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النهضة الثقافية العربية " ملخص ورقة العمل الموسومة 
" دور البرلمانات: األفريقية

الويز ميساجو ــ جامعة / والمقدمة من قبل الدكتور 
بوروندي 

 
: خلفية تمهيدية 

 2000ٌعود تارٌخ التواصل بٌن أفرٌقا السوداء والعالم العربً إلى ما ال ٌقل عن 
عام وٌوجد فً العالم العربً الذي نحن بصدد الحدٌث عنه اآلن أحدى وعشرٌن 

ومن الناحٌة الجغرافٌة ٌشغل العالم .  ملٌون نسمة 337دولة ٌقدر عدد سكانها بــ 
 ، حٌث ٌحده البحر المتوسط تالعربً رقعة واسعة تمتد مسافة آالف الكٌلومترا

وٌقع جزء من . وسلسلة جبال الطوروس والصحراء وكردستان وغرب إٌران 
العالم العربً فً القارة األفرٌقٌة حٌث ٌتألف من سبع دول تقع فً منطقتً النٌل 

والمغرب العربً وتمثل حلقة وصل بٌن العالم العربً وأفرٌقٌا ومنطلقاً للتعاون فٌما 
. بٌنهما

 
: العالقات العربية األفريقية 

: الحضور األفريقي في العالم العربي 
فً فترة ما قبل اإلسالم كان األفارقة السود ٌسافرون إلى قارة آسٌا فً إطار تجارة 

الرقٌق ولكن أولئك األفارقة لم ٌكونوا لٌسافروا إلى آسٌا كعبٌد فقط وإنما كفاتحٌن 
. اٌضاً 

 
وصل إلى مكة جٌش من المرتزقة من (صلى هللا علٌه وسلم  )وفً عهد النبً محمد 

كل من أثٌوبٌا والصحراء األفرٌقٌة و عرب البادٌة وذلك لحماٌة طرق القوافل 
. التجارٌة وحراسة أصحاب الجاه والنفوذ فً مكة 

 
 -:الحضور العربي في أفريقيا 

كما الحظنا آنفاً فإن المنطقة العربٌة وأثٌوبٌا تحتفظان بعالقات متٌنة منذ القرنٌن 
كما أن النبً محمد نفسه كان غالباً ما ٌنصح أتباعه  . نالخامس والسادس ألمٌالدًٌ

المخلصٌن الذٌن كان ٌحرص على حماٌتهم باللجوء إلى أثٌوبٌا كً ٌنجوا بأنفسهم 
ولكن تغلغل العرب فً أفرٌقٌا لم ٌحدث اال بعد وفاة . من اضطهاد الوثنٌٌن فً مكة 

وبعد عشر سنوات تواجد العرب فً أغلب المدن الهامة  . 632النبً محمد فً العام 
 638 بٌنما غزٌت القدس عام 636وقد تم غزو مدٌنة دمشق عام . فً شرق أفرٌقٌا 

 فصاعداً وصل 679وابتداء من عام  . 624أما اإلسكندرٌة فقد تم غزوها عام 
العرب إلى لٌبٌا وتونس ، وفً القرن العاشر حصل تقدم كبٌر فً تعرٌب منطقة 

بٌنما حصل هناك توسع بإتجاة الجنوب ابتداء من مصر ولٌبٌا وشمال . المغرب 
. وفً القرن الثانً عشر تم تأسٌس مملكة كانم اإلسالمٌة . أفرٌقٌا 
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  :-أسباب التغلغل العربي في أفريقيا

أن احد أسباب التغلغل العربً فً أفرٌقٌا ٌتمثل بالتأكٌد فً وجود رغبة لنشر الدٌن 
اإلسالمً أال أن ذلك لم ٌكن السبب الوحٌد فقد كان العالم العربً بإستثناء مصر ــ 

التً كانت تعتبر منطقة زراعٌة ــ ٌتألف بشكل كبٌر من تجمعات بدوٌة منظمة 
تعمل فً التجارة حٌث كانت  قوافلها تقطع مسافات كبٌرة ، و كانت التجارة تركز 

بشكل كبٌر على االتجار بالذهب من أعالً السنغال ومنطقة اشاتت ، وكانت القوافل 
التجارٌة تقوم بنقل السلع والبضائع إلى اإلمبراطورٌة الرومانٌة وأوروبا الوسطى 

وكانت الصادرات . والشرق القدٌم والعالم العربً حتى تم اكتشاف القارة األمرٌكٌة 
تشمل العاج والصمغ والعطور والتمور والملح والمالبس والخٌول والنحاس 

. وقضبان الحدٌد واألسلحة 
 

 -:نتائج العالقات العربية األفريقية 
 -:العالقات الدينية والثقافية 

لقد كان انتشار اإلسالم فً أفرٌقٌا ٌمثل احد أهم النتائج الهامة التً تمخضت عن 
التواصل بٌن العرب واألفارقة حٌث ان االستعمار لم ٌعق انتشار اإلسالم الذي 

وصل إلى عدة مناطق فً الساحل األفرٌقً وكان له أثره ودوره البارز فً صٌانة 
. النظام االجتماعً وتحقٌق التقدم واالزدهار 

 
 
 
 

 -:تقوية عرى التكافل 
لقد ساهم المسلمون الذٌن وصلوا إلى أفرٌقٌا بأعداد كبٌرة بشكل كبٌر فً تأسٌس 

عالقات ثقافٌة ودٌنٌة مع العالم العربً وهً عالقات شكلت اساساً للتعاطف والتفاهم 
المتبادل إضافة إلى تقوٌة عرى التكافل والتضامن بٌن المنطقتٌن التً ازدادت قوة 

. وصالبة فٌما بعد 
 

 -:مجتمع المعرفة 
لقد كانت هناك عالقات وارتباطات معرفٌة بٌن العلماء فً ساحل أفرٌقٌا والعالم 

العربً منذ أزمنة بعٌدة ، حٌث كان األفارقة ٌتلقون تعلٌمهم فً جامعة األزهر فً 
وتعتبر الجامعات المغربٌة  وجهة . القاهرة وجامعات أخرى فً العالم العربً 

وقد قام العرب بدعم .  الطلبة من مختلف مناطق أفرٌقٌا السوداء امفضلة ٌقصده
تحرٌر وانعتاق األفارقة من أنظمة األقلٌة العنصرٌة فً جنوب أفرٌقٌا ، كما أن 

وهناك . األفارقة بدورهم قاموا بدعم القضٌة العربٌة فً الشرق األوسط بشكل علنً 
شعور عام فً أن التجارب العربٌة األفرٌقٌة المتشابهة وكذا العالقات الثقافٌة 
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 التً ترزح تحت الهٌمنة الدولٌة ٌمكن أن تشكل ةووضع الشعوب العربٌة األفرٌقً
.  منطلقاً وأساساً قوٌاً للعالقات المستقبلٌة بٌن المنطقتٌن المتجاورتٌن 

 
: التحديات 

:  نتائج الرق والعبودية 
كما الحظنا آنفاً فإن الجانب المظلم فً تارٌخ العالقات العربٌة األفرٌقٌة ٌتمثل فً 
انخراط العرب فً تجارة الرقٌق ، ولكننا غالباً نمٌل إلى إغفال حقٌقة أن اإلسالم 

كما أن .  المؤسفة التً تم التغاضً عنها تٌحرم العبودٌة وٌعتبرها ضمن الممارسا
. اإلسالم دٌن ٌناهض بكل قوة وحزم مسألة التمٌٌز العنصري 

 
 :-التضامن بسبب وجود صراعات 

ٌتنبأ بعض المراقبٌن أن العالقات العربٌة األفرٌقٌة ٌمكن أن تواجه تحدٌات خطٌرة 
فً المستقبل وذلك لدى توافر حلول للمشاكل التً ساهمت فً احداث نوع من 

وفً الواقع فإن التحالف السٌاسً الطوٌل األمد بٌن . التضامن بٌن المنطقتٌن 
المنطقتٌن سوف ٌعترٌه المزٌد من الضبابٌة وخصوصاً بٌن الجماعات التً كانت 

فأعداء الٌوم ٌمكن . مهتمة بتأسٌس عالقات فٌما بٌنها نتٌجة وجود عدو مشترك لها 
.  أن ٌصبحوا بسهولة اصدقاء المستقبل 

 
 -:شراكة أكثر توازناً 

إن واحداً من أخطر التحدٌات التً تواجهها تلك العالقات ٌتمثل فً محاولة احد 
فقد ٌروق للعالم العربً ذي القوة االقتصادٌة الكبرى . الطرفٌن الهٌمنة على األخر 

السٌطرة والهٌمنة على االتحاد األفرٌقً ومصرف التنمٌة األفرٌقٌة والمجموعة 
األفرٌقٌة فً األمم المتحدة وبقٌة المنظمات والمؤتمرات الدولٌة ، حٌث ٌتهم العرب 

ومع تفهم . بمحاباة الدول األفرٌقٌة ذات الغالبٌة المسلمة فٌما ٌتعلق ببرامج الدعم 
تعاطف العرب والمسلمٌن مع الدول اإلسالمٌة فً أفرٌقٌا السوداء أال انه ٌنبغً 

علٌهم أال ٌغفلوا حقٌقة أن ثمان دول واقعة فً شبة الصحراء األفرٌقٌة ٌشكل 
وعلٌه فإن محاباة المسلمٌن بشكل كبٌر . من سكانها% 50المسلمون ما ال ٌقل عن 

من قبل العرب سٌجعل الدول العربٌة تجد نفسها معزولة عن عدد كبٌر من دول 
.  أفرٌقٌا السوداء 

 
وهناك قضٌة أخرى تستحق االهتمام وهً مصٌر األفارقة فً بعض البلدان التً 

. ٌكون فٌها عدد السكان العرب كبٌراً 
 

وقد أظهرت العدٌد من البلدان األفرٌقٌة ذات البشرة السوداء تعاطفها مع السكان 
واٌضاً ٌوجد عدد كبٌر من . السود فً جنوب السودان ودعم البعض انتفاضتهم 

إن قدرة العرب واألفارقة على العٌش سوٌاً فً انسجام . السكان السود فً مورٌتانٌا 
. ووئام فً هاتٌن الدولتٌن له تأثٌر كبٌر على التعاون العربً األفرٌقً 
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 -:دور البرلمان في تعزيز النهضة الثقافية العربية ــ األفريقية 

 -:الهوية الثقافية 
بناًء على التحلٌل الوارد أعاله فإنه بإمكاننا الوقوف على دور البرلمانات فً تعزٌز 

. النهضة الثقافٌة األفرٌقٌة ــ العربٌة 
 

فكما نعلم ، فإن الهوٌة الثقافٌة جزًء من هوٌة اإلنسان ، وترتبط عناصر الهوٌة 
الثقافٌة المتمثلة فً  التارٌخ المشترك واللغة المشتركة ارتباط وثٌقاً بوجود الدولة 

ولذا فإن البرلمانات مدعوة إلى تعزٌز وتشجٌع تلك العناصر التً . والدٌن المشترك 
. تشكل اساساً للهوٌة الثقافٌة وٌمكن لها أن تكون جسراً بٌن الشعوب المختلفة 

 
 -:تعزيز الديانات وحماية األماكن المقدسة 

ٌعتبر الدٌن واحداً من ركائز الهوٌة الثقافٌة ، وعلى برلمانات أفرٌقٌا والعالم العربً 
أن تسن تشرٌعات تضمن احترام األدٌان واألماكن المقدسة وكذا حماٌة الثقافات 

. الوطنٌة المختلفة 
 

 -:تعزيز الحوار البين المجتمعي 
فً السٌاق ذاته ، هناك حاجه ملحة لتقوٌة جسور الحوار بٌن المجتمعات األفرٌقٌة 

والعربٌة وكذلك أسس التصالح والتعاٌش المشترك وٌنبغً أن تلعب البرلمانات 
األفرٌقٌة والعربٌة دوراً فً سن التشرٌعات والقوانٌن والمساهمة فً تطوٌر 

السٌاسات العامة التً تكافح وتناهض أي شكل من أشكال التمٌٌز أٌا كان نوعه أو 
وللبرلمانات األفرٌقٌة العربٌة دوراً هاماً فً تشجٌع وتعزٌز الوئام . طبٌعته 

واالنسجام ووحدة التنوع والتصالح بٌن الثقافات المختلفة وتعاٌش الشعوب مع 
وهناك حاجة فً التأكٌد على أهمٌة . بعضها البعض بثقافاتها وعاداتها المختلفة 

التنسٌق بٌن المؤتمر البرلمانً األفرٌقً ــ العربً والمنظمات الدولٌة مثل الٌونسكو 
والمنظمات األفرٌقٌة ــ العربٌة غٌر الحكومٌة فً مجال تشجٌع التنوع الثقافً 

. والحوار بٌن الحضارات 
 

ومن أجل الحفاظ على العالقات التارٌخٌة والثقافٌة واالجتماعٌة بٌن أفرٌقٌا والعالم 
العربً فإن البرلمانات مدعوة إلى تشجٌع دور المتاحف وتعزٌز الوعً الثقافً 

واحترام كل األدٌان والقٌم والعمل على أٌجاد أرضٌة مشتركة بٌن الحضارات من 
.  أجل معالجة التحدٌات التً تواجه البشرٌة 

 
 
 
 

 -:تعزيز التواصل بين الثقافات 
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تعتبر العولمة مصدراً كبٌراً للتواصل بٌن األفراد وزٌادة التفاعل بٌن الحضارات 
والثقافات فً حٌن تعتبر اساساً للتحدٌات المتمثلة فً الحفاظ على تنوع البشرٌة 

. الحضاري والثقافً والفكري 
 

 فً نوٌنبغً على البرلمانات تشجٌع التفاعل الثقافً للفاعلٌن االقتصادٌٌن و السٌاسًٌ
مجال التعاون األفرٌقً ــ العربً ، لذا فإنهم سٌصبحون على وعً وأدراك بمدى 

أهمٌة اعتمادهم على قٌمهم وتوجهاتهم والفهم األمثل لنمط سلوكٌات وأفكار الشركاء 
. اآلخرٌن 

 
 :- تشجيع التفاعل بين الثقافات

بدءاً من الفرضٌة القائلة بأن القدرة والكفاءة للتفاعل بٌن الثقافات تشمل ثالثة ابعاد 
سلوكٌة مترابطة وهً عبارة عن ابعاد معرفٌة وعاطفٌة وتواصلٌة ولذا فإنه ٌنبغً 
على البرلمانات تشجٌع مراكز التدرٌب المعنٌة بالثقافات بحٌث ٌحصل من خاللها 

الدبلوماسٌٌن ورجال األعمال والطالب واألطراف ذات العالقة فً القطاع السٌاحً 
لٌس فقط على إرشادات الكتساب المعرفة فً هذا الجانب فحسب أنما كذلك من 
خالل أعادة الهٌكلة المعرفٌة ، لذا فإن فهم المبادئ والمفاهٌم األساسٌة للثقافات 

. األخرى سوف ٌجعل الحٌاة والعمل سهال فً البلد اآلخر 
 

 -:تعزيز المجتمع المعرفي 
ٌنبغً على البرلمانات األفرٌقٌة ــ العربٌة ــ على المستوى األكادٌمً ــ تشجٌع 
البحوث وتدرٌس التارٌخ والجغرافٌا المتعلقة بشبه الصحراء األفرٌقٌة والعالم 

 والشعوب والشخصٌات المشهورة تالعربً وذلك بالتركٌز على اإلمبراطورٌا
األفرٌقٌة والعربٌة التً تناقلها التارٌخ والنضال الذي قادته أفرٌقٌا من أجل التحرر 
وكذلك تدرٌس اللغات العربٌة واألفرٌقٌة الرئٌسٌة فً الجامعات العربٌة واألفرٌقٌة 
من قبل مثقفٌن عرب وأفارقة وتدرٌس المتعمق الحضارات العربٌة واألفرٌقٌة فً 

حٌن ٌتم التأكٌد على مجاالت التقارب بٌن أفرٌقٌا والعالم العربً كمجتمعات 
. معاصرة من وجهات نظر جغرافٌة ودٌموغرافٌة وثقافٌة 

 
 -:تأسيس إطار للتعاون بين الثقافات 

ٌتم تشجٌع البرلمانات األفرٌقٌة ـــ العربٌة على خلق إطار للتعاون والحوار بٌن 
الثقافات ٌمكن تحقٌق ذلك بالتوقٌع على اتفاقٌات ثنائٌة ومتعددة األطراف تتعلق 
بالتعاون الثقافً وتعزٌز االتفاقٌات  القائمة التً من شأنها ان تشجع تبادل المنح 

الدراسٌة بٌن الدول األفرٌقٌة والعربٌة وكذا دعم مكتبات المدارس وانشاء مراكز 
ثقافٌة مشتركة وتنشٌط كل القنوات الثقافٌة األخرى مثل المعارض والمهرجانات 

واألسابٌع الثقافٌة وعروض األفالم والمخٌمات الصٌفٌة وتعزٌز التفاهم بٌن الشباب 
. العربً واألفرٌقً 
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:- الخاتمة 

تشكل الجغرافٌا والتارٌخ والعالقات الثقافٌة واالجتماعٌة قاعدة قوٌة لبناء المجتمع 
وٌستمد هذا البناء نبضه وجذوره األساسٌة من الحقٌقة التً مفادها ان الدول العربٌة 

واألفرٌقٌة لها قواسم مشتركة تتمثل فً التارٌخ الثقافً واالجتماعً الذي ٌرجع 
تارٌخه إلى قرون عدٌدة وتحتل نفس المكانة فً المحاصصة الدولٌة فً سوف 

وٌجب على البرلمانات األفرٌقٌة والعربٌة اتخاذ . العمل وهً مكانه هامشٌة 
خطوات ملموسة لبناء مجتمع أفرٌقً ــ عربً حقٌقً على أساس المساواة والمنفعة 

. المتبادلة والوئام المتبادل 
 

لقد ولّدت العالقات األفرٌقٌة ــ العربٌة  روابط ثقافٌة واسعة النطاق بٌن أفرٌقٌا 
السوداء والشرق األوسط ، ونجد الٌوم احفاداً أفارقة ذوي أعراق مختلطة فً بعض 

بإمكان )ولذا فإن . الدول العربٌة ، كما أن هناك سكاناً من أصول عربٌة فً أفرٌقٌا 
أن ٌعمل تعزٌز التفاهم بٌن الدول األفرٌقٌة والعربٌة وتوفٌر قاعدة  (هذا التمازج 

.  الثقافٌة األفرٌقٌة ــ العربٌة ةللنهض
 

 


