التقارب العربً األؽريقً
رودت العّقات العربجٌ األؽريقجٌ تراجعا كبجرا خّل العقود األخجرة  .و بالرغم
من المحاوِت المتعددة التً بذلت من الجانبجن للدؽع اإليجابً لوذه العّقات َ
إِ أنوا كانت ؽً مجملوا محاوِت متعثرة َ ِ تحقق المأمول من عّقات بوذه
األهمجٌ .
و يومنً قبل اذتعراض تاريد العّقات العربجٌ األؽريقجٌ و المعوقات التً
اعترضت ذبجل تنمجٌ هذه العّقات بالركل المأمول من طرؽجوا َ ان ارجر إلً
أن ثلثً عدد العرب يعجرون ؽً أؽريقجا َ و أن القارة األؽريقجٌ هً اإلمتداد
الجػراؽً و الطبجعً للعالم العربً َ و أن هناك عرر دول تجمع بجن الوويتجن
العربجٌ و األؽريقجٌ و تنتمٍ للمنظمتجن اإلقلجمجتجن :اإلتحاد األؽريقً و جامعٌ
الدول العربجٌ و هو ما يجعل من هذه العّقات حتمجٌ ِ بد منوا .
الذجدات البرلمانجات َ
لقد لعبت الدول اإلذتعماريٌ أدوارا متعددة ؽً محاوِت تؾكجك عنازر الوويٌ
الجامعٌ لألؽارقٌ َ و ؽً هذا اإلطار وضعت اذتراتجججات لؾزل رمال القارة
عن جنوبوا علً أذس عرقجٌ بجن العربجٌ و األؽريقجٌ َ و قد انتررت األدبجات
الػربجٌ التً تكرس ذلك .
و ظورت خّل هذه الؾترة النظريات التً ترجع ظلما أن العرب اذتعبدوا
األؽارقٌ َ غجر أن مرروع التحرر الوطنً من اإلذتعمار َ و الذي قاده الرُجس
المزري جمال عبد النازر َ اذتطاع تجاوز هذه اإلذتراتجججٌ و تطويقوا
باإلعّن عن تأذجس منظمٌ الوحدة األؽريقجٌ عام  3691و بتكاتف اآلباء
المؤذذجن معا لوقف هذه التوجوات الوادؽٌ الً تؾتجت القارة و اضعاؽوا و
إبقاءها ؽً براثن القوي اإلذتعماريٌ .
إِ أن هذه التوجوات القويٌ نحو توحجد القارة َ ازابتوا انتكاذٌ بواقعٌ تاريخجٌ
يطلق علجوا مذبحٌ العرب ؽً زنزبار َ و التً حدثت إبان الثورة التً انطلقت
عام  3691بقجادة جون أوكولو و التً قضت علً ذلطان العرب ؽً الجزيرة و
تعقبتوم قتّ و اعتقاِ و اغتزابا و توججرا َ ؽجما وزف بأنى تزؾجٌ عرقجٌ .

و قد انتبى العرب األؽارقٌ لمحاوِت الوقجعٌ بجنوم و بجن باقً ابناء الدول
األؽريقجٌ األخري من خّل اذتػّل مثل هذه الواقعٌ َ ؽكان التوجى العكذً
بالتكاتف معوم و مذاندتوم ؽً الكؾاح للتخلص من اإلذتعمار َ و القضاء علً
التمججز العنزرى و األبارتجد  .و تمثلت هذه المذاندة ؽً الدعم المادي و
العذكري و ازبحت القاهرة علً ذبجل المثال موطنا لكل حركات التحرر
األؽريقجٌ َ و زارت القضايا األؽريقجٌ َ بندا رُجذجا ؽً كلمات الزعماء العرب
األؽارقٌ ؽً كاؽٌ المحاؽل الدولجٌ .
و قد ركلت الكتلٌ األؽريقجٌ منذ ذلك ظوجرا ذجاذجا للحقوق العربجٌ َ و ذاندت
المواقف العربجٌ َ حتً أنوا ؽً عام  3691التزمت الدول األؽريقجٌ بمقاطعٌ
اذراُجل دبلوماذجا َ كما قامت الكتلٌ العربجٌ بمبادلتوا الدعم و المذاندة ؽً
مقاطعٌ النظام العنزري ؽً جنوب أؽريقجا .
إِ أن الظروف التً تعرض لوا العرب َ خازٌ أعقاب مؤتمر مدريد عام
 َ 3693و المعنً بمؾاوضات الذّم بجن العرب و اذراُجل َ أدت إلً عدم
اهتمام الدول العربجٌ بأؽريقجا بالقدر الكاؽً َ و ذلك ؽً ظل اإلنػماس الرديد ؽً
محاوِت ايجاد الحلول للزراع العربً اإلذراُجلً َ و التً تواكبت مع حدوث
تػججرات ؽً عدد من أنظمٌ الحكم العربجٌ و التأثر بالتوجوات العالمجٌ لزجاغٌ
المواقف علً أذاس التكلؾٌ و العاُد .
و قد تواكب مع هذه التػججرات عدد من العوامل التً ذاعدت علً إحداث
التباعد العربً األؽريقً :
ؽمن ناحجٌ ازدادت مراكل العرب و قللت من قدرتوم علً المذاعدة أو
المذاهمٌ ؽً إيجاد حلول للمراكل األؽريقجٌ َ كما تزايد حجم التناؽس الدولً
علً القارة و علً اإلذتؾادة من مواردها .
إِ أن المدخل الثقاؽً اإلذراُجلً ألؽريقجا كان أخطر هذه المداخل ألنى مؤذس
علً أن الجوود و األؽارقٌ عانوا اضطوادا و تمججزا عنزريا َو أثاروا مرة
أخري قزٌ تجارة الرقجق علً يد العرب .
و ظور مرروع األخدود األؽريقً العظجم ؽً يونجٌ  َ 2002و الذي تم طرحى
أمام لجنٌ التراث العالمً بالجونذكو َ و هو مرروع هدؽى المعلن تحقجق
التعاون الثقاؽً بجن الدول التً تركل األخدود الممتد من وادي األردن حتً
جنوب أؽريقجا  .إِ أن الودف الحقجقٍ – ؽً تقديري – إلً تحقجق اإلنقذام بجن

العرب و األؽارقٌ َ و دؽع الدول األؽريقجٌ جنوب الزحراء َ لإلعتقاد أن
إذراُجل دولٌ زديقٌ لوم َ تذعً لمذاعدتوم َ و الوقوف بجانبوم َ خازٌ و
أنوا ترعر بمعاناتوم لما مروا بى من تجارب مريرة َ مماثلٌ لما تعرضت لى
إذراُجل من قبل الدول العربجٌ من ظلم و اضطواد .
و لعل أبلؼ دلجل علً هذا المخطط اِذراُجلً َ هو ما جاء ؽً كتاب "تجودور
هجرتزل " مؤذس الدولٌ الزوجونجٌ َ عن أن لألؽارقٌ و الجوود تاريد مرترك
من اإلضطواد َ و جاء ذلك ؽً إطار المبررات التً ذاقوا ِختجار أوغندا
كوطن للجوود َ ضمن الخجارات التً طرحوا ؽً هذا الزدد .
إِ أنى ؽً الواقع َ ؽإن أقرب األجناس للجنس األؽريقً َ هو الجنس العربً َو
كما ذبق أن ذكرنا ؽإن نذبٌ عالجٌ من رعوب كّ الطرؽجن تنتمً لنؾس القارة َ
و هو ما يدحض كل ما أرجع خطأ عن اذتعباد او اضطواد العرب لألؽارقٌ  .بل
أن الحضارات ؽً رمال أؽريقجا امتدت لترمل الدول األؽريقجٌ الواقعٌ جنوب
الزحراء َ و هناك من الدُِل الواضحٌ علً ذلك  .بل أن معظم اللػات
األؽريقجٌ قد تأثرت باللػٌ العربجٌ َ ؽاللػٌ الذواحجلجٌ هً هججن بجن اللػات
األؽريقجٌ و اللػٌ العربجٌ َ و نؾس الرئ بالنذبٌ للػتجن الزومالجٌ و الواوذا .
و قد تأثر ذكان الذاحل الررقً للقارة األؽريقجٌ بالحضارة و الثقاؽٌ العربجٌ و
ذاعدت حركٌ التجارة علً زيادة عدد العرب الذين اذتقروا ؽً الدول
األؽريقجٌ و تزاوجوا و انزوروا ؽً المجتمع األؽريقً َ و زاد من وذاُل
التوازل العربً األؽريقً َ ظوور الدين اإلذّمً و اعتناق الكثجر من األؽارقٌ
لى  .و قد وزل العرب حتً موزمبجق و مدغرقر جنوبا .
و لم يحدث تراجع حقجقً لكل ذلك إِ مع دخول المذتعمر األوروبً أؽريقجا .
و لم تتوقف محاوِت إذراُجل عند هذا الحد َ حجث حاولت تدعجم و دؽع
النزعات اإلثنجٌ و القبلجٌ ؽً الدول األؽريقجٌ و اقناعوا باإلنؾزال و خلق كجانات
اثنجٌ َ حتً ِ تكون اذراُجل هً الدولٌ الوحجدة القاُمٌ علً أذاس دينً أو
عرقً .
و نتججٌ لما ذبق َ رودت العّقات العربجٌ األؽريقجٌ قدرا من الؾتور الذي
تزاعد إلً درجٌ من التوتر ؽً بعض مناطق التماس  .و بدأ تزوير مراكل
تحدث ؽً بعض المناطق علً أنوا مراكل بجن العرب و األؽارقٌ َ و من ذلك
مركلٌ دارؽور و المراكل التً نربت ؽً تراد و النججر و مالً َ بل حتً ؽً

بعض األحجان يتم التعامل مع قضجٌ الزحراء الػربجٌ من نؾس المنطلق  .و قد
انرئ المعود الثقاؽً األؽريقً العربً التابع لجامعٌ الدول العربجٌ َ ؽً مدينٌ
باماكو َ عازمٌ مالً َلبحث المعوقات الحقجقجٌ أمام نمو العّقات العربجٌ
األؽريقجٌ َ و إن كان لألذف يعانً من ضعف رديد ؽً اإلمكانجات التً تذاعده
علً تحقجق هذا الودف .
و قد ظورت عدد من المحاوِت العربجٌ المتعثرة للدؽع بالعّقات العربجٌ
األؽريقجٌ َ و من هذه المحاوِت آلجٌ القمٌ العربجٌ األؽريقجٌ التً عقدت ألول
مرة بالقاهرة عام  َ 3699ثم ؽً مدينٌ ذرت بلجبجا ؽً  َ 2030ثم ؽً الكويت
عام  . 2031و قد كانت للتوجوات اللجبجٌ اإليجابجٌ دورا رُجذجا ؽً جوود دؽع
العّقات العربجٌ األؽريقجٌ و من ذلك انعقاد القمٌ األؽريقجٌ العربجٌ ؽً مدينٌ
ذرت بلجبجا عام  .2030و قد وزل الدعم اللجبً للدول األؽريقجٌ إلً حد دعم
مجزانجات بعض هذه الدول و اإلنتخابات التً تجري ؽجوا َ و هو ما يؾذر تأخر
التأيجد األؽريقً للتخلً عن القذاؽً و كذلك توجى الدول األؽريقجٌ من الثورات
العربجٌ و خازٌ بعد أن تم اإلعّن عن مراجعٌ اإلذتثمارات اللجبجٌ ؽً أؽريقجا
و ؽً تزوري ؽإن تحقجق التقارب العربً األؽريقً الذي يحقق مزالح الطرؽجن
يجب أن يتأذس علً اذتراتجججٌ واضحٌ المعالم و قابلٌ للتنؾجذ بعجدة عن ذقف
الطموحات الذي يزعب الوزول إلجى َ علً األقل ؽً مراحلى األولً َ و أن
تكون المظلٌ الً يندرج تحتوا هً تحقجق المزالح المتبادلٌ للطرؽجن .
و ؽً هذا الزدد َ اقترح عددا من المحاور :
محور للتوازل الثقاؽً و اإلجتماعً َ و أرجر ؽً هذا الزدد ألهمجٌ الدورالذي يجب أن يتوِه المجتمع المدنً بكاؽٌ ؽُاتى َ و اهموا العّقات بجن منظمات
المرأة بزؾٌ عامٌ و البرلمانجات الآلتً تمثلن الرعوب ؽً الطرؽجن َ بزؾٌ
خازٌ .كما أن دور المنظمات الربابجٌ العرب و األؽارقٌ لى أهمجٌ كبري .و
أرجر ؽً هذا الزدد ايضا الً أن تعريف كل طرف بثقاؽات الطرف اآلخر من
خّل نرر و ترجمٌ الكتب و تبادل المورجانات و الؾرق الؾنجٌ َ و إبراز مؾاهجم
الترابط التاريخً و الثقاؽً و الدينً .
أهمجٌ بناء قاعدة تكامل اقتزادي بجن الدول األؽريقجٌ و الدول العربجٌ و اقامٌرراكٌ اذتراتجججٌ بجن اإلقلجمجن العربً و األؽريقً  .و أرجر ؽً هذا الزدد

الً دور القطاع الخاص و زناديق البنوك الوطنجٌ و تجدر اإلرارة إلً أن
موضوع القمٌ العربجٌ األؽريقجٌ الثالثٌ التً عقدت ؽً الكويت ؽً  36نوؽمبر
 َ 2031كان " رركاء ؽً التنمجٌ و اإلذتثمار "  .و قد رارك ؽً هذه القمٌ
 12رُجس دولٌ عربً و أؽريقً و  93وؽد من القارة األؽريقجٌ و المنطقٌ
العربجٌ  .و ارتكزت اإلذتراتجججٌ التً طرحت ؽً هذه القمٌ علً التعاون ؽً
عدد من المجاِت أهموا الزحٌ و التدريب و التعلجم و العلوم و التكنولوججا و
البحوث و اإلبتكار َ و كذلك الخدمات األذاذجٌ مثل المجاه و الزرف الزحً
و المذكن و الػذاء و الطاقٌ .
و قد أعلن األمجر الرجد الزباح َ أثناء القمٌ َ عن تقديم الكويت ملجار دوِر
قروض مجذرة للدول األؽريقجٌ و أعلن عن إطّق اذتثمارات ؽً أؽريقجا
لتحقجق التنمجٌ .
محور آخر هام هو التوازل اإلعّمً بجن العرب و األؽارقٌ َ ؽحجمالمعلومات المتاح لدي كل طرف عن اآلخر ضُجل للػايٌ َ و معظموا معلومات
مػلوطٌ أدت إلً أنى ازبح هناك خلّ و عرقلٌ آللجات تنؾجذ أي مقترحات
تذاعد علً دؽع و تعزيز العّقات العربجٌ األؽريقجٌ .
و ؽً تقديري أنى يجب وضع تزور اذتراتججً لبناء عّقٌ خازٌ و متمجزة
بجن الجانبجن َ مع وضع أولويات واضحٌ و أهداف متجددة تتُّم مع طبجعٌ
المتػجرات َ و اختجار حزمٌ من المرروعات ؽً عدة مجاِت يكون ؽجوا لكل
دولٌ عربجٌ و أؽريقجٌ نزجب من اإلذتؾادة من الثروات و الموارد و المزايا
النذبجٌ و الخدمات اإلنتاججٌ َ و أنى من الوام جدا اإلعتماد علً المنظمات
الرعبجٌ و علً دور البرلمانججن َ مع عدم إغؾال أن المزالح األمنجٌ المرتركٌ
بجن العرب و األؽارقٌ َ و هو ما ظور جلجا ؽً موضوع اإلرهاب َ تؾرض أن
يكون األمن القومً من المجاِت التً يرملوا التعاون بجن الجانبجن .
الذجدات البرلمانجات َ ِ رك ان التػجرات الدولجٌ و اإلتجاه إلً بناء التحالؾات
يؾرض علً الجانبجن العربً و األؽريقً ترذجد أطر التعاون بجنوما و تؾعجلوا َ
و لنبدأ من هنا َ
أركركم .

