكمة يف هذه 
إذا أنه إذا كانت الفرصة أمر حمتماًل، فإن تفويتها أمر حمقق وال يمنع القانون أن حيسب يف 
الكسب الفائت ما كان املرضور يأمن احلصول عليه من كسب، هلذا األصل أسباب مقبولة، 
وكان احلكم املطعون فيه قد ذهب إىل وصف تفويت الفرصة عىل الطاعنني يف رعاية ابنهام يف 
شيخوختهام، بأهنا احتامل خلط بذلك بني الرعاية املرجوة من االبن ألبوه فهو أمر احتاميل، 
الطاعن  الثابت يف األوراق أن  الرعاية وهو أمر حمقق، ملا كان  وبني تفويت األمل يف هذه 
األول قد بلغ سن الشيخوخة وأنه أحيل إىل املعاش قبل فوات مخسة أشهر عىل فقد ابنه، كان 
طالًبا يف الثانوية العامة وبلغ من العمر ثامنية عرش عاًما، األمر الذي حيث األمل عند أبويه 
يف أن ستظل برعاية وإذا افتقداه قد فاتت فرصتهام بضياع أملهام، فإن احلكم املطعون فيه إذا 

استبعد هذا العنرص عند تقدير التعويض يكون قد خالف القانون)1(.

مما سبق يتضح يل أن قانون اإلجراءات اجلنائية السوداين لسنة 1991م مل يتناول التعويض 
القضاء  باختصاص  وذلك  االجتامعي  الرضر  أي  العام،  بالنظام  يتعلق  الذي  الرضر  عن 

املستشار محد أمحد عبدون، التعويض بني الرضر املادي واألديب، ص: 129-30  1
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اجلنائي ألمهيتها وتعليقها باملصلحة العامة، فأرى أن يكون القايض اجلنائي خمتص بالرضر 
قانون اإلجراءات يف  العام، وأن يوضح ذلك يف  بالنظام  املتعلق  أو  املجتمع  الذي يصيب 

مواد مفصلة لذلك.

عالقة السببية ما بني التعويض والضرر

اوالً:رضر ناشئ مبارش عن اجلريمة

الرضر  يكون  أن  التعويض،  دعوى  يف  بالفصل  اجلنائي  القايض  الختصايص  يشرتط 
القانونيني  الرشاح  بعض  عليه  ويطلق  جريمة،  من  مبارشه  ناشئ  عنه  للتعويض  املطلوب 
اسم الرضر اجلنائي بمعنى أن يكون للرضر طبيعة جنائية تربر اختصايص القضاء اجلنائي 
بالفصل يف طلب بالتعويض عنه ، اما الرضر الناشئ بمناسبه اجلريمة، ولو كان متصال هبا 

اتصاالً وثيًقا فال خيتص القضاء اجلنائي بنظر دعوى التعويض عنه)1(.

عالقة السببية  بني الضرر واجلرمية:

عالقة السببية هي الصلة التي تربط مابني الفعل والنتيجة وتثبت ارتكاب الفعل الذي 
أدي ايل حدوث النتيجة ولألمهية القانونية لعالقة السببية أهنا ترتبط مابني عنرصي الركن 
املادي اي تربط بني النشاط اإلجرامي والنتيجة وهي بذلك تساهم يف حتديد نطاق املسؤولية 

اجلنائية باستبعادها حيث ال تربط النتيجة بالفعل ارتباطا سببًيا.

اذا كانت  الفعل تنحرص عىل الرشوع  السببية فان مسؤولية مرتكب  انتفت عالقة  وإذا 
اجلريمة عمديه، اما اذا كانت غري عمديه فال مسؤولية عنها، إذ ال رشوع يف اجلرائم الغري 
عمديه وعيل هذا النحو كانت عالقة السببية  عنرصا يف الركن املادي ورشط لقيام املسؤولية 
السببية بني الرضر واجلريمة فال  اجلنائي يف بحثه لعالقة   القايض  فان  اجلنائية)2(.  لذلك  
جيب عليه ان يراعي القواعد اخلاصة ببحث عالقة السببية اجلنائية فهذه االخريه ال يلزم ان 
تتوافر فيها صفه مبارشه وإنام  يكتفي فيها بان ال يكون هنالك عامال أخر تدخل بني السلوك 

حممود نجيب حسني، رشح قانون االجراءات اجلنائي املرصي، 1985م،، ص290  1
كتور يس عمر يوسف، النظريه العامه للقانون اجلنائي السوداين، 1991م،، ص 85  2
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والنتيجة بذلك ال تكون املحاكم اجلنائية خمتصة بالفصل يف الدعاوي عن التعويض الذي مل 
ينشأ مبارشه ومثال لذلك:

وان  هنا  إتالف  فال  سيارتني  لتصادم  خطا  قتل  جلريمة  نتيجة  إتالف  عن  التعويض  أ- 
استجوب التعويض املدين نتيجة خلطأ السائق إال انه مل ينشا عن جريمة القتل اخلطأ وإنام 

ينشأ عن تصادم.

ب- كذلك ال جيوز للمحكمة اجلنائية أن تقيض بالتعويض عن األرضار الناشئة بناءا عيل  
عالقة بني املدعي املدين واملجني عيل ه يف اجلريمة التي حتققت بمناسبة ارتكاب اجلريمة 
ومثال لذلك ما تطلبه احلكومة من مصاريف العالج التي أنفقتها عيل موظفيها بسبب 

اجلريمة)1(.  

معيار الضرر الناشئ عن جرمية:

هنالك خالف حول الرضر الذي خيتص  به القايض اجلنائي:

الناشئتان عن سبب واحد،إذ أن  التقليديني أن الدعوتني اجلنائية واملدنية    )أ( ذهب رأي 
سببهام ال يعدوا أن يكون الواقعة املادية املكونة للجريمة أو هو الفعل اإلجرامي والرضر 
الذي خيتص  املدنية  فالدعوي  وبالتايل  املرضور،  أصاب  الذي  التعويض  يوجب  الذي 

القضاء اجلنائي بالفصل هي سببها نفس سبب الدعوي اجلنائية.

)ب( يرفض الفقه احلديث أن يكون اختصاص القايض  اجلنائي بالفصل يف الدعوى املدنية 
أن يكون سبب الدعوي واحد فسبب الدعوة املدنية هو الرضر الذي يوجب تعويضه 
طبقا للامدة »167« من قانون اإلجراءات املدنية  السوداين ’ واملادة »163« من القانون 
املدين املرصي أما سبب الدعوي اجلنائية فهو خمالف لقانون العقوبات فاجلريمة ليست 
هي سبب الدعوي املدنية بالتعويض اذ توجب جرائم ال ينشأ عنها أي حق يف التعويض 
كجريمة حيازة السالح بدون ترخيص وجريمة الترشد وجريمة االتفاق اجلنائي وهناك 

دكتور ادور غاىل الذهبي، اختصاص القايض اجلنائي بالفصل يف الدعوى املدنية، مرجع سابق، ص97  1
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جرائم أخري ال ينشأ )1(،  حق يف التعويض يف بعض األحيان وتنشأ عن هذا احلق يف 
اجلنائية  الدعوتني  ان  القول  وخالصة  الرضر)2(.  وهو  يسببه  توافر  عن  أخري  أحيان 
واملدنية ختتلفان من حيث سبب كل منهام ولذلك فليس صحيحا ما يقال من أن القضاء 
اجلنائي خيتص بالفصل يف الدعوي املدنية التي يكون سببها هو نفس الدعوي اجلنائية.

الصحيح هو أن املحكمة اجلنائية ختتص بالفصل يف الدعوي املدنية اذا كان الرضر نتيجة 
مبارشه لتنفيذ اجلريمة او وقوعها )3(. 

العادي  للمجري  وفقا  متصلة  السببية  تتوفر عالقة  تتحقق عندما  املبارشة  النتيجة  هذه 
هو  الرضر  يكون  عندما   أخر  تعبري  أو  عنه  الناشئ  والرضر  اإلجرامي  الفعل  بني  لألمور 
احللقة األويل يف تسلسل النتائج املرتتبة عن اجلريمة أما إذا انتهت هذه الصلة املبارشة بني 
الفعل اإلجرامي للرضر انتهي بالتايل  اختصاص القضاء اجلنائي بالفصل يف الدعوة املدنية.

وقد عربت حمكمة النقض عن هذا املعني بقوهلا وحيث أن األصل يف توزيع االختصاص 
الشارع عن هذا  اجلنائية ومل خيرج  الدعاوي  اجلنائية  املدنية واملحاكم  املحاكم  تنظر  ان  هو 
األصل إال بقدر ما خيول املحاكم اجلنائية من حق نظر دعاوي التعويض عن األرضار الناشئة 
عن اجلرائم املرفوعة إليها باعتبار أن ذلك متفرع من إقامة الدعوي أمامها عيل متهمني معينني 
بجرائم معينة لوقائع معينة منسوب إليهم بالذات قد قام عليها طلب املحاكم اجلنائية وطلب 
التعويض معا إًذا فال اختصاص للمحكمة اجلنائية بنظر دعوي التعويض عن وقائع مل ترفع 
هبا الدعوي اجلنائية وقد عربت املحكمة بقوهلا ينبغي أن يكون التعويض املدين للمدعي به 
أمام املحكمة اجلنائية مرتتبا عن واقعة جنائية مطروحة أمام املحكمة مبارشة حيث تنتفي 
السببية مبارشة بني اجلريمة والرضر فان االختصاص بالفصل يف دعوي التعويض ختتص 

به املحاكم املدنية )4(..

دكتور مامون، سالمة االجراءات اجلنائية يف الترشيع املرصي، ص300-299،  1
رؤوف عبيدد ن املشكالت العملية اهلامة يف االجراءات اجلنائية، الطبعة الثالثه تاريخ الطبعة 1980م، ج1، ص100  2

مي صادق، الدعوى املدنيه امام املحام اجلنائية سنة 1962، ص146  3
4  فوزيه عبد الستار، االدعاء املبارش يف االجراءات اجلنائية ، 1977م، ص100
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اما املرشع السوداين فقد اخذ االختصاص بنظر يف دعوي التعويض جيب ان يكون هناك 
عالقة السببية ما بني  الرضر والنتيجة وهذا ما ارستة سابقة حكومة السودان ضد حممود 
االمني برهان يف حيث ذهبت املحكمة جيب ان تتوفر عالقة السببية بني الفعل والرضر)1(
استثناًء من رشط السببية أملبارشه بني اجلريمة والرضر وقد نص عيل ذلك قانون اإلجراءات 

اجلنائية املرصي يف املادة 267 وهي: 

- املتهم ان يطالب املدعي باحلقوق املدنية أمام املحكمة اجلنائية بتعويض الرضر الذي حلقه 
بسبب رفع الدعوي املدنية أمام املحكمة اجلنائية بتعويض الرضر بحقه الذي حلقه بسبب 

رفع الدعوي املدنية عليه اذا كان لذلك وجه)2(.

-  فالرضر الذي يصيب املتهم يف هذه احلالة ليس ناشئا عن جريمة وإنام من فعل املدعي 
عليه باحلقوق املدنية ومع ذلك اجاز املرشع املرصي للمتهم ان يطالب للحقوق املدنية 

امام املحكمة اجلنائية بتعويض الرضر الذي اصابه بسبب رفع الدعوي عليه.

- وحق املتهم يف املطالبة بالتعويض يعترب من الوسائل الفعالة ملنع االنتفاء يف رفع الدعوى 
املبارشة فاملدعي  باحلقوق املدنية يتعرض اذا رفع دعواه بدون تردد أو تبرص اي توجية 

دعوي التعويض ضده بل انه يتعرض إيل البالغ الكاذب إذا كان سئ النية)3(.

- مل ينص املرشع السوداين يف قانون اإلجراءات اجلنائية السوداين عيل حق خاص يف تعويض 
املتهم اذا ترضر املدعي عن ذلك اإلجراءات رفع الدعوي املدنية ضده ولكنه وضع هذه 
املادة عيل ذلك يف املادة »204« من قانون اإلجراءات اجلنائية السوداين سنة 1991م )4(.

يكون  ان  املدنية  الدعوة  يف  بالفصل  اجلنائي  القايض  اختصاص  ان  يتضح  سبق  ومما    
هناك عالقة سببه مابني الرضر واجلريمة والذي اخذ به املرشع السوداين واملرصي وذلك 
خالف الرأي التقليدي وذلك الن السبب اجلريمة خيتلف عن عالقة مابني الرضر واجلريمة 

)2( جملة االحكام القضائية السودانية ينة 1978م، ص1451  1
)3(  املاده 267 من االجراءات اجلنائيه للقانون املرصي   2

)4(  جندي عبد املطلب ن املوسوعة اجلنائيه سنة 1991م، ص48  3
)1(  املاده ]204[ من قانون االجراءات اجلنائيه سنة 1991م.  4
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انتفت ويكون  الذي قد يكون أسباب اجلريمة واحدة ولكن قد يكون العالقة مبارشه قد 
اختصاص القايض اجلنائي بالفصل فيها قد انتفي وبترشط. 

اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم األنبياء 
واملرسلني وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد أن انتهينا بعون اهلل وتوفيقه من أعداد هذه البحث 

وقد توصلت إىل بعض النتائج والتوصيات نذكرها كام ييل:

أواًل: النتائج: 

مادة  بالتعويض حيث بني ذلك يف  اجلنائية  املحكمة  السوداين عيل سلطة  1/ نص املرشع 
واحدة هي )204( من قانون اإلجراءات اجلنائية لسنة 1991م وترك بقية اآلثار التي 

ترتتب عليها للقواعد العامة. 

الرضر  يكون  أن  التعويض،  دعوى  يف  بالفصل  اجلنائي  القايض  الختصايص  يشرتط   /2
املطلوب للتعويض عنه ناشئ مبارشه من جريمة. 

3/ سلطة املحكمة اجلنائية سلطة استثنائية. 

التقايض كذلك  الوقت واملال وختفيض رسوم  السلطة توفري  5/ ان اهلدف من منح تلك 
االستفادة من توافر البينة وعدم تكرارها. 

6/تضارب أعامل املحاكم يف حالة احلكم بالرباءة 

ثانًيا: التوصيات: 

1 - اويص املرشع بان ينص عيل وضع قيود ورشوط ملنع املدعي بموجبها من الرجوع عن 
الطريق املدين ايل القضاء اجلنائي. 

2 - النص عيل عدم نظر الدعوي املدنية التبعية امام املحكمة اجلنائية يف حالة احلكم بالرباءة 
اذا كان سببه عدم جتريم الفعل. 
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أن  أوىل  فكان  للمحكمة  تقديره  سلطة  تركه  وإنام  التعويض  مقدار  املرشع  يوضح  مل   -  3
يتدخل املرشع يف جعل ضوابط احلكم بالتعويض. 

4 - عدم التوسع يف السلطات االستثنائية املمنوحة للمحكمة اجلنائية واي فعل ضار ليس 
له صلة باجلريمة من حيث املوضوع والزمن حيال للمحكمة املدنية.

أهم املصادر واملراجع

1/ابراهيم انيس املعجم الوسيط – الطبعة الثانية – دار املعارف.

2/ ابن منظور لسان العرب – مطبعة دار املعارف، 1970. 

3/ القايض أمحد ابوزيد: قانون األاثبات معلق عليه / جامعة أمدرمان االسالمية 1993م

4/األمام أمحد بن حنبل ومسند األمام بن حممد دار احلديث القاهرة 1995م.

5/ فريوز آبادي » القاموس املحيط » – دار اجليل للطباعة والنرش.

5/ د. امحد راشد: القانون اجلنائي االسالمي دراسة االحكام والنظم االسالمية..

6/ امحد عبدالعزيز األلفي: رشح قانون العقوبات الليبي- مكتبة مرص احلديثة للطباعة والنرش.

7/ امحد فتحي رسور: الوسيط يف رشح قانون العقوبات – الطبعة السابعة- 1979 م.

القاهرة. 8/ امحد فتحي الصاوي: الوسيط يف رشح قانون املرافعات – مكان اإلصدار 

9/ د. امحد حمي الدين عوض القانون اجلنائي واجرائه يف الترشيع املرصي والسوداين – املطبعة العاملية 1994م 

10/ د. ادور غايل الذهبي: اختصاص القايض اجلنائي بالنظر يف الدعوى املدنية – دار النهضة -1983م.

11/ د/ بخاري اجلعيل: قانون االثبات معلق عليه – مطبعة جامعة النيلني – الطبعة الثالثة 1996م.

12/د. بدرية عبد املنعم حسونة قايض املحكمة العليا – رشح قانون االثبات السوداين سنة 1993م.

13/ بطرس البستاين: حميط املحيط / مؤسسة جواد للطباعة -1983م – لبنان.

الشخصية وفًقا  املدنية واجلنائية ومساند األحوال  الدعاوى  االثبات يف  الرس حممد حامد:  أحكام  تاج  د.   /14
لقانون االثبات 1993م – مطبعة النيلني – ط4 -2010م.
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15/ د. تاج الرس حممد حامد: حدود السلطة املدنية للمحكمة اجلنائية دار النهضة 2008 م.

16/ سليامن مرقص: املسؤولية املدنية يف تطبيقات البالد العربية.

17/ جربان مسعود، املعجم الرائد، دار العلم، الطبعة السابعة، 1992، ج1

18/ د. حيدر أمحد دفع اهلل: قانون اإلجراءات املدنية السوداين بني التحليل و التطبيق.

19/ األستاذ ذكي مصطفى: القانون املدين السوداين تارخيه و خصائصه، القاهرة 1968 مطبعة النهضة.

20/ د. رؤوف عبيد- املشكالت العملية العامة يف االجراءات اجلنائية – الطبعة الثالثة -1980م

21/ حسن صادق املرصفاوي: الدعوى املدنية امام املحكمة اجلنائية – دار النهضة -1964م

22/ عبد الرازق السنهوري: رشح القانون املدين اجلديد

23/ عبد القادر عودة: الترشيع اجلنائي، مؤسسة الرسالة الطريقة الثانية عرش 1993 م.

24/ عديل عبد الباقي رشح قانون اإلجراءات اجلنائي املرصي الطريقة األوىل 1977 م.

25/ د. عبد اهلل الفاضل  رشح قانون االجراءات اجلنائية لسنة 1991

26/ عبد املنعم فرج – رشح قانون األثبات يف املواد املدنية.

27/ د.عبدالرازق السنهورى الوسيط يف رشح القانون املدين، دار احياء الرتاث العريب، بريوت، مصادر االلتزام، ج1. 

28/ القايض عوض حسن النور: رشح القانون اجلنائي السوداين – اخلرطوم -1992م.

29/ عيل ذكي عرايب املبادئي األساسية لإلجراءت اجلنائية املرصية دار الفكر بالقاهرة 1983 م.

30/ االستاذة / فوزية عبد الستار: رشح قانون االجراءات اجلنائية املرصي -1977م.

 – مقارنة  دراسة  السودان  االثبات يف  31/ كرستنا فاسني: تعريب هنري رياض وعبد العزيز صفوت – أحكام 
دارل اجليد - بريوت لبنان.

32/ د. حممد حمي الدين عوض القانون اجلنائي مبادئه االنسانية ونظرياته العامة.

33/ د. حممود مصطفى سالمة رشح قانون اإلجراءات اجلنائي املرصي الطريقة احلادية عرش 1986 م.
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34/ د. حممد الشيخ عمر: رشح قانون املعامالت املدنية السوداين 1983 م الطريقة األوىل 1996 م.

35/ د. حممد عبده غريب: الدعوة املدنية الناشئة عن جريمة دار النهضة العربية 1995 م.

36/ د. مصطفى كامل – رشح قانون العقوبات- القسم العام- مكتبة املعارف 1947 م.

37/ حممد كامل حرس و آخر: رشح القانون املدين اجلديد 1997 م.

38/ حممد كامل حرس و آخر: رشح القانون املدين اجلديد 1997 م.

39/ حممد عبداخلالق: قانون املرافعات املرصي يف السودان- املطبعة  الفنية احلديثة - 1976 م- ص 30.

40/ د. يس عمر يوسف رشح القانون اجلنائي لسنة 1991م – مطبعة دار اهلالل -1996م 

القوانني السودانية:

1/ قانون اإلجراءات اجلنائية 1991 م.

2/ قانون اإلجراءات املدنية 1984 م.

3/ قانون اإلثبات 1993 م.

اجملالت القضائية: 

1/ جملة األحكام القضائية السودانية 91/ 93/ 94 حتى 1998م.

2/ جملة األحكام القضائية املرصية من 1959 حتى 1980 م.
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السياسات النقدية واملالية وآليات تصحيح االختالالت االقتصادية الكلية
إعداد/ احمد صالح محمد الغامن   

باحث ماجستري  بكلية التجارة - 

جامعة دمنهور- ختصص اقتصاد

متهيد:

والتي  اإلقتصادي،  النظام  ميزات  من  هي  والركود  والنمو  والتقلبات  األزمات  إن 
يصعب التنبؤ هبا وال يمكن التخلص منها وما تسعى احلكومات إليه دائاًمهو التخفيف من 
مل  جديدة  مشكالت  ظهور  يف  سبًبا  وكانت  أقتصادية  صدمات  عدة  العامل  وشهد  وطئتها، 
تكون معروفة من قبل كالبطالة والتضخم والركود والعجز املوازين وأختالالت ميزان غري 
أن التطورات املتسارعة احلاصلة عىل مستوى األقتصاد العاملي املرتبطة أساًسا باإلبتكارات 
التكنولوجية احلديثة املوظفة يف املجال املايل بشكل مفرط أدت إىل ظهور مشكال أقتصادية 
من نوع آخر وذات آثار وخيمة عىل االقتصاد املحيل وانتشار الواسع عىل املستوى الدويل 
التشابك والرتابط ما بني أقتصاديات الدول املحتلفة عرب قنوات مؤسسات القطاع  نتيجة 
املايل واألسواق املالية، وهذه الظواهر تعد حالة مرضية تشكو منها معظم اإلقتصاديات يف 
العامل املتقدم والنامي عىل حد سواء وتتضارب النظريات املفرسة هلذه اإلختالالت التي تفرز 
بدورها تضارًبا يف السياسات التي تنشط للقضاء عليها واحتوائها أو احلد من تفاقمها، وتعد 
التي  الكلية  اإلقتصادية  السياسات  أهم عنارص  إحدى  واملالية  النقدية  السياسات  من  كل 
يمكن استخدامها للتخفيف من هذه الظواهر السلبية وحماولة اخلروج منها بأقل األرضار 
املمكنة، وأعادة اإلقتصاد إىل حالته الطبيعية وهذا ما سوف نحاول دراسته من خالل هذه 

الدراسة وذلك من خالل املباحث اآلتية: 

املبحث األول: السياسات النقدية واملالية واستهداف التضخم 

املبحث الثاين: السياسات النقدية واملالية وطرق متويل العجز املوازين 
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املبحث الثالث: السياسات النقدية واملالية وتصحيح اختالفات ميزان املدفوعات 

املبحث الرابع: السياسات النقدية واملالية والتخفيف من األزمات املالية واملرصفة 

املبحث األول:

السياسات النقدية واملالية واستهداف التضخم

من األختالالت الوظيفية التي تطبع احلياه اإلقتصادية احلديثة يظهر التضخم كظاهرة 
اقصادية ومالية وايًضا كظاهرة اجتامعية ملا خيلفه من نتائج سلبية عىل خمتلف جوانب احلياه.
إن إعطاء تعرف دقيق للتضخم صعب إذ ليس لكلمة تضخم منى واحًدا أو مفهوما حمدًدا 
وبالتايل  فيه،  حل  الذي  والزمن  منه  املقصود  باختالف  وهذا  اإلقتصاد  علامء  مجيع  لدى 
فهنالك تعاريف عديدة للتضخم كام أن هناك أنواع خمتلفة هلذه الظاهرة كام أن هناك أسباب 

تقف وراء ظهور التضخم بمختلف أنواعه.

املطلب األول: ما هو التضخم 

حد  عىل  والنامية  املتقدمة  لإلقتصاديات  مالزمة  اقتصادية  ظاهرة  التضخم  يعد 
سواء،وتتعدد التعاريف املقدمة هلذه الظاهرة من وجهة نظر املدارس االقتصادية املختلفة،كام 

أن للتضخم العديد من األنواع وحسب معايري خمتلفة وتقف وراء أسباب متعددة 

1- مفهوم التضخم: ختتلف التعاريف اخلاصة بالتضخم باختالف أسبابه كونه ظاهرة 
ديناميكية متعددة األبعاد، وقد كان من نتيجة هذا االختالف يف املقصود بكلمة التضخم 

اختالف تعاريفه.

فحسب النظرية الكمية ) يعترب حالة التضخم عن كل زيادة يف كمية النقود املتداولة مما 
يؤدي إىل زيادة املستوى العام لألسعار ( أما التعريف املبني عىل نظرية اإلنفاق والدخل فهو 
حيدد معنى التضخم بأنه )الزيادة يف معدل اإلنفاق والدخل،فازدياد اإلنفاق النقدي ومن 

ثم الدخل النقدي يسبب ارتفاع األسعار مع بقاء كمية السلع و اخلدمات يف حالة ثبات (
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بنسبة  النقود  كمية  زيادة  الناتج عن  العام لألسعار  املستوى  األرتفاع يف  )التضخم هو 
اكرب من الزيادة يف كمية السلع واخلدمات، أو هو األجتاه املستمر واملؤكد للمستوى العام 
لالسعار إىل األرتفاع سواء بسبب الزيادة يف كمية النقود أو األختالل يف التوازن بني التيار 

النقدي والتيار احلقيقي (.

وبالتايل يمكن أن نستنتج أن التضخم يعرب عن االرتفاع املستمر وامللموس يف املستوى 
العام لالسعار، وهذا يعني أنه ليس اإلرتفاع يف مستوى األسعار لبعض السلع  واخلدمات 
يف وقت معني مع انخفاض أسعار أخرى يعترب تضخاًم، كامن أن اإلرتفاع املفاجئ لألسعار 
يف وقت واحد ال يعد تضخاًم حيث من املمكن أن تعود األسعار إىل وضعها الطبيعي بعد 
زوال أسباب هذا االرتفاع إن كل التعاريف املقدمة لظاهرة التضخم تشري إىل أحد النتائج 
البارزة التي يشعر هبا أفراد املجتمع هي أرتفاع األسعار،وبواسطة هذه األخرية يتم قياس 
معدل التضخم يف البد عن طريق ما يعرف باألرقام القياسية التي تعرب متوسطات متقاربة 
بالوحدات  عنها  معرب  السلع  أسعار  أساس  عىل  وحتسب  األسعار  ملستوى  ونسبية  زمنية 

النقدية وذلك ألجل قياس الشائية لألفراد أو املرشوعات املختلفة.

 2- أنواع التضخم: هناك العديد من أنواع التضخم تقسم حسب معيري خمتلفة،فمن حيث 
إرشاف الدولة عىل األسعار نجد التضخم املفتوح املكبوت، ومن حيث حدته نجد التضخم 
عكس  يكون  الذي  الزاحف  والتضخم  رسيع  بشكل  ينطلق  وهوالذي  املفرط  أو  اجلامح 
التضخم من حيث العالقات  أنه يسري ببطء خالل فرتة طويلة،أما تقسم  النوع األول أي 
اإلقتصادية،فهنالك التضخم املستورد واملرتبط بارتفاع األسعار نتيجة اسباب التضخم املايل 
إىل داخل البلد املعني من خالل الواردات والتضخم املصدر هو الناتج عن أرتفاع األسعار 
بسس احتياطات البنوك املركزية النقدية، أما من حيث حجم الضغط التضخمي فنجد أهم 
أنواع التضخم املتمثلة يف التضخم جذب الطلب وهي احلالة التي ترتفع فيها األسعار نتيجة 
وجود فائض يف حجم الطلب الكيل عىل السلع واخلدمات األقتصادية عن العرض احلقيقي 
منها أما تضخم دفع النفقة هو الذي ينشأعندما تستمر أسعار السلع االستهالكية والصناعية 

يف اإلرتفاع نتيجة ارتفاع نفقات اإلنتاج وخاصة أسعار عنارص اإلنتاج واألجور.
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عن  الكيل  الطلب  بأرتفاع  التوازن  يف  اخللل  عن  التضخم  يعرب  التضخم:  3-أسباب 
إرجاع  الكامل،ويمكن  التشغيل  مستوى  عن  الكيل  العرض  بانخفاض  أو  الكيل  العرض 
العوامل  إىل  أو  اإلرتفاع  إىل  الكيل  بالطلب  الدافعة  العوامل  إىل  التضخم  حدوث  أسباب 

الدافعة بالعرض الكيل  إىل اإلنخفاض.

املطلب الثاني:معايير قياس الفجوات التضخمية: 

نظًرا العتبار األرقام مؤرشات تعكس التطورات التي تطرأعىل املستوى العام لألسعار 
دون التعرض لألسباب التي تقف وراء حدوث تلك اإلرتفاعات فإن من الرضورة االعتامد 
املستويات األسعار وتتمثل  التغريات يف  أسباب  التي تكمن من حتديد  املعايري  عىل بعض 

معايري قياس الفجوة التضخمية يف: 

1-معيار معامل االستقرار النقندي: يعرب هذا املعيار عن أفكار النظرية الكمية احلديثة 
لقياس الفجوة التضخمية والتي ربط فيها اإلقتصاد فريدمان التضخم باختالل العالقة بني 
الزيادة يف كمية النقود والزيادة يف الناتج القومي احلقيقي، حيث يرى فريدمان بأن الزيادة 
يدفع  طلب  فائض  تولد  احلقيقي  القومي  الناتج  يف  الزيادة  من  أكرب  بنسبة  النقود  كمية  يف 
باألسعار نحو األرتفاع،ويتحقق ذلك من خالل الزيادة يف حجم الطلب الكيل عىل السلع 
واخلدمات يف األقتصاد بنسبة تفوق الزيادة يف الكمية السلع واخلدمات املعروضة والذي 
يعد نتيجة الختالل التوازن بني تيار اإلنفاق النقدي والتيار السلعي، ويتم حساب معامل 

اإلستقرار النقدي من خالل املعادلة اآليت:

حيث أن: ) M ( متثل التغري يف كمية النقود،  ) M ( ومتثل كمية النقود،  ) Y   ( متثل 
التغري يف الناتج القومي احلقيقي، ) Y ( ومتثل الناتج القومي احلقيقي، و وفًقا هلذه املعادلة 

نكون أمام ثالث حاالت: 
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-إذا كان: )O < B( وهذا يعني أن وجود ضغوط تضخمية يتفاوت تأثريها يف اإلقتصاد كلام 
زادت قيمة املعامل أو اقرتب من الواحد الصحيح بحيث تزيد حدة الضغوط التضخمية 

كلام زاد الواحد الصحيح، 

فهذا يعني أن األسعار تتيجة نحو األنخفاض، وبالتايل وجود نقص   )O > B(أذا كان -
القوة الرشائية بالسلع واخلدمات.

استقرار  بالتايل  النقدي  التوازن  يدل عىل وجود حالة من  فهذا   )O = B( إذا كان    أما   -
األسعار.

الطلب  فائض  ملعيار  وفًقا  التضخمية  الفجوة  تقاس  الكيل:  الطلب  فائض  2-معيار 
الكيل من خالل الفرق بني الطلب الكيل مقاًسا باألسعار اجلارية والعرض احلقيقي مقاسا 
باألسعار الثابتة، أي أن الفجوة التضخمية تعرب عن اإلخنالل احلاصل بني نمو كمية النقود 
ونمو الناتج احلقيقي من السلع واخلدمات يف االقتصاد يف شكل فائض طلب يتمثل يف زيادة 
حجم الطلب الكيل عىل السلع واخلدمات يف املجتمع عن الناتج الوطني احلقيقي، مما يرفع 
عىل  التضخمية  الفجوة  قياس  يف  املعيار  هذا  ويستند  أعىل  إىل  املحلية  األسعار  بمستويات 
املنطلقات األساسية لفكرة الطلب الفعال يف حتديد مستويات االسعار التي تضمنها أفكار 
النظرية العامة ولإلقتصادي كتري، والتي ترى أن كل زيادة يف حجم الطلب الكيل عىل السلع  
واخلدمات دون أن يقابلها زيادة يف حجم العرض احلقيقي منها نتيجة بلوغ اإلقتصاد مرحلة 
التشغيل الكامل، متثل حالة من التضخم تدفع مستويات االسعار املحلية  نحو األرتفاع، 

ويمكن صياغة فائض الطلب وفًقا للمعادلة اآلتية: 

Dx= )Cp + Cg + I + E ( – Y …………………….    )2 ( 

حيث إن: )Dx( متثل إمجال فائض الطلب، )CP( متثل األستهالك باألسعار اجلارية، 
)Cg( متثل اإلستهالك العام باألسعار اجلارية، ) I ( متثل إالستثامر اإلمجايل باإلسعار اجلارية 
,أما )E( فهي متثل اإلستثامر يف املخزون باألسعار اجلارية، )Y( متثل الناتج املحيل اإلمجايل 

باألسعار الثاتبة.



264

السياسات النقدية واملالية وآليات تصحيح االختالالت االقتصادية الكلية

 مجلة الدراسات اإلفريقية والعربية

الوطني  االنفاق  جمموع  زيادة  حالة  يف  أنه  اعتبارها  يمكن  السابقة  املعادلة  عىل  وبناءا 
يف  يتمثل  بينهام  الفرق  فإن  الثابتة  باألسعار  اإلمجايل  املحيل  الناتج  عىل  اجلارية  باألسعار 
أمجايل فائض الطلب، والذي ينعكس يف صورة ارتفاع مستويات اسعار السلع واخلدمات 
املنتجة،إال أن جزءا من أمجايل فائض الطلب يمكن إشباعه عن طريق التوسع يف الواردات 
والذي يؤدي بدوره إىل حدوث عجز يف امليزان التجاري، أما اجلزء املتبقي من أمجايل فائض 
الطلب والذي مل يتم إشباعه عن طريق الواردات، والذي يعرب عنه بصايف فائض الطلب فإنه 
فائض  املحلية نحو اإلرتفاع ويمكن توضيح صايف  يدفع األسعار  يمثل ضغًطا تضخيمًيا 

الطلب باملعادلة األتية:

Dxn =  ) Dx – F (…………………………… )3 ( 

 )F( الطلب،  فائض  إمجايل  )CP(متثل  الطلب،  فائض  )Dxn( متثل صايف  أن:   حيث 
متثل امليزان التجاري أي الفرق بني الصادرات والواردات، وبإعطاء جمموع اإلنفاق القومي 
السابقتني يف معارلة واحد والتي تعرب عن صايف  املعادلتني  فإنه يمكن صياغة   )A( الرمز

فائض الطلب وبالتايل:

Dxn = ) A + X ( – ) Y + M ( ……………………….. )4( 

حيث إن:  )X( متثل الصادرات، )M( متثل الواردات، 

3-معيار فائض املعروض النقدي: يتحدد الفجوة التصخمية وفقا املعيار بمقدار الزيادة 
يف كمية النقود املعروضة يف املجتمع عن تلك النسبة من الدخل احلقيقي التي يرغب األفراد 
الفجوة  عن  التعبري  ويمكن  معينة  زمنية  فرتة  خالل  سائلة  نقود  صورة  يف  هبا  األحتفاظ 

التضخمية وفًقا هلذا املعيار باملعادلة التالية: 

   

 )M( ،متثل التغري يف عرض النقود )   M  ( ،متثل الفجوة التضخمية )G(  :حيث إن
متثل كمية النقود ، )GNP( متثل الناتج القومي األمجايل، )GNP   (  متثل التغري يف الناتج 

القومي اإلمجايل.
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يف  املعروضة  النقود  كمية  يف  الزيادة  بني  التساوي  يتطلب  فإنه  املعيار  هذا  وحسب 
اإلقتصاد وتلك النسبة من الدخل التي يرغب االفراد اإلحتفاظ هبا يف شكل نقود سائلة من 

أجل اإلستقرار يف املستويات األسعار 

من بني املشكالت اإلقتصادية املؤدية إىل أختالالت اقتصادية عاملية نجد ظاهرة البطالة 
التي كانت حمل الدراسة و اإلهتامم لدى الكثري من اإلقتصاديني واملفكرن، حيث تعمقت 
ان  شك  وال  الظاهرة  هذه  تفسري  حاولت  التي  اإلقتصادية  النظريات  وتعدد  األبحاث 
للموارد  الكامل  التوظيف  هلدف  حتقيًقا  أقتصاد  أي  يف  رئيسًيا  هدًفا  يعترب  البطالة  ختفيض 
بام فيها عنارص العمل،إال أن حتقيق هذا اهلدف قد يكون عىل حساب أهداف أخرى ال تقل 
خالفة  وجود  عىل  يدل  وهذا  لألسعار،  العام  املستوى  استقرار  هدف  مقدمتها  ويف  أمهية 

وطيدة ومتشابكة بني البطالة والتضخم.

1-ماهية البطالة: تعد البطالة من املشكالت األساسية التي عرقلت مسرية التقدم والتنمية 
يف معظم املجتمعات وتعمل معظم دول العامل عىل مواجهتها باختالف مستويات تقدمها 

وأنظمتها اإلقتصادية واإلجتامعية والسياسية:

1-1-مفهوم البطالة: هناك العديد من التعاريف فيام خيص ظاهرة البطالة ومنها: 

-تعرف البطالة عىل أهنا ) التوقف اجلربي جلزء من القوة العاملة يف جمتمع ما بالرغم من 
القدرة والرغبة يف العمل واإلنتاج (

-كام تعرف البطالة عىل أهنا ) فائض عرض العمل عن الطلب ) التشغيل ( عند مستوى 
معني من األجور( ويتم ربط البطالو بمستوى األجور ألنه يوجد دائام معدل ألجر 
عنده  العمل  يقبلوم  العمل  طلب  عن  املمتنعني  األشخاص  كل  عنده  يمكن  معني 

ويسمى بأجر القبول.

-أما املكتب الدويل للعمل فيعرف العاطل عن العمل أو البطال عىل أنه  ) كل شخص 
وبالتايل   ) جدوى  دون  لكن  عنه  ويبحث  فيه  وراغب  عليه  وقادر  عمال  يملك  ال 
هناك معايري جيب أن تتوفر يف الشخص معني حتى ال يعترب عاطال عن العمل وهي: 
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عند  فيه  راغًبا  و  للعمل  قادًراومستعًدا  يكون  بدون عمل، وأن  الشخص  يكون  أن 
مستوى معني من األجر 

2-1- قياس البطالة: إن البطالة من أهم املؤرشات اإلقتصادية الكلية ذات الداللة البالغة 
يف رسم السياسات اإلقتصادية وتقييم فعالييتها وال يمكن عالج مشكلة البطالة من 
عدد  كنسبة  الرسمية  اجلهات  قبل  من  البطالة  معدل  مايقاس  وعادة  قياسها،  دون 
العاطلني عن العمل إىل القوة العاملة باملجتمع أو الفئة النشطة عند نقطة زمنية معينة 

وذلك باستخدام الصيغة األتية:

حيث أن: )U( متثل عدد العاطلني عن العمل:  )E( متثل عدد الفئة املشتغلة، )LF( متثل 
 .)E+F(  جمموع األشخاص يف سن العمل ويشتغلون أو عاطلني عن العمل

القانوين   السن  البطالة من دولة ألخرى ونلك الختالف  قياس معدل  وختتلف طريقة 
إحصائًيا  التعامل  كيفية  عمل،  عن  للبحث  املحدد  الزمنية  والفرتة  التقاعد  وسن  للعمل 
مع اخلرجني اجلدد، تباين مصادر البيانات املستخدمة يف قياس معدل البطالة....... الخ، 
أداء  ملقارنة  مؤرش  أفضل  يبقى  أنه  إال  البطالة  معدل  وتفسري  قياس  املشاكل  من  وبالرغم 
بالدول  النامية مقارنة  الدول  البطالة أكثر صعوبة يف  العمل، كام يكون قياس سوق  سوق 
املتقدمة، كام أن معدل البطالة داخل البلد الواحد هو عبارة عن متوسط ال يعرب عن اختالف 
توزيع  دراسة  جيب  كام  السكان  جمموعات  بني  بالتساوي  موزعة  غري  فالبطالة  التجانس، 

البطالة حسب السن واجلنس واملناطق.

يتم تقديرات البطالة دوريا وعند تاريخ التقدير يتم اعتبار الفرد عاطاًل إذا ما أنطبقت 
اجتاه  وضعيتهم  يغريون  األفراد  ولكن  السابق،  التعريف  يف  املقدمة  البطال  رشوط  عليه 
البطالة  التي تكشف عن خصائص هامة لديناميكية  التدفقات هي  البطالة، حيث أن هذه 
يف أي بلد عىل هذا يمكن قياس حالة االستقرار عدد العاطلني عىل العمل رياضياأ كاآليت: 
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وبالتايل  البطالة،  خارج  التدفق  يمثل   )P( البطالة،  داخل  التدفق  يمثل   )I( إن:  حيث 
فحالة استقرار أعداد العاطلني عن العمل تتحقق عند التساوي بني )I( و  )P( وكل اختالل 
يف هذه التدفقات يؤدي إىل تغري أرقام البطالة، كام تعترب مدة البقاء يف البطالة يف البطالة من 
البطالة  التدفقات ألن لكل مدة خصائصها يف حتديد سياسات حماربة  أهم خصائص هذه 
)طويلة األجل أو قصرية األجل ( وتعاين العديد من الدول النامية من مشكلة البطالة عىل 
غرار البلدان العربية مقارنة ببلدان العامل املتقدم،فعىل سبيل املثال تشري أحصائيات منظمة 
العمل الدولية أن متوسط معدل البطالة يف سنة ) 2008 ( يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
العامل وإذا  ما بني مناطق  املعدل االعىل  العامل، وهو  بلغ  9.5% مقابل 5.9%  يف  أفريقيا 
استثنينا جملس التعاون اخلليجي يرتفع هذا املعدل إىل 13% أن تتباين إحصائيات معدالت 
البطالة بشدة ما بني اإلحصائيات الرسمية وتلك املقدرة من مصادر غري رسمية. وما جتدر 
اإلشارة إليه هو أن هناك عالقة وثيقة بني معدل النمو األقتصادي والبطالة، حيث أ زيادة 
وترية النمو تؤدي بالرضورة إىل انخفاض معدل البطالة والعكس صحيح، ويمكن تفسري 
هذه العالقة من خالل قانو أوكن، هذا األخري الذي يعترب أن معدل البطالة يرتفع ملا ترفع 

 : )gap(  فجوة أوكن

هذه  تشري  وبالتايل  األمريكي،  لالقتصاد  بالنسبة   %20 ويساوي  ثابت  هو  ثا:  حيث: 
املعادلة أن أنخفاض البطالة الفعلية يؤدي إىل تقليص فجوة أوكن.

فهنالك  وأسباهبا  باختالف طبيعتها  للبطالة ختتلف  أنواع  هناك عدة  البطالة:  1-3-أنواع 
عنه  ويبحث  العمل  عىل  قادر  شخص  وجود  حالة  تعني  والتي  اإلجبارية  البطالة 

معدل البطالة – معدل البطالة الطبيعي = ثا *فجوة أوكن

فجوة أوكن = الناتج املحيل اخلام الكامن ) املحتمل( – الناتج املحيل اخلام الفعيل
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بشكل جاد وعد األجر السائد، لكنه ال جيده حيث يبقى جمربا عىل التعطيل من غري 
إرادته أو اختياره، أما البطالة الدورية واملرتبطة اساسا بالدورات األقتصادية وهناك 
البطالة االحتكاكية  الناجتة عن الفاصل الزمني بني التوقف عن العمل ومبارشة عمل 
جديدة، أما البطالة اهليكلية فتحدث نتيجة تغيري أسايس يف اهليكل الصناعي أي البنية 
أكثر  اإلنتاج  وسائل  أو  جديد  موارد  كاكتشاف  االقتصاد  يف  حتدث  التي  الصناعية 
يعملون يف  العامل ممن  فائض من  املقنعة أي وجود  البطالة  كفاءة وغريها، وكذلك 
املؤسسات اخلاصة أو احلكومية أكرب من احلجم الطبيعي للقوة العاملة، إن مشكلة 
أن  نجد  ولكن  بلد  أي  ومتاسك  استقرار  هتدد  التي  املشاكل  اخطر  من  تعد  البطالة 
اسباب البطالة ختتلف من جمتمع إىل جمتمع حتى إهنا ختتلف داخل املجتمع الواحد من 
منطقة اىل اخرى فهنالك اسباب اقتصادية وأخرى اجتامعية وأخرى سياسية ولكن 
كالمنها يؤثر عىل املجتمع ويزيد من تفاقم مشكلة البطالة، كام ختتلف مسببات هذه 
لكل جمتمع،  املكون  اإلقتصادي  للهيكل  تبًعا  والنامية  املتقدمة   الدول  بني  الظاهرة 

وإذا تزامنت مع ظاهرة أخرى التضخم مثال نصبح امام مشكلة أكثر تعقيدا.

2-عالقة البطالة بالتضخم: أن األحداث التي مر هبا العامل يف الفرتة ما بعد احلرب العاملية 
الكامل  فالتوظيف  تفسريه،  التضخمية من  الفجوة  نامذج  واقعا عجزت  أفرزت  الثانية 
مل يكن من املمكن الوصل اليه من خالل ارتفاع املستوى العام لالسعار، حيث بدأت 
مشكلة التضخم يف الظهور يف الوقت الذي تراجعت فيه معدالت البطالة وهذا باملوازنة 
مع عمليات إعادة البناء يف العامل خالل تلك الفرتة، وهناك نامذج حاولت تفسري العالقة 
بني التضخم والبطالة وعىل رأسها نموذج فليبس، غري أنه تعرض للعديد من االنتقادات 

فيام بعد.

2-1-نموذج منحنى فليبس البسيط: ويعتربIrving Fischer أول من تطرق أىل العالقة 
بني البطالة والتضخم )1926( حيث بني أن هنالك مشكلة تتمثل يف جمموع العوامل 
املؤدية إىل ارتفاع االسعار )زيادة اإلنفاق العام وزيادة املعروض النقدي( لكن ليس 
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هلذه العوامل تأثري عىل الناتج احلقيقي ومستوى التشغيل، غري أن هذه األفكار كانت 
تتناقض والفكر الكالسيكي السائد يف ذلك الوقت، ثم توالت بعد ذلك حماوالت 
 )1955( Klein Brown  )1936( سنة Timberen تفسري هذه العالقة امثال
غري أن هذه العالقة مل تتجسد بصورة فعلية إال بعد مسامهة االقتصادي النيوزيلندي 
االقتصاد  حول  قياسية  بدراسة  األخري  هذا  قام  حيث   )1958(  A.philips
اإلنجليزي للفرتة ما بني )1957_1861( للعالقة بني معدل البطالة ) * ( ومعدل 
التغري يف األجور النقدية ∆ */*(( وبينت هذه الدراسة أن هناك عالقة تارخيية تربط 
بني الظاهرتني ومتتد ألكثر من تسعني عاًما جتسدت فيام يسمى بمنحنى فلبيس، وهي 
عالقة خطية ذات ميل غري ثابت لكنها عالقة ثابتة مستقرة عرب الزمن، كام بني  أن 
بيانيا يمكن  أما  متناقصة حيث:  البطالة والتضخم هي عالقة  الذاتية و بني  العالقة 

إظهار العالقة بني البطالة والتضخم من خالل منحنى فليبس يف شبكة البسيط:

        

املصدر:عبد القادر السيد متويل  اقتصاديات النقود والبنوك

بعض  ظن  لقد   :) الرشيدة  التوقعات  نموذج   ( املطور  فليبس  منحنى  2-2-نموذج 
بني  عكيس  تبادل  عن  يعرب  فليبس  ملنحنى  السالب  امليل  أن  األمر  البداية  يف  االقتصاديني 
قدما    )1967(   I. Phelps و   )1968(  M.Friedman أن   غري   ، والبطالة  الطلب  
تطوير نظريا ملنحنى فليبس وتوصلوا إىل أن حماولة دفع املعدل البطالة إىل أدنى من املستوى 
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الطبيعي البد أن يؤدي إىل انحراف منحنى فليبس إىل أعىل يف املدى القصري حيث ينتقل من 
املستوى 1P إىل 2P إىل 3P، مما يؤدي يف املدى الطويل احلصول عىل منحنى فليبس رأيس 

عند املعدل الطبيعي للبطالة كام هو موضح يف التمثيل البياين أدناه.

تنطبق يف األجل  فليبس األصيل هو عالقة  املنحنى  أن  اساس  التطوير عىل  ويقوم هذا 
القصري بني معدل البطالة ومعدل التضخم، أي انه يف االجل القصري فقط يمكن إحداث 
أن  التضخم، كام  التضحية بمستويات مرتفعة من  التوظيف والتشغيل يف مقابل  مزيد من 
ومن  اإقتصادية  الوحدات  توقعات  غري  القصري  االجل  يف  فليبس  منحنيات  عىل  اإلنتقال 
البطالة  معدل  بني  تقابل  يوجد  ال  الطويل  االجل  يف  أما  نفسه،  املنحنى  انتقال  جيث  ثم 
ومعدل التضخم، وأن منحنى فليبس يتحول من منحنى له ميل سالب يف االجل القصري 
وضعه  يف  يكون  احلالة  هذه  يف  البطالة  ومعدل  الطويل،  االجل  غي  عامودي  منحنى  إىل 
معدالت  ختفيض  يمكن  أنه  إىل  بإلضافة  النقدية،  االجور  عنده  يستقر  الذي  الطبيعي 
البطالة عن املعدل الطبيعي فقط عندما يمكن إحداث تغري متواصل يف توقعات الوحدات 
فإن  النموذج  وطبًقاهلذا  التضخم  بتعجيل  يعرف  ما  أو  املستقبل  يف  للتضخيم  االقتصادية 
املعدل يف  استمرار هذا  املتوقع ومدى  التضخم  يتوقف عىل معدل  الفعيل  التضخم  معدل 
الوقت احلايل، وعرف هذا املدخل يف حتديد االسعار بمفهوم التوقعات املتوائمة ويف بداية 
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السبعينات قدم االقتصادي روبت لوكاس  مفومًها أخر للتوقعات عرف بمفهوم التوقعات 
الرشيدة وتم إدماج هذا املفهوم عىل مستوى مجيع النامذج االقتصادية عىل مستوى االقتصاد 
الكيل، وعىل ذلك فقد تم تفسري التضخم عىل ان معدله احلايل يتوقف عىل التوقعات األفراد 
وهذه التوقعات تتصف بالرشادة ألهنا تأخذ مجيع املعلومات املتاحة عن املعلومات السابق 

للتضخيم والسياسات احلكومة املالية والنقدية عند توقع معدل التضخم.

املشاكل  من  التضخمي  الركود  ظاهرة  تعد  التضخمي  الركود   -2-3
آثار  تنتج  املعارصة، والنامية عىل حد سواء فهي  التي  تواجه معظم األقتصاديات  املعقدة 
بني  خالف  نقطة  متثل  كام  والسياسية  واالجتامعية  اإلقتصادية  اجلوانب  خمتلف  عىل  سلبية 
فالركود  وبالتايل  هلا  املفرسة  العوامل  حتديد  حاولت  التي  االقتصادية  املدارس  خمتلف 

التضخمي عن الوضع الذي يتزامن فيه وجود معدالت مرتفعة.

إثارة اجلدل  إىل  السبعينات  منذ  الغريب  التضخمي يف اإلقتصاد  الركود  أدى ظهور  لقد 
مثل  الظاهرة،  هذه  تفسري  استهدفت  التي  اإلقتصادية  املدارس  خمتلف  بني  واخلالف 
النيو كيرتيني، وأصحاب مدرسة اقتصاديات جانب العرض  النيو كالسيك و  النقديني و 
واهليكليني، حيث أرجع النقديون والنيو كالسيك سبب هذه الظاهرة إىل السياسات النقدية 
واملالية التوسعية التي اتبعتها حكومات الدول الغربية لتحفيز الطلب الكيل وفقا للمبادئ 
اتبعتها  التي  السياسات  أن  والنيو كيرتيني يف  نظر  متثلت وجهة  مقابل ذلك  الكيرتية، ويف 
البداية عىل توصيف  السبعينيات قد اعتمدت منذ  التضخم احلادث يف  الدول يف مكافحة 
النقديون  بذلك  اعتقد  كام  الطلب،  مصدره  احلادث  التضخم  أن  وهو  للمشكلة  خاطئ 
األمر  وهو  اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع  نتيجة  كان  التضخم  هذا  أن  حني  يف  كالسيك  والنيو 
الذي تبناه رواد مدرسة  اقتصاديات العرض، كام كان أصحاب املدرسة اهليكلية يبحثون 
يف عوامل أخرى يمكن أن تقود إىل حدوث الركود التضخمي، وتم اإلعتامد عليها يف تفسري 
الظاهرة مثل اختالل هيكل اإلنتاج و قوة العمل وعدم اكتامل األسواق باإلضافة إىل التطور 

التكنولوجيا.

معدل الركود التضخمي =معدل التضخم + معدل البطالة
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 املطلب الرابع: السياسات النقدية واملالية وعالج التضخم

النشاط اإلقتصادي و  آثار متس خمتلف أوجه  املستمر يف األسعار  يرتتب عىل اإلرتفاع 
بصور خمتلفة، فيؤثر التضخم عىل كل من الدخل الوطني، اإلستهالك واإلدخار واإلستثامر، 

ميزان املدفوعات... الخ، كام ختتلف األساليب املتبعة يف عالج ظاهرة التضخم. 

1- اآلثار اإلقتصادية للتضخم: تظهر آثار التضخم عىل أفراد املجتمع من خالل انعكاس 
ارتفاع األسعار عىل خمتلف جوانب النشاط اإلقتصادي وذلك عل النحو اآليت:

1-1 - أثر التضخم عىل إعادة توزيع الدخل والثروة: يتباين تأثري التضخم عىل مداخيل 
أصحاب  أرباح  زيادة  إىل  األسعار  ارتفاع  يؤدي  حيث  املختلفة،  املجتمع  فئات 
الثروات والدخول املرتفعة، بنسبة أكرب من زيادة التكاليف )األجور، اإلجيار، سعر 
الفائدة(، أما الفئة التي يتلقى أصحاهبا مداخيل ثابتة أو شبه ثابتة كالعامل واملوظفني 
واملتقاعدين فيؤثر التضخم سلبا عىل دخوهلم احلقيقية حيث ترتفع األسعار بمعدل 

أكرب من الزيادة احلاصلة يف مداخليهم النقدية.

2 -1- أثر التضخم عىل األشخاص اإلقتصاديني: يعترب األشخاص املقرضون )الدائنون(، 
رشائية  قوة  يف  متمثلة  قروضهم  عىل  حيصلون  كوهم  التضخم  من  يترضر  من  أول 
يستفيدون من  املدينون( فهم  املقرتضون  أما  البداية،  التي أعطوها يف  تلك  أقل من 
قيمتها  من  أقل  تكون  والتي  االسمية،  بالقيمة  القروض  يسددون  ألهنم  التضخم 

احلقيقية وقت إقراضها.

3 - 1- أثر التضخم عىل النمو االقتصادي: اختلفت اآلراء حول تأثري التضخم عىل النمو 
اإلقتصادي، حيث يرى البعض أن التضخم خيلق حالة من عدم اليقني حول األوضاع 
اإلقتصادية املستقبلية، األمر الذي يؤثر عىل قرارات اإلستثامر ويؤخرها، وبالتايل فهو 
يؤثر عىل حافز اإلدخار وكذا عىل إنتاجية العامل ومحاسهم نتيجة انخفاض دخوهلم 
احلقيقية، بينام يرى فريق آخر أن التضخم قد بكون دافعا لعملية النمو االقتصادي، 
فتزيد  األرباح  زيادة  يعمل عىل  معينة  الفرتة  ارتفاع األسعار  التوقع حول  أن  حيث 
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الرأيني  البطالة، وتظل صحة  نسبة  تنخفض  بالتايل  و  التشغيل  يزيد  و  اإلستثامرات 
مرتبطة بنوع وحدة التضخم احلاصل، حيث أن التضخم الرسيع و الشديد سيرض 
أتبع  ما  إذا  للنمو  دافعا  املعتدل  و  البطيء  التضخم  يكون  بينام  اإلقتصادي  بالنمو 

بسياسات رشيدة.

يتوقف  ال  األجنبية:  العمالت  احتياطي  و  املدفوعات  ميزان  عىل  التضخم  أثر   -1  -  4
استمرار التضخم عىل حدوث تغريات هيكلية عىل سوق العمل ومستويات األجور، 
و يف اجتاهات األفراد نحو نوع معني من الوظائف أو املشاريع، بل يمتد أثر التضخم 
املرتفع يف بلد ما إىل تقليل صادرات هذا البلد نحو دول أخرى الرتفاع أسعار السلع 
التي ينتجها بسبب إضعاف القدرة التنافسية للصادرات الوطنية وجيعلها أقل جاذبية 
يف األسواق اخلارجية، وكنتيجة لذلك ترتفع املدفوعات من العملة األجنبية لتغطية 
الواردات املتزايدة مما يتسبب يف عجز يف ميزان املدفوعات، كام يتسبب انخفاض سعر 
الفائدة احلقيقي إىل إحجام رؤوس األموال الوطنية واألجنبية عن اإلستثامر و البحث 

عن فرص أفضل يف اخلارج

 2- سياسات عالج وضبط التضخم: ختتلف السياسات املنتهجة يف مكافحة التضخم من 
بلد إىل آخر تبعا الختالف مسبباته، و يف هذا الصدد سوف نتطرق إىل سياسات مكافحة 
التضخم عرب النظريات اإلقتصادية ثم نركز عىل أدوات السياسة النقدية واملالية لضبط 

التضخم.

استخدام  خالل  من  النقدية  السلطات  تسعى  التضخم:  وعالج  النقدية  السياسة   -1  -2
أدوات السياسة النقدية إىل التحكم يف عرض النقود وضبطه حتى ال يتجاوز معدل 
النقود  عرض  من  التقليل  إىل  األدوات  هلذه  استخدامه  خالل  احلقيقي  الناتج  نمو 
لغرض املضاربة، و بالتايل رفع تكاليف القروض املمنوحة من قبل اجلهاز املرصيف 
املساعدة  واألدوات  والنوعية  الكمية  األدوات  خالل  من  النقدية  السلطة  وتعتمد 
األخرى واملتمثلة أساسا يف سياسة السوق املفتوحة وسعر اخلصم ومعدل االحتياطي 
القانوين، باإلضافة إىل سياسة أسعار الفائدة واإلغراء األديب... الخ، و بواسطة هذه 
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اإلقتصادية  السياسة  االئتامن.بام خيدم  تنظيم عرض  املركزي  البنك  األدوات هيدف 
التي تتبعها الدولة يف فرتات التضخم.

مهام يف  دورا  املالية  السياسة  تؤدي  النقدية  السياسة  إىل  باإلضافة  املالية:  السياسة   -2-2  
ضبط معدالت التضخم وذلك عن طريق جمموعة اإلجراءات التي تتخذها الدولة 
هبدف التأثري عىل النشاط اإلقتصادي، حيث تعترب سياسة الرقابة الرضيبية ذات أثر 
فعال يف ضبط حركات التضخم وذلك برفع معدالت الرضيبة عىل املداخيل مما يؤدي 
الطلب الكيل  إىل انخفاض اإلنفاق االستهالكي لألفراد وعليه حيدث انخفاض يف 
الذي قد ينجم أيضا عن رفع معدالت الرضيبة اخلاصة بأرباح الرشكات والرسوم 
فعالة  أداة  الرضيبة  تعترب  إذ  واملستوردة،  املحلية  السلع  عىل  املبارشة  غري  اجلمركية 
للتقليل من التضخم من جهة ومن جهة ثانية يمكن حتويل حمصلتها إىل استثامرات 
منتجة. كام تسعى السلطات احلكومية من خالل الرقابة عىل اإلنفاق احلكومي إىل احلد 
من الزيادة يف الطلب الكيل، حيث تقوم احلكومة من خالل انتهاج هذه السياسة إىل 
ترشيد اإلنفاق اإلستهالكي واإلستثامري و ذلك بام يتناسب والظروف التي يمر هبا 
اإلقتصاد ) تضخم أو انكامش(، ففي حالة التضخم تقوم احلكومة بتقليص اإلنفاق 
العام باستخدام الفائض يف املوازنة العامة للتأثري عىل أوجه اإلنفاق األخرى، حيث 
تكون الرقابة عىل اإلنفاق العام أكثر تأثري يف التأثري عىل حجم االستهالك الكيل منه 
عىل حجم اإلستثامر، باإلضافة إىل سياسة الرقابة الرضيبية والرقابة عىل اإلنفاق العام 
تساهم الرقابة عىل الدين العام يف إدارة.التحويالت املالية وتوجيه اإلنفاق اإلنتاجي 
بتجميد القوة الرشائية الزائدة يف األسواق و استخدامها يف متويل العجز يف امليزانية 

العامة.

ألية  النهائي  اهلدف  إن  التضخم:  الستهداف  واملالية  النقدية  السياسات  بني  التنسيق   -3  
سياسة نقدية يتمثل يف احلفاظ عىل استقرار اإلقتصاد الكيل واإلبقاء عىل األسعار عند 
مستويات مستقرة ومنخفضة نسبيا إىل جانب تفادي الصدمات النقدية واحلد من تأثري 
الصدمات اخلارجية، فقد أدت األزمات املتكررة التي حلقت بالعديد من الدول املتبنية 



275275

إعداد/ امحد صاحل حممد الغامن   

مجلد )3(، العدد )9 - 10(، مارس - يونيو 2020م

لنظام سعر الرصف الثابت إىل إضعاف الثقة يف أطر السياسة النقدية املختارة من قبل هذه 
الدول، و يف هذه األثناء بدأت األنظار تتجه نحو إطار السياسة النقدية املعروف باسم 
استهداف معدل التضخم »inflation targeting« كأحد أهم التطورات احلديثة يف 

جمال عمل البنوك املركزية.

املفاهيم  التضخم من  التضخم: تعد سياسة استهداف  1 - 3 - مفهوم سياسة استهداف 
احلديثة نسبيا لتطوير أسلوب إدارة السياسة النقدية من قبل البنوك املركزية من خالل 
الرتكيز عىل معدل التضخم، وتتمثل هذه السياسة يف إعالن رصيح من قبل السلطة 
النقدية يف حتقيق املستوى حمدد ملعدل التضخم خالل مدة زمنية حمددة. - يعرف ايزر 
توتار Eser Tuta )2002( استهداف التضخم بأنه »نظام للسياسة النقدية يتميز 
باإلعالن العام عن اهلدف الرسمي ملجاالت أو هدف كمي )رقمي( ملعدل التضخم 
لفرتة زمنية واحدة أو أكثر مع االعرتاف الظاهر بأن ختفيض و استقرار التضخم يف 

املدى الطويل هو اهلدف األويل للسياسة النقدية *

Kenneth kuttner )2004( إىل وجود طريقتني للتفكري يف تعريف  وقد أشار 
استهداف التضخم، حيث تعتمد الطريقة األوىل عىل اخلصائص املالحظة إلطار سياسة 
 definition« االستهداف  السياسة  العميل  بالتعريف  تسمى  والتي  االستهداف، 
وتتعلق الطريقة الثانية بمدي أمثلية   ،»of inflation targeting A pratical
هذه السياسة كقاعدة إلدارة السياسة النقدية بالتعريف العميل لسياسة االستهداف 
والذي يعترب بأن أسهل طريقة لتمييز سياسة استهداف التضخم هو اإلعالن الذايت 
الذي يقوم به البنك املركزي، ويتطلب اعتامد سياسة استهداف التضخم التنسيق بني 
تطبيق هذه  مراحل  االعتبار كل  بعني  األخذ  مع  العامة  األولية والرشوط  الرشوط 
العام  املستوى  استقرار  لتحقيق  النقدية  السياسة  إلدارة  حديث  كأسلوب  السياسة 
لألسعار يف األجل الطويلة، ويمكن إظهار مراحل تطبيق هذه السياسة والتنسيق من 

خالل التكامل بني األطر املؤسسية و التنظيمية من خالل اجلدول اآليت:
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اإلطار املؤسيس

إلطار القانوين للبنك 
املركزي

أسعار  أو  األسعار  ثبات  بتأمني  الرئيسية  وأهدافه  كاملة  باستقاللية  يتمتع 
العامة  املوازنات  يف  العجز  بتمويل  قيامه  يكون  ما  وعادة  العمالت   رصف 

حمصورا يف كافة األسواق الناشئة

تصميم سياسة استهداف التضخم
إعالن استهداف 

التضخم
يتم اإلعالن من قبل احلكومة أو بشكل مشرتك مع البنك املركزي إال إذا كان 

استقرار األسعار حمددا بوضوح كهدف أسايس للبنك املركزي.
املدى الزمني الستهداف 

التضخم
الدول  املدى، وسنوي يف  الدول ذات معدالت تضخم طويلة  غري حمدد يف 

التي تكون يف حالة تراجع معدالت التضخم.

مؤرش األسعار
الناشئة، ومؤرش  املستهلك يف غالبية األسواق  استخدام مؤرش األسعار  يتم 

التضخم األسايس يف الدول الصناعية.

مقاربة استهداف 
التضخم

يتم يف غالبية األسواق الناشئة اعتامد املقاربة القائمة عىل استهداف اهلامش أو 
مدى معني بحدأعىل وأدين للتضخم، يف حني تم يف حاالت حمدودة استهداف 

معدل حمدد له.

        الشفافية واملصداقية
مسار  توقعات  حول  دورية  تقارير  السياسات،  يف  التغريات  حول  بيانات 
استقراء  نامذج  حول  ومنشورات  اخلاص  القطاع  مع  حواروتواصل  التضخم، 

معدالت التضخم.
لنواحي التنظيمية للبنوك املركزية

آلية صنع القرار
مركزية  ال  تنظيمية  وبنية  اتساعا  أكثر  منظورا  مركزية  بنوك  عدة  اعتمدت 

هبدف تعزيز اختاذالقرار عىل أسس من التقييم النوعي.
جلان السياسة النقدية 
تنظيم البنك املركزي

يتم اإلقتصار يف نرش  املركزية وعادة ما  البنوك  يوجد جلان رسمية يف غالبية 
القرارات عىل تلكالبنك املركزي التي تتخذ باإلمجاع.

املصدر: ناجي التوين: استهداف التضخم والسياسة النقدية، بحلة جرس التنمية، املجلد01، العدد 06، املعهد 
العريب للتخطيط، الكويت، 2003.
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3 - 2 التنسيق يف إطار االحتادات النقدية واستهداف التضخم: لقد أصبح هناك اتفاقا بني 
عديد من االقتصاديني حول رضورة تطبيق سياسة نقدية تستند إىل قواعد حمددة بدال 
من حرية الترصف، حيث تتمثل الوسيلة الوحيدة لتحقيق املصداقية يف إلغاء إمكانية 
تغيري السياسة من جانب احلكومة بواسطة اإللتزام بالقواعد التي يعتقد أهنا مقبولة 
من جانب صانعي السياسة، وإذا تم ذلك بالنسبة للسياسة النقدية فإن املشكلة تتحدد 
 Benhabib and Eusepi يف كيفية وضع قواعد رشيدة، ويف هذا السياق يشري 
)2005( إىل أن صياغة السياسة النقدية تتوقف باألساس عىل أداء السياسة املالية، 
وأن قواعد السياسة النقدية البد وأن تستجيب إىل فجوة الناتج مما يسهم يف حتقيق 
السياسة  قواعد  حول  اإلتفاق  هذا  ويرتكز  السياستني،  بني  للعالقة  املثىل  التوليفة 

النقدية إىل النجاح يف تطبيق قاعدة تايلور والتي صيغة يف املعادلة التالية:

it = r + Pt + a)Pt - t*( + B)Yt - t*(

انحرافات  يف  كدالة  األجل  قصري  االسمي  الفائدة  سعر  عن  عبارة  هي  تيلور  وقاعدة 
املتاح،  الناتج  عن  اإلمجايل  املحيل  الناتج  وانحراف  املستهدف  املعدل  عن  التضخم  معدل 
سعر   )r( هي:  عوامل  مخسة  عىل   )it( األجل  قصري  االسمي  الفائدة  سعر  يعتمد  وبذلك 
الفائدة احلقيقي التوازين، )Pt( معدالت التضخم احلالية واملستهدفة، )Pt( معامل التعديل 
الفجوة التضخم )a( و الذي يوضح مقدار التحرك يف سعر الفائدة اإلسمي عندما يبتعد 
معدل التضخم الفعيل عن املعدل املستهدف، الناتج املحيل اإلمجايل احلقيقي اجلاري واملمكن 
حتقيقه )Yt، Yt ( باإلضافة إىل معامل التعديل يف فجوة الناتج )B(، والذي يوضح مقدار 
املستوى  عن  اجلاري  اإلمجايل  املحيل  الناتج  ابتعاد  عند  االسمي  الفائدة  سعر  يف  التحرك 
املمكن حتقيقه، و بالتايل يرتفع سعر الفائدة احلقيقي مع ارتفاع معدل التضخم عن معدله 
عندما  االسمي  الفائدة  سعر  يرتفع  الوقت  ذات  ويف  انخفاضه،  مع  وينخفض  املستهدف 

يتجاوز الناتج املحيل اإلمجايل مستواه املتاح وينخفض بانخفاضه.

 Inflation« للتضخم  التام  اإلستهداف  مفهومي  تناول  يف  املعادلة  هذه  وتفيد 
 ،»Flexible Inflation Targeting« املرن  واإلستهداف   »Targeting Strict
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ففي ظل اإلستهداف التام للتضخم يكون اهلدف الوحيد للبنك املركزي هو حتقيق املعدل 
يوجد  ال  العميل  الواقع  يف  هو   = B=0و  تكون  أن  يعني  ما  وهو  للتضخم،  املستهدف 
إىل  املركزية  البنوك  معظم  فتتجه  تاما  استهدافا  التضخم  معدالت  يستهدف  مركزي  بنك 
اإلستهداف املرن املعدالت التضخم، حيث يكون حتقيق اإلستقرار يف األسعار هو اهلدف 
الرئييس طويل األجل للسياسة النقدية، وحتاول أيضا حتقيق اإلستقرار يف بعض املتغريات 
الناتج وسعر الرصف احلقيقي، وهذا ما تقدمه قاعدة  تتمثل يف  احلقيقية األخرى عادة ما 
تيلور فباإلضافة إىل دورها يف إطار استهداف التضخم فإهنا تعطي أمهية للتقلبات يف الناتج.

يف  والنقدية  املالية  السياستني  بني  العالقة  شكل  تناولت  التي  الدراسات  تعددت  وقد 
ظل استهداف التضخم ومدى حتقق االنضباط املايل الالزم لنجاح ذلك االستهداف، األمر 
الذي أسهم يف طرح قضية التنسيق بني السياستني بقوة عىل احلياة اإلقتصادية، خاصة يف ظل 
نجاح عدد من الدول املستهدفة للتضخم يف جمال التنسيق بني السياستني املالية والنقدية، 
تزايدها يف  املجال سيالحظ  اإلقتصادية يف هذا  الدراسات  للتطورات األخرية يف  واملتتبع 
توافر إطار حتلييل  تزايد اإلهتامم برضورة  إىل  ما أدى  النقدي األورويب، وهذا  ظل اإلحتاد 
لتقويم العالقة بني السياستني املالية والنقدية حتت مظلة ذلك االحتاد وأي احتاد نقدي قد يتم 
تكوينه مستقبال، حيث أبرز عديدا من التحديات التي يواجهها صانعو القرار اإلقتصادي 
يف الوقت الراهن، والتي يتمش أمهها يف تزايد اجلدل حول جدوى ميثاق اإلستقرار والنمو« 
الرتتيبات املؤسسية الالزمة لتحقيق التنسيق  كأحد   »Stability and Growth Pact
بني السلطات املالية للدول األعضاء باإلحتاد النقدي من جهة، والبنك املركزي األورويب 

من جهة أخرى. 

املبحث الثاين: السياسات النقدية واملالية وطرق متويل العجز املوازي.

واإلجتامعية  اإلقتصادية  املحالت  خمتلف  يف  مهمة  أدوار  الدولة  يف  العامة  للموازنة 
املوازنة  التي أصبحت حتتلها  لتعاظم األمهية  املجتمع، ونظرا  والسياسية وحتى األمنية يف 
يف  احلكومات  تدخل  تنامي  ضوء  ويف  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  خاصة  للدولة  العامة 
النشاط اإلقتصادي فقد اجته العجز يف املوازنة العامة للدولة إىل التزايد بشكل كبري يف خمتلف 



279279

إعداد/ امحد صاحل حممد الغامن   

مجلد )3(، العدد )9 - 10(، مارس - يونيو 2020م

اقتصاديات العامل، ومع نمو هذا العجز تزايد القلق بشأنه وبخاصة عند جتاوز هذا العجز 
احلدود املعقولة ووصوله إىل مستويات متدد اإلستقرار املايل والنقدي للدولة. 

املطلب األول: ماهية العجز املوازي وحدوده املثلى 

مل يعد عجز املوازنة العامة أمرا طارئا حيدث بني احلني واآلخر تبعا حلاالت الرواج أو 
الكساد االقتصاديني، إذ غدا ظاهرة هيكلية لصيقة باقتصاديات الدول املتقدمة والنامية عىل 
املوازنة وخاصة عندما ترتفع نسبته إىل الدخل الوطني،  حد سواء، وغالبا ما يكون عجز 

حيث تعد سببا جوهريا ألوجه االختالالت اإلقتصادية الكلية داخليا وخارجيا.

 1- مفهوم العجز املوازي: تعترب املوازنة العامة للدولة مرآة لإلقتصاد الوطني، ومن ثم كان 
ال بد من اإلهتامم برضورة تو از مها أو ختفيض العجز فيها إىل أدنى مستوى أو العمل 
عىل وجود فائض يف املوارد العامة للدولة، ونظرا لطبيعة اإلنفاق احلكومي اإلستمرارية 
فإن اإليرادات احلكومية يف الدولة عرضة إىل التذبذب حسب التغريات اإلقتصادية و 
دوافع التنمية األمر الذي يؤدي إىل حدوث عجز يف موازنات هذه الدول، ويعني العجز 
يف امليزانية أن يفوق اإلنفاق احلكومي إيرادات الدولة، وبالتايل حيدث العجز يف املوازنة 

العامة عندما يتجاوز اإلنفاق احلكومي عىل السلع واخلدمات اإليرادات احلكومية.

يف  اإليرادات  حجم  عن  احلكومية  النفقات  جتاوز  بأنه  العامة  املوازنة  عجز  ويعرف   -
خالل  نفقاهتا  عن  احلكومية  اإليرادات  ختلف  هو  أو  سنة،  تكون  عادة  حمددة،  زمنية  فرتة 
السنة املالية ووفقا لنظرية العجز املنظم فإنه من املالئم السامح يف فرتة الركود االقتصادي 
القومية  النفقة  وبالتايل  العامة،  النفقات  يزيد  الذي  العامة  املوازنة  يف  التوازن  عدم  ببعض 
اإلمجالية التي تساعد عىل حتقيق أنشطة جديدة تضمن التشغيل الكامل لعنارص اإلنتاج و 

بصفة خاصة األيدي العاملة.

 2- احلدود املثىل للعجز املوازين: يف واقع األمر ظلت هذه القضية حمل اهتامم علامء اإلقتصاد 
واملالية، وتعددت حوهلا اإلجتهادات ووجهات النظر، فبام أن عجز املوازنة العامة من 
بني أسبابه تزايد النفقات العامة فلقد هدفت عدة حماوالت لوضع حد أقىص للنفقات 
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العامة، و يف نطاق هذه املحاوالت أوضح »دالتون« وهو بصدد حتديد حجم النفقات 
العامة أن الزيادة يف اإلنفاق العام يمكن أن تستمر إىل املستوى الذي تكون عنده املكاسب 
التي تعود عىل املجتمع من كل زيادة يف اإلنفاق العام مساوية للعبء املقابل ألي زيادة 
يف الرضائب و أية إيرادات أخرى مهام كان مصدرها، فمنهم من يرى نسبة 25 % من 
الدخل القومي يف الدول الصناعية متثل احلد احلرج للرضائب، ويؤدي جتاوز هذه النسبة 
إن عاجال أو آجال ويف حدود ثالث سنوات إىل ختفيض قيمة العملة وجتاوز التضخم 
احلدود التي يمكن حتملها، وهناك من يرى أنه توجد نسبة ما معقولة من عجز املوازنة 
النسبة   « عليها  نطلق  أن  ويمكن  اإلقتصادية  السياسة  تكتشفها  أن  للدولة جيب  العامة 
الذهبية »، وهي نسبة جيب حتقيقها يف ضوء حالة كل اقتصاد و يف ضوء طبيعة املشكالت 
التي يمر هبا و يف ضوء طبيعة مرحلة النمو، بمعنى أنه ال توجد نسبة مثيل عامة تصلح 
جلميع الدول فعجز نسبته 5% أو 6% يف بلد ما قد يكون جيدا هلذا البلد ولكنه قد يكون 
بعينه ويف  بلد  إذا فاملسألة تتوقف عىل ظروف كل  بلد آخر،  أكثر من الالزم يف  أو  أقل 
ظل معاهدة ماسرتخيت )Maastricht اخلاصة باالحتاد األورويب والتي تم إقرارها يف 
فيفري )1996( تم وضع ثالث مبادئ تتعلق باإلحتاد النقدي، وأول هذه املبادئ تتعلق 

باإلقتصاد الكيل تلتزم هبا كل دولة ترغب يف العضوية بتطبيقها و أمهها:

-أن تكون نسبة عجز املوازنة العامة أقل من 3% من حجم الناتج املحيل اإلمجايل

-  أن يكون الدين العمومي أقل من 20% من حجم الناتج املحيل اخلام

 - نسبة التضخم ال تتعدى 1.5 % أعىل من متوسط نسبة التضخم السائدة يف أقل ثالث 
دول من حيث نسبة التضخم

- سعر الفائدة طويل األجل ال يزيد عن 2% أعىل من سعر الفائدة يف الدول الثالثة ذات 
نسبة التضخم األقل.

و بالتايل يمكن القول بأن احلدود اآلمنة للعجز املوازي هي أن ال يتعدى هذا األخري نسبة %3 
من الناتج املحيل اإلمجايل األمر الذي جينب الوقوع يف العديد من املشاكل واألزمات االقتصادية.
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 3- أنواع العجز املوازيني: يفرق االقتصاديون عند دراسة عجز املوازنة بني عدة مقاييس 
لعجز املوازنة العامة لتشمل كال من العجز التقليدي الذي ينرصف مفهومه إىل الفرق بني 
جمموع النفقات واإليرادات احلكومية باستثناء التغريات يف املديونية، و العجز الشامل 
الكيانات احلكومية األخرى، وهناك  وهو يتضمن باإلضافة إىل اجلهاز احلكومي مجيع 
احلكومية  والنفقات  احلكومية  اإليرادات  بني  الفرق  يعرب  هو  و  اجلاري  العجز  أيضا 
االدخار  يف  احلكومة  مسامهة  مدى  يظهر  أنه  هي  النوع  هلذا  الوحيدة  وامليزة  اجلارية، 
الكيل لالقتصاد، أما العجز التشغيل فيمثل العجز التقليدي منقوصا منه اجلزء من خدمة 
الدين الذي يعرض حاميل سندات الدين احلكومي عن تأكل القيمة احلقيقية هلذا الدين، 

والعجز اهليكيل وهو يشتمل عىل كل من العجز الشامل والظريف...

 املطلب الثاني: سياسات سعر الصرف وأثرها على عجز املوازنة العامة

حتدث تقلبات أسعار الرصف أثرها يف كافة دول العامل، حيث تؤثر ختفيض قيمة العملة 
الدول  هذه  موازنات  بالتايل  و  العامة،  واإليرادات  العامة  النفقات  جانبي  عىل  الوطنية 

ويتعدى أثرها إىل العجز فيام متارسه من تأثري عىل حممل املتغريات االقتصادية واملالية. 

يؤدي ختفيض سعر الرصف إىل التأثري سلبا عىل جانب النفقات العامة من خالل ما يرتتب 
التحويالت  بند  قيمة  ارتفاع  ثم  اخلارجية، ومن  الديون  احلقيقية ألعباء  القيمة  تزايد  عليه 
الرسمية يف املوازنة إىل جانب ما ينتج عن ختفيض سعر الرصف من تضخم تكاليف اإلنتاج 
يف العديد من الوحدات اإلنتاجية التي تستخدم مستلزمات إنتاج مستوردة، ويتوقف هذا 
متارس  أخرى  ناحية  ومن  اإلستثامرية،  النفقات  مجلة  إىل  األجنبي  املكون  نسبة  عىل  األثر 
سياسة ختفيض سعر الرصف تأثريا إجيابيا عىل جانب اإليرادات العامة للموازنة من خالل 
ما يرتتب عليها من ارتفاع قيمة فائض املرشوعات العامة التي متارس نشاطها يف جمال إنتاج 
السلع القابلة للتصدير، و كذلك زيادة حصيلة الرضائب املبارشة وغري املبارشة التي تفرض 
عىل أرباح قطاع املصدرين ) العام واخلاص(، و بالتايل يتوقف األثر الصايف لسياسة ختفيض 
سعر الرصف يف تطور عجز املوازنة العامة يف الدول النامية، عىل مدى تفوق األثر املوجب 
هلذه السياسة يف جانب اإليرادات العامة عىل أثرها السلبي يف جانب النفقات العامة، األمر 

الذي يعتمد بدوره عىل اختالف الظروف اإلقتصادية اهليكلية فيام بني الدول النامية. 
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املطلب الثالث: محددات وأسباب العجز املوازي للدولة

العامة  املوازنة  واستخدام  الدولة  تدخل  رضورة  الكيرتية  التحليل  أدوات  بررت  لقد 
إىل  فرتة  من  يتدهور  الفعال  الكيل  الطلب  أن  أساس  عىل  التدخل  هلذا  أساسية  كوسيلة 
الدولة من  امليل لإلستثامر مسببا يف ذلك األزمات اإلقتصادية، وأن  أخرى بسبب تدهور 
وجتنب  الكامل  التوظيف  لضامن  التدهور  هذا  بمواجهة  الكفيلة  هي  العام  إنفاقها  خالل 
النقدي واملايل، وقد استطاعت خمتلف الدول يف ذلك  البطالة وعدم اإلستقرار  مشكالت 
الوقت حتمل العجز الذي ظهر يف املوازنة و مل يشكل خطرا كبريا ألن معدالت نمو الناتج 
والدخل والتشغيل كانت تفوق معدالت نمو هذا العجز، كام أن هذا األخري كان يف حدود 
آمنة و معقولة و مل تسبب طرق متويله سواء من اإلقرتاض الداخيل أو اخلارجي مشكالت 
أو اضطرابات مالية ونقدية صعبة، ويف مطلع سبعينات القرن املايض ظهرت جمموعة من 
العوامل التي أعاقت عمل اآلليات التي كان يسري عليها اإلقتصاد الرأساميل« مما ساهم يف 
تفاقم العجز يف املوازنة العامة للكثري من دول العامل املتقدمة والنامية. 1- حمددات العجز 
املوازي: إن اجتاه العجز يف املوازنات العامة للبالد النامية نحو التفاقم هو أمر يعكس اختالال 
هيكليا قد كان متزامنا مع ظهور أزمة التنمية يف هذه البالد من ناحية، ومقرتنا بالصدمات 
اخلارجية الكثرية التي تلقتها هذه البالد نتيجة للوضع الضعيف وغري املتكافئ الذي احتلته 
الدول  تربط  التي  التبعية  عالقة  لنا  يفرس  ما  وهذا  أخرى،  ناحية  من  العاملي  اإلقتصاد  يف 
املتقدمة وهو ما جعلها يف واجهة تلقي الصدمات اخلارجية مثل  النامية بالدول الصناعية 
العاملي عىل  الطلب  الدويل، وهبوط  النقد  نظام  اخبار  و  الرصف  أسعار  تقلبات  صدمات 
املواد اخلام التي تصدرها هذه البالد، وصدمة ارتفاع أسعار الواردات )التضخم املستورد( 
التجارية، ومن  التبادل  الدولية، و تدهور رشوط  النقد  الفائدة يف أسواق  و ارتفاع أسعار 
العرض السابق يمكن القول أن الدول النامية تشرتك فيام بينها يف جمموعة عامة من حمددات 

العجز املايل يمكن تقسيمها إىل جمموعتني كام ييل:

1 - 1 - جمموعة العوامل أو الصدمات اخلارجية: وتشمل كال من التقلبات يف األسعار 
العاملية للصادرات والواردات، ارتفاع معدالت الفائدة العاملية.
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2 - 1 - جمموعة العوامل أو املتغريات االقتصادية الكلية الداخلية: وتشمل معدالت التضخم 
السائدة، أسعار الرصف، أسعار الفائدة املحلية ومعدالت نمو الناتج احلقيقي.

يف  املتنامية  الزيادات  متابعة  عن  العامة  اإليرادات  ختلف  إن  املوازي:  العجز  أسباب   -2  
النفقات العامة والذي تسبب يف حدوث فجوة مالية أخذت تتنامى ويتسع حجمها 
مع مرور الوقت، وعىل نحو يشكل هذا اإلختالل معضلة اقتصادية تواجه اقتصاديات 
خمتلف دول العامل وتؤثر عىل اجلهود اإلنامئية للدول النامية بشكل خاص، ويمتد هذا 
األثر إىل اإلخالل بالتوازن اإلقتصادي الداخيل واخلارجي، وهو ما يدعو لرضورة 
دراسة العوامل التي تتسبب يف حدوث عجز املوازنة العامة، أهي عوامل يف جانب 
بالتايل يمكن إرجاع أسباب  تباطؤ اإليرادات، و  اإلنفاق، أم هي عوامل يف جانب 

تنامي ظاهرة العجز املوازي إىل عاملني رئيسيني مها:

1 - 2 - عوامل تتعلق بنمو النفقات العامة: يعترب اإلنفاق العام أداة هامة من األدوات املالية 
العامة وحتقيق أهداف  التي تستخدمها احلكومة من أجل إشباع احلاجات  الرئيسية 
الفكر اإلقتصادي نحو  نتيجة تغري  العام  النظرة نحو اإلنفاق  املجتمع، وقد تغريت 
لزيادة حجم  البعض  الدولة يف احلياة اإلقتصادية، وبالرغم من معارضة  أمهية دور 
اإلنفاق العام، إال أن اإلنفاق شهد زيادة مستمرة يف معظم دول العامل حتى أصبحت 

هذه الزيادة ظاهرة تعرف باسم ظاهرة نمو اإلنفاق العام.

2 - 2 - العوامل املتعلقة برتاجع اإليرادات العامة: أما فيام يتعلق باإليرادات العامة التي 
من  تعاين  التي  النامية  البالد  يف  خاصة  العامة  النفقات  يف  احلاصل  النمو  تواكب  مل 
عدة مشكالت يف نظامها املايل والرضيبي، وتتمثل العوامل التي كانت وراء تراجع 
اجلهد  ضعف  غرار  عىل  النامية  بالدول  كبري  بشكل  واملرتبطة  العامة  اإليرادات 
الرضيي أو ما يسمى بضعف الطاقة الرضيبية وهو يقاس من الناحية الفعلية بنسبة 
حصيلة الرضائب عىل اختالف أنواعها إىل الناتج املحيل اإلمجايل، حيث ترتاوح هذه 
البلدان  النسبة تصل يف  أن تلك  ما بني 15-20%، يف حني  النامية  البالد  النسبة يف 
وعدم  الرضيبي  النظام  مجود  إىل  باإلضافة   ،%30 عن  يقل  ال  ما  املتقدمة  الصناعية 
تطويره والتهرب الرضيبي الذي يؤدي إىل اإلرضار باخلزينة العمومية للدولة...الخ. 
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املطلب الرابع: طرق السياسات النقدية واملالية لتمويل العجز املوازي و آثار كل منها! 

لتمويله،  املمكنة  اخليارات  من  أمام جمموعة  املوازيني  العجز  مواجهة  الدولة يف  تكون 
العمومي  اإلقرتاض  إىل  اللجوء  الرضائب،  نسبة  زيادة  خالل  من  حتديدها  يمكن  والتي 
أو عن طريق اإلصدار النقدي أو املدخرات السابقة، وقد تساءل ريكاردو يف بداية القرن 
التاسع عرش عن أفضل الوسائل لتمويل النفقات العامة وقد حلل املزايا املقارنة للتمويل 
لعدة  التحليل مصدرا  الرضيبة، وقد كان هذا  التمويل عن طريق  أو  القروض  عن طريق 
ليتطور  النيو كالسيكية  املقاربة  و  النيو كيرتية  املقاربة  التعارض بني  مناقشات حتسدت يف 

النقاش بعدها ليصل إىل التطورات احلالية يف هذا املجال.

العامة  املوازي: يمكن للدولة أن متول عجز موازنتها  العجز  العمومي ومتويل  الدين   -1 
من مصادر إقراض حقيقية ال تؤدي إىل التوسع يف االئتامن و بالتايل ال يكون هلا أثر عىل 
ارتفاع األسعار، فتمويل عجز املوازنة من خالل بيع السندات احلكومية للبنوك التجارية 
لن يؤثر سلبا عىل الطلب الكيل واألسعار فيام لو كانت البنوك التجارية متتلك فوائض 
أو احتياطيات زائدة، أما إذا مل تكن متلك هذه الفوائض فإن متويل العجز يف هذه احلالة 
يؤدي إىل سحب أو التأثري عىل االئتامن املوجه إىل القطاع اخلاص، مما يعني أن التوسع 
يف االئتامن احلكومي يكون عىل حساب االئتامن املتاح للقطاع اخلاص، و بالتايل يعوق 
بصورة غري مبارشة نحو االستثامر اخلاص السيام يف ضوء ضيق وعدم نمو األسواق املالية 
يف الدول النامية، كام يأخذ متويل عجز املوازنة شكل اإلقرتاض من القطاع غري املرصيف 
كاإلقرتاض من الصناديق والتأمينات اإلجتامعية ورشكات التأمني التجاري و عمليات 
السوق املفتوحة وفوائض رشكات القطاع العام، فإذا كان اإلقرتاض من موارد معطلة 
واإلستثامري،  اإلستهالكي  اخلاص  القطاع  طلب  عىل  انكاميش  تأثري  له  يكون  لن  فإنه 
غري أنه يؤدي إىل زيادة الطلب واإلنفاق الكليني بدرجة تفوق العرض الكيل، و بالتايل 

تساهم يف ارتفاع األسعار.

القضايا  من  جمموعة  يطرح  العمومي  الدين  طريق  عن  املوازين  العجز  متويل  أن  غري 
واآلثار  للقروض  احلقيقي  العبء  يتحمل  الذي  اجليل  فكرة  يطرح  من  فهناك  اجلدلية، 
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السلبية للمديونية باعتبارها عبئا حقيقيا عىل اإلقتصاد ككل، وعليه فاجليل املستقبيل يقوم 
فالعبء حسبهم  الطرح  الكيرتيني يرفضون هذا  أن  أعباء سابقة مل يستفد منها، غري  بدفع 
حيدد علی أن مقدار النقص يف اإلستهالك الناتج عن الدين العمومي، وبالتايل فإن اجليل 
الذي يقرتض هو الذي يتحمل كليا اإلنخفاض يف اإلستهالك، غري أن هذه األطروحات 
ذاتية  مقاربة  عىل  مبني  األول  الطرح  ألن   )1662( الستينات  بداية  منذ  بالرفض  قوبلت 
ونفسية والطرح الثاين يعتمد عىل مقاربة موضوعية، وعليه يمكن القول بأن قرار اإلكتتاب 
ال شك إنه يؤدي إىل ختفيض اإلستهالك لكنه يسمح يف نفس الوقت باحلصول عىل أوراق 
مالية عمومية و يف هذه احلالة هناك ترحيل »Report« وليس حتمل عبء حقيقي ألنه بيع 
مقاله  Barroيف  بارو  ويطرح  املستوى األصيل لإلستهالك،  استعادة  يمكن  األوراق  هذه 
يرى  حيث  الريكاردي1«،  التكافؤ  مبدأ  إىل  استنادا  للنقاش  األمر   )1974( سنة  املنشور 
بارو أن الدين العمومي حمايد وهو ليس ثروة صافية وال يؤدي إىل آثار توزيعية عرب الزمن، 
وهلذا ال يمكن أن تكون له آثار تفاضلية عىل ثروة القطاع اخلاص و بالتايل ليس هناك أثر 
اإلزاحة املالية املامرس من قبل القطاع العام، غري أن بارو استند يف طرحه هذا إىل العديد من 
اإلفرتاضات وهي أن الدين العمومي املعني هو الدين العمومي الداخيل، عدم القدرة عىل 
تنقيد الدين العمومي، وجود سوق مايل كامل يسمح برسملة الرضائب.معدل فائدة خمتلف 

عن سعر السوق...الخ.

2- اإلصدار النقدي ومتويل العجز املوازي: مل تغفل النظرية اإلقتصادية الرشوط الالزمة 
لنجاح سياسة اإلصدار النقدي اجلديد يف معاجلة العجز املوازين، و مل يقف األمر عند 
املعروض  زيادة  وفعالية  اجيابية  أثبتت  تطبيقية  دراسات  عدة  هناك  بل  النظري  اإلطار 

1   طرح ريكاردو منذ )1817( مشكلة اآلثار املقارنة لتمويل العجز املوازين عن طريق الدين العمومي أو عن طريق 
الرضائب حيث تساءل عن أفضل وسيلة التمكني الدولة من احلصول عىل 20 ملني جنيه إضايف سنويا لتمويل 
احلرب ملدة 20 سنة حيث اقرتح ثالثة حلول متكافئة، األول يتعلق برفع معدل الرضيبة بنسبة 20 مليون جنيه 
سنويا إىل غاية انتهاء احلرب، واحلل الثاين إصدار قرض دائم )غري قابل للتسديد(. مبلغ 20 مليون جنيه بمعدل 
فائدة 5% وهو ما يطرح مشكلة أعباء الفوائد، أما احلل الثالث هو إصدار قرض قابل للتسديد بقيمة 20 مليون 
جنيه وبمعدل فائدة 5% مع إقامة صندوق لإلهالك من أجل إطفاء قيمة هذا الدين، وكان أفضل اختيار بالنسبة 

لريكاردو هو اخليار األول ألن أعباء الدين سوف ختتفي مع احلرب نفسها ولن يكون هناك أعباء تسيري املديونية.
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بأن هذا  الشائع  أن اإلعتقاد  الوطني اإلمجايل، أي  الناتج  نمو  النقدي يف تطوير وزيادة 
األسلوب ينطوي دائام عىل خماطر ليس دقيقا ذلك أن هناك آلية معينة ينبغي استحضارها 
قدم  اآللية عندما  تعامل مع هذه  أول من  التعامل مع هذا األسلوب، ويعتربكيرت  عند 
نظرية العجز املنظم، حيث أن رشوط نجاح هذه السياسة ينطلق يف نظريته من أن ضخ 
افرتاض  مع  الفعال  الطلب  حتفيز  عليه  يرتتب  سوف  اإلقتصاد  داخل  نقدي  معروض 
وجود ميل حدي لإلستهالك مرتفع و وجود موارد غري مستغلة وطاقات إنتاجية مرنة، 
وينطلق كيرت من هذه الفروض ليضع آلية ملعاجلة العجز عن طريق خلق العجز املؤقت، 
فهو يرى أن زيادة املعروض النقدي سوف حتفز الطلب املحيل و بفعل مضاعف اإلنفاق 
احلكومي سوف تزداد كمية اإلنتاج واملعروض السلعي، وهذا من شأنه أن خيلق حالة 
من التوازن بني املعروض النقدي واملعروض السلعي وبذلك يتم جتنب ظاهرة التضخم، 
و بخصوص العجز املؤقت الناتج عن التمويل باإلصدار النقدي سوف يتم جتاوزه يف 
ظل مرحلة اإلنتاج و خلق الدخول التي ترفع من احلصيلة الرضيبية للدولة بشكل حيقق 

التوازن يف املوازنة العامة للدولة.

3- الرضيبة ومتويل العجز املوازي: تعترب الرضائب من أهم وسائل متويل العجز املوازين ذلك 
أن زيادة اإلنفاق العام تقتيض الزيادة يف معدالت الرضائب وتوسيع األوعية الرضيبية 
األرباح  وعائها  يكون  أن  الزيادة  هلذه  ويمكن  العجز،  مقدار  تناسب  حصيلة  لضامن 
الصافية ملؤسسات القطاع اخلاص أو األجور واملرتبات، وإذا تم متويل هذا العجز عن 
طريق الزيادة يف أرباح رشكات القطاع اخلاص، فيمكن هلذه األخرية أن تتحمل الزيادة 
يف أسعار السلع االستهالكية حتى حتافظ عىل مستويات الربح السابقة، و بالتايل حتمل 
العامل األعباء الرضيبة من خالل ارتفاع تكاليف احلصول عىل السلع واخلدمات، وهذا 
ما يدفع هبم إىل املطالبة برفع األجور بقدر كايف الزيادة يف األسعار األمر الذي يعمل عىل 
تقليص هوامش ربح املؤسسات اخلاصة، والنتيجة أن زيادة الرضائب تعمل عىل احلد 
من القدرة التمويلية الستثامرات مؤسسات القطاع اخلاص، وهذا ما يدفعها إىل إصدار 

أوراق مالية وطرحها لالكتتاب مع ما حتمله هذه الصيغة من خماطرة 
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لعالج  املقدمة  احللول  حول  اجلدل  بأن  الراهن  الوقت  يف  أنه  استخالصه  يمكن  وما 
العجز املوازي خاصة فيام يتعلق بالبلدان النامية متخض عن وجود رؤى خمتلفة منها رؤيتني 
أساسيتني متعارضتني تتمثل األوىل باملؤسسات الدولية وعىل رأسها صندوق النقد والبنك 
الدوليني ويدعمهام اإلقتصاديون املنتمون إىل املدرسة النقدية وهتدف إىل عالج العجز املوازين 
من خالل ختفيض الرضائب عىل الدخول املرتفعة ورؤوس األموال و الرقابة الصارمة عىل 
اإلنفاق العام اجلاري خاصة املوجه إىل اخلدمات االجتامعية عن طريق التنسيق بني السياسة 
والنشاط  التنمية  يف  ودورها  الدولة  قوة  إضعاف  إىل  اهلادفة  الرؤية  وهي  املالية،  النقدية 
االقتصادي، وتقدم الرؤية الثانية بديال خمالف للرؤية األوىل، حيث ترى حلوهلا املطروحة 
أولويات اإلنفاق  ترتيب  إعادة  الدولة دورا هاما من خالل  بإعطاء  املوازين  العجز  لعالج 
العام و ترشيده والتحكم يف الدين العام الداخيل واخلارجي ألجل حتقيق التنمية مع مراعاة 
العدالة االجتامعية يف توزيع األعباء تبقى الرضائب مورداسياديا بإمكان الدولة اللجوء إليه 
والتي  املرتفع  الرضيبي  الضغط  عن  الناجتة  األفعال  ردود  باستثناء  القيود  من  الكثري  دون 
يمكن أن تأخذ صور املقاومة الرضيبية املتمثلة يف اإلرضاب ضد الرضيبة و الغش الرضيبي 

وظهور االقتصاد املوازي... الخ.

املبحث الثالث: 

السياسات النقدية واملالية والتخفيف من األزمات املالية واملصرفية

لقد شهد العامل يف القرن العرشين العديد من األزمات اإلقتصادية و املالية، أمهها أزمة 
وأزمة  وودز  بريتن  نظام  اهنيار  أزمة  و  العرشين،  القرن  من  الثالثينات  يف  الكبري  الكساد 
التي  النمور كام تسمى يف عام )1997(  املكسيك واألرجنتني، واألزمة اآلسيوية أو أزمة 
مست العديد من الدول اآلسيوية، حيث ظهرت حتديات جديدة أمام ص انعي السياسات 
اإلقتصادية واملالية والنقدية نتيجة اندماج األسواق املالية يف خمتلف أنحاء العامل، فمع اتساع 
وتعترب  العامل،  دول  خمتلف  عرب  وانتقاهلا  األموال  حتويل  رسعة  تزايدت  املعلوماتية  الثورة 
األزمة املالية العاملية األخرية التي انطلقت ش راراهتا يف س نة )2007( من أكرب األزمات 
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التي  واخلارجية  الداخلية  املالية  لإلختالالت  نظرا  املعارص  الرأساميل  العامل  شهدها  التي 
أحدثتها، والتي امتدت انعكاساهتا السلبية لتشمل معظم األسواق املالية لدول العامل املتقدم 

و النامي، هذه األزمة التي سوف نركز عليها دراستا من خالل هذا املبحث.

 املطلب األول: ماهية األزمات املالية

نظرا لتعدد و كثرة األزمات املالية يف السنوات األخرية من القرن املايض، أصبح موضوع 
األزمات املالية يثري جدل العديد من املفكرين سواء من حيث ربطها بالدورة اإلقتصادية أو 

من حيث تعريفها أو حتى من حيث أسباب نشوهبا.

يف  تداوال  املصطلحات  أكثر  من  املالية  األزمة  مصطلح  يعترب  املالية:  األزمات  مفهوم   -1
ملختلف  اإلقتصادية  األوضاع  عىل  األزمات  هذه  اخلطورة  نظرا  اإلقتصادية  األدبيات 
من  العديد  فهناك  ولذا  املالية  األزمات  مفهوم  حول  موحد  اتفاق  يوجد  وال  الدول، 
مفاجئ  اخيار  »أهنام  عىل  املالية  األزمة  تعرف   - املالية.  األزمات  خيص  فيام  التعاريف 
املؤسسات  أو جمموعة من  العقارات  أو يف سوق  ما  بلد  أو يف عملة  األسهم  يف سوق 
املالية لتمتد بعد ذلك إىل باقي اإلقتصاد، وحيدث مثل هذا اإلنميار املفاجئ يف أسعار 
األصول نتيجة انفجار فقاعة سعرية مثال، و الفقاعة املالية أو السعرية أو فقاعة املضاربة 
كام تسمى أحيانا هي بيع و رشاء كميات ضخمة من نوع أو أكثر من األصول املالية أو 

املادية كاألسهم أو العقارات بأسعار تفوق أسعارها الطبيعية أو احلقيقية«.

تنترش  وقد  معينة  بالد  يف  االئتامن  أسواق  و  املال  أسواق  متس  أزمة  هي  املالية  فاألزمة 
لتتحول إىل أزمة إقليمية أو أزمة عاملية، وإذا كانت األزمة املالية ال تتعلق يف بداية األمر إال 
انخفاض  وبالتايل  احلقيقي،  باإلقتصاد  ضارة  آثار  إىل  يؤدي  تفاقمها  فإن  املالية  باألسواق 

اإلستثامر مماجير إىل أزمة اقتصادية بل حتى إىل ركود اقتصادي.

 - كام يعرف »Michel Aglietta« األزمات املالية »بذلك االضطراب الذي يمكن أن ينترش 
إىل كل متغريات النظام املايل نتيجة ملخطر النظام«، ويعني هذا األخري بالنسبة له إمكانية 
وقوع حدث نظامي عنيف يكفي إلحداث أزمة مالية، ويقصد باحلدث النظامي حدوث 
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أثر الدومينو الذي يعني تلك الصدمة السلبية أو  الناجتة عن  أزمة مالية بسبب العدوى 
املعلومة السيئة التي ختص مؤسسة مالية أو أكثر، والتي يكون انتشارها متسلسل إىل باقي 
املؤسسات أو األسواق املالية  األخرى أو بسبب الصدمة احلاصلة عىل مستوى االقتصاد 
الكيل، والتي تؤثر يف نفس الوقت عىل األوضاع املالية لعدد كبري من املؤسسات واألسواق 
املالية، وتؤدي إىل ردة فعل سلبية ومشرتكة حسب MichelAglietta يمكن أن نتفق 
ال  أنه  غري  السيولة،  انخفاض  إىل  ترجع  األزمة  انتشار  آلية  أن  العتقادهم  النقديني  مع 
يمكننا أن نتفق معهم متاما لتأكيدهم حول تعميم السيولة، إال إذا كان هناك اضطراب عىل 
مستوى اجلهاز املرصيف أو ما يسمى بالذعر املرصيف، فيمكن أن حتدث أزمة سيولة يف أي 
سوق )مثل األسواق املالية ( أين تكون نتائجها جد خطرية، وهذا ما أثبته اخبار البورصة 
يف أكتوبر )1987(، والذي يرجع سبب األزمة إىل أزمة يف السوق والتي كان هلا إمكانية 

تأثري عىل باقي متغريات النظام املايل.

تطور  أن  إىل  اإلقتصادي  التاريخ  يشري  املالية:  واألزمات  الدورية  التقلبات  بني  الفرق   -2
النظام االقتصادي الرأساميل ونموه مل يتحقق عىل شكل خط مستقيم بل يف شكل حركة 
الصفة  بأخذها  النظام  لذلك  األساسية  السمة  تعد  احلركة  وهذه  بالتموجات،  شبيهة 
الدورة،  نوع  أو تقرص بحسب  تطول  منتظمة  مدد شبه  تتعاقب خالل  الدورية، حيث 
هذا  فإن  بالتايل  و  اإلقتصادي،  النشاط  يف  الدوري  التقلب  بأكام  األخرية  هذه  وتعرف 
األخري يتعاقب فيها بني الركود واإلنتعاش يف ح ين أن األزمة تدل عىل اضطراب مفاجئ 
تنشأ األزمات  و  التنبؤ هبا  بلدان ويصعب  أو يف عدة  ما  بلد  اإلقتصادي يف  النشاط  يف 
يف النظام الرأساميل إما بسبب خلل بنيوي حسب رأي النيو كالسيك أو بسبب ظهور 
اإلبتكارات، وإذا أسقط تعريف األزمة عىل اجلانب املايل فإن األزمة املالية تصبح عبارة 
عن اضطراب حاد و مفاجئ يف املؤسسات املالية قد تقع يف اجلهاز املرصيف أو يف أسعار 

الرصف أو يف األسواق املالية.

واملالية  اإلقتصادية  األزمات  أنواع  تعدد  انتشارها:  وقنوات  املالية  األزمات  أنواع   -3  
وختتلف، إال أنه يمكن تصنيفها عىل النحو اآلين:
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1 - 3 - األزمات املرصفية: حتدث األزمة املرصفية عندما يؤدي اندفاع فعيل أو حمتمل عىل 
سحب الودائع من أحد البنوك، أو إخفاق البنوك، بإيقاف قابلية التزاماهتا الداخلية 
للتحويل، أو إىل إرغام احلكومة عىل التدخل ملنع ذلك، بتقديم دعم مايل واسع النطاق 
للبنوك ملنع حدوث آثار سلبية واسعة النطاق يف الدولة. و حتميل األزمات املرصفية 
إىل اإلستمرار وقتا أطول من أزمات العملة وهلا آثار أشد عىل النشاط اإلقتصادي، 
وقد كانت هذه األزمات نادرة يف اخلمسينيات والستينيات من القرن املايض بسبب 
السبعينيات  منذ  شيوعا  أكثر  أصبحت  ولكنها  التحويل،  و  املال  رأس  عىل  القيود 
التعرف  الصعب  من  املرصفية  األزمة  أن  كام  العملة،  أزمات  مع  بالرتادف  وحتدث 
عليها يف الواقع، نظر الطبيعة املشكلة من جهة ولنقص البيانات واملعلومات من جهة 

أخرى، و يف هذا اإلطار نميز بني نوعني من األزمات: 

أزمة مرصفية عادية والتي قد قتز فيها قدرة بعض املصارف عن الوفاء بالتزاماهتا وتتأثر 
مالءهتا نتيجة لزيادة األصول غري املنتظمة )املتعثرة( مما يؤدي إىل تأكل قاعدهتا الرأساملية، 
حتى  وتدفع  الكامل  بالشلل  برمته  املرصيف  النظام  يصاب  أين  نظامية  مرصفية  أزمة  وبني 
بالبنوك السليمة إىل إقفال أبواهبا، إذ أن ضعف عدد كبري من البنوك يزعزع الثقة يف النظام 
املايل عموما ولعدم إمكانية التمييز بني البنوك الضعيفة و السليمة وذلك دائام بسبب عدم 
وضوح املعلومات، فإن املودعني و نظرا خلوفهم من بعض املشاكل التي يمكن أن تتعرض 
مايل،  يسبب ذعر  ما  البنك، وهو  كانت حالة  نقودهم مهام  إىل سحب  يتجهون  البنوك  هلا 

وهذا النوع من السلوك نعرب عنه بسلوك القطيع.

2 - 3 - أزمات األسواق املالية: حتدث أزمة األسواق املالية أو األزمة البورصية كام تسمى 
أسعار  ترتفع  عندما  حتدث  التي  األخرية  هذه  الفقاعات  بظاهرة  يعرف  ملا  نتيجة 
اهلدف  يكون  عندما  حيدث  ما  وهو  العادلة،  قيمتها  يتجاوز  بشكل  املالية  األصول 
من رشاء األصل هو الربح الناتج عن ارتفاع أسعار هذه األصول وليس لقدرة هذه 
إىل  املضاربني والرشكات  الكثري من  يدفع  الذي  األمر  الدخل،  توليد  األصول عىل 
اإلستثامر يف هذا النوع من األصول ألن عائده مرتفع، غري أن هذا اإلندفاع الكبري 



291291

إعداد/ امحد صاحل حممد الغامن   

مجلد )3(، العدد )9 - 10(، مارس - يونيو 2020م

أخرى  صدمة  حتصل  أن  بد  وال  يدوم  أن  يمكن  ال  املال  أسواق  داخل  املضاربة  يف 
املالية، ويرتاجع  السوق  تدفع باألسعار نحو اإلنخفاض وتنخفض معها مؤرشات 
معها النشاط االقتصادي فتحدث األزمة البورصة. باإلضافة إىل األزمات املرصفية، 
وأزمات األسواق املالية هناك أزمة الرصف األجنبي املرتبطة أساسا بتدهور العملة 
السيادية  بالديون  املرتبطة  الديون  أزمة  أيضا  وهناك  املدفوعات،  ميزان  و  املحلية 

للدولة أو الرشكات اخلاصة غري أننا سوف نركز هنا عىل النوعني األول و الثاين.

إىل  لتصل  عربها  تنترش  قنوات  أربعة  املالية  لألزمات  بأن  نستنتج  أن  يمكن  سبق  ومما 
الودائع  املالية، سوق  القروض، السوق  النشاط االقتصادي وهي: سوق  خمتلف قطاعات 

)البنوك( و أسواق الرصف.

 املطلب الثاني: التطور التاريخي لألزمات املالية ومسباتها

 شهد العامل و بصورة أساسية اإلقتصاد الرأساميل العديد من األزمات منذ أواخر القرن 
للتطورات  وفقا  األزمات  هذه  أسباب  تعددت  كام  العرشين،  القرن  وأوائل  عرش  التاسع 
اإلقتصادية احلاصلة عىل املستوى العاملي واختلفت طبيعتها نظرا لإلبتكارات احلاصلة عىل 

املستوى الوساطة املالية بفعل التطورات احلاصلة يف املجال التكنولوجي.

لقد تعرض اإلقتصاد العاملي منذ القرن التاسع عرش )1870( إىل العديد من األزمات 
ظاهرة  تنامي  أن  غري  الدولية،  وتأثرياهتا  وحجمها  خسارهتا  وتفاوتت  واإلقتصادية  املالية 
العوملة جعلت من هذه األزمات تنترش برسعة أكرب وذات تأثري عاملي شامل، حيث أكدت 
العديد من املؤسسات املالية الدولية و يف مقدمتها صندوق النقد الدويل، هذا األخري الذي 
أكد بان األزمة األخرية التي شهدها اإلقتصاد األمريكي والتي عرفت بأزمة الرهن العقاري 
لن تنجو منها أية دولة من دول العامل. إن األزمات املالية التي مر هبا اإلقتصاد األمريكي 
قبل العام )1929( حتت نظام نقدي خمتلف عن ذلك الذي اتبع بعد عام )1913( فالنظام 
النقدي الذي كان سائدا منذ )1879( إىل غاية )1913( هو نظام قاعدة الذهب، والذي 
مل يكن حتويال تلقائيا بل تضمن تدخال من احلكومة، ولكن هذا النظام بدأ بالزوال خالل 
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نظام  إىل  ذلك  بعد  حتولت  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  غري  األوىل،  العاملية  احلرب 
 )Breton Woods( بريتون وودز الثابت والذي جتسد من خالل مؤمتر  سعر الرصف 
احلر،  أو  العائم  الرصف  سعر  نظام  تبني  تم  ذلك  بعد  ثم   ،)1973( حتى   )1944( عام 
وبالتايل فأن غالبية حاالت عدم االستقرار بني عامي )1920-1939( ثم عام )1947( 
النقدي  املؤسيس  النظام  استقرار  إىل عدم  يعود  األزمات  فريدمان هذه  بعدها حسب  وما 
)البنك االحتياطي الفدرايل(، ويمكن إجياز األزمات املالية التي شهدها العامل للفرتة ما بني 

)1880- 1997( من خالل الشكل أدناه.

املصدر: إسامعيل جوامع، عادل بلجبل: تقييم مدى جدوى املساعدات املالية الدولية للدول النامية عند األزمات 
املالية العاملية، امللتقى الدويل الثاين حول متطلبات التنمية يف أعقاب األزمة املالية العاملية، جامعة بشار، اجلزائر، 

يومي 28، 29 أفريل 2010، ص 02.|

ويف حالة البلدان النامية، وهي احللقة األضعف يف النظام املايل العاملي اجلديد، فإن عددا 
ال بأس به منها قد أصبح حمل اهتامم لنشاط املضاربني يف ضوء إجراءات العوملة املالية التي 
يف  املتداولة  املالية  واألوراق  الوطنية  عمالهتا  تتعرض  حيث  التسعينيات،  عقد  يف  طبقتها 
أعدها  دراسة  تقول  إذ  خيالية.  أرباحا  منها  حيققون  الذين  املضاربني  هلجامت  بورصاهتام 
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لبلدان  واملستمر  الرسيع  اإلندماج  أن  الدويل  النقد  بصندوق  األبحاث  إدارة  يف  العاملون 
األسواق الصاعدة يف أسواق املال العاملية يف التسعينيات كان مصحوبا بالعديد من أزمات 

العملة، كام هو مبني يف الشكل أدناه.

                 

املصدر: الطاهر هارون، نادية العقون: مرجع سبق ذكره، ص 05

التسعينات، كأزمة املكسيك يف )1994( و أزمة  لقد كان لكل من األزمات الكربى يف 
رشق آسيا وروسيا يف عام )1998(، والربازيل سنة )1999( صفاهتا اخلاصة التي متيزها عن 
غريها، ولكنها مجيعا اشرتكت يف ظاهرة واحدة ومهمة هي أهنا »أزمات ثقة« مصدرها حساب 
رأس املال وعليه فهي اختلفت متاما عن تلك األزمات التي ارتبطت. ميزان املدفوعات التي 
كانت تصيب يف املايض البلدان النامية والتي عادة ما ترتبط باحلساب اجلاري، ولقد زاد احتامل 
تعرض هذه البلدان إىل األزمات املالية يف مرحلة التسعينات نتيجة حترير القيود املتعلقة بحركة 

رؤوس األموال العاملية و حتسني إمكانية احلصول عىل التدفقات الرأساملية الدولية. 

املطلب الثالث: أزمة الرهون العقارية )2008(

أعنف   )2007( أوت  منذ  العاملي  باالقتصاد  عصفت  التي  العاملية  املالية  األزمة  تعد 
األزمات االقتصادية العاملية بعد أزمة الكساد الكبري. وتأيت خطورة وعنف هذه األزمة كوهنا 
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حيث  العاملي،  االقتصاد  لنمو  حمركا  نحوه  يشكل  الذي  األمريكي  االقتصاد  من  انطلقت 
نتجت األزمة املالية الراهنة عن مشكلة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة األمريكية، التي 

تسببت فيها القروض العقارية الرديئة.

1- بداية األزمة وأسباهبا: يعزوا العديد من الباحثني أسباب األزمة املالية العاملية الراهنة 
النخفاض أسعار الفائدة األمر الذي دفع إىل تزايد القروض املمنوحة للمستثمرين و 
خاصة فيام يتعلق بالقروض العقارية، ويعترب موضوع الرهن العقاري أحد األسباب 
لسوق  الكبري  االزدهار  شجع  حيث  األخرية،  املالية  لألزمة  املبارشة  و  الرئيسية 
عىل  اإلقراض  ورشكات  البنوك   )  2001  -  2006  ( بني  ما  األمريكية  العقارات 
اللجوء إىل اإلقراض العقاري مرتفع املخاطر وكون هذه البنوك أغفلت التحقق من 
تزايدت و  ثم  بداية األمر،  بفائدة بسيطة يف  اجلدارة االئتامنية للمقرتضني و أغرقهم 
السوق  تشبع  أن  إىل  العقارات  متزايدا عىل  القروض مما خلق طلبا  توسعت يف منح 
فانخفضت أسعار العقارات وعجز املقرتضون عن السداد و كانت البنوك قد باعت 
لإلكتتاب  وطرحتها  سندات  كا  أصدرت  التي  التوريق  رشكات  إىل  القروض  هذه 
العام، وبالتايل ترتب عىل الرهن العقاري كم هائل من الديون مرتبط بعضها ببعض 
كام  املشكلة،  حدثت  بالتايل  و  السداد  عن  املقرتضني  توقف  إىل  أدى  هش  توازن  يف 
ورشكات  العقارية  للمؤسسات  القروض  إعطاء  يف  املالية  املؤسسات  توسعت 
املقاوالت والتي زادت عن 700 مليار دوالر، لكن ارتفاع معدل الفائدة العام الذي 
بدأ منذ منتصف عام )2004( أدى إىل إحداث تغري يف طبيعة السوق األمريكية متثل 
إذ توجب عىل  بداية اشتعال األزمة  الذي شكل  املساكن، األمر  انخفاض أسعار  يف 
املالية ورشكات اإلقراض  الكثري من املقرتضني سداد قروضهم، فبدأت املؤسسات 
تعاين تداعيات هذه القروض الكبرية املرتاكمة، والشكل املوايل يبني أسعار العقارات 

يف الواليات املتحدة خالل الفرتة )2008-1987(.
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الشكل رقم )3-5(: أسعار العقار يف الواليات املتحدة خالل الفرتة )2008-1987(        

املصدر: رزاق و شاح: مرجع سبق ذكره، ص 08.

و بالتايل فإن من األسباب األساسية واملبارشة التي أدت إىل اندالع األزمة املالية األخرية 
املامرسات غري املنضبطة يف األسواق املالية الدولية، ومتثلت هذه املامرسات بالتوسع املفرط 
 « املخاطر  عالية  السكنية  القروض  منح  يف  العقار  جمال  يف  املختصة  األمريكية  للمصارف 
اقتصاد  أو  النقود  اقتصاد  هو  ومهي(   ( مضاريب  اقتصاد  يف  والعمل   ،)Subprime()1(
خلق النقود واألرباح الناجتة عن ذلك، كام يعزي الكثري من اإلقتصاديني ظهور األزمات 
املالية  باملشتقات  التعامل  إىل  األخرية  األزمة  غرار  عىل  األخرية  العقود  خالل  املالية 
»Derivatives« واملتمثلة بأسواق العقود املستقبلية » Future Contracts« واآلجلة 
الثاين بالقروض العقارية ذات  Subprime أو الرهون العقارية األقل جودة أو من املستوى  ويقصد بمصطلح   1
أسعار الفائدة املتغرية. ويتميز هذا النوع من القروض باملخاطرة العالية لعدم وجود تدفقات نقدية متوقعة سواء 
للمقرتض أو املرشوع املمول، حيث يمكن للبنك االعتامد عليها كمصدر لسداد القرض، هلذا السبب قامت البنوك 
برفع سعر الفائدة عىل هذا النوع من القروض من أجل حتقيق أعىل عائد ممكن من القرض و من اجل تغطية جزء من 
املخاطر التي تندرج حتت هذا النوع من القروض. بام أن أسعار الفائدة عىل هذه القروض متغرية، فهناك قابلية ألن 
تتعرض خلطر االنخفاض يف أي حلظة، أو االرتفاع يف أي وقت معني. وعند ارتفاع أسعار الفائدة، ستجد العائالت 
ذات الدخل الضعيف نفسها يف ذلك الوقت غري قادرة عىل تسديد مستحقات هذه القروض نتيجة ارتفاع أسعار 

الفائدة. ا_املرجع نفسه، ص 04.
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وعقود   »Option markets« املالية  اخليارات  وأسواق   »Forward Contracts«
يف  واإلفراط  جهة،  من  هذا   »Securitization« الديون  وتوريق   »Swaps« املبادالت 
عمليات التسهيالت املالية من جهة أخرى، وبيعها يف األسواق املالية عرب سندات مصنفة 
يف وفق درجات خماطرة خمتلفة، ويمكن بيان التزايد املفرط يف اإلجتار باملشتقات املالية من 

خالل الشكل أدناه.

برتليونات  مقدر  العامل  يف  املالية  املشتقات  يف  املبارش  اإلجتار   :)6-3( رقم  الشكل 
الدوالرات

 »Rating Agencies Credit« تسمى  التي  االئتامين  التصنيف  وكاالت  قيام  إن 
مثل  وقوية  كبرية  بنوك  عن  صدورها  نتيجة  مرتفعا  تصنيفا  العقارية  السندات  بتصنيف 
»مورغان وليمن براذز«، و بالتايل تم إعطاؤها تصنيفا خاطئا و من بني األسباب األخرى 
ذات التأثري عىل االقتصاد األمريكي واإلقتصاد العاملي تلك املتعلقة بالعجز التوأم يف امليزان 
األسيوية  والدول  واهلند  الصني  من  اإلستريادات  تزايد  بسبب  العامة  وامليزانية  التجاري 
األخرى و ازدياد حركة السياحة إىل خارج الواليات املتحدة والذي ناهز 758 مليار دوالر 
عام )2006( مع عجز متصاعد يف املوازنة العامة بلغت عام )2008( حوايل 410 مليار 

دوالر وهو ما يشكل حوايل 3% من الناتج املحيل اإلمجايل األمريكي.
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 2- اآلثار اإلقتصادية ألزمة الرهون العقارية: وتتلخص أهم تأثريات األزمة املالية احلالية 
عىل احلياة اإلقتصادية يف:

1 - 2 - الركود اإلقتصادي العاملي: رغم أن األزمة املالية بدأت يف القطاع املايل، إال أهنا 
بالفعل  العاملي  العينية، وقد دخل االقتصاد  القطاعات اإلقتصادية  باقي  امتدت إىل 
يف مرحلة من الكساد، إذ تشري العديد من املؤرشات بالواليات املتحدة األمريكية و 
بربيطانيا أما سجال بداية مظاهر الركود، لتوسع بعدها رقعة األزمة وتشمل معظم 

الدول الصناعية املتقدمة و حتى النامية.

2 - 2 - انخفاض الطلب عىل النفط وتدهور مستوى أسعاره: لقد أدت األزمة إىل انخفاض 
سعر البرتول بأكثر من % 60هذا إضافة إىل اضطرار دول األوبك إىل ختفيف إنتاجها 
من النفط، ويعترب هذا التأثري هو األكرب لألزمة عىل اإلقتصاديات النفطية األمر الذي 

أدى إىل انخفاض اإلنفاق احلكومي الذي يعترب املحرك الرئييس لإلقصاد.

3 - 2 - انخفاض أحجام التمويل وارتفاع تكاليفه: كان لألزمة املالية احلالية األثر الكبري 
عىل املامرسات املرصفية اخلاصة بمنح االئتامن و تكاليفه، حيث أصبح هناك حرص 
التمويل  تكاليف  عن  أما  للتمويل،  القابلة  واملشاريع  املقرتضني  اختيار  يف  كبري 

فارتفعت نسبيا األمر الذي أدى إىل ممارسات مرصفية أكثر حذرا و أكثر انتقائية.

4 - 2 - انخفاض حجم االستثامرات األجنبية: انخفض حجم اإلستثامرات األجنبية إثر 
هذه األزمة، ووفقا لبعض التقديرات فإن هذا اإلنخفاض وصل إىل أكثر من %30.

حجم  عىل  سلبي  بشكل  احلالية  املالية  األزمة  أثرت  التجارة:  عىل  السلبي  التأثري   2  -  5
املبادالت التجارية بني خمتلف دول العامل نتيجة انخفاض الطلب.

وتقلص  اإلقتصادي  النشاط  انكامش  نتيجة  العاملة:  األيدي  حتويالت  انخفاض   2  -  6
فرص العمل املنخفضت مستويات الرواتب واألجور، مما سينقص من التحويالت 

املالية لأليدي العاملة املهاجرة.
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7 - 2 - اخليار األسواق املالية: من أكثر القطاعات تأثرا باألزمة املالية العاملية هي األسواق 
التفاعالت مع هذه األزمة من ضعف أوضاع  املالية، فهذه األخرية تعكس خمتلف 
وما  عام،  بشكل  اإلقتصاد  ألداء  السلبية  التوقعات  إىل  املترضرة  املالية  املؤسسات 
يرتتب عليه من ضعف أداء الرشكات و خمتلف القطاعات إضافة إىل صعوبة و ارتفاع 

تكاليف التمويل.

8 - 2 - التغريات املؤسسية العاملية: اضطرت معظم احلكومات نتيجة األزمة املالية احلالية 
إىل التدخل بشكل كبري يف احلياة املالية واإلقتصادية بضخ أموال هائلة يف القطاع املايل 
املالية، وهناك  املؤسسات  املودعني يف معظم  املايل، وضامنا حلقوق  محاية لإلستقرار 
شكل من اإلتفاق حول رضورة إخضاع القطاع املايل ملزيد من الرقابة واإلرشاف من 
السلطات، مما ينبئ بظهور جمموعة من املبادئ واملعايري والقواعد الواجبة اإلتباع يف 

معظم املؤسسات املالية )صندوق النقد الدويل، بنك التسويات الدويل(. 

اإليداعات  انخفاض  و  التسديد  عىل  القدرة  وعدم  املودعني  انتاب  الذي  الذعر  إن 
بسبب تدهور الثقة أدى إىل أزمة سيولة انعكست عىل انخفاض عرض النقد و حسب رأي 
القصري وعىل األسعار يف  الناتج و األسعار يف األجل  يؤثر عىل  فإن ذلك سوف  النقديني 
األجل الطويل، وامتدت أزمة السيولة إىل القطاعات احلقيقة ألن مجيع القطاعات مرتبطة 
عن طريق القطاع املايل وهذا ولد حالة من الركود اإلقتصادي فاهنارت العديد من الرشكات 
التي قامت بترسيح جزء من عامهلا، وامتد هذا اإلجراء إىل سائر الدول فارتفعت البطالة إذ 
وصلت يف الواليات املتحدة إىل 6.1% خالل سنة )2008(.معدل تغري 1.4 % عن سنة 
)2007(، و يف اليابان كان4.2 % وبمعدل تغري 0.4 % للمدة ذاهتا. كام أن معدالت النمو 
االقتصادي هي األخرى انخفضت إذ بلغت يف الواليات املتحدة 0.6% يف سنة )2008( 
بعدما كان 2.5يف )2007(، وأصبحت سالبة يف سنة )2009(، ويف منطقة اليورو كانت 
بشكل  امتدت  األزمة  آثار  أن  غري  السابقة.  السنوات  لنفس   %1.3,1.6,0.5 املعدالت 
العربية  النامية و منها  الدول  بآثار متفاوتة عىل غرار  العامل و  واسع لتشمل خمتلف مناطق 
اإلقتصاد  عىل  انكشافا  و  انفتاحا  أكثر  تعد  التي  اخلليجي  التعاون  دول  اخلصوص  وعىل 
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املالية  األزمات  من  للتخفيف  واملالية  النقدية  السياسات  فعالية  الرابع:  املطلب  العاملي. 
واملرصفية خضع دور السياسات النقدية واملالية أثناء فرتات الركود اإلقتصادي واألزمات 
املالية املسببة لتقلص حجم االئتامن وتراجع ثمن األصول للعديد من الدراسات، وذلك 

لتحديد فعالية كل منها يف التخفيف من اآلثار السلبية هلذه األزمات.

األزمات  تعود  واملرصفية:  املالية  األزمات  من  التخفيف  يف  النقدية  السياسة  فعالية   -1
املالية واملرصفية السابقة بام فيها األزمة احلالية بصفة أساسية إىل عدم اإلستقرار يف النظام 
املايل واملرصيف، وهو املصدر الذي جيب إزالته ألن البنوك يف فرتة األزمات املالية تعاين 
من انحدار يف القيمة السوقية للعديد من أصوهلا جيعلها تفتقر إىل رأس املال، وللسلطات 
النقدية دور فعال يف ضامن استقرار النظام املرصيف واملايل و ذلك من خالل الدور الرقايب 

للبنك املركزي.

1 - 1 - اإلستقرار املايل والدور الرقايب للبنك املركزي: يعترب مفهوم االستقرار املايل من 
املفاهيم اجلديدة التي صاحبت بروز و تنامي ظاهرة العوملة يف القطاع املايل واملرصيف، 
التنظيم  خالل  من  أساسيا  دورا  اإلستقرار  هذا  حتقيق  يف  املركزية  البنوك  وتلعب 
طرف  من  الوظيفة  هذه  وتؤدي  الدفع،  نظم  وتأمني  املرصفية  الرقابة  و  اإلحرتازي 
الدول عىل  العامل وفق أشكال خمتلفة، حيث نجد يف بعض  املركزية يف دول  البنوك 
شكل تدخل مبارش للبنك املركزي يف إمتام هذه الوظيفة عىل عكس دول أخرى أين 
عدة  عىل  املهمة  هذه  توزيع  حيدث  وقد  بذلك،  تتكفل  مستقلة  هيئة  استحداث  يتم 
هيئات مشاركة مع البنك املركزي عىل غرار ما هو يف الواليات املتحدة األمريكية، 
بآخر  أو  املركزي بشكل  البنك  تعددت هذه األشكال فالبد من تدخل  ولكن مهام 
للحفاظ عىل اإلستقرار املايل واملرصيف من خالل اعتامد سياسة إلدارة املخاطر فعالة، 
املالية شكلني  واملؤسسات  بالبنوك  املرصفية  املخاطر  إدارة  املركزي يف  البنك  ويتبع 

أساسيني

شكل خارجي: عن طريق التنظيم اإلحرتازي وفرض تطبيق القواعد االحرتازية ذات 
العالقة بالتسيري املرصيف للبنوك واملؤسسات املالية املتعارف عليها عىل الصعيد الدويل عىل 
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الثانية، معدل السيولة ومعدل تقسيم املخاطر  غرار مقررات و معايري جلنة بازل األوىل و 
ومعدل تغطية املخاطر ومعدل األموال الذاتية واملصادر الدائمة ومعدالت الرصف.

وفق  السليمة  واإلدارة  التسيري  ونظم  الداخلية  الرقابة  باتباع  وذلك  داخيل:  شكل   -  
مفاهيم احلوكمة عىل البنوك واملؤسسات املالية، ويدعم البنك املركزي هذين الشكلني يف 
اإلنذار  نظام  و  الودائع  التأمني عىل  بنظام  املايل  اإلستقرار  لتحقيق  املرصفية  املخاطر  إدارة 

املبكر باألزمات و دوره كمقرض أخري داخل السوق النقدي.

إن الرقابة عىل االئتامن من قبل السلطات النقدية له العديد من املتطلبات، حيث يستوجب 
عىل اجلهات الرقابية أال تتبنى نظرية جزئية ضيقة أثناء ممارستها عمليات الرقابة بل تكون 
الرقابة هدفها، وهناك ستة متطلبات رئيسية  الرقابة من منظور واسع و شامل حتى حتقق 
 )Camels( للبنوك تساهم يف تفعيل الدور الرقايب للسلطة النقدية تعرف اختصارا. مسمی
و هي رأس املال و األصول، اإلدارة، العوائد السيولة و األنظمة، وتعني هذه املصطلحات 
'رضورة أن حتتفظ البنوك برؤوس أموال تكفي ألغراض إدارة عملياهتا، ومواجهة املخاطر 
التي تتعرض هلا رضورة تنوع أصول البنك، بمعنى أن تتعدد درجات سيولة أصوله، أي 
رضورة توفر حمفظة سيولة متنوعة  أن يكون للبنك جملس إدارة عىل درجة عالية من الكفاءة 
اإلدارية والفنية يف إدارة العمل املرصيف  رضورة حتقيق املؤسسات املرصفية لعوائد معتربة، 
طلبات  و  التزاماهتا  سداد  من  يمكنها  بام  السيولة  من  مناسب  بمقدار  احتفاظها  ورضورة 
املودعني عند الطلب  رضورة أن تعمل البنوك عىل توفري أنظمة مراقبة داخلية، وضوابط 

عمل بام يمكن البنوك من جتنب املخاطر قدر املمكن.

وتتطلب الرقابة رضورة وضع البنوك املركزية ألهداف تصاغ السياسات يف إطارها، ثم 
وضع اآلليات التي تكفل التزام البنوك بالسياسات املقررة.

2 - 1 - دور السياسة النقدية يف حماربة الفقاعات: هناك جدل كبري حول فعالية السياسة 
النقدية يف حماربة حملفات الركود االقتصادي بشكل أفضل من هتيئتها للحيلولة دون 
 Alan أمثال  االجتاه  هذا  أصحاب  من  العديد  ويذهب  اإلقتصادي،  الرواج  نشوء 
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أسعار  و  األصول  بأسعار  تتم  أال  جيب  املركزية  البنوك  أن  إىل   Greenspan
الرصف و التصدير 

إال بالقدر الذي متثل فيه إنذار ملعدالت التضخم، حيث يقول Alan بأنه ال فائدة من 
حتديد و تفجري فقاعات املضاربة يف أسواق األوراق املالية و أسواق العقارات وهي متيض يف 
طريق التقدم، وأن التخفيض يف أسعار الفائدة بعد حدوث اإلفيار كاف حلامية االقتصاد كام 
أن انفجار الفقاعة ال يعد مدمرا، وهذا ما أثبتت عدم صحته األزمة املالية العاملية األخرية، 
حيث أن األسلوب املعتمد عىل ختفيض أسعار الفائدة ال جيدي نفعا عندما يصاب االقتصاد 
برضر بالغ ناتج عن انفجار الفقاعة، وبام أن اهليئات التنظيمية عىل مستوى املصارف تقوم 
باالحتفاظ بقدر أكرب من رأس املال أثناء فرتات الركود االقتصادي ومع زيادة درجات اخلطر 
عند نفاذ رأس املال بشكل فعيل فإن النهج القائم عىل التقديرات الداخلية وفقا التفاقية بازل 
الثانية يسهم يف هذه املشكلة، إذ جيرب املصارف عىل تقليص حجم إقراضها وهو بذلك يسهم 
يف تفاقم هذا اهلبوط، كام أن سياسة التقدم ألجل إنقاذ األسواق بعد حدوث االهنيار خلقت 
JefferyFrankel يرى  أن  الفقاعات، غري  تفاقم  املعنوي والذي أدى إىل  مشكلة اخلطر 
بأن حتديد الفقاعات ليس أصعب من حتديد الفجوات التضخمية قبل حدوثها بنحو 18 
سياسات  وأن  املضاربة،  فقاعات  لتفجري  فعالة  أدوات  النقدية  السياسة  متتلك  كام  شهرا، 
التقدم إلنقاذ السوق بعد األخيار االقتصادي ختلق مشكل خطر معنوي يعمل عىل تفاقم 
املايل أن تقوم  النقدية ويف إطار حتقيق االستقرار  السلطات  ينبغي عىل  الفقاعات، وبالتايل 
باستحداث أدوات المتصاص الصدمات مثل تنظيم رأس املال من أجل مواجهة االجتاهات 
الدورية، احلد من االستدانة ألجل حتقيق الفعالية املالية، حماولة التحكم يف تقلب اإلقراض 

العقاري و جتنب املخاطر الناجتة عنه، باإلضافة إىل تثبيط اإلقراض و االقرتاض املفرطني.

3 - 1 - إجراءات السياسة النقدية يف ظل األزمة املالية العاملية األخرية: ويف إطار التخفيف 
من األزمة املالية العاملية األخرية فقد اختذت العديد من البنوك املركزية يف العامل عىل 
معدالت  و  الرصف  األسعار  ختفيضات  بعدة  قام  الذي  الفدرايل  اإلحتياطي  غرار 
الفائدة خاصة يف سنة )2008(، حيث انخفضت مع بداية شهر أكتوبر )2008( من 
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2% إىل 1.5% أي بمقدار 50 نقطة وانخفض مع هناية نفس الشهر بنفس املقدار لتبلغ 
01%، و خالل منتصف شهر ديسمرب من نفس السنة انخفضت بمقدار 75 نقطة لتبلغ 
حدها األدن. مقدار 0.25%. كام أن للبنوك املركزية األوروبية حتركات قوية ملعاجلة 
باستخدام  األجل  القصري  التمويل  إىل  الوصول  تسهيل  طريق  عن  السيولة  خسائر 
ونظرا ألن عالوات  أوليا جزئيا،  نجاحا  إال  مل حيقق  ذلك  القائمة ولكن  التسهيالت 
السيولة ظلت عند مستويات عالية قام البنك املركزي األورويب يف ديسمرب )2007( 
وبنك  األمريكي  الفدرايل  اإلحتياطي  جملس  وقام  عملياته،  نطاق  يف  جديد  بتوسيع 
إنجلرتا املركزي بتوسيع كبري يف نطاق الضامنات اإلضافية املقبولة ونطاق املقرتضني 
الرئيسية  املركزية  البنوك  وأعلنت  املركزي،  البنك  أموال  إىل  بالوصول  هلم  املسموح 
مبادرة منسقة ترمي إىل ضامن السيولة املالئمة بام يف ذلك توفري خطوط املبادالت من 
قبل جملس اإلحتياطي الفدرايل للسامح للبنوك املركزية األوروبية بتوسيع نطاق سيولة 
الدوالر، وقد اختذ جملس اإلحتياطي الفدرايل إجراءات جديدة يف مارس )2008(.
ما يف ذلك فتح نافذة خصم فعلية أمام املضاربني ذوي اجلدارة االئتامنية العالية، وقام 
الزيادة  تأثري  النقدية حتت  السياسات  بتخفيف مواقف  أيضا  املركزية  البنوك  عدد من 
املستمرة يف خماطر النتائج دون املتوقعة املحيطة باآلفاق املستقبلية للنمو يف هذه الفرتة، 
 )2007( أوت  منذ  الفدرايل  اإلحتياطي  جملس  قيام  حدة  املبادرات  تلك  أكثر  وكان 
بتخفيض سعر الفائدة عىل األموال الفدرالية، بينام قام بنك كندا املركزي و بنك إنجلرتا 
املركزي أيضا بتخفيض أسعار الفائدة املستخدمة كأداة للسياسة النقدية، وتنازل البنك 
املركزي األوريب و بنك اليابان املركزي عن إحداث زيادات جديدة يف أسعار الفائدة. 
تكيفية  نقدية  العربية سياسة  الدول  اعتمد عدد من  فقد  العربية  الدول  فيام خيص  أما 
إىل  هدفت   )2009( العام  خالل   »Accommodative Monetary Policy«
ختفيف القيود النقدية وخفض تكلفة األموال يف ضوء معدالت التضخم املتدنية نسبيا.

املالية يف التخفيف من األزمات املالية واملرصفية: يذهب البعض إىل  2- فعالية السياسة 
خالل  من  اإلقتصادية  األزمات  مواجهة  يف  املالية  السياسة  به  تقوم  الذي  الدور  أمهية 
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استخدام األدوات الرضيبية وسياسات اإلنفاق العام بصورة متوازنة ملواجهة التقلبات 
تدابري  بأن  يرى آخرون  بينام  الناتج عن اإلختالل يف األسواق،  اإلقتصادي  النشاط  يف 
عامة  السياسات  هذه  كون  سوءا  إال  احلال  يزيد  لن  الظروف  هذه  يف  املالية  السياسة 
بطبيعتها وغري متييزية، ومن ثم فهي تعمل عىل حتقيق التشوهات اإلقتصادية وتزيد من 

اختالل األسواق فتتفاقم اخلسارة يف االقتصاد.

1 - 2 - األزمات املالية واملرصفية النظامية وسياسة التوسع املايل: لقد بينت الدراسة التي 
قام هبا كل من Claessens، Kose Terrones )2008( أن السياسة املالية تبدو 
فعالة بشكل خاص يف تقصري فرتات الركود ويبني هذا أن موقفا ماليا جريئا ملواجهة 
االجتاهات الدورية االقتصادية، موقفا يتحرك عكس االجتاه الذي يسري فيه االقتصاد 
بتخفيض الرضائب وزيادة اإلنفاق )سياسة مالية توسعية( مالئم أثناء فرتات الركود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة املراجع

• إبراهيم لطفی عوض: ظاهرة الركود التضخمي يف االقتصاد املرصي )دراسة حتليلية(،
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اختالل النظام االيكولوجي بفعل اجلفاف وتأثريه علي التوالد الطبيعي للغطاء 
النبايت الشجري يف منطقة السافنا املدارية

 - دراسة حالة نطاق حزام الصمغ العريب – السودان

 Ecological Disruption due to Drought and its Impact on the Natural

 Reproduction of Tree vegetation in the Tropical Savanna Region - Case

Study of the Gum Webbing Domain - Sudan

                                                                   إعداد/د. حسن احمد حسن الشيخ محمد 

 قسم اجلغرافيا. كلية اآلداب. جامعة بخت الرضا 

                                                           د. إبراهيم عبد اللطيف عبد املطلب خوجلي 

 قسم اجلغرافيا. كلية الرتبية. جامعة كسال 

                                                            د. محمد عامر احمد محمد 

 قسم اجلغرافيا . كلية الرتبية. جامعة األمام املهدي 

مستخلص الدراسة:

التوالد  بفعل اجلفاف  وتأثريه عيل  النظام االيكولوجي  الدراسة اختالل  تناولت هذه   
الطبيعي للغطاء النبايت الشجري يف منطقة السافنا املدارية-دراسة حالة نطاق حزام الصمغ 
العريب - السودان، وقد هدفت ايل حماولة معرفة مكونات الغطاء النبايت ومعوقات توالده 
الدراسة  استخدمت  املدارية.وقد  السافنا  ملنطقة  املناخية  اخلصوصية  وتوضيح  الطبيعي، 
مناهج بحث املنهج الوصفي واملنهج التجريبي التحلييل، وتوصلت الدراسة ايل أن اجلفاف 
قد اثر عيل التوالد الطبيعي للغطاء النبايت يف والية شامل كردفان ، ومن ثم أوصت الدراسة 
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االهتامم بالقياسات املرتولووجية فيام يتعلق باملناخ من خالل إنشاء شبكه واسعة ملحطات 
األرصاد اجلوي والعمل عيل أشاء وتطوير نظم إنذار مبكر للتنبؤ بنوبات اجلفاف. وتطوير 
ومراعاة  للجفاف  بمقاومتها  وتتميز  العالية  اإلنتاجية  ذات  املحلية  النباتات  من  عينات 
استخدام  أنامط  بتحسني  اجلفاف  تأثري  حتت  الواقعة  املدارية  للمناطق  املناخية  اخلصوصية 
جتاه  البيئية  التزاماته  بتقليل  الشجري  النبايت  الغطاء  عيل  الواقع  الضغط  لتخفيف  األرض 
ومدخالت  الطاقة  وتوفري  احليوان  لتغزيه  أخري  مصادر  بتوفري  وذلك  واحليوان  اإلنسان 

السكن.  

كلامت مفتاحيه:  النظام االيكولوجي، اجلفاف، التوالد الطبيعي، السافنا املدارية، حزام 
الصمغ العريب.

Study abstract

This study dealt with the ecosystem dysfunction due to drought 
and its effect on the natural reproduction of the tree vegetation 
in the tropical savanna region - a case study of the gum girdle 
domain - Sudan، it aimed to try to find out the components of the 
vegetation and the constraints of its natural reproduction، and 
to clarify the climatic specificity of the tropical savanna region. 
The study approaches the research methods of the descriptive 
approach and the experimental and analytical approach، and 
the study concluded that drought has affected the natural 
reproduction of vegetation in North Kordofan State، and then 
the study recommended attention to metrological measurements 
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in relation to the climate through the establishment of a wide 
network of meteorological stations and work on things and 
develop warning systems Early to predict droughts. And the 
development of samples of local plants with high productivity 
and characterized by their resistance to drought and taking into 
account the climatic specificity of the tropics under the influence 
of drought by improving the patterns of land use to reduce the 
pressure on the tree vegetation by reducing its environmental 
obligations towards humans and animals by providing other 
sources for animal feed، energy and housing inputs.                                                          

Key words: Ecosystem، Drought، Natural reproduction 
Tropical savanna Gum Arabic belt

مقدمة:

تعني هذه الدراسة بجغرافية  البيئة النباتية  لتوضيح تأثري اختالل النظام االيكولوجي 
بفعل اجلفاف  عيل التوالد الطبيعي للغطاء النبايت الشجري يف منطقة السافنا املدارية، باعتبار 
أن جغرافية علم البيئة النباتية هي العلم الذي خيتص بدراسة النبات يف موطنه وإجياد العالقة 
النباتية  التكوينات  بينها، وباعتبار أن  املتبادل  البيئي والتأثري  النباتات والوسط  ما بني هذه 
يف منطقة السافنا هي تكوينات نباتية مناخية. Climatic Plant Formation ، والن 
اجلفاف هو صفة من صفات التساقط يف منطقة السافنا املدارية ينتج عنه نقص يف كميات 
اإلمطار دون املتوسط فيسبب عدم اتزان مائي خطري يف الغطاء النبايت الشجري يف منطقة 
السافنا املدارية الن  للنباتات حدود حتمل لنقص املاء ال يستطيع جتاوزها، ومن أهم مالمح 

تأثري النبات باجلفاف هو فشله يف التوالد الطبيعي.
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التوالد  عيل  اجلفاف   بفعل  االيكولوجي  النظام  اختالل  تأثري  مدي  الدراسة:  مشكلة 
الطبيعي للغطاء النبايت الشجري يف منطقة السافنا املدارية  بوالية شامل كردفان يف 2018-

2019م

الطبيعي،  توالده  ومعوقات  النبايت  الغطاء  مكونات  معرفة  حماولة  الدراسة:  أهداف 
وتوضيح اخلصوصية املناخية ملنطقة السافنا املدارية. 

منهج الدراسة: تم استخدام املنهج الوصفي واملنهج التجريبي التحلييل حيث استخدم 
املنهج الوصفي يف وصف الظاهرات الطبيعية كام توجد يف الواقع وتم التعبري عنها كيفيا أو 

كميا، واستخدم واملنهج التجريبي التحلييل يف القياسات امليدانية للغطاء النبايت الشجري.

طرق جمع املعلومات: 

املقابلة: تم إجراء مقابالت شخصية مع واحد من كبار السن من سكان كل قرية بمنطقة 
 – – بربر  – املرحبيبه - الكريمت  – كندوة ام زوغي  – روفا  – مرخية  الدراسة )سمندية 
املويلة – ام رسير – ام االمني – التكيالت - سدرة – أم بشار – عرديبة – العني – العضيات 
– كمال( باعتبارهم خرباء حقيقيون يف جمال بيئتهم املحلية، وتم جتميع آراءهم حول بعض 
 ، األخرية  اخلمس  العقود  خالل  الدراسة  منطقة  له  تعرضت  الذي  اجلفاف  مثل  املحاور 

والتوالد الطبيعي للغطاء النبايت الشجري، 

النبايت  للغطاء  ميداين  استطالعي  مسح  إجراء  بعد  امليدانية:  والقياسات   املسوحات 
الشجري تم بموجبه تصنيف الغطاء النبايت الشجري ايل ثالث قطاعات نباتية اعتامدا عيل 
نوع الرتبة وطبيعة النمو النبايت، وقد تم تقسيم الغطاء النبايت الشجري بغرض تسهيل مجع 
املعلومات اجلغرافية وللوصول ايل حتديد كمي ونوعي دقيق. وقد قسمت قطاعات الغطاء 
النبايت الشجري ايل وحدات صغري باستخدام طريقة املربعات – تم اختيار هذه الطريقة 
 ،)1()Seif El din. 1971( أمثال  النبات  جغرافيا  يف  اجلغرافيني  الباحثني  من  كثري  الن 

1 Seif El din.A.G. 1971.the Natural Regeneration of Acacia Senegal. willed 
M.S.C. U of K.
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املاجد  عبد   (  ،)3()1999 عيل  حاج   (   ،)3(2  )  Yusuf  1996(  ،)1()1984 )صالح 
2001()4(، قد أشاروا ايل أهنا من أحسن الطرق امليدانية  جلمع معلومات عن الغطاء النبايت 
الشجري يف منطقة السافنا املدارية ، ولدراسة التوالد الطبيعي تم أنشاء شبكه من املسورات 
وداخل  األخرى،  العوامل  تأثري  إبعاد  بغرض   الدراسة  منطقة  قطاعات   مربعات  داخل 
املسورات تم حرص البذور املوجودة وتصنيفها وحرص البادرات حديثة النمو خالل الفرتة 

من 2018/6/15 حتي 2019/10/15 وهي:

مربعات القطاع الشجري األول: يرمز له بالرمز A  يوجد عيل الرتبة الرملية يف منطقة 
القوز ويقع شامل مدينة السميح ويضم عدد من القري هي سمندية – مرخية – روفا – كندوة 
مربعات  ثالث  اختيار  تم  البسيطة  العشوائية  العينة  طريقة  وبإتباع  – املرحبيبه.  زوغي  ام 

داخل هذا القطاع مساحة املربع 10000 مرت مربع ) ما يعادل واحد هكتار ( وهي: 

- املربع األول يرمز له بالرمز A1   ويقع بالقرب من قرية سمندية 

- املربع الثاين يرمز له بالرمز  A2  ويقع بالقرب من قرية املرحيبيبه 

- املربع الثالث يرمز له بالرمز  A3  يقع بالقرب من قرية مرخية 

داخل هذه املربعات تم إنشاء عدد 3 مسورات مسور F1 F2 F3  لكل مربع بمساحة 
400 مرت2 لدراسة التوالد الطبيعي.

القردود يف جنوب  تربة  بالرمزB  يوجد عيل  له  يرمز  الثاين:  الشجري  القطاع  مربعات 
رشق مدينة األبيض ويضم عدد من القري هي:- الكريمت – بربر – املويلة – ام رسير – 

1 صالح. حسن عبد القادر صالح.1984. اجلفاف. دار الرشوق للنرش والتوزيع. عامن. األردن.
2 Yusuf. E. A.) 1996 ( Understanding and Measuring Vegetation Changes in 

Sudan. Khartoum
حاج عيل. حممد ا.1999. اإلبعاد االيكولوجية الستغالل أشجار االكشيا يف األرايض اجلافة. رسالة دكتوراه   3

غري منشورة. كلية اآلداب. جامعة اخلرطوم 
عبد املاجد. طلعت دفع اهلل عبد املاجد.2001. التنوع اإلحيائي يف الغابات واثره عيل عيل منتجات الغابات.   4

اهليئة القومية للغابات. السودان 
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البسيطة تم اختيار ثالث مربعات  – التكيالت. وبإتباع طريقة العينة العشوائية  ام االمني 
داخل هذا القطاع مساحة املربع 10000 مرت مربع ) ما يعادل واحد هكتار ( 

املربع األول يرمز له بالرمزB1  ويقع بالقرب من قرية بربر

املربع الثاين يرمز له بالرمز B2  ويقع بالقرب من قرية الكريمت 

املربع الثالث يرمز له بالرمز  B3  يقع بالقرب من قرية ام رسير 

داخل هذه املربعات تم إنشاء عدد 3 مسورات مسور F1 F2 F3    لكل مربع بمساحة 
400 مرت2 لدراسة التوالد الطبيعي.

مربعات القطاع الشجري الثالث: يرمز له بالرمزC  يوجد عيل تربة طمي الوديان الطينية 
ويقع جنوب غرب مدينة الرهد ويضم جممعة من القرى داخل هذا القطاع هي:- سدرة – 
أم بشار – عرديبة – العني – العضيات – كمال - وبإتباع طريقة العينة العشوائية البسيطة تم 
اختيار ثالث مربعات داخل هذا القطاع مساحة املربع 10000 مرت مربع ) ما يعادل واحد 

هكتار ( 

- املربع األول يرمز له بالرمزC1  ويقع بالقرب من قرية سدرة

- املربع الثاين يرمز له بالرمز C2  ويقع بالقرب من قرية أم بشار 

- املربع الثالث يرمز له بالرمز  C3  يقع بالقرب من قرية كمال

داخل هذه املربعات تم إنشاء عدد 3 مسورات مسور F1 F2 F3  لكل مربع بمساحة 
400 مرت2 لدراسة التوالد الطبيعي.

رصد التوالد الطبيعي: داخل مسورات مربعات القطاعات تم أتباع عدد من اخلطوات 
لرصد التوالد الطبيعي وهي:

- حرص أعداد وأنواع األشجار األمهات املنتجة للبزور داخل املسور.
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 - معرفة حمزون الرتبة من البزور، وقد تم اختيار ثالث عينات داخل كل مسور بصورة 
باستخدام  سم   30 عمق  عيل  البزور  مجع  تم  وقد  مرت2،  الواحدة  العينة  مساحة  عشوائية 
ثم  املاء  باستخدام  تنظيفها  تم  ثم  حدا،  بذور كل 10 سم عيل  عينة  لكل  الغربال، مجعت 

خلطت وتم فرزها 

- تم حرص أنواع وإعداد البادرات حديثة النمو يف موسم املطر 2018م.

- تم حرص أنواع وإعداد البادرات التي نجحت يف النمو حتي موسم املطر 2019م

 تأثري اجلفاف عيل التوالد الطبيعي لغطاء النبايت الشجري: 

 تأثري مكونات املناخ بمنطقة الدراسة  يف تناقص اإلمطار: 

التغريات يف األمطار: ) املقصود بالتغري يف األمطار الزيادة أو النقصان يف كمية املطر 
من سنة ايل أخري ومن شهر ايل أخر ويف توزيع األمطار خالل املوسم وخالل الشهر  
Bade. K  H. 1990(. عن طريق دراسة خط االجتاه العام  هلطول األمطار وحتديد 
استخدام  تم  التغريات يف األمطار،  السنوية والشهرية وللتعرف عيل  الدورية  التغريات 
طريقتني لدراسة التغريات الدورية والسنوية ودراسة االجتاه العام هلطول األمطار وهي 
الدراسة  بمنطقة  اإلمطار  تناقص  عن  تبحث  التي  الدراسة  هذه  طبيعة  اقتضها  رضورة 
وتأثريها عيل التوالد الطبيعي للغطاء النبايت الشجري، وباعتبار أن األمطار هي املصدر 

الوحيد للمياه الذي تعتمد عليه األشجار بمنطقة الدراسة.
1974م()2( Kimmel.H.D.)1970()1(و)التوم:  من  كل  اتبعها  األويل  الطريقة 
السنوي  التباين  حساب  عيل  وتقوم  2006م()4(،  و)الشيخ:  م1999م()3(  و)القصاص: 

1 Kimmel.H.D.)1970(. Experimental Principles and design in psychology. New York
2 أمني التوم. مهدي 1974. مناخ السودان. الطبعة األويل. معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة. مجهورية 

مرص العربية
3 القصاص. حممد عبد الفتاح. 1999.التصحر. تدهور األرايض يف املناطق اجلافة. عامل املعرفة.مجهورية مرص العربية 

الشيخ. حسن امحد حسن. 2006. اجلفاف الطبيعي وتأثريه يف الغطاء النبايت الشجري يف البيئات شبه اجلافة   4
من الساحل اإلفريقي. دراسة حالة حزام الصمغ العريب . رسالة دكتوراه. جامعة بخت الرضا.
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املطر  كميات  يف  االختالف  مدي  عن  يعرب  الذي  االنحراف  معامل  بحساب  يقاس  الذي 
السنوي بالزيادة أو النقصان قياسا عيل متوسط املطر السنوي حيث أن.

املتوسط السنوي )ن ( = جمموع كميات األمطار التي رصدت يف سنوات الرصد ) م ( 
÷ عدد السنوات ) س (.

معامل االنحراف = س÷ ن × 100 .

من اجلدول رقم )1( نالحظ أن هذه األرقام تدل عيل أن معامل االنحراف يقل يف املناطق 
ذات متوسطات األمطار القليلة، وهذا يدل عيل أن ظاهرت ارتفاع معامل االنحراف تعرب 
عن ارتفاع التباين يف هطول األمطار من عام ايل أخر، كام أن عدم وجود تباين كبري يف معامل 
االنحراف بني حمطات والية شامل كردفان يشري ايل وجودها يف نطاق مناخي واحد تتدرج 
فيه كميات األمطار من الشامل ايل اجلنوب نحو النقصان، وهي نفس الصفة التي تتميز هبا 
األمطار يف السودان حيث تقل األمطار كلام اجتهنا شامال. أوضح القصاص: 1999م بأن 
ارتفاع معدل االنحراف يدل عيل أن االنتقال من موسم املطر القليل ايل موسم املطر العايل 
يتم بصورة مفاجئة من عام ايل أخر ودون نظام حمدد مما يوحي بسيادة نمط التذبذب العايل 
التساقط  التذبذب صفة من صفات  ايل أخر حتي يصبح هذا  يف كميات األمطار من عام 
مفاجئة من  أخر وبصورة  ايل  األمطار من عام  العايل يف كميات  التذبذب  وبالتايل يصنف 
ضمن الظواهر املناخية ذات األثر البالغ يف النظام البيئي ويف مصادر املياه خاصة يف املناطق 

التي تعتمد عيل األمطار يف تغذية مصادر املياه.

أرصاد  حمطات  يف  االنحراف  ومعامل  باملليمرتات  السنوي  املطر  متوسط   )1( جدول 
منطقة الدراسة )الفرتة من 2017-1985(

معدل االنحراف %املتوسط السنويحمطة األرصاد
10.9%331األبيض
10.8%334أم روابة
10.5%342الرهد
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10.4%346العني
10.3%349السميح

املصدر: العمل امليداين 2018م

 )2()2002: الشيخ  األمني  و)   )1()  2000 املويل:  عبد   ( من  كل  اتبعها  الثانية  الطريقة 
اجتاه سقوط  لتعرف  النصفية  املتوسطات  باستخدام  العام  وتقوم عيل حساب خط االجتاه 
بتقسيم  النصفية  املتوسطات  أسلوب  تطبيق  تم  وقد   ، النقصان  أو  الزيادة  نحو  األمطار 
البيانات املطرية يف كل حمطة ايل فرتتني شملت الفرتة األويل من 1985 -2002 والفرتة 
الثانية من 2003-2017 حيث يتم حساب املتوسط لكل فرتة ، وبناء عيل ذلك نجد أن 
مجيع  يف   2002-  1985 من  الفرتة  متوسط  من  اكرب   2017-2003 من  الفرتة  متوسط 
املحطات مما يوضح بأن هناك اجتاها عام نحو الزيادة يف األمطار مع تقدم الزمن ، جدول 
رقم )2 ( . أوضح  ) عبد الرحيم: 2006 ()3( و) بالل صديق: 2005()4(  بأنه وعيل الرغم 
من أن األمطار يف تزايد يف كردفان مقارنتا بفرتة الثامنينات والتسعينات من القرن املايض أال 
أن هذه الزيادة مل تنعكس أثارها عيل الغطاء النبايت وال عيل التوالد الطبيعي للنبات ، الن 
يكون يف شكل زخات  األمطار  املتوسط وان هطول  بقيت دون  األمطار  معظم معدالت 
رسيعة حتدث جريان سطحي رسيع فتترصف مياه األمطار بواسطة األودية واخلريان بصورة 
رسيعة تقلل من فرص تشبع مصادر املياه اجلوفية والسطحية .جدول رقم )2(  املتوسطات 

النصفية ملحطات األرصاد اجلوي يف الفرتة من 1985-2017م.

1عبد املويل . خدجية يوسف .2000 . التباين املناخي وأثره يف النشاط الزراعي يف منطقة الدلنج والية جنوب 
كردفان . رسالة ماجستري. جامعة اخلرطوم 

2األمني الشيخ . عبد العزيز . 2002 . اهلشاشة والفقر يف املجتمعات الريفية . دراسة حالة حمافظة بارا . رسالة 
دكتوراه غري منشورة . جامعة اخلرطوم

3عبد الرحيم . هبية فتح اهلل . 2006 . نظم إدارة وتطوير إنتاج جناين اهلشاب . دراسة حالة حملية أما روابة .ورقة 
بحثية منشورة . جملة النيلني . العدد 4

العمل  لورشة  مقدمه  . ورقة  املنتجة لالصامغ  اجلنائن  وإدارة  إنتاج  نظم   .  2005 . . صديق حممد خمتار  4بالل 
القومية لنظم إنتاج لالصامغ وتعزيز قدرات مجعيات املنتجني األبيض . والية شامل كردفان .
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2003-19702017-2002املحطات
303,2340األبيض
285,8370,6أم روابة
329,3388,3الرهد
306,3377,3العني

319,1382,8السميح

املصدر: عمل الباحثني 2018م

-1970 من  الفرتة  يف  اجلوي  األرصاد  ملحطات  النصفية  املتوسطات   )1( رقم  شكل 
2017م

               املصدر: عمل الباحثني 2018م

      أن طبيعة التساقط بمنطقة الدراسة جتعلها عرضة للفشل يف بعض املواسم، وأكثر 
العني فشال يف منطقة الدراسة يف فصل اخلريف هي النرتة واجلبهة، وان فشلها يؤثر بشكل 
هي  األمطار  مياه  أن  باعتبار  الدراسة  بمنطقة  واجلوفية  السطحية  املياه  مصادر  عيل  مبارش 
املصدر الوحيد لتقذيه هذه املصادر باملياه و ) النقص يف كم األمطار الناتج من سيادة ظروف 
اجلفاف يؤدي ايل نقص حاد يف املياه السطحية وتغذية املياه اجلوفية بوالية شامل كردفان مما 
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يؤثر عيل الغطاء النبايت () الشيخ:2006م ()1(. كام أن هناك 18 عينة جافة توجد يف فصل 
الصيف احلار الرطب وفصل الشتاء البارد اجلاف وفصل الصيف احلار اجلاف وتبدأ من 9 
الدراسة ويؤثر  املناخ يف منطقة  أكتوبر حتى 20 يونيو، وهو جفاف طبيعي مرتبط بطبيعة 

بشكل مبارش عيل مصادر املياه السطحية واجلوفية عيل حدا سواء لعدم وجود تغذية مائية.

السافنا  منطقة  يف   )Climatic plant formation( 2- التكوينات النباتية املناخية
البيئة  متكاملة يف  االيكولوجي وهي جزء من شبكة  النظام  احدي مكونات  املدارية: هي 
هبا  وتتأثر  األخرى،  العنارص  بقية  مع  تتفاعل   ،)2()2004  .Sid Ahmed  (  ) الطبيعية 
تأثريا عيل  العنارص  أكثر  املناخ هي  او غري مبارش، وان ) عنارص  فيها بشكل مبارش  وتؤثر 
حيات التكوينات النباتية() Rodis and others.1963 م ()3( يف منطقة الدراسة بصفة 
عامة وعيل الغطاء النبايت الشجري بصفة خاصة، وتعترب اإلمطار هي العنرص املناخي األكثر 
تأثريا يف الغطاء النبايت الشجري من حيث تولده الطبيعي ونموه، وذلك باعتبار أهنا املصدر 
األسايس والوحيد  لتوفري املاء الالزم حليات الغطاء النبايت الشجري وان ) النقص يف كميات 
اإلمطار أو سوء توزيعها أو عدم هطوهلا حيدث فجوة كبرية يف الطاقة الكامنة لنتح النبات 
وخمزون الرطوبة يف الرتبة التي تنمو عليها األشجار، فتظهر اثأر مبارشة عيل األشجار جراء 
النمو  البذور عيل  مقدرة  الطبيعي من خالل عدم  التوالد  ايل عجزه عيل  تؤدي  املاء  نقص 
وموت النادرات حديثة النمو ( )عبد الرحيم: 2006()4( هذه التأثريات املبارشة للعنارص 
التوالد  اثر عيل  النظام االيكولوجي  الدراسة أحدثت اختالل يف  بمنطقة  للجفاف  املكونة 

1الشيخ . حسن امحد حسن . 2006 . اجلفاف الطبيعي وتأثريه يف الغطاء النبايت الشجري يف البيئات شبه اجلافة من 
الساحل اإلفريقي . دراسة حالة حزام الصمغ العريب  . رسالة دكتوراه . جامعة بخت الرضا .  

2Seif El din .A .G . 1971.the Natural Regeneration of Acacia Senegal . willed M.S.C. 
U of K. 

3Rodis H.C and others )1963( : Availability of Ground water in Kordofan province. 
London .Oxford press. 

4عبد الرحيم . هبية فتح اهلل . 2006 . نظم إدارة وتطوير إنتاج جناين اهلشاب . دراسة حالة حملية أما روابة .ورقة 
بحثية منشورة . جملة النيلني . العدد 4 
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الطبيعي للغطاء النبايت الشجري والتي يمكن توضيحها من اجلداول )3( )4( )5( اخلاصة 
برصد التوالد الطبيعي يف مسورات مربعات منطقة الدراسة نالحظ:

املنتجة  األمهات  األشجار  من  واحد  نوع  نجد    Aاألول القطاع  مربعات   مسورات  يف 
للبذور يف املسور A1F1  هي شجرة اهلشاب A-Senegal  وعددها شجرتان، ويف املسور 
 Balanites اهلجليج  شجرة  وهي  والشجريات  األشجار  من  أنواع  أربعة  نجد   A2F2
aegdtiaca  وعددها شجرة واحدة وشجرية العرش) Calatropis procera( وعددها 
 Boscia( وعددها شجرة واحدة وشجرة املخيط A-Senegal مخسة شجريات و اهلشاب
senegalnsis( وعددها شجرتان ويف املسور A3F3   نجد نوع واحد وهي شجرة اهلشاب 
) A-Senegal (، ويف مسورات مربعات  القطاع الثاين B  نجد نوعني الشجريات األمهات 
املنتجة للبذور يف املسور B1F1 وهي شجريات اللعوت A- nubica (  ( وعددها شجرتان 
وشجرية املخيط )Boscia senegalensis( عددها شجرة واحدة ويف املسورB2F2 نجد 
وعددها   )A- nubica( اللعوت  شجريات  وهي  والشجريات  األشجار  من  أنواع  ثالث 
وشجرية  واحدة  شجرة  عددها   )Boscia senegalensis  ( املخيط  وشجرية  شجرتان 
العرش Calatropis procera   وعددها ثالث شجريات، ويف املسور B3F3 نجد نوعني 
من األشجار والشجريات وهي أشجار املخيط )Boscia senegalensis( وعددها شجرة 
القطاع  )A-mellifera( وعددها ثالث شجريات، ويف مسورات  الكرت  واحدة وأشجار 
C1F1 نجد  املسور  للبذور، يف  املنتجة  األمهات  أنواع من األشجار  C نجد ثالث  الثالث 
 )A-vaudiana( وعدها أربع أشجار، وأشجار السيال )A-nilotica أشجار السنط ) 
املسور  ويف  شجرتان،  وعددها   )A-senyec الطلح)  وأشجار  واحدة،  شجرة  وعددها 
 C3F3 شجريات ويف املسور  8 وعددها   )A-mellifera الكرت)  اشجار  توجد   C2F2
 Cobiarfis الطلح )A-senyec( وعددها شجرتان، وأشجار الطنضدب  توجد أشجار 
decided( وعددها شجرتان وأشجار القفل )Boswellia papyrifera( وعددها شجرة 
 Balanites واحدة، وأشجار السنط )A-nilotica( وعدها شجرتني، وأشجار اهلجليج 

aegdtiaca( ( وعدده شجرتني.
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كل أنواع الشجرية داخل املسورات كأشجار امهات لدهيا بزور عيل تربة املسورات، وكل 
هذه األنواع نجحت بزورها يف النمو وإعطاء بادرات حديثة النمو، ما عدا اشجار السيال 
 A-mellifera (وأشجار الكرتC1F1 يف القطاع الثالث يف املسور )  ) A-vaudiana
( يف القطاع الثاين B يف املسور B3F3 حيث مل تنمو بادرات بالرقم من وجود أشجار أمهات 

وبزور، وقد يعزي ذلك ايل عدم مالئمة الظروف الطبيعية لنموها خالل هذا املوسم.

هناك أنواع من البزور موجود داخل املسورات وليس لدهيا أشجار أمهات داخل املسور، 
A1F1به ثالث أنواع من البزور  A نجد ان املسور  ففي مسورات مربعات القطاع األول 
ليس لدهيا أمهات داخل املسور نفسه، وهي بذور العرش Calatropis procera ( وبذور 
الغبيش )Guiera senegolensis  ( وبذور اهلجليج) Balanites aegdtiaca (، ويف 
املسور A2F2 نجد بذور الغبيش )Guiera senegolensis  (، اما يف مسورات مربعات 
القطاع الثاين B، نجد أن يف املسور     B3F3 بذور العرش) Calatropis procera (، اما 
املسورات ليس  بزور أشجار داخل  C فال توجد أي  الثالث  القطاع  يف مسورات مربعات 
التي متكنها من  نثر لبزور هذه األنواع  آلية  لدهيا أشجار أمهات وقد يعزي ذلك ايل طبيعة 
االنتشار عيل مسافات قصرية عكس طبيعة الية نثر بزور األنواع يف مسورات القطاعني األول 

والثاين والتي تنترش يف مساحات واسعة. 

نجد أن بعض األنواع الشجرية التي نجحت يف النمو وليس لدهيا أشجار أمهات وليس 
لدهيا بزور داخل مسورات مربعات القطاعات، ففي مسورات القطاع األول A  نجد يف 
املسور A2F2نجاح نمو شجريات املرخ دون أن توجد هلا أشجار أمهات أو بزور داخل 

املسور وقد يعزي ذلك ايل إلية نثر بزور املرخ.

الدراسة  منطقة  مربعات  مسورات  داخل  يف  البزور  تواجد  عمق  يف  التفاوت  أن  نجد 
قد يعزي ايل مقدار الفرتة الزمنية التي تقضيها البزور يف الرتبة قبل نموها ونراكم األتربة 

واملرسبات عليها. 

كميات البزور املوجودة داخل مسورات مربعات القطاعات تدل عيل ان هناك خمزون 
جيد من البزور داخل املسورات سواء كان لألشجار األصلية أو األشجار الغازية.
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ضعف معدل نمو إعداد البادرات حديثة النمو مقارنة بإعداد البزور داخل املسور يعزي 
النمو،  العميقة متكنها من  للبذور  املطر 2018م   الكافية يف موسم  الرطوبة  توفر  ايل عدم 
البادرات احلديثة مقارنة بمحتوي الرتبة من  اعزي )بالل،2005م()1( ظاهرة ضعف نمو 
البزور يف البيئات شبه اجلافة ايل الية حفظ النوع التي تتبعها بعض األشجار من خالل كمون 

بعض انواع البذور عند عدم توفر الظروف البيئية املناسبة لنموها.

املطر  موسم  هناية  حتي  امسورات  داخل  النمو  يف  نجحت  التي  البادرات  نسبة  ضعف 
2019، حيث نجد يف مسورات مربعات القطاع األول A نجد يف املسور A1F1 موت مجيع 
 Calatropis( بنسبة 100% ونجاح نمو بادرات العرش )A-Senegal ( بادرات اهلشاب
نسبة   )  )  Guiera senegolensis الغبيش  وبادرات   %23.1 بنسبة   )   procera
15.3%، اما يف املسور A2F2 فنجد موت مجيع بادرات  اهلشاب A-Senegal و اهلجليج 
 Calatropis( العرش  بادرات  نمو  ونجاح   %100 بنسبة   )   Balanites aegdtiaca  (
بنسبة 32.1% و   )  Boscia senegalnsis  ( واملخيط     %56.5 بنسبة   )   procera
بنسبة 26.5%، ويف  نسبة 15%، واملرخ   )   Guiera senegolensis( الغبيش وبادرات 
اما يف  بنسبة %5.6،  النمو  ( يف   )  A-Senegal اهلشاب  بادرات  املسور A3F3 نجحت 
اللعوت)  باتدرات  نمو  نجاح   B1F1 املسور  ان  فنجد   B الثاين  القطاع  مربعات  مسورات 
بنسبة   )  Boscia senegalnsis  ( املخيط  نمو  ونجاح   %29 بنسبة   )  A- nubica
فقد  خمتلفة،  بنسب  البادرات  أنواع  مجيع  نمو  نجاح  B2F2فنجد  املسور  يف  اما   ،%14.3
 )  Boscia senegalnsis  ( املخيط  و   ،%13.3 بنسبة   )  A- nubica اللعوت)  نجح 
مسور  يف  إما   ،%44 بنسبة   )   Calatropis procera( بادرات العرش بنسبة 64.7% و 
B3F3 فقد نجح نمو بادرات املخيط )Boscia senegalnsis  ( بنسبة 29%، و بادرات 
القطاع  مربعات  مسورات  يف    اما   ،%  51.4 بنسبة   )Calatropis procera العرش) 
الثالث C فنجد يف املسور C1F1 نجاح نمو بادرات السنط A-nilotica (  ( بنسبة %65، 
بادرات  نمو  نجاح   C2F2 املسور  ، ويف  بنسبة %83.3   )  A-senyec الطلح)  وبادرات 
العمل  لورشة  مقدمه  ورقة  لالصامغ.  املنتجة  اجلنائن  وإدارة  إنتاج  نظم   .2005 خمتار.  حممد  صديق  بالل.   1

القومية لنظم إنتاج لالصامغ وتعزيز قدرات مجعيات املنتجني األبيض. والية شامل كردفان.
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الكرت) A-mellifera ( بنسبة 54.4%، اما يف مسورات C3F3 فقد نجحت نمو بادرات  
 )  A-nilotica( السنط  بادرات  نمو  نجحت  و   %44.6 بنسبة   )  A-senyec( الطلح 
نمو  نجاح  وعدم   ،%43 بنسبة   )  Balanites aegdtiaca( اهلجليج  و   %94.1 بنسبة 
 Boswellia (و بادرات أشجار القفل ) Cobiarfis decided (بادرات وأشجار الطندب

papyrifera ( بنسبة %100.

النتائج: من العرض أعاله نالحظ:

 A-( ظهور بعض االنواع الشجرية كاهلشاب A 1- يف مسورات مربعات القطاع االول
يشري  قد  وبادرات  الرتبة  داخل  وبذور  أمهات  من  النمو  مراحل  كل  يف   )Senegal
بادرات اهلشاب  املنطقة. ولكن عدم نجاح نمو  النوع لطبيعة وظروف  ايل مالئمة هذا 
نمو  تأثر  ايل  يشري  قد  فقط   %5.6 بنسبة  و   A3F3 املسور  يف  أال   )A-Senegal(
وهذا  واالستمرار،  النجاح  النوع  هذا  معها  يستطيع  ال  أخري  أنواع  بوجود  البادرات 
يعني أن بادرات اهلشاب) A-Senegal ( هي األكثر تأثرا ملنافسة األنواع األخرى التي 

تستطيع حتمل اختالل النظام االيكولوجي الناتج عن اجلفاف .

2- يف مسورات القطاع الثاين B سيادة شجرة املخيط) Boscia senegalnsis ( يف هذا 
القطاع مما يشري ايل سالمة النظام االيكولوجي هلذا النوع يف كل مراحل النمو من أمهات 
وبذور داخل الرتبه وبادرات، ونجاح بادراهتا يف النمو بنسب عالية تصل ايل تصل ايل 
 ) Boscia senegalnsis (كام ان ظهور بادرات املخيط ،B2F2 64.7% يف املسور
يف كل مسورات القطاع الثاين B قد يؤكد سيادهتا املستقبلية الكاملة يف خذه البيئة عيل 
املسور  تربة  وبذور عيل  أمهات  كأشجار  يظهر  الذي    A- nubica اللعوت  حساب 
B1F1واملسور B2F2 فقط وعيل حساب األنواع األخرى، كام نالحظ أن أشجار الكثر 
)  A-mellifera  ( هي أكثر األنواع الغنية بمخزون بذور يف داخل الرتبة للقطاع الثاين 
B ولكن عدم وجود بادرات حديثة النمو رغم وجود أشجار أمهات قد تشري ايل عدم 
مقدرة الكرت)  A-mellifera( عيل السيادة يف ظل اختالل النظام االيكولوجي الناتج 

عن اجلفاف .
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 )A-senyec C بان هناك سيادة أشجار الطلح الطلح)  3- يف مسورات القطاع الثالث 
الكرت  مثل  أخري  أنواع  ايل  ياألضافة  أسايس  بشكل   )   A-nilotica( السنط  و 
أنواعا  أن  نالحظ  كام   )Balanites aegdtiaca( اهلجليج  و   )A-mellifera(
 Boswellia (و أشجار القفل ) Cobiarfis decided (أخري مثل أشجار الطندب
papyrifera ( ظهرت كأشجار أمهات وبذور وبادرات أال أن عدم نجاح البادرات يف 
النمو حتي موسم املطر 2019م يشري ايل تأثر هذه األنواع باختالل النظام االيكولوجي 
الناتج عن اجلفاف كام أن عدد بذورها هو األقل مقارنة باألنواع األخرى يؤكد أن تأثرها 
هيدد  وقد  الزمن  من  طويلة  مدة  له  اجلفاف  عن  الناتج  االيكولوجي  النظام  باختالل 

استمرار وجودها مستقبال يف هذا القطاع، 

 A جدول رقم )3( رصد التوالد الطبيعي يف مسورات مربعات القطاع القطاع األول

احلرص 
داخل 
املسور

األشجار 
األمهات

بادرات حديثةأنواع البذور
بادرات نجحت يف النمو حتي 

هناية املوسم

النوعالعددالنوع
العمق/

سم
النسبة %العددالنوعالعددالنوعالعدد

A1F12هشاب

--هشاب44هشاب30340هشاب

23.1%11عرش113عرش30200عرش

15.3%11غبيش72غبيش30130غبيش

--هجليج17هجليج3046هجليج
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A2F2

--هجليج40هجليج3077هجليج1هجليج

56.5%113عرش200عرش11430عرش5عرش

--هشاب11هشاب3086هشاب1هشاب

2خميط

32.1%17خميط53خميط10114خميط

17320غبيش
15%9غبيش60غبيش

26.5%9مرخ34مرخ

A3F35.6%4هشاب72هشاب30400هشاب1هشاب

         املصدر: العمل امليداين 2018-2019م

كام نالحظ أن األشجار األصلية يف هذا منطقة الدراسة عموما قد حقق اعيل معدل نجاح 
A-nilotica ( نسبة %94.1  C حيث حقق السنط )  للنمو يف مسورات القطاع الثالث 
البادرات  نمو  نجاح  يف  ضئيلة  نسبة  حقق  الذي    A األول  القطاع  يليه   C3F3 املسور  يف 
احلديثة لألشجار األصلية حيث نجح نجحت بادرات اهلشاب A-Senegal ( ( يف النمو 
بنسبة 5.6% ويف املسور A3F3، وهناك فشل تام يف نمو بادرات األشجار األصلية يف مجيع 

.B مسورات مربعات القطاع الثاين

 نالحظ أن األشجار الغازية يف منطقة الدراسة عموما قد حققت اعيل معدل نجاح يف نمو 
 )Boscia senegalnsis ( حيث حقق املخيط B البادرات يف مسورات مربعات القطاع الثاين
نسبة نجاح تصل ايل  64.7 % يف املسور B2F2 يليه القطاع األول A الذي حقق معدل نجاح 
متوسط يف نمو بادرات األشجار الغازية حيث حقق العرش )Calatropis procera( نسبة 
56.5% يف املسور A2F2، وهناك فشل تام يف نمو بادرات األشجار الغازية يف مسورات 

  .C القطاع الثالث
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B جدول رقم )4( رصد التوالد الطبيعي يف مسورات مربعات القطاع الثاين

احلرص 
داخل 
املسور

األشجار 
األمهات

بادرات حديثةأنواع البذور
بادرات نجحت يف النمو حتي 

هناية املوسم

النوعالعددالنوع
العمق/

سم
النسبة %العددالنوعالعددالنوعالعدد

B1F1
29%2لعوت7لعوت864لعوت2لعوت

14.3%2خميط14خميط582خميط1خميط

B2F2

13.3%4لعوت30لعوت11116لعوت2لعوت

64.7%11خميط17خميط455خميط1خميط

44%14عرش32عرش248عرش3عرش

B3F3

29%2خميط7خميط843خميط1خميط

3كرت
--كرت-كرت21611كرت

51.4%18عرش35عرش250عرش

           املصدر: العمل امليداين 2018-2019م

C جدول رقم )5( رصد التوالد الطبيعي يف مسورات مربعات القطاع الثالث

احلرص 
داخل 
املسور 

بادرات حديثةأنواع البذوراألشجار األمهات 
بادرات نجحت يف النمو حتي 

هناية املوسم

العمق/النوعالعددالنوع 
النسبة %العددالنوعالعددالنوعالعددسم

C1F1

65%11سنط17سنط30400سنط4سنط

--سيال-سيال30126سيال1سيال

83.3%10طلح12طلح30454طلح2طلح
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C2F254.4%85كرت156كرت30840كرت8كرت

C3F3

44.6%25طلح56طلح30315طلح2طلح

--طنضدب7طنضدب3070طنضدب2طنضدب

--قفل3قفل3034قفل1قفل

94.1%16سنط17سنط30120سنط2سنط

43%13هجليج40هجليج30150هجليج2هجليج

             املصدر: العمل امليداين 2018-2019م

3-تأثري اجلفاف عيل حزام الصمغ العريب: 

أطلق حزام الصمغ العريب عيل املناطق التي تتمركز فيها األشجار املنتجة للصمغ العريب 
وهي عبارة عن أحزمة نباتيه تشكل جزء من نطاق السافنا قليلة املطر، ويمتد حزام الصمغ 
)  )Acaciaبأنواعها  ْ 14 شامال، وتعترب أشجار االكشيا   -12 ْ العريب بني خطي عرض 
املختلفة من أكثر األشجار األصلية املنترشة يف حزام الصمغ العريب يف شكل مشاجر نقية أو 
خمتلطة، ويعتمد انتشارها عيل حمصلة العالقة بني معدالت اإلمطار السنوية وتوزيعها ونوع 

الرتبة وطبوغرافية وتضاريس األرض

تأثري اجلفاف الناجم عن عدم سقوط اإلمطار: الفرتة من 9 أكتوبر حتي 21 يونيو يندر 
فيها احتامل سقوط األمطار يف منطقة الدراسة وبالتايل تنعدم فيها فرصة حصول األشجار 
عيل املياه من خالل التساقط، وهذه الفرتة من اجلفاف فرتة ثابتة تتصف هبا املناطق املدارية 
فيها نمو  ينعدم  الدراسة،  وأصبحت تشكل جزء أسايس من دورة حياة األشجار بمنطقة 
البذور وظهور بادرات حديثة، وتؤثر بشكل مبارش عيل البادرات حديثة النمو التي نمت 
يف موسم املطر وهي تعترب الفرتة احلرجة لنمو البادرات خاصة يف العام األول حيث متوت 
البادرات بنسبة كبرية وتقل نسبة املوت يف العام الثاين بسبب أن األشجار تستطيع إن تؤقلم 

نفسها مع مرور الزمن بإتباع اسرتاجتيات تكيف معينه 
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تأثري اجلفاف الناجم عن النقص وسوء توزيع كميات اإلمطار: تعترب اإلمطار هي املصدر 
األسايس للامء بمنطقة الدراسة ، وال توجد فروقات كبرية يف كميات االمطار الساقطة يف 
الناجم عن  اجلفاف  تأثري  م، ولكن  الفرتة من 1985 حتي 2019  الدراسة خالل  منطقة 
النقص وسوء توزيع كميات االمطار عيل الغطاء النبايت الشجري يتوقف عيل جمموعة من 
مها  والطبوغرافيا  الرتبة  عاميل  يعترب  باملاء،  النبات  عالقة  عيل  تؤثر  التي  الطبيعية  العوامل 
الوسيط األسايس بني اجلفاف والغطاء النبايت الشجري بمنطقة الدراسة باعتبار إن احلرارة 
ال متثل فارقا مناخيا بني أجزاء منطقة الدراسة التي تقع حتت مظلة حرارية متساوية، توجد 
للقلوية  مائلة  متعادلة  تربات  فهي  تقريبا،  متشاهبة  كيميائية  خصائص  ذات  تربات  ثالث 
ولكنها ختتلف يف اخلصائص الفيزيائية من حيث القوام والبناء واملحتوي املائي، وهي أيضا 
ختتلف يف تشكيلها اجليومورفولوجي الطبوغرايف، وهذا االختالف ادي ايل اختالف غطائها 
النبايت من حيث النوع والرتدد والكثافة، فنجد ان كل تربة من الرتبات الثالث ارتبط هبا 
أنواع حمددة من األشجار- أشجار أصلية – توجد يف شكل مشاجر نقية أو خمتلطة ختتلف يف 

كثافتها وترددها عيل حسب املوقع الطبوغرايف الذي تنمو عليه.

الطبيعي  التوزيع  بنمط  ارتبطت  الدراسة  منطقة  يف  السائدة  األصلية  الشجرية  األنواع 
للغطاء النبايت الشجري ولكن نتيجة لفشل بعض األنواع الشجرية يف التوالد الطبيعي كنتاج 
املناطق  كانت سائدة يف  أنواع جديدة غازية من األشجار  اجلفاف ظهرت  لسيادة ظروف 
الدراسة، وقد تزامن  التي كانت توجد يف منطقة  اجلافة، واختفت بعض األنواع األصلية 
تاريخ تزايد األنواع الغازية وتناقص واختفاء األنواع األصلية من األشجار بتاريخ حدوث 

نوبات اجلفاف الناجتة عن نقص وسوء توزيع كميات اإلمطار.  

القطاع  منطقة  يف  الدراسة  عينة  إفراد  إن  نجد  2018-2019م  امليداين  العمل  من 
 )A- Senegal  ( بان أشجار اهلشاب  القوز(  وبنسبة 100% قد اكدوا  A )تربة  األول 
غري قادرة عيل التوالد الطبيعي لذا تزرع يف شكل شتول وقد اعزي 5% منهم عدم مقدرة 
البذور  لإلنبات  اإلمطار  كفاية  ايل عدم  الطبيعي  التوالد  A- Senegal( عيل   ( اهلشاب 
ونمو البادرات اجلديدة، بينام 25% قد ارجعوا السبب ايل طول الفرتة اجلافة التي ال تنزل 
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والتي  اهلطول  فرتة  يف  اإلمطار  توزيع  سوء  السبب  ارجعوا  قد    %20 وان  اإلمطار،  فيها 
النمو، وأهنم وبنسبة  البذرة وهي يف طور  أو موت  نموها  بعد  البادرات  تسبب يف موت 
املنطقة األصلية   نباتات  القوز هي من  املزروعة يف منطقة  بان األشجار  اكدوا  قد   %100
تتمكن من إنتاج البزور وتصري أشجار أمهات. وقد اكدو أيضا بأنه وبعد تنظيف األرض 
من  ليست  بور  األرض  ترك  بعد  تنمو  التي  األشجار  فان  منها  األشجار  وإزالة  للزراعة 
أشجار املنطقة األصلية بل تنمو شجريات غازية قادمة من املناطق الشاملية خاصة شجرية 

.  )Calatropis procera (العرش

نجد إن إفراد عينة الدراسة يف منطقة القطاع الثاين B ) تربة القردود ( وبنسبة %100 
يرون بان األشجار قادرة عيل التوالد الطبيعي ونمو البذور يف موسم اإلمطار ولكنها تفشل 
السطحي  الترصيف  القردود ذات  تربة  لطبيعة  نسبة  القادم  اهلطول  النمو حتي موسم  يف 
العايل  وقد اكدو أيضا بأنه وبعد تنظيف األرض للزراعة وإزالة األشجار منها فان األشجار 
شجريات  تنمو  بل  األصلية  املنطقة  أشجار  من  ليست  بور  األرض  ترك  بعد  تنمو  التي 
غازية قادمة من املناطق الشاملية خاصة شجرية اللعوت A- nubica(  وشجرية املخيط 

.) Boscia senegalnsis(

النباتات  أن   %100 وبنسبة   C الثالث  القطاع  منطقة  يف  الدراسة  عينة  إفراد  إن  نجد 
األصلية تتمكن من النمو واالستمرار حتي موسم اإلمطار القادم وال توجد نباتات غازية 

وبعد ترك األرض بور تنمو نفس األنواع األصلية.

بأن  أوضحوا  قد   %100 وبنسبة    A-B-C القطاعات  يف  الدراسة  عينة  إفراد  مجيع 
تتزامن  التي  الفرتة  وهي   8/13-7/4 من  الفرتة  يف  نموها  يبدأ  النمو  حديثة  البادرات 
لقلة  نسبة  الفرتة  هذه  األشجار  ختطت  وإذا  الدراسة  منطقة  يف  اإلمطار  هطول  بداية  مع 
حالة  ايل  البذور  وتتحول  القادم  اهلطول  موسم  يف  إال  جديدة  بادرات  هلا  التنمو  اإلمطار 
الكمون، وواضحو أن أكثر أنواع البادرات التي تنجح يف النمو خالل هذه الفرتة يف تربة 
 Boscia ( ويف تربة القردود أشجار املخيط )Calatropis procera  (القوز هي العرش

.)A-senyec ( ويف تربة طمي الوديان أشجار الطلح ) senegalnsis
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من خالل نسب موت البادرات داخل مسورات مربعات القطاعات نالحظ:

كل  مربعات  مسورات  يف  الواحد  للنوع  البادرات  موت  نسب  يف  اختالف  هناك   -1
A- Senegal ( يف  قطاع عيل حدا، مثل االختالف يف نسبة موت بادرات اهلشاب ) 
 Boscia ( واختالف نسبة موت بادرات املخيط ، A مسورات مربعات القطاع االول
senegalnsis  ( يف مسورات مربعات القطاع الثاين B  اختالف نسبة موت بادرات  
  C2F2 C1F1 و  A-senyec ( بني املسورين  A-nilotica ( والطلح )  السنط )  
النوع  يف  بادرات  موت  نسبة  اختالف  يف  السبب  يعزي  وقد   ،   C الثالث  القطاع  عيل 
إن هناك  باعتبار  الطبوغرافيا  املوقع  تأثريات االختالف يف  ايل  نفسه  القطاع  الواحد يف 

اختالف يف عوامل املناخ وعامل الرتبة.

2 - هناك اختالف يف نسب موت بادرات النوع الواحد مقارنه باالنواع االحري يف مسورات 
 )  A- Senegal ( مربعات كل قطاع، مثل االختالف يف نسبة موت بادرات اهلشاب
القطاع  مربعات  مسورات  يف   )  Calatropis procera   ( العرش  ببادرات  مقارنة 
 )   Boscia senegalnsis ( واالختالف يف نسب موت بادرات املخيط ، A األول
 B الثاين  القطاع  مربعات  مسورات  يف   )   A- nubica اللعوت)  ببدرات  مقارنه 
 A-senyec  ( والطلح   )  A-nilotica ( واالختالف يف نسبة موت بادرات السنط
 Boswellia والقفل)    )  Cobiarfis decided الطنضدب)  ببادرات   مقارنه   )
papyrifera ( يف مسورات مربعات القطاع الثالث C ، وقد يعزي السبب ايل اخلواص 
الفيوسولوجية لكل نوع عيل حده والتي متكنها من التعايش وحتمل العطش وايل اختالف 

يف مقدار احتياجها للامء.

3 - هناك اختالف يف نسب موت البادرات بني القطاعات حيث نجد ان جممل البادرات يف 
   B ماتت بنسبة 77%، ويف مسورات مربعات القطاع الثاين  A مسورات القطاع األول
ماتت بنسبة 70%، ويف مسورات مربعات القطاع الثالث C  ماتت بنسبة 48.1% وقد 
يعزي ذلك ايل االختالف يف نوع الرتبة واالختالف يف الطبوغرافيا وايل االختالف يف 

األنواع الشجرية نفسها من حيث احتياجها للمياه ومقدرهتا عيل حتمل العطش. 
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التوصيات: يف ضوء ما وضجته نتائج الدراسة يمكن تقديم بعض املقرتحات التي من 
املمكن ان تساهم يف درء اثار اجلفاف وللحفاظ عيل الغطاء النبايت الشجري وتنميته والتي 

يمكن إيضاحها يف النقاط التالية:

واسعة  شبكه  إنشاء  خالل  من  باملناخ  يتعلق  فيام  املرتولووجية  بالقياسات  االهتامم   -  1
بنوبات  للتنبؤ  مبكر  إنذار  نظم  وتطوير  إنشاء  عيل  والعمل  اجلوي  األرصاد  ملحطات 

اجلفاف.

2 - تطوير عينات من النباتات املحلية ذات اإلنتاجية العالية وتتميز بمقاومتها للجفاف 

3 - مراعاة اخلصوصية املناخية للمناطق املدارية الواقعة حتت تأثري اجلفاف بتحسني أنامط 
استخدام األرض لتخفيف الضغط الواقع عيل الغطاء النبايت الشجري بتقليل التزاماته 
البيئية جتاه اإلنسان واحليوان وذلك بتوفري مصادر أخري لتغذية احليوان وتوفري الطاقة 

ومدخالت السكن. 
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Abstract
Fat  and  oils are  nutritionally  important because they  form  one  

of the three  major classes of food. Vegetable oils contain higher 
proportion of unsaturated fatty acids، while solid fats contain more 
saturated fatty  acids، which  increased the  low density lipoprotein 
(LDL) level of the  blood.  Palm  oil، Sunflower  ,Ground nut، sesame 
and Cotton  seed oils were considered as source of mono  and poly 
unsaturated fatty acids in addition to oil soluble vitamins (A, K and
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E ). Recently  consumers demand for a healthier and  safety food 
increased، there  for the  ultimate goal  of this work to illustrate the values of 
some essential Sudanese vegetable oils,

Keywords: vegetable oils، mono  unsaturated fatty  acids and  poly 
unsaturated fatty acids، vitamins.

مستخلص:

تعترب الدهون والزيوت من أهم العنارص الغذائية، ومتثل أحد العنارص الغذائية الثالث الكربى، 
وللزيوت النباتية أمهية كربي ملا حتويه من أمحاض دهنية غري مشبعة حيث ترتكز األمحاض الدهنية 
املشبعة يف الدهون اجلامدة التي تسبب ارتفاع الربوتني الدهني منخفض الكثافة يف الدم بينام حتتوي 
الزيوت النباتية مثل زيت النخيل عبادة الشمس الفول السوداين السمسم وزيت بذرة القطن عىل 

نسبة عالية من الدهون محاض الدهنية 

املستهلك  اهتامم  زاد  حيث  فيه  الذائبة  الفيتامينات  إىل  باإلضافة  التشبع  عدم  وعديدة  أحدية 
النباتية  الزيوت  الدهون وفوائد بعض  الصحية، واهلدف )ك،و،هـ(،  باألغذية  الفرتة األخرية  يف 

السودانية هو توضيح األمهية األساسية من هذه الورقة  

Introduction:

Oils and  fats are substances of vegetable or animal  origin. They are 
insoluble in water  and  greasy to touch. The most important characteristic 
is that  they have a caloric  content more  than  twice as high as the other  food  
stuff (9 kcal g–1) (Kalanithi and  Badri,1993).  Also they act as lubricants 
during mixing of ingredients and as media  for heat  transfer carrier  for fat 
soluble vitamins. Also، they are a source of essential fatty acids(Charley، 
1982) .Sudan is one of the major  oilseed producing countries. The 
major  oilseeds that  commercially cultivated in Sudan  are cottonseed، 
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groundnut، sesame and  recently، sunflower. They represent an important 
contribution to its export  trade  and  major  cash crops in several p a r t s o f t 
h e  c o u n t r y a s w e ll a s a n i m p o r t a n t f o o d i t e m s.

        Fat and oils are nutritionally  important because they form one of the 
three  major classes of food. Oils are used in a variety of ways. They are 
used for food texturing، baking، and frying and also used industrially، in the 
manufacture of soap، detergent، cosmetics and oil paints. In plants، oil is 
deposited in the  seeds mostly in the endosperm along  with carbohydrates 
where  they jointly nourish the embryo، it also found  in some plants 
mesocarp e.g. in palm fruits. In animals، oil is found  in various parts of the 
body e.g. liver (oyeyioa,1993) Oil seed producing countries are anxious 
to increase the value of t h e i r p r i m a r y e x p o r t s b y e x p a n d i n g p r o 
c e s s i n g i n d u s t r i e s. Establishment of a plant utilizing local crops will 
encourage allied or subsidiary industries and become a focal point for 
development

(Ziada and Eihussien ,2008).

     Sudan  environmental conditions are suitable for the production of 
many vegetable oils there  for we have the potential to become the leader  
of the oil exporter countries in the world. The objective of this article  to 
pay attention to our worth by studying the nutrional، biophysical، and  
functional properties of our Sudanese oil crops and to introduce new oil 
crops which would compete the others 
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Literature review Oils from plant seeds، called vegetable oil، are 
mostly edible and used in food preparations. Vegetable oils are preferred 
over the solid animal  fats because of health  benefits. Oils contain higher 
proportion of unsaturated fatty acids، while solid fats contain more 
saturated fatty acids، which increased the low density lipoprotein level of 
the blood، which is considered harm ful  for human health (Lucas، 2000).  
Over the course of the twentieth century، there  was a 20-fold increase 
in consumption of vegetable oils resulting both from their increased 
availability and from recommendations to consume these oils as an aid to 
lower blood cholesterol levels (Ronald، 2017). Vegetable oils are used 
as the preferable choice in food preparations in Sudan  where  farmers 
grow different oil-seed crops. The oil obtained from these crops contains 
significant amount of linolenic acids (Khalil and Rahman,1999).

Oilseeds such as Sunflower، Safflower، Soyabean، Rapeseed and 

Groundnut are  annual plants. They are  the  larges t s ource  of vegetable 
oils even though most oil bearing tree fruits provide the highest oil 
yields like Olive، Coconut and Palm trees (O’Brein، 2000). Oilseeds 
are  grown  in range  of countries. Increases in a small number of crops، 
including  Sunflower، Soyabean and  Rapeseed، account f or thin crease 
in world producti on oil. However، according to Food  and  Agriculture  
Organization (FAO)، more traditional oil crops like groundnut and 
sesame seeds continue to be importantin the food supply and food security 
of many countries (McKevith، 2005).Vegetable fats and oils can be used as 
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fat replacer in the dairy products so as to produce a healthier dairy products 
with low level of saturated fatty acids and  cholesterol.

Sun fiower oil:

l Sunflower  seed as a source of oil was recognized in India fifteen years 
back.  It has gained much  importance now-a-days as cooking oil in India 
because of its high poly unsaturated fatty acid content، blend flavour and 
good  storage stability (Semwal and Arya، 1992).

It contains about 13% saturated fats، 27% mono  unsaturated and 60% 
polyunsaturated fats (GhafoorunissaandKrishnaswamy,2000). The 
sunflower oil sample contained 67.76% of linoleic acid، which

is higher than palm oil and groundnut oil. The linoleic acid content of 
groundnut oil was about 39% less than that of sunflower oil. Huang et al. 
(1981)  also reported higher value of linoleic acid (70.6 %) in sunflower 
oil samples. Wu et al.، 2014 reported that، levels of

linoleic acid in plasma phospholipids in 2792 participants were used 
as surrogate indicators of linoleic acid consumption، and higher levels of 
linoleic acid were associated

with lower total  mortality  that  was attributed to lower incidence of 
cardiovascular disease. The sunflower oil contained more  poly unsaturated 
fatty acids whereas the groundnut oil contained more monounsaturated 
fatty  acid  and  palm  oil  was slightly  richer  in saturated fatty acids.
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Groundnut oil:

Groundnut oil is extracted from the seeds of Arachis hypogaea other  
edible  oils in having  no distinct flavour.  It retains quite  a luscious taste that  
makes it the preferred oil for chefs all over the world (Clarke etal.,1997)

In Sudan، groundnut is one  of the  main  sources of edible  oil production 
for local consumption and  exports (Salihet al 1986). T h e c r o p i s p r i m a 
r i l y u s e d f o r o i l e x t r a c t i o n i n S u d a n. I t i s consumed directly  because 
of its high food  value  it plays an important role in diets of rural populations، 
particularly  children، because of its high contents of protein، fat، and  
carbohydrate. Groundnut haulms are  nutritious for feeding livestock 
(IARC Monographs، 2002).  Parvathi and  Geervani  (1976)  reported 
that ground  nut oil contained 51.86  and  31.71% of oleic and  linoleic  
Acid  ,respectively.

Sesame oil: 

Sesame (Sesamum indicum  L.) family Pedaliaceae، is one of the most 
ancient oil seeds crop  known  to mankind. It is extensively grown around 
the world in the zone  extending from 35o  N to 25o  S latitude. India، 
Sudan، China and  Burma  are  considered as the major producers (60% of 
the total world production) (Abou-Gharbia, 2000).  Sesame seeds are an 
important source of edible  oil and high quality protein; most of these seeds 
are used for oil extraction and  food  preparations (Elleuch,et.al 2007).  
Sesame oil has a pleasant flavor and regarded as a superior vegetable oil. It 
ranks second with regard to nutritional value after  olive oil (Alpaslanet.al,



336

Vegetable Oils Benefits and Nutritive Values

 مجلة الدراسات اإلفريقية والعربية

2001).  Sesame seed oil shows a remarkable stability to oxidation (Abou-
Gharbia، et.al، 2000)  due  to its high content of natural antioxidants، 
e.g.، tocopherols، sesamol، sesamolin، and sesamin (AliandSeki-Katsuta 
2007).  Sabah El Khier et.al (2008)  determined the fatty acids composition 
of sesame oil    from different cultivars grown in Sudan  they stated that، the 
most abundant fatty acids in t he  cult ivar s wer e oleic،  linoleic،  palm it ic 
and  s t ear ic acids. R ahm an  (2007)  s t at ed  t hat، t he  oil com pos it ion 
depends on climatic  conditions، soil type، maturity  of plant، crop  variety، 
and m e t hod  of pr oce s s ing،  while phys icoche m ical pr ope r t ie s of sesame 
seed oil affected by their lipids and glyceride  composition.

Cotton Seed Oil: 

Cotton  seed (Gossypium spp.) are mainly grown as a fiber crop; 
However، its seeds contain significant amount of oil and  
are  used for edible  extraction  (Arif، et  al.،  2012).  The  often-ignored  fact  
is that  the  cotton plant  produces more  food  for  man  and  feed  for animals  
than   fibre.  All elements  of  cotton seed as  it  is  often considered as «Golden 
Goose»: linters، kernels and hulls are used in various consumer products، 
delicious food  and  nutritious feed  for animals.   Cottonseed  oil  is   among  
the   most  unsaturated  oils (Agarwal   et.al،   2003)،   others  being   safflower،   
corn،   soybean، rapeseed and  sunflower seed oils. Cottonseed oil has a ratio 
of 2:1   of   polyunsaturated  to   saturated  fatty   acids  and   generally consists 
of 65-70%unsaturated fatty acids including 18-24% monounsaturated  
(oleic)   and   42-52%  polyunsaturated  (linoleic) and 26-35% saturated 
(palmitic  and stearic). Palm oil:
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Palm oil is derived  from the mesocarp of the oil palm  fruit 
(Elaeisguineansis). It is a native  of West Africa where  wild palms are 
still harvested and  the  oil is obtained by simple traditional methods in 
the  village.  Palm  oil is  obtained  from  the  flesh  surrounding  the seed، 
simply by cooking، mashing and pressing. In India، palm oil is cultivated 
in Andhra  Pradesh،  West Bengal،  Kerala  and  Karnataka states. Since  
palm  oil is  used worldwide  in food،  its  nutritional properties   are   
naturally   of   great    interest   to   the   consumers (MPOPC،  2002).Palm  oil 
consists  mainly  of  glycerides  (9%) and about 0.5  percent non-glyceride  
materials  (Choo،  1994).   It  is  a highly viscous  semi-solid  fat،  orange-
red  in colour  and  has 45-56 iodine  value  and  31.380C   melting   point.  
Palm  oil also  contains other  minor constituents، such as free fatty acids، 
which determine the   oil’s   chemicaland   physical   characteristics.   Crude   
palm   oil contains   high   content  of   mono-unsaturated   fatty   acids.   The 
uniqueness  of  palm  oil from  other  vegetable  oils  lies  in its  fatty acid 
composition and their position in the triglyceride  structure. Inspite  of  its  
higher  palmitic  acid  content،  red  palm  oil does not behave like animal  
fats that are rich in saturated fatty acids. This is because،  in  palm   oil  the   
middle   (2nd)   position  of  triglyceride structure  is  occupied  mainly  by  
unsaturated  fatty   acid   (oleic)، which are absorbed into the intestine after  
the fatty acid at 1 and 3 positions are  split off during  digestion thus، more  
of oleic  acid  is available to the body from palm  oil. It could  be blended 
with other vegetable   oils   rich   in   polyunsaturated   fatty   acids   such  as 
sunflower، groundnut، coconut etc، so that  crude  palm  oil blend contains  
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recommended  ideal   fatty   acid   composition  which   is required for the  
maintenance of good  health. Besides، it is richest source of â-carotene، 
antioxidant and precursor of vitamin A and to cotrienols، all of which have  
antioxidant properties (Tan، 1999، and MPOPC، 2002).  The  dominated 
fatty  acid  in crude  palm  oil was palmitic   acid   i.e.  43.45%  followed   by  
oleic   acid   (40.98%)   and linoleic acid (14.67%of  total  fatty acids). Stearic 
acid was 0.88% of total fatty acids.

Conclusion:

Sudan  environment is suitable for the production of many types of oil 
crops، there  for we have to increase oilseed production so as to meet the  
world increase in the  demand for food  and  industrial oil crops، there  is 
insufficient researches on Sudanese oils، there  for we  have   to  encourage  
the   scientific  research  to  evaluate  the benefits of the  Sudanese oil crops 
and  to introduce new oil crops that would compete the others.
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أدب االختالف بني املسلمني

إعداد/ د. عادل حسن حمزة سعيد
أستاذ مشارك بجامعة الزعيم األزهري )السودان(

مقدمة
بروًجا  االجتهاد  سامء  يف  علامءهم  وأطلع  اإلسالم،  ألهل  السبيل  أنار  الذي  هلل  احلمد 
لألنام، فاستضاءت هبم اخلليقة، وسلكوا هبم من الدين مذهًبا وطريقة، فهم عىل الطريق 
للعاملني،  املبعوث رمحة  اهلل وسلم عىل  قلوهبم. وصىل  اختلفت مذاهبهم ومل ختتلف  منائر 
وعىل آلة الطيبني، وأصحابه الطاهرين، الذين سلكوا يف الطريق املستقيم سباًل مل خترجهم 

عن اجلادة، ومل جتلب عليهم من اللوم مادة. 
وهتدف  املسلمني،  بني  اخلالف  أدب  موضوع  فيها  أتناول  خمترصة  ورقة  فهذه  وبعد؛ 

الورقة إىل: 

بيان مفهوم االختالف والفرق بينه وبني اخلالف.  .1

أهم اآلداب التي حيب مراعاهتا عند االختالف.  .2
فإنه ال  الرشيعة وضوابطها  دام يف حدود  ما  أهل احلق سائغ وواقع،  فاالختالف بني 
يكون مذموًما بل يكون ممدوًحا ومصدًرا من مصادر اإلثراء الفكري ووسيلة للوصول إىل 
القرار الصائب، وما مبدأ الشورى الذي قرره اإلسالم إال ترشيًعا هلذا االختالف احلميد 
﴿ َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمر...﴾ ]آل عمران: 159[. فكم كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يشاور 

أصحابه ويستمع إىل آرائهم وختتلف وجهات نظرهم.
فاالختالف حَسب الرؤية القرآنية ال يتناقض مع الوحدة اإلنسانية، وهو حق من احلقوق 
والتسامح  والعدل  الرمحة  من  وجعل  الطبيعية،  القوانني  من  ها  وَعدهَّ اإلسالم  َكَفَلها  التي 
املشرتك  عن  للبحث  وسباًل  املخالِف،  مع  التعامَل  ُتنظِّم  مبادَئ  واحلوار...  والتعايش 
قاق، بل يفيض إىل مزيد  اإلنساين؛ فاالختالف هبذا املعنى ال يقتيض الرصاَع والنزاع والشِّ

من التآلف والرتاحم واالحرتام، وال ينبغي أن يفسد للود قضية بأي حال من األحوال..
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جابر  طه  أمثال  من  تدبريه،  وكيفية  االختالف  ُسنهَّة  يف  رين  امُلفكِّ من  العديُد  كتب  وقد 
العلواين يف كتابه: )أدب االختالف يف اإلسالم(، و طه عبدالرمحن يف كتابه: )احلق اإلسالمي 
يف االختالف الفكري(، و عبد اهلل البطليويس يف كتابه: )اإلنصاف يف أسباب االختالف(، 
و حممد عوامة يف كتابه: )أدب االختالف يف مسائل العلم والدين(، وعباس اجلرياري يف 
كتابه: )احلوار من منظور إسالمي(، أو عيل القرييش يف كتابه: )املسلمون واآلَخر، حوار ال 

صدام(.
الذي  املذموم  اخلالف  عن  بعيدة  ونافعة  معتربة  صحية  ظاهرة  االختالف  يكون  حتى 
بفقه االختالف من  أفراده، البد من اإلحاطة  العداوة والبغضاء بني  يفرق الصف ويزرع 
وأسبابه،  واالختالف  اخلالف  بني  والفرق  الفقهاء،  واصطالح  اللغة  يف  مفهومه  حيث 
والوقوف عىل حال الصحابة حال اختالفهم يف عرص النبوة، وآداب االختالف يف اإلسالم، 

والوسائُل املؤدية إىل االتفاق ووحدة الصف، وحرية اختالف الرأي و قبول اآلخر.

1- حقيقة االختالف والفرق بينه وبني اخلالف:
أوال: االختالف في اللغة:

قال صاحب املصباح املنري: »اخلالف واالختالف يف اللغة: ضد االتفاق، وهو أعم من 
الضد، ألن كل ضدين خمتلفان، وليس كل خمتلفني ضدين«1.

فمثاًل: السواد والبياض ضدان وخمتلفان، أما احلمرة واخلرضة فمختلفان، وليسا ضدين، 
واخلالف أعم من الضدية؛ ألنه حيمل معنى الضدية، ومعنى املغايرة مع عدم الضدية.

االختالف: االختالف واملخالفة أن ينهج كل شخص طريًقا مغايًرا لآلخر يف حاله أو 
يف قوله2. واخلالف أعم من »الضد » ألن كل ضدين خمتلفان، وليس كلُّ خمتلفني ضدين. 

للمنازعة  ذلك  استعري  التنازع  إىل  يفيض  قد  القول  يف  الناس  بني  االختالف  كان  وملا 
يَزاُلون  َوال   ﴿ ]مريم:37[    ﴾ بينِهم…  ِمْن  األْحزاُب  فاْخَتلَف  تعاىل:﴿  قال  واملجادلة، 
النارش:  العباس،  أبو  ثم احلموي،  الفيومي  بن عيل  بن حممد  الكبري: أمحد  الرشح  املنري يف غريب  املصباح   -  1

املكتبة العلمية – بريوت،)178/1(.
زين  بن  بن عيل  العارفني  تاج  بن  الرؤوف  بعبد  املدعو  الدين حممد  زين  التعاريف:  التوقيف عىل مهامت   -  2

العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري، النارش: عامل الكتب 38 عبد اخلالق ثروت-القاهرة،)158/1(.
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خُمْتِلفني ﴾ ]هود:118[ ﴿ إنهَُّكم لِفي قوٍل خُمْتِلف ﴾ ]الذاريات:8[ ﴿ إنهَّ َربهََّك َيْقيِض بينهم 
يْوم الِقيامِة فيام كانوا فيِه خْيتِلفون ﴾ ]يونس:93[.

القول أو  املغايرة يف  يراد به مطلق  بأن »اخلالف واالختالف »  القول  وعىل هذا يمكن 
الرأي أو احلالة أو اهليئة أو املوقف. فاالختالف هو التباين يف الرأي واملغايرة يف الطرح أما 
اخلالف فهو مصدر من خالف إذا عارضه، قال تعاىل: ﴿ َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخالَِفُكْم إىَِل َما َأهْنَاُكْم 

ِذيَن خُيَالُِفوَن َعْن َأْمِره﴾  ]النور: 24[. َعنْه﴾ ]هود: 11[. وقال تعاىل: ﴿ َفْلَيْحَذِر الهَّ
بِِه  َفَأْخَرْجنَا   ﴿ تعاىل   قوله  يف  كام  والتناغم  التكامل  من  بيشء  يوحي  قد  واالختالف 
َثَمَراٍت خُمَْتِلًفا َأْلَواهُنَا﴾  ]فاطر: 35[. وأما اخلالف فإنه ال يوحي بذلك وينصب االختالف 

غالًبا عىل الرأي اختلف فالن مع فالن يف كذا واخلالف ينصب عىل الشخص.
ثم إن االختالف ال يدل عىل القطيعة بل قد يدل عىل بداية احلوار فإن ابن مسعود اختلف 
مع أمري املؤمنني عثامن يف مسألة إمتام الصالة يف سفر احلج ولكنه مل خيالف بل أتم معه وقال: 
اخلالف رش. واالختالف يف األصول ضالل، ويف اآلراء واحلروب حرام، واالختالف يف 
الفروع هو كاالختالف يف احلالل واحلرام ونحومها؛ واالتفاق فيه خري قطعا ولكن هل يقال 

إن االختالف فيه ضالل؟ كاألولني فيه خالف1.
واالختالف: هو أن يكون الطريق خمتلًفا واملقصود واحًدا.

واخلالف: هو أن يكون كالمها خمتلًفا.
واالختالف: ما يستند إىل دليل.
واخلالف: ما ال يستند إىل دليل. 

واالختالف من آثار الرمحة، كام يف احلديث املشهور: »اختالف أمتي رمحة«2، واخلالف 

/ الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى احلسيني القريمي  الكفوي، أبو البقاء   1
احلنفي املحقق: عدنان درويش - حممد املرصي النارش: مؤسسة الرسالة – بريوت،)ص61(. 

/  قال السبكي كام نقله عنه املناوي يف " فيض القدير " وليس هذا احلديث بمعروف عند املحدثني، ومل أقف له   2
عىل سند صحيح وال ضعيف وال موضوع. وأسنده يف " املدخل " وكذا الديلمي يف " مسند الفردوس " كالمها 
"، قال احلافظ العراقي: سنده ضعيف. ويف "  من حديث ابن عباس مرفوًعا بلفظ " اختالف أصحايب رمحة 
طبقات ابن سعد " عن القاسم بن حممد نحوه. وأخرج البيهقي يف " املدخل " عن القاسم بن حممد أو عمر بن 

عبد العزيز: ال يرسين أن أصحاب حممد مل خيتلفوا، ألهنم لو مل خيتلفوا مل تكن رخصة.=
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من آثار البدعة ]وفرس الشيخ اإلمام أبو بكر قوله صىل اهلل عليه وسلم: » سألت ريب فيام 
خيتلف فيه أصحايب من بعدي فأوحى اهلل تعاىل إيّل أن يا حممد إن أصحابك عندي بمنزلة 
النجوم بعضها اضواء من بعض فمن أخذ بيشء مما هم عليه فهو عندي عىل اهلدى«1. بأن 
من متسك بطاعة األمراء إال يف املعصية، وباتباع العلامء إال يف الزلة والبدعة، ولزوم اجلامعة 
واجلمعات إال عند الرضورة، فهو يف الفروع من أهل االختالف والرمحة، ومن ترك شيئا 
منها فهو من أهل اخلالف والبدعة، فاالختالف من آثار الرمحة، واخلالف من آثار البدعة[2.

2- أقسام االختالف:
أ- خالف أماله الهوى: قد يكون اخلالف وليد رغبات نفسية لتحقيق غرض ذايت أو أمر 
شخيص وقد يكون الدافع للخالف رغبة التظاهر بالفهم أو العلم أو الفقه. وهذا النوع 
من اخلالف مذموم بكل أشكاله وخمتلف صوره ألن حظ اهلوى فيه غلب احلرص عىل 

النسبة  ": وأما  الرشاد  " ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل  املقديس يف  الدين بن قدامة  = وقال شيخ اإلسالم موفق 
إىل إمام يف فروع الدين. كالطوائف األربعة فليس بمذموم، فإن االختالف يف الفروع رمحة، واملختلفون فيه 

حممودون يف اختالفهم، مثابون يف اجتهادهم، واختالفهم رمحة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة.

فال شك أن اختالف األئمة املجتهدين يف فهم نصوص الكتاب والسنة وما تدل عليه ظاهرة طبيعية يف رشيعة 
اإلسالم، ألن أكثر نصوصه ظنية الداللة، وهذا االختالف ما أراده اهلل تعاىل ورضيه، فهو رمحة وتوسعة وجمال 
املؤلفات  من  اإلسالمية  املكاتب  به  حتفل  الذي  الضخم  الرتاث  هذا  أثره  من  كان  ولقد  واإلبداع،  للتنافس 
املتنوعة، وقد كان اختالفهم يف القرآن يف بعض ما استنبط منه من أحكام نتيجة للخالف يف فهمه خلفاء يف 
داللته بسبب من األسباب، كاالشرتاك يف لفظه، أو التخصيص يف عامه، أو التقييد يف مطلقه، أو ورود نسخ 
عليه، أو غري ذلك من األسباب املبينة يف مظاهنا واختالفهم يف السنة ال يقترص عىل اختالفهم فيام تدل عليه 
األحاديث وما يراد منها كام هو احلال يف آية القرآن، بل يتجاوز ذلك، فيختلفون يف احلكم عىل احلديث صحة 
وضعًفا، فريى بعضهم صحيًحا ما يراه اآلخر ضعيًفا. إىل غري ذلك من أسباب االختالف الكثرية التي بينها 

العلامء يف مؤلفاهتم.

وأما االستشهاد ببعض اآليات التي تذم اخلالف وتنهى عنه وحتذر منه عىل حرمة اخلالف يف فهم النصوص، فهو 
استشهاد يف غري حمله.

الرمحن  ضياء  حممد  د.  املحقق:  البيهقي،  بكر  أبو  عيل،  بن  احلسني  بن  أمحد  الكربى:  السنن  إىل  املدخل   /   1
األعظمي النارش: دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي – الكويت،)162/1(.

/ الكليات: )ص62(.   2
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اَم َجاَءُكْم  حتري احلق واهلوى ال يأيت بخري فهو مطية الشيطان إىل الكفر، قال تعاىل:﴿ َأَفُكلهَّ
 .]87 ]البقرة:   ﴾ َتْقُتُلوَن  َوَفِريًقا  ْبُتْم  َكذهَّ َفَفِريًقا  ُتْم  اْسَتْكرَبْ َأْنُفُسُكُم  هَتَْوى  اَل  باَِم  َرُسوٌل 
وباهلوى جانب العدل من جانبه من الظاملني.﴿ َفاَل َتتهَّبُِعوا اهْلََوى َأْن َتْعِدُلوا ﴾ ]النساء: 
َوَما  إًِذا  َضَلْلُت  َقْد  َأْهَواَءُكْم  بُِع  َأتهَّ اَل  ُقْل  الضالون.﴿  وانحرف  ضل  وباهلوى   ،]135
ورديف  احلق،  وغريم  ونقيضه،  العلم  ضد  واهلوى   ]56 ]األنعام:   ﴾ امْلُْهَتِديَن  ِمَن  َأَنا 
الفساد، وسبيل الضالل: ﴿َواَل َتتهَّبِِع اهْلََوى َفُيِضلهََّك َعْن َسبِيِل اهللهَِّ ﴾ ]ص: 26[. ﴿ َوَلِو 
اَمَواُت َواأْلَْرُض َوَمْن فِيِهنهَّ ﴾ ]املؤمنون: 71[. ﴿ َوإِنهَّ  َبَع احْلَقُّ َأْهَواَءُهْم َلَفَسَدِت السهَّ اتهَّ

َكثرًِيا َلُيِضلُّوَن بَِأْهَواِئِهْم بَِغرْيِ ِعْلٍم ﴾ ]األنعام: 119[.

وأنواع اهلوى متعددة وموارده متشعبة وإن كانت يف جمموعها ترجع إىل »هوى النفس 
وحب الذات« فهذا اهلوى منبت كثري من األخطاء وحشد من االنحرافات، وال يقع إنسان 
يف شباكه حتى يزين له كل ما من شأنه االنحراف عن احلق واالسرتسال يف سبيل الضالل 

حتى يغدو احلق باطال والباطل حقا والعياذ باهلل.
عليه  للهوى  أو  فيه حظ  للنفس  يكون  ان  دون  يقع اخلالف  قد  احلق:  أماله  ب- خالف 
سلطان فهذا خالف أماله احلق، ودفع اليه العلم واقتضاه العقل، فمخالفة أهل االيامن 
ألهل الكفر والرشك والنفاق خالف وواجب ال يمكن ملؤمن مسلم أن يتخىل عنه، أو 
يدعو إلزالته ألنه خالف سداه االيامن وحلمته احلق. وكذلك اختالف املسلم مع أهل 
العقائد الكافرة وامللحدة، كاليهودية والنرصانية والوثنية والشيوعية، ولكن االختالف 
الناس  بدخول  أسبابه  إزالة  إىل  الدعوة  من  يمنع  ال  العقائد  وهذه  امللل  تلك  أهل  مع 
يف دين  اهلل أفواجها وختليهم عن دواعي اخلالف من الكفر والرشك والشقاق والنفاق 

وسوء االخالف واإلحلاد والبدع والرتويج للعقائد اهلدامة.

ج- خالف يتردد بني املدح والذم: وال يتمحض ألحدمها، وهو خالف يف أمور فرعية 
بمرجحات  اآلخر  بعضها  عىل  بعضها  يرتجح  متعددة  احتامالت  بني  أحكامها  ترتدد 
التقسيم: اختالف العلامء يف  وأسباب سنأيت عىل ذكرها -إن شاء اهلل -ومن أمثلة هذا 
انتقاض الوضوء من الدم اخلارج من اجلرح، والقيء املتعمد، واختالفهم يف حكم القراءة 
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خلف اإلمام وقراءة البسملة قبل الفاحتة واجلهر بـ »آمني« وغري ذلك من أمثلة تضيق عن 
احلرص وهذا النوع من االختالف مزلة األقدام، إذ يمكن فيه أن يلتبس اهلوى بالتقوى، 
والعلم بالظن والراجح  باملرجوح واملردود باملقبول وال سبيل إىل حتايش الوقوع يف تلك 
املزالق إال بأتباع قواعد حيتكم إليها يف االختالف، وضوابط تنظمه، وآداب هتيمن عليه، 
وإالّ حتول اىل شقاق وتنازع وفشل، وهبط املختلفان فيه عن مقام التقوى إىل درك اهلوى، 

وسادت الفوىض، وذر الشيطان قرن.

أقوال العلماء في االختالف:
قال ابن أيب حاتم: »قال مالك: ثم قال يل أبو جعفر املنصور: قد أردت أن أجعل هذا 
العلم علاًم واحًدا فأكتب به إىل أمراء األجناد وإىل القضاة فيعملون به فمن خالف رضبت 
عنقه! فقلت له: يا أمري املؤمنني أو غري ذلك قلت: إن النبي كان يف هذه األمة وكان يبعث 
الرسايا وكان خيرج فلم يفتح من البالد كثرًيا حتى قبضه اهلل عز وجل، ثم قام أبو بكر بعده 
فلم يفتح من البالد كثرًيا، ثم قام عمر بعدمها ففتحت البالد عىل يديه فلم جيد بًدا من أن 
يبعث أصحاب حممد معلمني فلم يزل يؤخذ عنهم كابًرا عن كابر إىل يومهم هذا، فإن ذهبت 
حتوهلم مما يعرفون إىل ما ال يعرفون رأوا ذلك كفًرا. ولكن أقر أهل كل بلدة عىل ما فيها من 
العلم، خذ هذا العلم لنفسك فقال يل: ما أبعدت القول اكتب هذا العلم ملحمد يعني ولده 

املهدي اخلليفة من بعده«1.
تفرقهم، كثر  الدين وكثر  الناس يف مسائل  يقول احلافظ بن رجب: »وملا كثر اختالف 
بسبب ذلك تباغضهم وتالعنهم، وكل منهم يظن أنه يبغض هلل وقد يكون يف نفس األمر 
معذوًرا وقد ال يكون معذوًرا بل يكون متبًعا هلواه مقرًصا يف البحث عن معرفة ما يبغض، 
قد خيطئ  الظن  احلق، وهذا  إال  يقول  أنه ال  يظن  متبوع  يقع ملخالفة  إنام  كثرًيا كذلك  فإن 
ويصيب. وقد يكون احلامل عىل امليل إليه جمرد اهلوى واأللفة أو العادة وكل هذا يقدح يف 
أن يكون هذا البغض هلل، فالواجب عىل املسلم أن ينصح لنفسه ويتحرز يف هذا غاية التحرز 

/ املوطأ: مالك بن أنس بن مالك بن عامر، املحقق: حممد مصطفى األعظمي، النارش: مؤسسة زايد بن سلطان   1
آل هنيان - أبو ظبي – اإلمارات الطبعة: األوىل، 1425 هـ - 2004 م،)77/1(.
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وما أشكل منه فال يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيام هنى عنه من البغض املحرم«1. انتهى 
كالم احلافظ وهو كالم يف غاية الفضل.

قال الشافعي: »أال يستقيم أن نكون إخواًنا وإن مل نتفق يف مسألة«. وقال: »ما ناظرت 
أحًدا إال قلت اللهم أجر احلق عىل قلبه ولسانه فإن كان احلق معي اتبعني وإذا كان احلق 

معه اتبعته«2. 
ولكن املذموم يف االختالف يف الفروع هو التعصب للرأي وإن ثبت أن هذا الرأي خمالف 

ملا صح عن رسول، فالتعصب صفة ذميمة ال ينبغي للمسلم أن يتصف هبا.
قال ابن القيم: » فإذا كان االختالف عىل وجه ال يؤدي إىل التباس والتحري وكٌل من 
النشأة  يف  منه  بد  ال  أمر  فإنه  االختالف  ذلك  يرض  مل  ورسوله  اهلل  طاعة  قصده  املختلفني 
اإلنسانية ألنه إذا كان األصل واحًدا والغاية املطلوبة واحدة والطريقة املسلوكة واحدة مل 

يكد يقع اختالف وإن وقع كان اختالًفا ال يرض(3
وقد  أسبابه  وتتبني  املسلمني  بني  االختالف  معنى  خالهلا  من  يتضح  قصة  أورد  وهنا 
جرت أحداث هذه القصة بني املأمون ورجل ارتد من اإلسالم إىل النرصانية، قال املأمون 
للمرتد: خربنا عن اليشء الذي أوحشك يف ديننا بعد أنسك به واستيحاشك مما كنت عليه؛ 
الدواء  دائك  عن  ونبا  الشفاء  بك  أخطأ  وإن  به،  تعاجلت  دائك  دواء  عندنا  وجدت  فإن 
كنت قد أعذرت ومل ترجع عىل نفسك بالئمة، وإن قتلناك قتلناك بحكم الرشيعة، وترجع 
أنت يف نفسك إىل االستبصار والثقة وتعلم أنك مل تقرص يف اجتهاد ومل تفرط يف الدخول 

بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  الدين  زين  الكلم:  جوامع  من  حديًثا  مخسني  رشح  يف  واحلكم  العلوم  جامع   /  1
والنرش  للطباعة  السالم  دار  النارش:  النور،  أبو  األمحدي  حممد  الدكتور  حتقيق:  احلسن،احلنبيل،  بن  رجب 

والتوزيع،)979/3(
/ قواعد األحكام يف مصالح األنام، أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي، امللقب بسلطان   2
العلامء، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، النارش: مكتبة الكليات األزهرية – القاهرة، طبعة: جديدة 

مضبوطة منقحة، 1414 هـ - 1991 م، )160/2(
/ الصواعق املرسلة يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة، حممد بن أيب بكر بن أيوب، ابن قيم اجلوزية، املحقق: عيل   3
بن حممد الدخيل اهلل، النارش: دار العاصمة، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 1408هـ، 

)519/2(
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من باب احلزم؛ قال املرتد: أوحشني ما رأيت من كثرة االختالف فيكم، قال املأمون: لنا 
اختالفان: أحدمها كاالختالف يف األذان، والتكبري يف اجلنائز، والتشهد، وصالة األعياد، 
وتكبري الترشيق، ووجوه القراءات، ووجوه الفتيا، وهذا ليس باختالف، إنام هو ختري وسعة 
وال  بذلك  يتعايرون  وال  فرادى،  وأقام  مثنى  وأقام  مثنى  أذن  فمن  املحنة،  من  وختفيف 
يتعايبون، واالختالف اآلخر كنحو اختالفنا يف تأويل اآلية من كتابنا، وتأوبل احلديث مع 
اجتامعنا عىل أصل التنزيل واتفاقنا عىل عني اخلرب، فإن كان الذي أوحشك هذا حتى أنكرت 
هذا الكتاب، فقد ينبغي أن يكون اللفظ بجميع التوراة واإلنجيل متفًقا عىل تأويله كام يكون 
التأويالت؛  اليهود والنصارى اختالف يف يشء من  متفًقا عىل تنزيله، وال يكون بني مجيع 
وينبغي لك أال ترجع إال إىل لغة ال اختالف يف تأويل ألفاظها؛ ولو شاء اهلل أن ينزل كتبه 
وجيعل كالم أنبيائه وورثة رسله ال حيتاج إىل تفسري الفعل، ولكنا مل نر شيئا من الدين والدنيا 
املسابقة  وذهبت  واملحنة،  البلوى  لسقطت  كذلك  األمر  كان  ولو  الكفاية،  عىل  إلينا  دفع 
واملنافسة ومل يكن تفاضل، وليس عىل هذا بنى اهلل الدنيا. قال املرتد: أشهد أن ال إله إال اهلل، 

وأن املسيح عبد، وأن حممدا صادق، وأنك أمري املؤمنني حقا1.
وقد يستغرب الشخص العادي غري املتخصص يف الدراسات الفقهية مثل هذا االختالف، 
وهو  واحد  واملصدر  يتعدد،  ال  واحد  واحلق  واحد،  والرشع  واحد،  الدين  أن  العتقاده 
الوحي اإلهلي، فلامذا التعدد يف األقوال، ومل ال يوحد بني املذاهب، فيؤخذ بقول واحد يسري 
املذاهب اختالف يؤدي  يتوهم أن اختالف  باعتبارهم أمة واحدة؟! وقد  عليه املسلمون، 
إىل تناقض يف الرشع، أو املصدر الترشيعي، أو أنه اختالف يف العقيدة كاختالف فرق غري 

املسلمني من أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، والعياذ باهلل!!
وهذا كله وهم باطل، فإن اختالف املذاهب اإلسالمية رمحة ويرس باألمة، وثروة ترشيعية 
كربى حمل اعتزاز وفخار، واختالف يف جمرد الفروع واالجتهادات العملية املدنية الفقهية، 
اليف األصول واملبادئ أو االعتقاد، ومل نسمع يف تاريخ اإلسالم أن اختالف املذاهب الفقهية 
لقاء أعدائهم؛ ألنه  ثبط مهتهم يف  أو  املسلمني،  أو صدام مسلح هدد وحدة  نزاع  إىل  أدى 
أبنائها،  بني  ويفرق  يعيبها  الذي  فهو  العقيدة  يف  االختالف  أما  يرض،  ال  جزئي  اختالف 

/ عيون األخبار: أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة، النارش: دار الكتب العلمية –بريوت،)170/2(  1
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ويمزق شملها، ويضعف كياهنا، هلذا فإن العودة إىل العمل بالفقه اإلسالمي، واالعتامد عىل 
تقنني موحد مستمد منه سبيل لتدعيم وحدة األمة اإلسالمية ونبذ خالفاهتا1.

قال اإلمام السيوطي رمحه اهلل يف رسالته »جزيل املواهب يف اختالف املذاهب«: »اعلم 
أن اختالف املذاهب يف هذه املّلة نعمة كبرية، وفضيلة جزيلة عظيمة، وله رس لطيف أدركه 
اهلل عليه  النبي -صىل  يقول:  اجلهال  اجلاهلون، حتى سمعت بعض  العاملون، وعمي عنه 

وسلم- جاء برشع واحد فمن أين مذاهب أربعة ؟«2.
وقال شيخ اإلسالم موفق الدين بن قدامة املقديس يف » ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل 
فإن  بمذموم،  فليس  األربعة  كالطوائف  الدين.  فروع  يف  إمام  إىل  النسبة  وأما   :« الرشاد 
االختالف يف الفروع رمحة، واملختلفون فيه حممودون يف اختالفهم، مثابون يف اجتهادهم، 

واختالفهم رمحة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة.
فال شك أن اختالف األئمة املجتهدين يف فهم نصوص الكتاب والسنة وما تدل عليه 
ما  االختالف  وهذا  الداللة،  ظنية  نصوصه  أكثر  ألن  اإلسالم،  رشيعة  يف  طبيعية  ظاهرة 
أراده اهلل تعاىل ورضيه، فهو رمحة وتوسعة وجمال للتنافس واإلبداع، ولقد كان من أثره هذا 
الرتاث الضخم الذي حتفل به املكاتب اإلسالمية من املؤلفات املتنوعة، وقد كان اختالفهم 
يف القرآن يف بعض ما استنبط منه من أحكام نتيجة للخالف يف فهمه خلفاء يف داللته بسبب 
من األسباب، كاالشرتاك يف لفظه، أو التخصيص يف عامه، أو التقييد يف مطلقه، أو ورود 
املبينة يف مظاهنا واختالفهم يف السنة ال يقترص عىل  نسخ عليه، أو غري ذلك من األسباب 
يتجاوز  القرآن، بل  يراد منها كام هو احلال يف آي  فيام تدل عليه األحاديث وما  اختالفهم 
ذلك، فيختلفون يف احلكم عىل احلديث صحة وضعًفا، فريى بعضهم صحيًحا ما يراه اآلخر 

ضعيًفا. إىل غري ذلك من أسباب االختالف الكثرية التي بينها العلامء يف مؤلفاهتم.
وأما االستشهاد ببعض اآليات التي تذم اخلالف وتنهى عنه وحتذر منه عىل حرمة اخلالف 

يف فهم النصوص، فهو استشهاد يف غري حمله.

ة – دمشق،)64/1( ، النارش: دار الفكر - سوريهَّ َحْييِلّ ُتُه: أ. د. َوْهَبة الزُّ / الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلهَّ  1
/ وما أكثر القائلني هلذه العبارة يف زماننا هذا والفرق بينهم وبني أهل ذلك الزمان أن أولئك كانوا ينسبون إىل   2

اجلهل أما هؤالء فيدعون العلم وينسبون إليه؛ فقف وتأمل وتعجب!!! وهلل األمر من قبل ومن بعد.
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دام  ما  األمة  فيه توسعة عىل  به وأن  بأس  الفروع ال  أن االختالف يف  القول  وخالصة 
صادًرا عن أهل العلم واالجتهاد.

3- آداب االختالف:
يقول الدكتور طه جابر العلواين: »إن االختالف بوجهات النظر بدل أن يكون ظاهرة 
صحة تغني العقل املسلم بخصوبة يف الرأي، واالطالع عىل عدد من وجهات النظر، ورؤية 
األمور من أبعادها وزواياها كلها، وإضافة عقول إىل عقل، انقلب عند مسلم عرص التخلف 
ببعض  نصل  أن  األمر  كاد  حتى  لالقتتال،  وفرصة  واإلهناك،  الداخيل  للتآكل  وسيلة  إىل 
الدين عىل صاحب  بأعداء  والتقوي  التصفية اجلسدية، واىل االستنصار  إىل حد  املختلفني 
عن  اإلنسان  يعجز  ما  فكثريا  شواهد،  والبعيد  القريب  التاريخ  يف  وهلذا  املخالف،  الرأي 
النظرة الكلية السوية لألمور، والرؤية الشاملة لألبعاد املتعددة فيقبع وراء جزئية يضخمها 
ويكربها حتى تستغرقه إىل درجة ال يمكن معها أن يرى شيئا آخر، أو إنساًنا يرى رأًيا آخر، 
وقد تصل به إىل أن يرى بمقايسات حمزنة أعداء الدين اقرب إليه من املخالفني له بالرأي من 

املسلمني الذين يلتقون معه عىل أصول العقيدة نفسها«1.
عىل  يأمن  معها  املرشك  أصبح  مرحلة  إىل  االختالف  حدة  وصلت  »لقد  أيًضا:  ويقول 
نفسه عند بعض الفرق اإلسالمية التي ترى أهنا عىل احلق املحض أكثر من املسلم املخالف 
اجلسدية  التصفية  من  للخالص  معها  سبيل  ال  أصبح  حيث  واالجتهاد،  النظر  بوجهة  هلا 
إال بإظهار صفة الرشك. انه االختالف الذي يتطور ويتطور وتتعمق أخاديده فيسيطر عىل 
الشخص ويمتلك عليه حواسه إىل درجة ينسى معها املعاين اجلامعة والصيد املشرتك الذي 
وجهات  فيها  ختتلف  التي  للمواطن  إال  اإلبصار  صاحبه  ويعدم  املسلمون،  عليه  يلتقي 
النظر، وتغيب عنه أبجديات اخللق اإلسالمي، فتضطرب املوازين، وينقلب عنده الظني إىل 
قطعي، واملتشابه إىل حمكم، وخفي الداللة إىل واضح الداللة، والعام إىل خاص، وتستهوي 
املسلمني، وتفضيل غريهم من  العليلة مواطن اخلالف، فتسقط، يف هاوية تكفري  النفوس 
املرشكني عليهم... وقد تنقلب اآلراء االجتهادية واملدارس الفقهية التي حملها أهل النظر 

/ أدب االختالف يف اإلسالم: طه جابر فياض العلواين النارش: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، فريجينيا -   1
الواليات املتحدة األمريكية، عام النرش:1987 م، ص5.



352

أدب االختالف بني املسلمني

 مجلة الدراسات اإلفريقية والعربية

والتعصب  الفكري،  التحزب  من  رضب  إىل  واألتباع  املقلدين  أيدي  عىل  واالجتهاد، 
السيايس، والتخريب االجتامعي تؤول عىل ضوئه آيات القرآن وأحاديث الرسول صىل اهلل 
عليه وسلم فتصبح كل آية أو حديث ال توافق هذا اللون من التحزب الفكري إما مؤولة أو 
منسوخة، وقد يشتد التعصب ويشتد فتعود إلينا مقولة اجلاهلية: »كذاب ربيعة أفضل من 

صادق مرض«1.
فهناك آداب عامة ينبغي عىل املختلفني أن يراعوها ومن أمهها:

1- العذر باجلهل: يقول ابن تيمية: وكثري من املؤمنني قد جيهل هذا فال يكون كافًرا.
ويف حديث ابن ماجة عن حذيفة »يدرس اإلسالم كام يدرس ويش الثوب حتى ال يدري 
ما صيام وال صالة وال نسك وال صدقة وليرسي عىل كتاب اهلل عز وجل يف ليلة فال يبقى يف 
األرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبري والعجوز يقولون أدركنا آباءنا عىل 
هذه الكلمة ال إله إال اهلل فنحن نقوهلا، فيقول صلة بن زفر حلذيفة راوي احلديث ما تغني 
عنهم ال إله إال اهلل وهم ال يدرون ما صالة وال صيام وال نسك وال صدقة؟ فأعرض عنه 

حذيفة، ثم أقبل عليه يف الثالثة، فقال: يا صلة تنجيهم من النار. ثالًثا«2 رواه احلاكم أيًضا.
2 – العذر باالجتهاد: يقول ابن تيمية أعذار األئمة يف االجتهاد فليس أحد منهم خيالف 
حديًثا صح عن النبي - صىل اهلل عليه وسلم - عمدا فال بد له من عذر يف تركه مضيًفا:

واألعذار ثالثة أنواع:
أحدها: عدم اعتقاده أن النبي - صىل اهلل عليه وسلم - قاله.

والثاين: عدم اعتقاده إرادة تلك املسألة بذلك.
والثالث: اعتقاده أن ذلك احلكم منسوخ.

وعذر املقلد من نوع عذر اجلاهل يقول ابن عبد الرب: ومل خيتلف العلامء أن العامة عليها 
تقليد علامئها. ويقول ابن تيمية: وتقليد العاجز عن االستدالل للعامل جيوز عند اجلمهور. 

ويقول ابن القيم: فالعامي ال مذهب له ألن املذهب إنام يكون ملن له نوع نظر واستدالل.

/ املرجع السابق، ص6.   1
/ سنن ابن ماجه، البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: دار   2

إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البايب احللب، )1344/2(. 
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3- العذر باختالف العلماء: 
عدم اإلنكار يف مسائل االختالف ومسائل االجتهاد يقول ابن القيم: إذا مل يكن يف املسألة 

سنة وال إمجاع ولالجتهاد فيها مساغ مل تنكر عىل من عمل فيها جمتهًدا أو مقلًدا1.
ويقول العز بن عبد السالم: من أتى شيًئا خمتلًفا يف حتريمه إن اعتقد حتليله مل جيز اإلنكار 
عليه إال أن يكون مأخذ املحلل ضعيفا2. وقال إمام احلرمني: ثم ليس للمجتهد أن يعرتض 
بالردع والزجر عىل جمتهد آخر يف موقع اخلالف إذ كل جمتهد يف الفروع مصيب عندنا ومن 
قال إن املصيب واحد فهو غري متعني عنده فيمتنع زجر أحد املجتهدين اآلخر عىل املذهبني3. 

4- الرفق في التعامل:
والرفق أصل من أصول الدعوة ومبدأ من مبادئ الرشيعة ففي حديث الرجل الذي بال 
يف املسجد وزجره أصحاب النبي - صىل اهلل عليه وسلم - فنهاهم عليه الصالة والسالم 
قائاًل: ال تزرموه - أي ال تقطعوا بوله - وأتبعوه ذنوبا من ماء وقال للرجل إن هذه املساجد 
ال تصلح ليشء من هذه القاذورات. وحديث خوات بن جبري - ريض اهلل عنه - حني رآه 
مع نسوة فقال ماذا تبغي هاهنا قال التمس بعرًيا يل شارًدا. ثم حسن إسالمه وخلصت توبته 
فامزحه عليه الصالة والسالم قائال: ماذا فعل بعريك الشارد قال: قيده اإلسالم يا رسول اهلل.

به  فهم  الئق  غري  كالًما  فقال  عليك  أحسنت  له  فقال  أعطاه  الذي  األعرايب  وحديث 
هل  وقال  به  خرج  ثم  فأعطاه  البيت  يف  وأدخله  والسالم  الصالة  عليه  فنهاهم  الصحابة 
أحسنت فقال أحسنت عيل وفعلت وفعلت فضحك عليه الصالة والسالم ورضب مثاًل 

بصاحب الراحلة الشاردة.
5- أن ال يتكلم بغير علم:

َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ﴾ ]اإلرساء: 36[ ال بد من اإلحاطة بام يف  قال تعاىل ﴿ َواَل َتْقُف َما 
املسألة قبل أن ختالف.

النارش: دار الكتب  إبراهيم،  1  /إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن قيم اجلوزية، حتقيق: حممد عبد السالم 
العلمية – يريوت، الطبعة: األوىل، 1411هـ - 1991م، )3 / 224( 

/ قواعد األحكام، مصدر سابق، )109/1(  2
3  -)اإلرشاد ص 312(.
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قل للذي يدعى علام ومعرفة 
                                 علمت شيئا وغابت عنك أشياء 

فالعلم ذو كثرة يف الصحف منترش 
                                 وأنت يا خل مل تستكمل الصحف. 

أدب االختالف بني الصحابة رضي اهلل عنهم:
كتب  لنا  رسدْت  وقد  عنهم،  اهلل  ريض  الصحابة  بني  املحمود   االختالف  وقع  وقد 
األحاديث والسري والتاريخ كثرًيا من مشاهد  هذا االختالف، و لكن ذلك االختالف ما 
ة، وما زادهم إال إخاًء وصفاء. وأخرج البيهقي يف » املدخل » عن القاسم  زاد قلوهبم إال مودهَّ
بن حممد أو عمر بن عبد العزيز: »ال يرسين أن أصحاب حممد مل خيتلفوا، ألهنم لو مل خيتلفوا 

مل تكن رخصة«1.
ومن أمثلة ذلك: 

1/ اختالفهم في فهم قوله صلى الله عليه وسلم: »ال يصلني أحد العرص إال يف 
بني قريظة«:

روى البخاري ومسلم أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال يوم االحزاب: »ال يصلني أحد 
العرص اال يف بني قريظة. فأدرك بعضهم العرص يف الطريق، فقال بعضهم: ال نصيل حتى 
نأتيها، أي: ديار بني قريظة.وقال بعضهم: بل نصيل، مل يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صىل 
الصحابة  ان  الرشيف  احلديث  هذا  من  وظاهر  منهم«2  واحدا  يعنف  فلم  وسلم  عليه  اهلل 
رضوان اهلل عليهم انقسموا اىل فريقني يف موقفهم من أداء صالة العرص: فريق أخذ بظاهر 
عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  وتصويب  به.  خصصه  معنى  النص  من  استنبط  وفريق  اللفظ، 

وسلم للفريقني دليل عىل مرشوعية كل من املذهبني.
فاملسلم اذن، له أن يأخذ بظاهر النص وله ان يستنبط من املعاين ما حيتمله النص وبمكن 
التدليل عليه وال لوم عىل من بذل جهده وكان مؤهال هلذا النوع من اجلهد. فالفريق الثاين 
/ فيض القدير رشح اجلامع الصغري: زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني املناوي القاهري،   1

النارش: املكتبة التجارية الكربى – مرص الطبعة: األوىل، 1356،)209/1(.
2  / اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان: حممد فؤاد عبد الباقي،)563/1(.
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من الصحابة رضوان اهلل عليهم فهموا أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إنام اراد أن يأمرهم 
باملبالغة يف اإلرساع ولذلك اعتربوا أن أداءهم الصالة قبل الوصول إىل بني قريظة ال ينايف 
أمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بالصالة يف بني قريظة ما دامت الصالة لن تؤخرهم عن 
الفقهاء يف تصويب أي من  أورد اختالف  القيم رمحه اهلل  ابن  أن  الطريف  الوصول. ومن 
الفريقني، وبيان األفضل من فعل كل منهام، فمن قائل: ان األفضل فعل من صىل يف الطريق 
فحاز قصب السبق يف أداء الصالة يف وقتها وتلبية أمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ومن 

قائل: ان األفضل فعل من أخرها ليصليها يف بني قريظة.
2/ بني أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: 

عن ابن مسعود ريض اهلل عنه قال: »ملا كان يوم بدر قال رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم 
-: »ما تقولون يف هؤالء األرسى؟«، فقال أبو بكر: يا رسول اهلل، قومك وأهلك اسَتبِْقهم، 
هْبم  بوك، قرِّ َواْسَتْأِن هبم؛ لعل اهلل أن يتوب عليهم، وقال عمر: يا رسول اهلل، أخرجوك وكذهَّ
فارضْب أعناقهم... فدخل رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - ومل يردهَّ عليهم شيًئا. فقال 
ناس: يأخذ بقول أيب بكر، وقال ناس: يأخذ بقول عمر... فخرج عليهم رسول اهلل - صىل 
اهلل عليه وسلم - فقال: ))إن اهلل َلُيِلنُي قلوَب رجاٍل فيه حتى تكون ألنَي من اللبن، وإن اهلل 
ليشدُّ قلوب رجال فيه حتى تكون أشدهَّ من احلجارة، وإن مثَلك يا أبا بكر كمثل إبراهيَم - 
َفإِنهََّك َغُفوٌر َرِحيٌم ﴾ ]إبراهيم:  َوَمْن َعَصايِن  ِمنِّي  ُه  َفإِنهَّ َتبَِعنِي  َفَمْن  عليه السالم - قال: ﴿ 
َفإِنهََّك  َتْغِفْر هَلُْم  ُْم ِعَباُدَك َوإِْن  هْبُْم َفإهِنهَّ 36[، ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: ﴿ إِْن ُتَعذِّ
َتَذْر  احْلَِكيُم ﴾ ]املائدة: 118[، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: ﴿ َربِّ اَل  اْلَعِزيُز  َأْنَت 
نَا  اًرا ﴾ ]نوح: 26[ وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال: ﴿ َربهَّ َعىَل اأْلَْرِض ِمَن اْلَكافِِريَن َديهَّ
]يونس:   ﴾ اأْلَلِيَم  اْلَعَذاَب  َيَرُوا  َحتهَّى  ُيْؤِمنُوا  َفاَل  ُقُلوهِبِْم  َعىَل  َواْشُدْد  ْم  َأْمَواهِلِ َعىَل  اْطِمْس 

.1))]88
 3/ بني عمر وابن مسعود رضي الله عنهما:

كان عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه من أقرأ أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 

النارش:   - األرنؤوط  شعيب  املحقق:  حنبل،  بن  حممد  بن  أمحد  اهلل  عبد  أبو  حنبل:  بن  أمحد  اإلمام  مسند   /  1
مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 1421 هـ - 2001 م،)138/6(.
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وسلم لكتاب اهلل، ومن أعلمهم بالسنة، حتى كان كثري من الصحابة يعدونه من أهل بيت 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم لكثرة مالزمته له، قال أبو موسى األشعري ريض اهلل 
عنه: كنا حينًا وما نرى ابن مسعود وأمه إال من أهل بيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم 
من كثرة دخوهلم ولزومهم له، وقال أبو مسعود البدري مشرًيا إىل عبد اهلل بن مسعود: )ما 
أعلم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ترك بعده أحًدا أعلم فيام أنزل اهلل تعاىل من هذا 
اهلل  ريض  وعمر  حجبنا،  إذا  له  ويؤذن  غبنا،  إذا  يشهد  كان  لقد  موسى:  أبو  فقال  القادم، 
عنه يف الطرف اآلخر معروف بفقهه وجاللة قدره، وكان ابن مسعود أحد رجال عمر يف 
بعض األعامل، وقد وافق عبد اهلل بن عمر يف كثري من اجتهاداته حتى اعتربه الكاتبون يف 
تاريخ الترشيع أكثر الصحابة تأثرًيا بعمر، وكثرًيا ما كانا يتوافقان يف اجتهاداهتام وطرائقهام 
يف االستدالل، وربام رجع عبد اهلل إىل مذهب عمر يف بعض املسائل؛ كام يف مسألة مقاسمة 
اجلد واألخوة مرة إىل الثلث ومرة إىل السدس، ولكنهام اختلفا يف مسائل كثرية، ومن مسائل 
ابن مسعود كان يطبق يده يف الصالة وينهى عن وضعهام عىل الركب،  بينهام: أن  اخلالف 
وعمر كان يفعل ذلك وينهى عن التطبيق، كان ابن مسعود يرى يف قول الرجل المرأته أنت 
عىّل حرام يمني، وعمر يرى أهنا طلقة واحدة، وكان ابن مسعود يقول يف رجل زنا بامرأة ثم 
تزوجها: ال يزاالن زانيني ما اجتمعا، وعمر ال يرى ذلك، ويعترب أوله سفاًحا وآخره نكاًحا.
التي جرى اخلالف فيها بني عمر وابن مسعود  القيم رمحه اهلل املسائل  ابن  وقد أوصل 
ريض اهلل عنهام إىل مائة مسألة وأكثر1، ومع هذا اخلالف املدون فإن اختالفهام هذا ما نقص 
من حب أحدمها لصاحبه، وما أضعف من تقدير ومودة أي منهام لآلخر، فهذا ابن مسعود 
يأتيه اثنان أحدمها قرأ عىل عمر واآلخر عىل صحايب آخر، فيقول الذي قرأ عىل عمر: أقرأنيها 
عمر بن اخلطاب. فيجهش ابن مسعود بالبكاء حتى يبتل احلىص بدموعه ويقول: اقرأ كام 
أقرأك عمر، فإنه كان لإلسالم حصنًا حصينًا يدخل الناس فيه وال خيرجون منه، فلام أصيب 

عمر انثلم احلصن.
فقًها وعلاًم«،  » كنيف ميلء  قال:  فلام رآه مقباًل  يوًما وعمر جالس،  ابن مسعود  وُيقبل 
ويف رواية: »كنيف ميلء علاًم آثرت به أهل القادسية«. هكذا كانت نظرة عمر البن مسعود 

- انظر إعالم املوقعني:)167/2(  1
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ريض اهلل عنهام. ومل يزده االختالف بينهام يف تلكم املسائل إال حمبة وتقديًرا واحرتاًما، ولنا 
أن نستنبط من تلك األحداث ما شئنا من آداب تكون نرباًسا يف معاجلة القضايا اخلالفية.

4/ بني ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: 
أن   - الصحابة  من  وكثري  الصديق  بكر  كأيب   - يذهب  عنه  اهلل  ريض  عباس  ابن  كان 
اجلد يسقط مجيع األخوة واألخوات يف املواريث كاألب، وكان زيد بن ثابت - كعيل وابن 
مسعود وفريق من الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني - يذهب إىل توريث األخوة مع اجلد 
وال حيجبهم به، فقال ابن عباس يوًما: )أال يتقي اهلل زيد؛ جيعل ابن االبن ابنًا وال جيعل أب 
األب أًبا(، وقال: )لوددت أين وهؤالء الذين خيالفونني يف الفريضة نجتمع فنضع أيدينا عىل 

الركن، ثم نبتهل فنجعل لعنة اهلل عىل الكاذبني(.
إن ابن عباس ريض اهلل عنهام الذي بلغت ثقته بصحة اجتهاده وخطأ اجتهاد زيد حد 
طلب املباهلة، رأى زيد بن ثابت يوًما يركب دابته فأخذ بركابه يقود به، فقال زيد: تنح يا 
ابن عم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم، فيقول ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلامئنا 
أن  أمرنا  وقال: هكذا  زيد  فقبلها  يده،  ابن عباس  فأخرج  يدك،  أرين  زيد:  فقال  وكربائنا، 
نفعل بأهل بيت نبينا صىل اهلل عليه وآله وسلم، وحني تويف زيد قال ابن عباس، هكذا يذهب 

العلم، ويف رواية للبيهقي يف سننه: هكذا ذهاب العلم لقد ُدفن اليوم علم كثري.
وكذلك اختلف كثري من الصحابة، ويف كثري من املسائل، ولكن ما اختلفت قلوهبم، وما 
محلت الضغينة نفوسهم؛ فهم عىل الفور، وبعد كل اختالف ونقاش وحوار تتصاىف منهم 

القلوب، وتطيب منهم النفوس.
كان  الصحابة  بني  كان  عندما  وسلم-  عليه  اهلل  -صىل  النبي  أن  يرى  كذلك  واملتأمل 
االختالف بينهم أقل؛ وذلك - كام هو معلوم للجميع - ألهنم كانوا َيعِرضون اختالفهم 
عىل رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم- فيصدر هلم احلكم الفصل يف املسألة، وكانوا ممتثلني 

ألمر اهلل - تعاىل -: 
ُسوِل إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهللهَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َذلَِك  وُه إىَِل اهللهَِّ َوالرهَّ ٍء َفُردُّ ﴿ َفإِْن َتنَاَزْعُتْم يِف يَشْ

َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِوياًل ﴾ ]النساء: 59[.
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معامل أدب االختالف بني الصحابة:
نستطيع عىل ضوء ما سبق أن نلخص معامل »أدب االختالف« يف هذا العرص بام ييل:

1- كان الصحابة رضوان اهلل عليهم حياولون أال خيتلفوا ما أمكن فلم يكونوا يكثرون من 
املسائل والتفريعات بل يعاجلون ما يقع من النوازل يف ظالل هدي الرسول - صىل اهلل 
الواقع - عادة - ال تتيح فرصة كبرية للجدل فضال عن  عليه وسلم - ومعاجلة األمر 

التنازع والشقاق.
2- إذا وقع االختالف رغم حماوالت حتاشيه سارعوا يف رّد األمر املختلف فيه إىل كتاب اهلل 

واىل رسوله - صىل اهلل عليه وسلم - ورسعان ما يرتفع اخلالف.
3- رسعة خضوعهم والتزامهم بحكم اهلل ورسوله وتسليمهم التام الكامل به.

4- تصويب رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - للمختلفني يف كثري من األمور التي حتتمل 
يراه  كالذي  الصواب  حيتمل  أخوه  إليه  ذهب  ما  بأن  شعور  منهم  كل  ولدى  التأويل، 
والبعد عن  املختلفني ألخيه،  احرتام كل من  باحلفاظ عىل  الشعور كفيل  لنفسه، وهذا 

التعصب للرأي.
5- االلتزام بالتقوى وجتنب اهلوى، وذلك من شأنه أن جيعل احلقيقة وحدها هدف املختلفني 

حيث ال هيم أي منهام أن تظهر احلقيقة عىل لسان أو عىل لسان أخيه.
6- التزامهم بآداب اإلسالم من انتقاء أطايب الكلم وجتنب األلفاظ اجلارحة بني املختلفني 

مع حسن استامع كل منهام لآلخر.
يعطي  مما  البحث  اجلهد يف موضوع  أنواع  أقىص  وبذهلم  أمكن  ما  املامراة  تنزههم عن   -7
لرأي كل من املختلفني صفة اجلد واالحرتام من الطرف اآلخر ويدفع املخالف لقبوله 

أو حماولة تقديم الرأي األفضل منه.
وبعد اختالف الصحابة والتابعني وتابعيهم اختلف األئمة والعلامء يف فروع الدين وما 
االختالف بني أصحاب املذاهب األربعة عنا ببعيد. وال جيوز أن يقال إن اختالف هؤالء 
تضيق  ال  أن  وينبغي  باألمة.  والرمحة  والرأفة  السعة  فيه  بل  وعذاب  وسخط  رش  الفقهاء 
صدورنا باخلالفات الفقهية فهي أمر تعارف عليه املسلمون منذ الصدر األول لإلسالم بل 
إن اإلمام مالك بن أنس رفض محل مجيع املسلمني عىل مذهب واحد ملا عرض عليه بعض 
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اخللفاء العباسيني أن حيملوا املسلمني عىل ما قرره مالك يف موطئه فرفض محل الناس عىل 
ذلك حًبا يف التوسعة عىل املسلمني وعدم التضييق عليهم.

فال جيوز مطلًقا مصادرة أراء اآلخرين أو التحجري عليهم، باسم متابعة الكتاب والسنة، 
ورؤيت املخالفة يف الرأي خمالف للكتاب والسنة. وحيب اعتامد احلوار اهلادف يف بناء وجهات 
النظر، وتصحيح األخطاء، والتقريب بني اجلامعات املختلفة، والتعاون يف املسلامت املتفق 
عليها، وإعذار اآلخر فيام حدث يف االختالف مما بابه األجر واألجران يف مضامر االجتهاد. 

اآلداب اليت جيب على املؤمنني مراعاهتا عند االختالف:
عْت آراؤهم  دت مشارهبم، ومهام تنوهَّ عىل املؤمنني - مهام اختلفْت مذاهبهم، ومهام تعدهَّ
وتباينْت أفكارهم -  أن يراعوا مجلًة من اآلداب التي حتقق معنى الرتاحم واإلخاء والوداد 
فيام بينهم، فهم - كام شبهَّههم رسول اهلل، - صىل اهلل عليه وسلم - جسٌد واحٌد، وذلك عندما 
عضو:  منه  اشتكى  إذا  اجلسد،  َمَثل  وتعاطفهم  وترامحهم  توادِّهم  يف  املؤمنني  ))َمَثل  قال: 

تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى((؛ البخاري ومسلم.
ومن أهم اآلداب التي جيب مراعاهتا بني املختلفني يف رأي ما: أن يستخدم اإلنسان اللني 
الكفر  فيه، حتى وإن كان اخلصم يف غاية  َمن خيالفه  الرأي مع  وإبداء  احلوار،  والتلطف يف 
فرعون  إىل  العزة  أرسلهام رب  السالم - عندما  اهلل موسى وهارون - عليهام  فنبيهَّا  والعناد، 
ُكُم اأْلَْعىَل ﴾ ]النازعات: 24[، أمرمها أن  الذي جتاوز احلد يف الطغيان، والذي قال: ﴿ َأَنا َربُّ
ُر َأْو خَيَْشى ﴾  ُه َيَتَذكهَّ ُه َطَغى * َفُقواَل َلُه َقْوالً َليِّنًا َلَعلهَّ ُيلينا له الكالم، فقال: ﴿اْذَهَبا إىَِل فِْرَعْوَن إِنهَّ

]طه: 43- 44[، فام ُيدَرك باللني ال ُيدَرك بالشدة.
ر أحد املتحاورين اآلخر؛ فقد هنى النبي - صىل اهلل  ومن اآلداب التي ينبغي مراعاهتا أالَّ يكفِّ
عليه وسلم - عن ذلك يف مجلة من األحاديث؛ منها قوله - صىل اهلل عليه وسلم -: ))إذا قال 
الرجل ألخيه: يا كافر؛ فقد باَء هبا أحدمها، فإن كان كام قال، وإال رجعْت عليه((؛ متفق عليه.

التعبري  استخدمنا  وإذا  باحلسنى،  احلوار  االختالف:  أدب  يف  األساسية  الدعائم  ومن 
القرآين قلنا: اجلدال بالتي هي أحسن، وهو ما أمر اهلل تعاىل به يف كتابه حني قال: )ادع إىل 

سبيل ربك احلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم بالتي هي أحسن( )النحل: 125(.
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وهنا نجد تفرقة يف التعبري بني املطلوب يف املوعظة واملطلوب يف اجلدال. ففي املوعظة 
اكتفى بأن تكون حسنة، أما يف اجلدال فلم يرض إال أن يكون بالتي هي أحسن، بمعنى أنه 
إذا كان هناك أسلوبان، أو طريقتان إحدامها حسنة، واألخرى أحسن منها وأفضل، فاملأمور 

به أن نتبع التي هي أحسن.
ال  فهم  والفكرة،  باملبدأ  امللتزمني  املوافقني  إىل  ـ  عادة  ـ  ترجع  املوعظة  أن  ذلك:  ورس 
عىل  عزائمهم،  وتقوي  صدأهم،  وجتلو  قلوهبم  وترقق  تذكرهم،  موعظة  إىل  إال  حيتاجون 
حني يوجه اجلدال ـ عادة ـ إىل املخالفني، الذين قد يدفع اخلالف معهم إىل يشء من القسوة 
يف التعبري، أو اخلشونة يف التعامل، أو العنف يف اجلدل، فكان من احلكمة أن يطلب القرآن 

اختاذ أحسن الطرائق وأمثلها للجدال أو احلوار، حتى يؤيت أكله.
خماطبة  يف  وألطفها  التعبريات  أرق  املجادل  خيتار  أن  األساليب  أو  الطرائق  هذه  ومن 
الطرف اآلخر. وهلذا استخدم القرآن يف خماطبة اليهود، والنصارى، تعبريا له إحياؤه وداللته 
يف التقريب بينهم وبني املسلمني، وهو تعبري )أهل الكتاب( أو )الذين أوتوا الكتاب( وهلذا 
جاء يف القرآن مثل قوله تعاىل: )يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم( )سورة النساء: 171(.

)يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم( )سورة املائدة: 15(.
ومن آداب االختالف املهمة اإلنصاف يف عرض مسائل اخلالف: املقصود هبا: أال يتعمد 
أو  أدلتها،  بعض  بحجب  خالفية  مسألة  يف  الواردة  األقوال  أو  القولني  أحد  بخس  أحد 
التدليس عىل أصحاهبا، أو انتقاصهم، أو املبالغة يف عرض القول الذي يميل إليه ويعتقده 

صوابا.
ومن صور عدم اإلنصاف:

أ- إنكار اخلالف وادعاء االتفاق وأحيانا اإلمجاع.
ب- وضع األدلة والقواعد الرشعية وأقوال العلامء يف غري موضعها.

ج- برت الكالم املستشهد به من سياقه بحيث يظهر موافقته ملعتقده أو ضحالته وضعفه أو 
حتميل الكالم من املعاين ما ال حيتمله..
د – هتميش أدلة املخالف وذكر أضعفها.

هـ – االنتقائية يف نقل األدلة وأقوال الفقهاء.
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و – عدم التثبت يف نقل األقوال.
ح – ترك ما يصدر من قول معترب عن املخالف.

 ومن أدب االختالف احرتام رأي املخالف وتقديره، ومراعاته، بل والعمل به ملصلحة 
رشعية معتربة:

إن االختالف ال يمنع كام ذكرنا من التحقيق العلمي النزيه الذي يسفر عن صواب قول 
وخطأ آخر، لكن ليس معنى كون اآلخر خطأ أن يسفه، وأن هيان أو أن يوصف بام توصف 
به األقوال الكفرية، فيقال مثال: قول ساقط، وهو هدر، ال يعول عليه، قول جهول ال يصدر 

إال عن جاهل …ونحو ذلك من األوصاف.
ومن بديع ما ُكتب عن أدب االختالف بني العلامء أبيات األديب عيل اجلارم، حيث يصف 
االسكندراين  أمحد  الشيخ  كلمة، مها:  كبريين حول تصحيح  بني عاملني  علمًيا  فيها حواًرا 

والشيخ حسني وايل _ رمحهام اهلل_ فقال:
ِق ديِث امُلَشقَّ َل احلحَْ اِذُبُه َفضحْ َكنحَْدِريِّ رَأيُتُه... جُيَ ًما َمَع اإِلسحْ َوَيوحْ

ليَل َوَينحَْتِقي َتاُر الدَّ َ َما َيَرى... َأُخوُه، َوَيحْ ظٍة َغريحْ َفَهَذا َيرى يِف َلفحْ
َدِق يِش ألَشحْ ِ َيمحْ َء الَعنيحْ َدَق ِملحْ َعا... وَأشحْ مَّ َفُقلحُْت أَرى َليحًْثا وليًثا َتَ
َجَبنِى َرأحٌْي َسلِيٌم َوَمنحْطٌِق... َيُصوُل َعىَل َرأحٍْي َسلِيٍم وَمنحْطِِق َوَأعحْ

َتِقي ا... إِشاَراُت َراياٍت َتُروُح َوَتلحْ ِدهياَم َفَكأهنَّ َحتحْ أيحْ َوَقدحْ َلوَّ
حْ َأَر ِف َعيحْنَيحِْهاَم مَلحَْح حُمحْنَِق َ َعائٍِب... َومَل َظيحِْهام َنربحْ حْ َأَر ِف َلفحْ َومَل

َتقي ِ َترحْ ِفيَّنيحْ ِن احلحَْ ثاِل َهَذيحْ َا... بَِأمحْ َحى بَِخرٍي َوإهنَّ َفُقلحُْت ِهَي الُفصحْ

اخلامتة
يف ختام هذه الورقة يمكن نخلص إىل اآليت:

الذي أمامي بام يقول ويطرح ويفكر، وأن أنطلق يف  1/ معنى أدب االختالف أن أحرتم 
حماورته من نقاط االتفاق ال من نقاط اخلالف. لذلك كان الفقهاء يقولون كالمنا صواب 

حيتمل اخلطأ تأكيًدا منهم عىل قبول الرأي اآلخر واحرتامه.
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2/ إنهَّ أدَب االختالف عبادٌة هلل سبحانه ألنه طاعة هلل وطاعة للرسول الكريم عليه السالم، 
وليس هناك أوضح داللة من اآليات واألحاديث يف ذلك.

3/ االختالف املحمود يتناسب ويرس هذا الدين الذي يتعامل مع الناس من واقع حياهتم.
ويعترب رياضة لألذهان وتالقح لآلراء وفتح جماالت التفكري للوصول إىل سائر االفرتاضات 

التي تستطيع العقول املختلفة الوصول إليها.
4/ أن كل األئمة وأصحاب املذاهب قد أخذوا من َمِعني رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم 

- الصايف، فكلهم من رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - ُملَتِمس.
5/ الرفق أصل من أصول الدعوة ومبدأ من مبادئ الرشيعة فديننا اإلسالمي دين املحبة 
واألخوة، ودين التوادد والرتاحم، أشاع هذا املبدأ  العظيم ليسود الود والوئام، وتتفشى 
األخوة والرتابط، وتعلو السامحة والبرش، ومتثلت هذه املعاين يف معاملة النبي صىل اهلل 

عليه وسلم وأخالقه.
والشحناء،  والبغضاء  اخلصومة  إىل  بينهم  االختالف  يؤدِّي  أالهَّ  املسلمني  عىل  ينبغي   /6
وعليهم أن يتحلوا هبذه اآلداب التي ذكرها العلامء يف كتبهم وعاشوها يف واقع حياهتم. 

التوصيات:
ولتحقيق مفهوم أدب االختالف وإنزاله إىل أرض واقع املسلمني أذكر التوصيات اآلتية:

العلم والقدوة  الذين جيمعون بني  الربانيني  العلامء  أيدي  أوالً: دراسة علوم الرشيعة عىل 
احلسنة والتقوى والفكر السليم واإلدراك القويم لغايات اإلسالم ومقاصده وكلياته 

والفقه يف علومه.
ثانًيا: أن يتخذ الدعاة من أسلوب الرتبية النبوية منهجا هلم يف الدعوة إىل اهلل.

ثالًثا: تعديل مسار الفكر لدى املسلمني، بحيث تعالج األزمة الفكرية التي يعيشها املسلمون 
اليوم، وال يدرك إالّ القالئل أبعادها، هذه األزمة التي تربز بوضوح من خالل تدين 
مستوى الوعي واملعرفة والرتبية يف أبنائها، وتفكك عالقاهتا وانحراف الكثرة الغالبة 

من قياداهتا.
رابًعا: جيب علينا أن نعلم أوالدنا منذ صغرهم أدَب االختالف وأن نقنعهم بأننا ال يمكن 
أن نسوَق العامل كلهَّه ألفكارنا دون أن نعطَي الطرف اآلخر حريَة إبداِء ما عنده وحرية 

التفكر والترصف. 
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قائمة املصادر واملراجع:
• القرآن الكرمي.

 - فريجينيا  اإلسالمي،  للفكر  العاملي  املعهد  النارش:  العلواين  فياض  جابر  طه  اإلسالم:  يف  االختالف  أدب   )1
الواليات املتحدة األمرييكية،عام النرش.

2( إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن قيم اجلوزية، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، النارش: دار الكتب العلمية 
– يريوت، الطبعة: األوىل، 1411هـ - 1991م.

3( اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف ؛ الدهلوي بدون طبعة وال تاريخ.
4( أسباب النزول ؛ الواحدي )ت 468 هـ( ؛ حتقيق كامل بسيوين، زغلول، النارش، دار الكتب العلمية، ط / 1 

1411 هـ - 1991 م.
5( تفسري القرآن العظيم ؛ احلافظ ابن كثر )700-774 هـ( ؛ حتقيق، د. حممد السيد وآخرين طبعة دار احلديث، 

القاهرة، 2002.
6( املوافقات ؛ الشاطبي )ت 790 هـ(، دار ابن القيم دار ابن عفان، طبعة 1424 هـ 2003 م.

7( جامع بيان العلم وفضله ؛ ابن عبد الرب ؛ حتقيق أيب األشبال الزهريي، النارش، دار ابن اجلوزي، الدمام طبعة 
1414 هـ - 1994.

8( اجلامع املسند الصحيح من كتاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه، البخاري أبو عبداهلل حممد بن 
إسامعيل )ت 256 هـ( ؛ حتقيق اللجنة العلمية بدار الكامل املتحدة طبعة 1437، دمشق.

9( جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديًثا من جوامع الكلم: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن 
احلسن، احلنبيل، حتقيق: الدكتور حممد األمحدي أبو النور، النارش: دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع.

معروف،  عواد  بشار  د.  عليه،  وعلهَّق  ه  نصهَّ وضَبط  قه  حقهَّ ؛  هـ(   1384 )ت  الكاندهلوي  ؛  الصحابة  حياة   )10
مؤسسة الرسالة، ط / 1، 1420 هـ - 1999 م.

ج أحاديثه شعيب  قه وخرهَّ 11( سري أعالم النبالء ؛ شمس الدين حممد أمحد بن عثامن الذهبي )ت 748 هـ( ؛ حقهَّ
األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط / 1، 1402 هـ 1982.

ج أحاديثها، وصنَع فهارسها، د. عمر عبدالسالم  12( السرية النبوية ؛ ابن هشام )ت 210 هـ(، علهَّق عليها وخرهَّ
تدمري، النارش، دار الكتاب العريب بريوت ط / 3.

13( السرية النبوية ؛ ابن كثري )ت 774 هـ( ؛ حتقيق مصطفى عبدالواحد، دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت، 
لبنان طبعة 1395 هـ - 1976 م.

14( السنن الكربى ؛ البيهقي )ت 458 هـ( ؛ حتقيق حممد عبدالقادر عطا، منشورات حممد عيل بيضون، دار الكتب 
العلمية بريوت لبنان ط / 3، 1424 هـ - 2003 م.

قه، أبو متيم يارس بن إبراهيم مكتبة الرشد،  ه، وعلهَّق عليه وحقهَّ 15( رشح صحيح البخاري ؛ ابن بطال ؛ ضَبط نصهَّ
الرياض.
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الرائد  م له د. إحسان عباس، النارش، دار  قه وقدهَّ 16( طبقات الفقهاء ؛ الشريازي الشافعي )ت 476 هـ( ؛ حقهَّ
العريب، بريوت لبنان طبعة 1970 م.

عيون األخبار: أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة، النارش: دار الكتب العلمية –بريوت.
17( فتح الباري ؛ ابن حجر العسقالين )ت 752 هـ( ؛ تقديم إلنجاز وتعليق عبدالقادر شيبة احلمد، ط / 1، 

1421 هـ 2001 م.
ة – دمشق. ، النارش: دار الفكر - سوريهَّ َحْييِلّ ُتُه: أ. د. َوْهَبة الزُّ الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلهَّ

18/ الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى احلسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء 
احلنفي املحقق: عدنان درويش - حممد املرصي النارش: مؤسسة الرسالة – بريوت. 

 19/ املوطأ: مالك بن أنس بن مالك بن عامر، املحقق: حممد مصطفى األعظمي، النارش: مؤسسة زايد بن سلطان 
آل هنيان - أبو ظبي – اإلمارات الطبعة: األوىل، 1425 هـ - 2004م.
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صناديق االستثمار اإلسالمية 
                                                 بقلم/ د. أوان عبد الله الفيضي
األستاذ املساعد يف كلية احلقوق- جامعة املوصل

  wan.alfaithy@gmail.coma

التي تفسح املجال لتوظيف     تعد صناديق االستثامر حقا انسب األدوات االستثامرية 
متخصصة،  مؤسسات  بواسطة  املالية  األوراق  أسواق  يف  واستثامرها  األفراد  مدخرات 
لغرض حتقيق مزايا ال يمكن حتقيقها مطلقا وهم منفردين لضآلة وصغر حجم استثامراهتم، 
معا  مسامهتهم  من  العملية  والفائدة  احلل  لنا  تقدم  االستثامرية  الصناديق  فكرة  فان  لذلك 
اجلامعي  املستوى  عىل  اقتصادية  تنمية  من  الصناديق  هذه  حتدثه  وبام  أمواهلم،  واستثامر 

والفردي وطنيا أو إقليميا أو عامليا.
  تعمل صناديق االستثامر عىل جتميع مدخرات عدد كبري من األفراد وتوفر هلم القدرة 
وإدارة  حتليل  يف  متخصصني  خرباء  بواسطة  تطوراهتا  ومتابعة  املالية  األوراق  انتقاء  عىل 
األوراق املالية، بام يقلل حتام املخاطر االستثامرية وبام حيقق عوائد استثامر يفوق العائد الذي 

يمكن حتقيقه من الودائع املرصفية. 
أمهها من  إمجال  يمكن  انه  إال  االستثامر  لصناديق  تعاريف عديدة  هناك  أن     والشك 
خالل اعتبارين أساسني وذلك بالنظر إىل ماهيتها أو إىل اخلدمة التي تقدمها للمستثمرين، 
فمن خالل االعتبار األول تعرف بأهنا وعاء مايل لتجميع مدخرات األفراد واستثامرها يف 
األوراق املالية من خالل جهة ذات خربة يف إدارة حمافظ األوراق املالية، أما من حيث العمل 
الذي تقوم به واخلدمة التي تقدمها للمستثمرين فتعرف بأهنا خدمة تقدمها املؤسسات املالية 
املنقولة ويديرها حمرتفون ومتخصصون عىل  القيم  هبدف اإلدارة اجلامعية للمدخرات من 

درجة عالية من اخلربة العلمية والعملية.
   ومن خالل التوفيق بني التعاريف سواء بالنظر إىل ماهيتها أم بالنظر إىل األعامل التي 
تقوم هبا واخلدمات التي تقدمها، يتضح لنا أن هذه الصناديق هي باألساس عبارة عن وعاء 
خالل  من  املناسبة  االستثامرية  الوجهة  يف  وتوجيهها  األفراد  مدخرات  جتميع  تتوىل  مايل 
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أدوات استثامرية خمتلفة ومتنوعة من اجل الوصول إىل عوائد مناسبة بتنوع أوجه االستثامر 
وبام يؤدي إىل تقليل خماطر االستثامر عىل أن تكون عملياهتا وأنشطتها خاضعة حتام إلحكام 

الرشيعة اإلسالمية.
   والشك أن صناديق االستثامر كوسيلة من وسائل االستثامر اجلامعي تنعم بالعديد من 
أمام  السبل  تفتح  أهنا  أبرزها  االستثامرية، فمن  القنوات  متييزها عن سائر  التي  اخلصائص 
األمان وختفيض  بتوفري عنرص  تتميز  املال، كام  أمواهلم يف سوق  املدخرين الستثامر  صغار 
حجم املخاطر التي يتعرض هلا املستثمر من خالل ما تقوم به من تنوع يف حمفظة األوراق 
لوحده  والضعيفة  املحدودة  اإلمكانيات  ذو  املستثمر  حتقيقه  يستطيع  ال  أمر  وهو  املالية، 
وذلك إما لنقص اخلربة أو لنقص املبالغ املتاحة لديه لالستثامر، كام أهنا هتيأ الطرق اجلامعية 
يف االستثامر وتعد وسيلة جذابة لتحقيق ربح للمستثمر عن طريق ما حيصل عليه املستثمر 
من عائد عىل استثامراته يف الصندوق، وهي يف الوقت ذاته متكن املستثمرين من االستفادة 
بالنسبة  منخفضة  بتكاليف  املالية  األوراق  حمفظة  إلدارة  املتخصصة  اإلدارة  خربات  من 
اإلمكانيات  من  األدنى  احلد  امتلكوا  إذا  باالشرتاك  للجميع  تسمح  فهي  للمستثمرين، 

واملقومات، وهبذا فان اغلب أفراد املجتمع يكون هلم دورا بارزا يف االستثامرات.
    ولتحديد الطبيعة الرشعية والقانونية لصناديق االستثامر وتكييفها املنطقي للعالقات 
بني أطراف الصندوق االستثامري منذ مرحلة إنشائه ولغاية انقضائه، من حيث املسامهون 
ومدير  اإلصدار  جهة  مع  أيضا  وعالقتهم  البعض  بعضهم  مع  وعالقتهم  الصندوق  يف 
العالقات  من  عادة  ينبثق  اإلسالمية  االستثامر  لصناديق  الرشعي  التكييف  فإن  االستثامر، 
التي حتكم مجيع األطراف املكونة هلذه الصناديق من حيث املسامهون الذين يكتتبون يف هذه 
الصناديق ومن حيث مدير االستثامر، فضال عن جهة اإلصدار واملرصف الذي يقوم بإنشاء 
الصناديق واستصدار الرتاخيص الرسمية إلنشائه بل قد يشارك يف رأس ماله أيضا، ويمكن 

أن نلخص العالقة التي تربط هذه األطراف الثالثة:
أوال/ عالقة املسامهني فيما بينهم:

مالية تسمى  أوراق  الصناديق واحلصول عىل  باالكتتاب يف هذه  املسامهون  يقوم  حيث 
وثائق االستثامر، وهي متثل حصص املسامهني يف هذه الصناديق، فالعالقة إذن بني أصحاب 
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هذه األموال هي عالقة مشاركة وتعد رشكتهم رشكة أموال وهي جائزة ومرشوعة يف الفقه 
اإلسالمي.

ثانيا /عالقة املسامهني مبدير االستثمار:
 إن العالقة التي تربط املسامهني بمدير االستثامر هي عالقة املضاربة، وعليه فان رشكة 
املضاربة هي الوصف الرشعي الصحيح هلذه العالقة، إذ يقوم مدير االستثامر بإدارة األموال 
اجلملة،  املضاربة يف  العلم عىل جواز رشكة  أهل  امجع  الربح وقد  من  معلومة  نظري حصة 
واملضاربة تسمى قراضا أيضا وهي مأخوذة من الرضب يف األرض والسفر للتجارة فهي 

عقد عىل رشكة يف الربح بامل من احد الرشكاء وعمل من األخر. 
   فاملستثمر املضارب يقوم بإعداد دراسة جدوى للمرشوع وحيدد رأس مال املرشوع ثم 
طريقة توزيع الربح ويعد نرشة إصدار يضمنها مجيع أركان ورشوط عقد املضاربة يطرحها 
نرشة  وتعد  إليهم،  تسلم  مالية  أوراق  منحهم  مقابل  يف  االكتتاب  منهم  طالبا  للجمهور 
متثل  املالية  والورقة  املكتتبني،  قبول  ويقابله  املستثمر  املضارب  جانب  من  إجيابا  االكتتاب 
حصة شائعة يف صايف أصول املرشوع فحق صاحب الورقة حق عيني يتعلق بموجودات 
يرتتب  الصندوق  يف  الشائعة  احلصة  وملكية  مفرزة،  غري  شائعة  ملكية  وملكيته  املرشوع 
عليها مجيع احلقوق والترصفات املقررة رشعا من بيع وهبة ورهن وارث وغريها، كام أهنم 
يشرتكون يف حتمل املخاطر فلهم الغنم الذي حيققه املرشوع وعليهم الغرم الذي يتعرض له.

ثالثا/ عالقة املسامهني املكتتبني جبهة اإلصدار:
يمكن  إذ  اإلصدار،  جهة  به  تقوم  ما  خالل  من  أساسية  بصورة  تتحدد  العالقة  وهذه 
للمرصف املؤسس لصندوق االستثامر أن يساهم يف رأس املال، وهبذا تصبح العالقة بينه 
وبني سائر املسامهني املكتتبني عالقة مشاركة أي رشكة أموال، وقد يتقاىض املرصف عمولة 
لقاء ما يقدمه من خدمات وتسهيالت مرصفية وهذه العمولة تعد مرشوعة وتعترب يف هذه 

احلالة أجرة للمرصف.
العديد من  اختلفت  فقد  القانوين لصناديق االستثامر اإلسالمية  للتكييف  بالنسبة  اما    
الترشيعات يف معظم دول العامل يف حتديد الطبيعة القانونية للصناديق االستثامرية وان اغلب 
شكل  االستثامرية  الصناديق  تأخذ  أن  األول  اجتاهني:  إىل  انقسمت  الترشيعية  االجتاهات 
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احلال يف  قبل املرصف- كام هو  الصناديق من  أن تؤسس هذه  والثاين  املسامهة،  الرشكات 
صناديق االستثامر السعودية- أو من رشكات التأمني وبعض الترشيعات مجعت بني االثنني 

معا وفقا لضوابط خاصة.
 ويف اغلب الترشيعات نجد طغيان فكرة العقد عىل فكرة النظام يف تنظيم العالقات بني 
أطرافه كام هو احلال يف نظام صناديق االستثامر املؤسسة يف السعودية وفق املادة/ 15 من 

الئحة صناديق االستثامر السعودية املرقمة  1-219-2006 يف 2006/12/24.
   وفيام خيص أصول الصناديق يذهب القانون السعودي يف املادة/23 من الئحة صناديق 
االستثامر العتبارها ملك للمستثمرين عىل أساس مجاعي فلكل منهم حصة شائعة من صايف 
تلك األصول، أما بالنسبة للترشيعات االخر فمنها من يثبت ملكية الصندوق ملكية مركبة، 
حيث ينصف ملكية الصندوق بني أمني االستثامر كملكية قانونية وملكية للمستثمرين كام 
يف القوانني االنكلوأمريكية وبعض القوانني األخر كالقانون األملاين الذي يقوم عىل فكرة 

امللكية االئتامنية، أما القانون الفرنيس فيذهب لألخذ بفكرة الشيوع أي امللكية اجلامعية. 
  وعىل الرغم من صدور قانون االستثامر العراقي النافذ رقم 13 لسنة  2006 املعدل 
ووجود سوق العراق لألوراق املالية إال انه مل ينص عىل صناديق االستثامر، ولكن من خالل 
أهداف  من  أن  االستنتاج  نستطيع  منه  املادة/2  وباألخص  القانون  هذا  ألحكام  رجوعنا 
اعتقادنا  وحسب  ومنها  اجلديدة-  التقنيات  ونقل  االستثامرات  تشجيع  عموما  القانون 
املتواضع الصناديق االستثامرية- لإلسهام يف عملية تنمية العراق، فال ضري إذا من اعتبار 
نصوص املادة قادرة عىل استيعاب فكرة صناديق االستثامر وذلك الن هذه الصناديق إحدى 
فشمل  لالستثامر  نمط معني  أي  حتدد  مل  منه  املادة/1  أن  كام  االستثامري،  التمويل  أدوات 
املادة  هذه  نصت  فقد  البلد،  عىل  باملنفعة  يعود  اقتصادي  نشاط  أي  االستثامري  املرشوع 
باملنفعة  انه االستثامر حقيقة هو توظيف املال يف أي نشاط أو مرشوع اقتصادي يعود  عىل 

املرشوعة عىل البلد.
القراءات املتواضعة دعوتنا للمرشع العراقي برضورة تبني    وهبذا نسجل من هذه 
كام  هبا،  خاص  قانوين  بتنظيم  ترشيعيا  معاجلتها  ورضورة  االستثامرية  الصناديق  فكرة 
ندعو إىل النهوض بالدور اإلعالمي لتوعية األفراد بمفهوم هذه الصناديق ودورها يف 
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عمليات االستثامر، وإهنا مبنية عىل أساس تعاون األفراد ومشاركتهم يف مشاريع تعود 
باخلري عىل اجلميع. 

   كام نؤكد أيضا عىل إنشاء صناديق للزكاة تعمل عىل جتميع زكاة األموال الواجبة عىل 
رضورة  مع  الرشعية،  مصارفها  يف  وإنفاقها  االستثامر  صناديق  يف  واملسامهني  املستثمرين 
توافق  من  التأكد  يتم  لكي  الصناديق  هذه  عىل  الرشعية  والرقابة  اإلفتاء  هيئات  تشكيل 
أنشطتها االستثامرية مع أحكام الرشيعة اإلسالمية، فضال عن قيامها بتصحيح املخالفات 
إن وجدت وصياغة العقود املوافقة إلحكام الرشيعة اإلسالمية وآخر دعونا أن احلمد هلل 

رب العاملني.
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