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  مقدمة:

إن أشرف األعمال وأبركها دعوة الناس إلى الخیر، وخالصة الخیر تتمثل في 

ائط المعرفة المختلفة، عن طریق العقل والنقل والوجدان، معرفة اهللا عز وجل عبر وس

اْقَرْأ ِباْسِم وقد قامت دعوة اإلسالم على دعامة علمیة راسخة البنیان، كان مبتدأها 

}  وبین المبتدأ ٣{المائدة/ اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكمْ } ومنتهاها ١{العلق/ َربَِّك الَِّذي َخَلقَ 

ت آیات التفكر في األنفس واآلفاق والنظر في عبر السابقین وأحوال والمنتهى ورد

المعاصرین والتبصر في مآالت اآلخرة. ولم تحط حضارة بمعرفة الماضي والحاضر 

والمستقبل ، مثلما أحاطت حضارة اإلسالم، التي ظلت مهتدیة بنور القرآن والسنة 

  واجتهاد علماء األمة.

ُقْل َهِذِه َسِبیِلي َأْدُعو ِإَلى الّلِه َعَلى عز وجل  إن أمتنا التي صدعت لقول الحق

}" اتخذت ١٠٨{یوسف/ َبِصیَرٍة َأَنْا َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن الّلِه َوَما َأَنْا ِمَن اْلُمْشِرِكینَ 

من مؤسسات العلم والثقافة مصدرًا لتنویر البصائر، وجعلت من حلقات الدرس، 

ات البحث معینات للعلماء وطالب العلم  لتجوید األداء وكتابة المخطوطات، وأدو 

الدعوي وتقویة الحصیلة المعرفیة، وفوق هذا وذاك لم تتخلف المؤسسات المعرفیة 

والثقافیة عن حاجات المجتمع أبدًا. وقد ظلت بالمقابل هذه المؤسسات جزءًا أصیًال 

وأنواعهم وأعراقهم من المجتمع وحركته، حیث ظل أفراد المجتمع بمختلف أحوالهم 

وأعمارهم أعضاء فاعلین في مؤسسات العلم والثقافة، یتلقون علومها، ویقدمون لها ما 

یلزم من خدمات، ویوقفون لها من كرائم أحوالهم األوقاف المتخصصة للطالب 

(سكنهم ومعاشهم وملبسهم) ولطالـب العلـم (رحلته وراحلته) ولمؤسـسات التعلـیم 

  وأسراجها وكنسها).والثقافـة (بناءها 

إن أمتنا الیوم بحاجة إلى إحیاء تراثها المشرف تجاه الثقافة ومؤسساتها آخذین 

بما مضى من فقه، ومحدثین ما یحتاج عصرنا من تدابیر في إدارة المال وتثمیره في 

مجال الخیر تعلیمًا ونشرًا وبحثًا وتطویرًا لكافة مجاالت المعرفة بما یعود على 

  مستثمرین معًا بالنفع العمیم والخیر الوفیر.المجتمعات وال

ولئن كان االستعمار بسطوته وقدراته المادیة التي بسط بها نفوذه وجودًا عضویًا 

في حقبة ماضیة ثم وجودًا معنویًا یوشك أن یعود عضویًا مرة أخرى، فإن المیزة التي 



  

  

  

٣  
  

لها أهًال لمواجهة تتمتع بها أمتنا في الصمود إزاء الهجمة والقیام بعد العثرة یجع

مخططات المستعمر وقد تجد في مقترحنا هذا دعوة لتفكیر جاد في مساهمة رأس 

المال العربي في تطویر مؤسسات الثقافة في إفریقیا بما یحقق لألفارقة تقدمًا ثقافیًا 

ً یناسب جهدهم ورجاءهم، غیر  یناسب قیمهم وأخالقهم، ویضمن للمستثمرین عائدًا

التي قد تواجه أي استثمار مهما كانت دوافعه وأیًا كانت  مستبعدین المخاطر

مجاالته، ونحن إذ نقدم هذا المقترح، ال نّدعى له كماًال، ولكن نرجو أن یجد من 

یهتم به فیسد نقصه ویكمل خلله ویحیله واقعًا یفضي إلى واقع جدید في إفریقیا یربط 

ت هذه الورقة دراسة جدوى حاضرها بماضیها، ویجعل غدها جزءًا من أشواقها. ولیس

تفصیلیة ولكنها تعطي مؤشرات عامة لما یجب أن تجده إفریقیا من اهتمام عربي 

لیس في مجال اإلغاثة والدعم، وهو أمر قد اضطلعت به منظمات المجتمع المدني 

ولكن في مجال االستثمار والمشروعات ذات  –منذ مطلع ثمانینات القرن الماضي 

أ نشاط المنظمات بدعوة عامة، نأمل أن تكون هذه دعوة عامة العائد . ومثل ما بد

  لنشاط استثماري في مجال الثقافة والتعلیم واإلعالم.

  

  

  واهللا من وراء القصد هادياً ومعيناً ،،،،،،،،

  

  د. كمال محمد عبید

  هـ١٤٢٥الخرطوم غرة محرم 
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  المحتویات:

  الصفحة                   الموضوع  

  ١                  المحتویات

  ٥                     مقدمة

  ٣٢ – ١٠    الفصل األول: (خصوصیة االستثمار في مجال الثقافة)

 ١٣          تاریخ الوجود العربي في إفریقیا  -أ 

 ١٩        بعض مالمح الثقافة اإلسالمیة في إفریقیا  -ب 

 ٣١           متانة العالقات العربیة اإلفریقیة  -ج 

  ٤٣ – ٣٣  ثمار في مجال الثقافة في إفریقیا)الفصل الثاني: (دواعي االست

  ٣٥         الوفاء بااللتزام األخالقي تجاه إفریقیا  -أ 

  ٣٩         خلو الساحة مع تزاید أعداد المستفیدین  -ب 

  ٤٢          انخفاض الكلفة وأجزاء العائد  -ج 

  ٥١ – ٤٥    الفصل الثالث: (مهددات االستثمار الثقافي في إفریقیا)

 ٤٧           معارضة قوى الهیمنة الدولیة  -أ 

  ٤٩إجراءات ونظم الدول اإلفریقیة (الضعف اإلداري والفساد المالي)   -ب 

  ٥٠        عدم االستقرار السیاسي واالجتماعي  -ج 

  ٧١ – ٥٣     الفصل الرابع: (مجاالت االستثمار الثقافي في إفریقیا)

  ٥٥                 مجال التعلیم  -أ 

 ٥٥               التعلیم الجامعي  

 ٥٩                 التعلیم العام  

 ٦٣              لعامة المكتبات ا  

  ٦٤               مجال اإلعالم والنشر  -ب 

 ٦٤               اإلذاعة والتلفزیون  
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 ٦٩           مراكز تعلیم اللغة العربیة والترجمة  

 ٧٠             مراكز التدریب المهني الفني  
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  الفصل األول

  خصوصیة االستثمار في مجال الثقافة

إفریقیا أرض بكر، ما زالت أجزاء واسعة منها لم تستغل ولم تستثمر، والدارس 

یة في أفریقیا، بل لمخططات الدول الكبرى یلحظ عدم االهتمام بإحداث أي تنم

ویلحظ حملة التجهیل المتعمدة التي تخضع لها إفریقیا فاالستعمار الذي أقام في كل 

ولسنوات طویلة، عندما خرج منها لم یخّلف وراءه إال قـارة  –تقریباً –أنحاء إفریقیا 

غارقة في ظلمات الجهل. بل أن بعض المناطق التي كانت منارات علمیة قبل 

ستعمار أثناء وجوده فیها إلى أمیـة وجهـل، فأسوأ تاریخ االستعمار، دخوله أحالها اال

هو تاریخه في إفریقیا. وٕان كان تاریخ االستعمار سیئًا في أي مكان. وهناك إشارات 

واضحة إلى أن بعض الحروب واألمراض التي استوطنت في إفریقیا إنما كان 

ٍ أساسیًا فیها. وفي السودان یحدثن ا التاریخ أن االستعمار هو الذي االستعمار سببًا

قفل جنوب السودان في وجه الثقافة العربیة اإلسالمیة التي انتشرت في الجنوب قبل 

وصول االستعمار وكان من آثار قفله للجنوب القطیعة التي حدثت بین الشمال 

والجنوب وخلفت وراءها تخلفًا في الجنوب ظهرت آثاره في انتشار الجهل وقلة التعلیم 

لمرض والعرى ، بل خّلفت سیاسات االستعمار في الجنوب أطول حرب في إفریقیا، وا

كان اندالعها بتخطیط دقیق قبیل رحیل االستعمار بأیام وظلت نارها تستعر بما ظل 

یغذیها به من دعم مادي وعیني بل في كثیر من األحیان بمرتزقة یقاتلون في 

ستعمار یخطط إلشعال هذه الفتة صفوف حركة التمرد. وبان مؤخرًا كیف كان اال

لتظل الموارد مكنوزة في األرض یستخرجها االستعمار عند حاجته إلیها وتموت 

شعوب تلك األرض في ظمأ قرب الموارد. وما قصة البترول في السودان إال واحدة 

  من تلك القصص.

إن خصوصیة االستثمار في مجال الثقافة في إفریقیا تتأتى من ضرورة االهتمام 

بنشر الثقافة العربیة في إفریقیا ، إذ إن إفریقیا تعتـبر امتدادًا جغرافیًا وحضـاریًا لألمـة 

العربیـة ، فالوجود العربي في إفریقیا قدیم ، ومالمح الثقافة العربیة اإلسالمیة في 

  إفریقیا واضحة والعالقات العربیة اإلفریقیة المعاصرة شهدت قوة تحتاج إلى تعزیز .

  الوجود العربي في إفریقیا  أ/ تاریخ
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الوجود العربي في إفریقیا قدیم جدًا، وقد ذهب بعض المؤرخین إلى أن الوجود  

العربي في إفریقیا سابق لإلسالم، فابن خلدون یشیر في تاریخه إلى أن عددًا من 

القبائل اإلفریقیة المشهورة اآلن قد وصلت إفریقیا قبل اإلسالم حیث یقول "هذه الطبقة 

أبعدوا صنهاجة هم الملثمون المواطنون بالنظر وراء الرمال الصحراویة بالجنوب،  من

، فأصحروا عن األریاف ، . ال یعرف أولها)١(في المجاالت هناك منذ دهور قبل الفتح

ووجدوا بها المراد ، وهجروا التلول وجفوها، واعتاضوا عنها بألبان األنعام ولحومها، 

تئناسًا باالنفراد، وتوحشًا بالعز عن الغلبة والقهر، فنزلوا ریف انتباذًا عن العمران ، واس

الحبشة جوارًا، وصاروا ما بین بالد البربر وبالد السودان حجزًا، اتخذوا اللثام خطامًا، 

تمیزوا بشعاره بین األمم. وعفوا في تلك البالد وكثروا وتعددت قبائـلهم من كذاله 

فزغاوة، ثم لمطة، أخوة صنهاجة كلهم ما بین ولتمونة، فسموفة فوتریكة، فناوكا، 

  .)٢( البحر المحیط بالمغـرب إلى غدامس من قبیلة طرابلس وبرقة"

ما أورده ابن خلدون یشّكل جزءًا من عالقة عربیة قدیمة بمنطقة شمال وغرب 

إفریقیا، أما الشواهد على الصالت العربیة مع شرق إفریقیا فقد بدأ التفاعل بین سكان 

البحر األحمر والمحیط الهندي والجزیرة العربیة ومصر منذ آماد بعیدة، ترمز سواحل 

لها هجرات العرب العاربة، وكذلك رحلة الملكة المصریة حتشبسوت إلى بالد نبتة 

طلبًا للعطور والبخور قبل ثالثة آالف وخمسمائة عام. فتاریخ الصومال هو تاریخ 

لعربیة، إذ كانت الصومال هي األسبق في التفاعل المستمر بین إفریقیا والجزیرة ا

استقبال الدعوة اإلسالمیة، ومن المرجح أن ذلك یعود لعالقات الصومال القدیمة 

ببالد العرب، وبحكم وجود جالیات عربیة على ساحل الصومال منذ انهیار سد مأرب 

  .)٣( وما تال ذلك

                                                 
١
  یقصد الفتح اإلسالمي لشمال إفریقیا بقیادة عقبة بن نافع. 
كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان  –ابن خلدون  ٢

  . ٣٧٠ص  -١٩٦٧بیروت  - انيمكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبن –األكبر 
 –الخرطوم –المركز اإلسالمي اإلفریقي –السیاسة الثقافیة في الصومال الكبیر –د. حسن مكي محمد أحمد ٣

  .٢٣ص -١٩٩٠سنة 
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ولى للحبشة في أما الوجود العربي بعد اإلسالم فیؤرخ له بهجرة الصحابة األ

رجب من السنة الخامسة للبعثة، وكانت مكونة من اثني عشر رجًال وأربع نسوة، 

. ویسجل ذلك ابن )٤(  رئیسهم عثمان بن عفان ومعه السیدة رقیة بنت رسول اهللا

ما یصیب أصحابه من البالء وما  هشام في السیرة فیقول: "فلما رأى رسول اهللا 

ه من اهللا ومن عمه أبي طالب، وأنه ال یقدر على أن هو فیه من العافیة ، بمكان

یمنعهم مما هم فیه من البالء، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكًا ال 

ٍ مما أنتم فیه، فخرج  ُیظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى یجعل اهللا لكم خرجًا

فة الفتنة وفرارًا إلى أرض الحبشة مخا عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول اهللا 

  .)٥( إلى اهللا بدینهم، فكانت أول هجرة في اإلسالم"

شعوب كثیرة  - قبل وبعد اإلسالم-توّلدت عن هذا الوجود العربي في إفریقیا 

تكونت منها قارة إفریقیا الحالیة، فالوجود العربي في شمال إفریقیا ال تكاد تخطئه 

والسودان  ار والمغرب وموریتانیعین، حیث تشكل دول مصر ولیبیا وتونس والجزائ

دوًال عربیة كاملة العروبة، وتشّكل دول الصومال وجیبوتي وجزر القمر عضویة في 

الجامعة العربیة مع غلبة اللسان غیر العربي على سكانها ولكن للثقافة العربیة فیهـا 

یًا عرقًا مكانًا مرموقًا، وُیشّكل الوجود العربي في دول مثل تشاد وٕاریتریا حضورًا قو 

 ولسانًا وحضارة .

إن أعداد العرب في إفریقیا أكثر من أعدادهم في موطن العرب األصلي في 

الجزیرة العربیة، وٕان وجود العرب والثقافة العربیة في الدول اإلفریقیة جنوب الصحراء 

وجود مقدر نجده في النیجر ومالي وبوركینا فاسو ونیجیریا وغینیا ودول أخرى في 

قیا مثلما نجده في أثیوبیا وكینیا ویوغندا وموزمبیق ومالوي وغیرها في شرق غرب إفری

  وجنوب إفریقیا.

فقد أشارت المصادر التاریخیة  )٦(أما دخول اإلسالم في منطقة (بالد السودان)

األول  –برنو منذ القرن السابع المیالدي  –إلى أن انتشاره بدأ في منطقة كانم 

                                                 
  .٩٢ص - ١٩٩٨سنة  -الكویت  –جمعیة إحیاء التراث اإلسالمي  -الرحیق المختوم –راجع المباركفوري ٤
  .٦٧ص - ١٩٨٩سنة  -القاهرة  –مكتبة السنة  –ابن هشام تهذیب سیرة  –عبد السالم هارون ٥
  هو االسم الذي كانت تطلقه العرب على كل المنطقة الواقعة بین الصحراء الكبرى والمنطقة االستوائیة. ٦
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لذي بدأ فیه انتشار اإلسالم. وتذهب بعض اآلراء إلى وهو نفس الوقت ا –الهجري 

أن أرض الحبشة التي كانت إلیها هجرة الصحابة هي بالد السودان ولیست أثیوبیا 

. بل ذهبت بعض الروایات إلى أن صلة العرب بالمنطقة كانت قبل )٧( الحالیة

ر كانوا اإلسالم وقد أورد غوستاف ناختیغال في كتابه (تاریخ وداي). إن التنجو 

القبیلة المسیطرة في منطقة كانم، برنو، وٕان تاریخ هجرتهم من الشرق ال یزال 

غامضًا، إال أن المرجح أن سلطانهم لم یبدأ إال من حوالي قرن قبل دخول اإلسالم، 

 -الذین سیأتي ذكرهم فیما بعد في إطار تاریخ دار فور-ویضیف: هؤالء التنجور 

تكلمـون العربیة حتى یحسبون في وادي وبرنو عربًا هـم ذوو بشـرة فاتحـة اللون ی

  . )٨(قحاحًا"

وهي من أكبر القبائل اإلفریقیة -ویذهب بعض المؤرخین إلى أن قبیلة الفوالني 

أصلها من الجزیرة  -وتوجد تقریبًا في معظم دول شمال وغرب ووسط وشرق إفریقیا

علیه السالم بأكثر من ألفي  العربیة، وأنها قد هاجرت إلى إفریقیا قبل میالد المسیح

م) في كتابه "كنز األوالد ١٨٢٠سنة. ذهب إلى ذلك المؤرخ محمد سامبو الكلوي (ت 

.  حیث یقول: "هاجرت قبیلتا جهینة وتمیم من الجزیرة )٩(في تاریخ الذراري واألحفاد"

) قبل ٢٧٥٠ - ٢٠٠٠العربیة إلى الهند عقب فتنة (بختضر) وذلك ما بین عام (

لمسیح علیه السالم ، ثم عادتا إلى الجزیرة العربیة بعد إخماد نیران الفتنة. میالد ا

وكان مع قبیلة تمیم األبقار والسیوف وعلى رؤوسهم الطاقیة ذات اللسانین، ومع قبیلة 

جهینة األغنام، ولكن نظرًا لقلة المراعي واصلت القبیلتان هجرتهما إلى القارة اإلفریقیة 

فسلكت قبیلة تمیم طریق الشام إلى صحراء سیناء حیث حیث تتوافر المراعي. 

استقرت في طور سیناء فترة من الزمان بعدها واصلت الترحال إلى منطقة لیبي أي 

-لیبیا الحالیة، وسلكت قبیلة جهینة طریق الیمن إلى أن وصلت إلى منطقة لیبي 

                                                 
  قال بهذا الرأي بروفیسور عبد اهللا الطیب المجذوب.  ٧
دار جامعة إفریقیا  –الثقافة العربیة اإلسالمیة العالقات السودانیة التشادیة وأثرها في نشر  –د. كمال عبید  ٨

 -تاریخ وداي ترجمة هنري كودرى –. راجع ناختیغال  ٥١ص  - ٢٠٠١أبریل سنة  –الخرطوم  –العالمیة 

  .٣ص 
جذور الحضارة اإلسالمیة في الغرب  –الفالتة في السودان. وعثمان برایما بارى  –راجع الطیب عبد الرحیم  ٩

  .٣١٩ص  -  ٢٠٠٠سنة  -القاهرة - ألمیندار ا –اإلفریقي 
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فیه قبیلة ولكنها انتشرت جنوبًا في الوقت الذي واصلت  -حیث تعیش رفیقة دربها

تمیم رحلتها إلى أقصى غرب إفریقیا والمغرب األقصى حتى وصلت أوداغست 

عاصمة إمبراطوریة غانا القدیمة التي تقع ما بین جمهوریتي مالي وموریتانیا 

  وصحراء توات في جمهوریة الجزائر حالیًا ".

  ب/ مالمح الثقافة اإلسالمیة في إفریقیا 

ة مالمح واضحة في المجتمعات اإلفریقیة، خّلفت الثقافة العربیة اإلسالمی

فباإلضافة إلى الدین وشعائره التعبدیة واللغة العربیة واستخداماتها الیومیة المباشرة 

بدت مالمح أخرى تظهر جلیة في أثر العقیدة الدینیة على الحیاة االجتماعیة 

یة، فضًال عن واالقتصادیة والسیاسیة، وأثر اللغة العربیة في اللغات واللهجات المحل

  أثرها في مجال التعلیم واألدب والثقافة.

فاإلسالم الذي یشكل دین الغالبیة في إفریقیا یعتبر هو الدین الذي یتوافق مع 

الفطرة ویتناسب مع الحیاة اإلفریقیة البسیطة، "األفارقة یقبلون على اإلسالم إقباًال 

قلیلة حتى بالنسـبة للمطلـوب من شدیدًا ألنه یجذبهم إلیه بحیاته الحرة وبمتطلباته ال

في  T.W. Geeهـذا مـا أورده  ).١٠( المسیحـیین الرسمـیین غیر الملتزمین بالمسـیحیة"

  . )١١(كتابـه قـرن مـن انتشـار اإلسالم في یوغندا 

والجدول التالي یبین نسبة المسلمین للسكان في بعض الدول اإلفریقیة في الربع 

  ) .١٩٨٣( )١٢(األخیر من القرن الماضي

                                                 

مركز البحوث والترجمة  –ترجمة عبد اللطیف سعید  –قصة انتشار اإلسالم في یوغندا  –راجع عبده كاسوزى  ١٠

  . ٩ص  - ١٩٩٥سنة  -جامعة إفریقیا بالخرطوم  –
 Acentury Of Mohammedan Inبعنوان:  ١٩٥٨عام  Ugarda Journalبحــث منشـور فـي   ١١

Fluence In Buganda - ١٨٥١– 1951.  

 –دائرة الثقافة واإلعالم –الدعوة اإلسالمیة في إفریقیا "الواقع والمستقبل" -د. عبد الرحمن عمر الماحي ١٢

المكتب  –العالم اإلسالمي ومحاولة السیطرة علیه  –. وراجع أیضًا محمود شاكر ٣٦م ، ص١٩٩٩ - الشارقة

  م .١٩٨٤سنة  -بیروت –اإلسالمي 
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نسبة  الدولة

 المسلمین

نسبة  الدولة

 المسلمین

 %٣٥ مالوي %٦٥ أثیوبیا

 %٣٥ موزمبیق %٩٣ إریتریا

 %٢٥ مدغشقر %٩٩ الصومال

جزر  %٩٩ جیبوتي

 القمر

٩٩% 

 %١٠ جزرسیشل %٩٠ زنجبار

 %٢٠ موریشص %٦٨ تنجانیقا

 %٤٠ رینینو %٥٣ كینیا

 %٤٠ بورندي %٤٨ یوغندا

   %١٠ رواندا

هذا الوجود واالنتشار غذى الحیاة اإلفریقیة بكثیر من المالمح والمظاهر 

  یمكن رصد بعضها فیما یلي : )١٣( اإلسالمیة

  في الملبس:

المالبس العربیة بخلفیتها اإلسالمیة تشكل مظهرًا عامًا في مختلف أنحاء إفریقیا 

و" في وسط وغرب في شمالها ووسطها وغربها. فمثًال نجد الكبتاني "والقراند بوب

إفریقیا وهي لباس رجالي یستمد أصله من األزیاء اإلسالمیة ، فالكبتاني هو تحریف 

لكلمة قفطان ویتكون من قطعتین سروال وقمیص وكالهما سابل ساتر مفصل 

لیساعد على أداء عبادة الصالة وعند اكتماله یضاف إلیه "القراند بوبو" وهي عبارة 

ها تعني الجالبیة الكبیرة وهي التي یرتدیها سكان تشاد مع لفظها اإلفرنجي إال أن

ونیجیریا ومالي والسنغال وغینیا وما جاورها من البالد فمع أصولها اإلسالمیة إال 

  أنها صارت زیًا قومیًا یرتدیه حتى غیر المسلمین.

                                                 

تاریخ اإلمبراطوریة الزنجیة في غرب إفریقیا : ترجمة أحمد فؤاد  –جع ك. مادهو یانیكار : الوثنیة واإلسالم را ١٣

  ) . ٤٦٣ص  -بلبع (الفصل الثالث عشر) (والمجتمع والحضارة في غرب إفریقیا
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أما في شرق إفریقیا "تعتبر المالبس السواحلیة تجسیدًا حقیقیًا للترابط بین 

ن العربیة واإلفریقیة، فالزي العربي ال تكاد تخطئه المالحظة العابرة ، أما المنطقتی

الجالبیة العمانیة ذات الرقبة الدائریة والفتحة المائلة التي یتدلى منها قیطان ذي حبل 

. أما )١٤(على الصدر "كانزو" هي لباس عامة الرجال في المنازل والمساجد واألسواق

نطقة السواحلیة) فهو العباءة العـربیة الحریریة السـوداء في لباس المرأة الغالب (في الم

  .)١٥(زنجبار، ویطلق علیها بالسواحلیة (بایا بوي)"

  في المسكن :

یراعى في المدن والمساكن اإلفریقیة عمومًا التخطیط ذي الطابع اإلسالمي الذي 

ا یراعى یراعي موضع المسجد من الحي، وٕامكانیة الوصول إلیه من كافة أطرافه، كم

الجوانب الشرعیة في مجال اختالط الرجال بالنساء واستقبال الضیوف في مضیافات 

خاصة ، ومجتمع إفریقیا الذي یقوم على التعدد في الزواج یراعي ذلك أیضًا في 

  موضع غرفة الزوج من بقیة غرف المنزل التي تنتشر فیها نساؤه.

إلفریقیة في زنزبار وممباسا أما أشكال العمارة فتبدو واضحة في آثار المدن ا

وزیلع وسواكن وتمبكتو وقاو وجنى وأبشة وغیرها من المدن التي ال تختلف آثارها 

التاریخیة عن معظم المدن العربیة في الجزیرة العربیة وقارة آسیا، فالمنزل السواحیلى 

یتمیز بأبوابه الخشبیة المنحوتة بنقوش مزخرفة، حیث تكثر صناعة األخشاب التي 

عتمد على قطاع واسع من غابات التیك والمهوقني، وتتخذ هذه الزخارف أشكاًال ت

متعددة كالمربعات المتداخلة والدوائر المتقاطعة .... ویبدو في هذه األبواب شكل 

  .)١٦( الزخرف الفارسي واألعمدة العمانیة الطویلة في بیوت األمراء واألثریاء

  في اللغة :

ار في إفریقیا وتعتبر لغة أم لعدد كبیر من الشعوب اللغة العربیة واسعة االنتش

اإلفریقیة، كما تعتبر لغة اتصال بین العدید من القبائل اإلفریقیة التي الزالت تحتفظ 

                                                 

 –جامعة إفریقیا  دار –المؤثرات اإلسالمیة والمسیحیة على الثقافة السواحیلیة  –د. عبد الرحمن أحمد عثمان  ١٤

  . ٤٨ص  -٢٠٠١الخرطوم سنة 

  . ٤٩ص  - المرجع السابق ١٥

  . ٥٠ص  - المرجع السابق ١٦
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بلغاتها الخاصة، أما اللغة العربیة فهي لغة التواصل األساسیة بین القبائل اإلفریقیة 

خدام أیة لغة مشتركة فیما بینها في جنوب السودان، حیث ال تستطیع هذه القبائل است

غیر اللغة العربیة. وتعتبر اللغة العربیة الدارجة هي لغة التخاطب األساسیة 

لمجموعة كبیرة من القبائل اإلفریقیة، ففي یوغندا وكینیا وجنوب السودان تسود لغة 

ال تلتزم قواعد  استخدامهاتعرف (بعربي جوبا) كل مفرداتها عربیة غیر أن طریقة 

لغة العربیة، فضًال عن التحریف في طریقة نطق واستخدام هذه المفردات، وهي ال

  اللغة السائدة عند القبائل االستوائیة والنوبیة. 

أما صلة اللغة العربیة بلغات الفوالني والصومالیة والسواحیلیة واألمهریة وغیرها 

لعربیة یقدرها فهي صالت وثیقة جدًا، فالسواحیلیة استعارت مجموعة من المفردات ا

%) من مفردات السواحیلي .. وفي مجال الدین فإن ٧٥العرب السواحیلیون بحوالي (

  .)١٧(%) من المصطلحات مستعارة مـن اللغة العربیة ٩٠(

"عرفت اللغة العربیة طریقها إلى أثیوبیا قبل اإلسالم حیث اختلط التجار 

بأیة إلى لغة عرفت باسم والمهاجرون العرب باألحباش وصاهروهم وتحولت اللغة الس

  .)١٨()Geez(القیز) (

ظل الحرف العربي هو األساس الذي كتبت به معظم اللغات اإلفریقیة، 

فالسواحیلیة والصومالیة والفوالنیة والهوسا ظلت حتى عهد قریب تكتب بالحرف 

العربي وهناك مخطوطات عدیدة مكتوبة بهذه اللغات محفوظة في عدد من خزانات 

بالد اإلفریقیة. وهناك مشروع تتبناه جامعة إفریقیا العالمیة إلعادة كتابة الكتب في ال

اللغات اإلفریقیة بالحرف العربي یشرف علیه األساتذة (د.یوسف الخلیفة أبو بكر و 

د. بابكر حسن قدر ماري  و د. آدم طه حسین) ویشارك في تنفیذه ثلة من طالب 

لغات، ویشمل المشروع كتابة لغات یوغندا جامعة إفریقیا العالمیة الناطقین بهذه ال

والدینكا واألرومو والسواحیلیة والولوف والماندینقا والیوربا والهوسا والفوالني وتنتشر 

  هذه اللغات في حوالي عشرین دولة إفریقیة.

                                                 
 .٥٥ص - المرجع السابق -د. عبد الرحمن عثمان  ١٧
 -م١٩٩٨سنة  -الخرطوم –دار جامعة إفریقیا العالمیة –التغلغل الصهیوني في إفریقیا  –یاسر عبد القادر   ١٨

 .١٩ص
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كانت اللغة العربیة هي لغة الحكم واإلدارة في معظم الدول اإلفریقیة، ولم تكن 

قد تعّرفت إلى أیة لغة أوربیة قبل دخول  -إن لم نقل كلها- معظم الدول اإلفریقیة

االستعمار، وما إن رحل االستعمار حتى أصبحت هذه الدول تتبنى لغة الدولة 

المستعمرة، فالمكاتبات الرسمیة في دول مثل كانم، وداي، سوكوتو، مالي، غانا 

ت بسبب الحملة وغیرها، كانت جمیعها تكتب باللغة العربیة حتى سقوط هذه الدویال

  االستعماریة الجائرة على أفریقیا. 

  في األدب:

یمثل األدب إنتاجًا فكریًا ووجدانیًا یدل على التمكن من اللغة والمهارة في التعبیر 

بها. وقد شهدت الساحة اإلفریقیة إنتاجًا أدبیًا عبر العصور بلغة عربیة رصینة ظهر 

  في شكل مؤلفات وأشعار .

نسب ألحمد بابا التمبكتي وابن فضل اهللا العمري وابن أیاس. فمن المؤلفات ما 

وأحصى األستاذ عبد القیوم عبد الحلیم مؤلفات الفودیین باللغة العربیة "مؤلفات 

الهوسا والفوالني بالخط العربي فبلغت أكثر من ستمائة مخطوط (اختص الشیخ 

) مخطوطـة، ١٠١) مخطوطة، وكان نصیب الشیخ عبد اهللا (١٥٢عثمان وحده بـ (

) مخطوطـة، وأسهمت العالمة أسماء (نانا) ابنة ١٦٠بینما كتب الشیخ محمد بیلو (

مخطوطة هي من نصیب أبناء  ٢١٤) مخطوطة، وما تبقى حوالي ٤٧عثمان بـ(

  . )١٩(وأحفاد الشیوخ المیامین)" 

ویشیر بروفیسور أحمد محمد كاني في مقال له في مجلة دراسات إفریقیة إلى ما 

به مجموعة فورث وسترن بجمع المخططات العربیة في نیجیریا، وما قام به  قامت

جون بادن المحاضر في تلك الجامعة من شراء بعض المخطوطات من إحدى 

م، حیث یقول: "وتشتمل مجموعة فورث وسترن ١٩٧٠البیوتات العلمیة في كانو عام 

باإلضافة إلى أكثر على أكثر من ألفي مخطوطة جمعها العالم الفلكي في مكتبته، 

من مائة ألف مؤلف للعالم الفلكي نفسه، وبالرغم من أن األغلبیة العظمى من هذه 

                                                 
 –جامعة إفریقیا  –٥١بحوث الندوة العالمیة احتفاء بذكراه ال –الشیخ عثمان بن فودیو  –حلیمعبد القیوم عبد ال١٩

 . ٣٩٤ص -م١٩٩٦ - الخرطوم
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المجموعة قد كتبت باللغة العربیة إال أن القلیل منها قد كتب باللغة الهوساویة أو 

  . )٢٠(الیورباویة (بالحروف العجمیة)"

عة من المخطوطات وفي المعهد الوطني للعلوم اإلنسانیة بجامعة تشاد مجمو 

العربیة یرجع بعضها إلى القرن الحادي عشر المیالدي، وللمعهد مشروع علمي 

معتمد لجمع هذه الوثائق منذ مطلع التسعینیات في القرن الماضي، ولم یتیسر حتى 

  .)٢١( اآلن توفیر التمویل الالزم إلنجاز هذا المشروع

مله في جامعة الملك فیصل وقد قام الدكتور عبد اهللا حمدنا اهللا خالل فترة ع

بأنجمینا بجمع مادة علمیة رصینة في األدب التشادي باللغة العربیة، وقدمه برنامجًا 

  دراسیًا لطالب الجامعة.

والمتتبع للشعراء األفارقة الذین كتبوا باللغة العربیة یجد شعرًا جیدًا رغم أن 

ال الفوتي له قصیدة العربیة لیست لغة أم لكثیر منهم، فنجد مثًال الشیخ عمر ت

  ) بیت . مطلعها:٢٠٢أسماها "تذكرة المسترشدین وفالح الطالبین" تحتوى على (

  یقول الفوتي: وذاك األفقـرُ 

  الكدّوي بُن سعیٍد ُعمرُ 

كما له عدد من المصنفات باللغة العربیة. وآل بني علوي في جزر القمر برز 

لـذي رثا أحـد شـیوخ آل علوي ، وا)٢٢(فیهم عدد من الشعراء، منهم عامر بن سالم 

  یسمـى سالـم بن عبد اهللا عوض بمرثیة طویلة استهلها:

                                                 
 –) ٢٧العدد ( –أحمد محمد كاني: المخطوطات العربیة في السودان األوسط (مجلة دراسات إفریقیة)  ٢٠

  . ١٩١ص -م ٢٠٠٢یونیو  - الخرطوم
  . ٢٦٠ص  - مرجع سابق -د. كمال عبید  ٢١
  . ٢١٤ص - مرجع سابق  –راجع عثمان برایما  ٢٢

كتبخاتة اإلسالمیة  –ذكر قبائل وسیرة آل بني علوي في جزر القمر –كتاب البدر المنیر - هاشم محمد علي 

 .٧٩ص -  ٢٠٠١، الهند . سنة 
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  وجه الشریعة مخدوش وملطوم

  وجو أحكام شرع اهللا مقـتوم

  وأصبح العلم منكوسًا معـالمه

  والجهُل طّم فما تغنى التعالیم

 - ١٨٥٣وللشیخ عبد الحق السنوسي بن الترجمي وهـو من علماء وداي (

  )٢٣(صیدة رائعة في رثاء شیخه محمد آدم الشهیر بأبي رأس، مطلعها:) ق١٩١٧

  أضحى مریضًا فؤادي ناكس الرأس

  یبكى لفرقة أحبابي وجالسي

  تشتیتهم شتت الحاجات من أملى

  وشتت الـنوم من عیني بإفالس

  فجلت في الناس كي ألقى بهـم بدالً 

  فلم أجد غیر وسواس وخناسِ 

  اب ال یتسع المجال لذكرها.وهناك أمثلة كثیرة في هذا الب

  في السیاسة :

حتى دخول االستعمار تستمد شرعیتها وأحكامها  اظلت النظم السیاسیة في إفریقی

وأسالیبها من نظم الحكم التي كانت سائدة في العالم اإلسالمي، فدول كانم ووادي 

علت وسوكوتو وسنار ودارفور وزیلع ومالي وغانا وغیرها، اعتمدت نظامًا شرعیًا ج

الشریعة اإلسالمیة أساسًا للحكم واستخدمت نظم اإلدارة نفس المسمیات التي كانت 

مستعملة في العالم اإلسالمي مثل الخالفة واإلمامة، وعبارات الجهاد وبیت المال 

  وغیرها.

یقول الشیخ عثمان دان فودیو في مؤلفه "نجم األخوان" وهو عبارة عن رسالة في 

تباعه "اشتغلوا بقراءة توالیف أخي عبد اهللا ألنه منشغل غالبًا النظم السیاسیة موجهة أل

بحفظ ظاهر الشریعة، واشتغلوا بقراءة توالیف ولدي محمد بیلو ألنه منشغل غالبًا 

بحفظ علم سیاسة األمة بحسب األشخاص والمقاصد واألزمان واألمكنة واألحوال. 

                                                 
 -  ٢٠٠١سنة  - بنغازي - د. محمد صالح أیوب : الدور السیاسي واالجتماعي للشیخ عبد الحق السنوسي ٢٣

  ٢٢٢ص 
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رفین غالبًا . وتوالیفنا كلها واشتغلوا أیضًا بقراءة توالیفي ألني منشغل بحفظ الط

تفصیل لما أجمل في توالیف العلمـاء المتقـدمین، وتوالـیف العلمـاء المتقدمین تفصـیل 

  .)٢٤(لما أجمـل فـي الكتاب والسنة" 

ورغم أن االستعمار بحلوله في إفریقیا هدم النظام السیاسي الذي كان قائمًا، إال 

كثیر من المجتمعات، وتشّكل جزءًا من  أن مظاهر ذلك النظام ال نزال نجدها في

المیراث الحضاري، بل وتؤثر في األوضاع الحالیة بتوجیه األتباع باتخاذ هذا 

الموقف السیاسي أو ذاك، لما تحتفظ به ساللة تلك الزعامات السالفة من نفوذ یحتاج 

  إلیه بعض السیاسیین المعاصرین لتقدیم أنفسهم للناس.

  اإلفریقیة) المعاصرة –ربیة ج/ متانة العالقات (الع

خضعت إفریقیا لالستعمار األوربي وهي تتعرض حالیًا للضغوط األمریكیة، 

ویشعر المواطن اإلفریقي بعدم الرضا من السلوك الغربي عمومًا (ماضیًا وحاضرًا) 

تجاه قارته. أما العالم العربي فعالقته مع إفریقیا ال تقوم على تجربة استعماریة 

على تطلع لنهب الثروات وسلب اإلمكانات، هذا فضًال عما یوجهه سابقة، وال 

األفارقة للغرب من اتهام بسبب إیغاله في زرع الفتنة وٕادارة الحروب وتوطین 

  األمراض.

ومهما حاولت بعض القوى الغربیة من إظهار الوجود العربي في إفریقیا بأنه 

ائق التي یعلمها األفارقة أن وجود غیر أصیل، وأنه مرتبط بتجارة الرقیق، فإن الحق

الصالت العربیة اإلفریقیة تجاوزت المصالح اآلنیة للمصاهرة والعالقات المصیریة، 

وأّن ما یقال عن تجارة الرقیق ال یعدو أن یكون أمرًا مبالغًا فیه، وهو في حده 

األقصى یقع في إطار ما كان سائدًا حتى بین القبائل اإلفریقیة بعضها البعض، ولم 

خرج من إطار النظم التي كانت معروفة في نظم األسر والعقاب في الحروب إلى ی

للنخاسة،  )٢٥(مجال التجارة عابرة القارات، مثلما كان یحدث من بوابة سوق "قورى"

  التي كان یصّدر منها الرقیق إلى أمریكا وأوربا .

                                                 
ورقة مقدمة  -المكتبة  –مالحظات وخواطر حول الحیاة الفكرة في الخالفة العثمانیة  -د.عثمان سید أحمد  ٢٤

 . ٢٢٢ص   -  ١٩٩٦الخرطوم  –جامعة إفریقیا العالمیة  –لندوة إحیاء ذكرى الشیخ عثمان بن فودیو 
 قورى جزیرة تقع قرب مدینة داكار عاصمة السنغال. ٢٥
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ً ، ساهم ً في تحقیق  وقد شهدت مرحلة محاربة االستعمار تضامنًا عربیًا إفریقیًا

-االستقالل للعدید من الدول اإلفریقیة. كما كان للدعم اإلفریقي للقضایا العربیة 

أكبر األثر في عزل إسرائیل والتضییق علیها، بالذات  -وأبرزها القضیة الفلسطینیة

  في فترة احتدام الصراع العربي اإلسرائیلي قبل اتفاقیات التسویة .

تشّكل قاعدًة صلبًة للتطویر والتعاون المشترك في إن العالقات العربیة اإلفریقیة 

مختلف المجاالت وال سیما المجال الثقافي الذي كان للعرب فیه إسهام مقدر عبر 

الحكومات والمنظمات واألفراد، ویمكن أن یدخل االستثمار اآلن لیعّزز ذلك اإلسهام 

  السابق .

  الفصل الثاني

  ریقیادواعي االستثمار في مجال الثقافة في إف

هناك دواع كثیرة لتنشیط االستثمار العربي في مجال الثقافة فـي كثیر من 

  البلدان اإلفریقیة ولكنا هنا نقتصر على بعض تلك الدواعي:

  أ/ الوفاء بااللتزام األخالقي تجاه إفریقیا 

إن ما أوردناه آنفًا من اإلشارة إلى تاریخ الوجود العربي في إفریقیا، وما خّلفه 

جود األصیل من مالمح شّكلت الواقع اإلفریقي، وما قّدمته إفریقیا من صمود ذلك الو 

في وجه المسخ والتشویه والتنّكر لهویتها وثقافتها العربیة اإلسالمیة یجعل من واجب 

األمة العربیة واإلسالمیة دعم إفریقیا في مواصلة صمودها واستعادت ما سلب من 

تمیّزها لقرون طویلة، ویأتي في مقدمة  هویتها ورّدها إلى شخصیتها التي ظلت

الداعمین لهذا الصمود األنظمة السیاسیة ومؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها 

مؤسسات التعلیم الجامعي، وندعو هنا رأس المال العربي الرتیاد آفاق االستثمار في 

  إفریقیا في كل المجاالت وتحدیدًا في مجال الثقافة .

فاع متقدم في وجه الهجمة الغربیة على الثقافة العربیة إن إفریقیا ظلت خط د

اإلسالمیة، ویجدر بنا أن ندرك أن الحرب على الثقافة العربیة اإلسالمیة ال تستهدف 

أطرافها، ولكن تسعى لقتلها في موقع الحیاة منها وفي قلبها، وما الهجمة الغربیة اآلن 

تصاعد صوتها بعد أحداث الحادي على الثقافة العربیة والعلوم اإلسالمیة، والتي 

عشر من سبتمبر، إال مرحلة من مراحل هذه الحملة الجائرة، ویلزمنا أن نعید ترمیم 
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خطوطنا األمامیة لتغذیة هذه الجبهة وتأمین مركز الثقافة العربیة اإلسالمیة، وبما أن 

، فعلى كل االستهداف ال یعتبر ثقافیًا فقط، بل له أبعاد سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة

المؤسسات ذات الصلة بواحدة من هذه الجهات أن تساهم بقسط وافر للذود عن األمة 

وحمایة أصل وجودها، والمّطلع على مخططات الغربیین تتبین له المرامي وراء هذه 

السابق": (أننا   World Watchالمخططات. یقـول "نید أنغسـتروم رئیس منظمـة 

وم بتنفیذه للتأكد بأن ذلك البرنامج یمّثل الجانب نحّلل أي مشروع أو برنامج نق

التبشیري فیه مكونًا مهمًا، إننا ال نستطیع أن نطعم الناس ثم نتركهم یذهبون إلى 

. ویأتي ذلك في سیاق حدیث الغربیین عن نهایة التاریخ وصراع )٢٦( جهنم )

  الحضارات وهي مخططات لم تعد سریة.

ب لیست األصولیة اإلسالمویة، المشكلة یقول هنتنغتون: "المشكلة في الغر 

اإلسالم، حضارة مختلفة وشعوبها مقتنعة بتفوقها الثقافي وواعیة بدونیة موقفها، 

المشكلة بالنسبة لإلسالم لیس المخابرات األمریكیة أو وزارة الدفاع، المشكلة الغرب، 

بتفوقها، القوة حضارة مختلفة بشعوبها، مقتنعة بعالمیة ثقافتها، واعتقاد هذه الشعوب 

تجبرهم بااللتزام لتوسیع تلك الثقافة خالل العالم، هذه هي المكونات األساسیة والتي 

  .)٢٧(تشعل الصراع بین اإلسالم والغرب" 

ویقول بریجنسكى في خاتمة كتابه (رقعة الشطرنج العظمى): "وفي غضون 

مة على الحقائق السنین القلیلة القادمة، یمكن لبنیة فاعلة للتعاون العالمي، قائ

الجیوسیاسیة، أن تبرز بالتالي تدریجیًا مسئولیة (حاكم) العالم الحالي، الذي توّلى 

على عاتقه في هذا الوقت مسئولیة االستقرار والسلم العالمیین والنجاح الجیوسیاسي 

في تلك القضیة، سیمّثل میراثًا مناسـبًا لـدور أمـریكا بصفتهـا القـوة العالمـیة العظمى 

  .)٢٨(األولى (الوحیدة واألخیرة) بشكل حقیقي"

                                                 
 - هـ ١٢٢٤الریاض  –كتاب البیان  –القطاع الخیري ودعاوى اإلرهاب  –بن عبد اهللا السلومي  د. محمد ٢٦

  . ٤٧٥ص
 -الدار الجماهیریة  –ترجمة د. مالك عبید و د. محمود محمد –صدام الحضارات –صموئیل هنتنغتون ٢٧

 ٣٨٣ص -م ١٩٩٩–مصراتة
 -م ٢٠٠١–دمشق  –دار عالء الدین  –امترجمة سلیم أبراه –رقعة الشطرنج العظمى –زبیغیف بریجنسكى ٢٨

 ٢٤٠ص



  

  

  

٢٠  
  

الشواهد في هذا المجال أكثر من أن تحصى، وأوضح من أن تخطئها العین، 

ولكن رد الفعل المناسب هو الذي نحتاج إلیه في هذا الظرف التاریخي بالغ األهمیة، 

حتها فما ندعو إلیه هو الوفاء بااللتزام األخالقي تجاه هذه القارة، لیس فقط لمصل

  وٕانما لمصلحة وجود أصلنا وبقاء نوعنا واستمرار ثقافتنا.

  ب/ خلو الساحة مع تزاید أعداد المستفیدین 

للدخول في أي مشروع استثماري یلزم أن تعّد دراسة جدوى خاصة بذلك المشروع 

تدرس جوانبه االقتصادیة، ویذهب المختصون في اقتصادیات المشروع إلى أن 

  :)٢٩(ي موضوع استثماري من زاویتینالمستثمر ینظر إلى أ

التأكد من أن المشروع الذي سیقدم علیه سوف یحقق له مجموعة من األهداف  .١

الخاصـة به، مثل عائد االستثمار، أو المحافظة على رأس المال، أو فترة استرداد 

 رأس المال.

 التأكد من اإلجراءات اإلداریة للحصول على التراخیص الالزمة لمزاولة النشاط .٢

وتمر دراسة أي مشروع بعدة مراحل، تشمل دراسة العالقة بین المشروع والبیئة التي 

سوف ُینشأ فیها، ودراسة الطلب المتوقع على خدمات ومنتجات المشروع، والدراسة 

الفنیة الالزمة، وتشمل نوع الفن اإلنتاجي المطلوب، والمباني المناسبة لهذا الفن، 

لمنتجات، والدراسة التجاریة والمالیة التي یستطیع وٕادارة اإلنتاج الخاصة بهذه ا

المستثمر أن یحدد بها ربحیة المشروع، وفترة استرداد رأس المال، والدراسة 

االجتماعیة من حیث أثر المشروع على االقتصاد القومي، وعالقة ذلك بمعدالت 

حیاة العامة التشغیل والبطالة والعمالة، وتوافر العمالت الصعبة، وأثر كل ذلك على ال

 للمجتمع وأفراده.

ویمكن تعریف المشروع االستثماري بأنه "تصور أو فكرة عن تخصیص موارد 

معینة لكي تستخدم في إیجاد طاقة إنتاجیة جدیدة، أو لزیادة طاقة إنتاجیة قائمة، أو 

                                                 
 .٧ص– ١٩٧٩ –القاهرة  –مطبعة عابدین  –راجع د. أحمد فهمي جالل : دراسات الجدوى  ٢٩
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إلحالل طاقة إنتاجیة حالیة، وذلك بغرض تحقیق منفعة مستقبلیة من تشغیل 

 .)٣٠(نتج معین أو خدمة معینة" المشروع لتقدیم م

والساحة اإلفریقیة ما تزال بكرًا، وتقل فیها المشروعات مقارنة بالتزاید المستمر 

في أعداد السكان وحجم التواصل الحضري بین إفریقیا وبقیة أنحاء العالم، وتعّرف 

 السكان على أنماط استهالكیة جدیدة لم تكن مألوفة في إفریقیا، دون أن یواجه هذا

  الطلب المستمر والمتزاید إنتاٌج محليٌّ یساوي ذلك الطلب.

والمجال الذي نحن بصدده، وهو مجال الثقافة، نجد تزایدًا مستمرًا في أعداد 

المنتمین إلیه، سواء في مجال التعلیم أو اإلعالم أو غیره من المجاالت، وتشهد 

كبیرة من الطالب األفارقة البالد العربیة هجرة أعداد  –وٕالى حد ما–البالد األوربیة 

لتلقي العلم في هذه البلدان، أو لتطویر قدراتهم، أو لنشر معارفهم، ولو أن ذلك أتیح 

لهم في بالدهم لكان أفضل. فالطالب الذین یهاجرون لتلقي العلم خارج بالدهم الشك 

أنهم ینفقون أمواًال كثیرة على الرحلة وعلى الدراسة وعلى اإلعاشة، وصحیح أن 

دادًا كبیرة بینهم إنما تتلقى ذلك على سبیل المنح، ومما ال شك فیه أن المانحین أع

سیكون وضعهم أفضل، وٕانفاقهم أیسر لو تیسر لهم أن یقدموا تلك الخدمات الممنوحة 

  داخل بالد هؤالء المستفیدین .

الخالصة أن الساحة اإلفریقیة تكاد تكون خلوًا من كثیر من الخدمات الثقافیة 

...الخ) أو في أفضل - إذاعات-مسارح-مطابع-جامعات-وریة (مدارسالضر 

الحاالت فإن المتوافر منها دون الطلب بكثیر من حیث الكم ومن حیث النوع، مع 

التزاید المستمر في أعداد المستفیدین من هذه الخدمات، والتي ربما اضطرتهم 

بحال الدول العربیة ظروف الحاجة للهجرة من بالدهم بحثًا عنها، ویمكن قیاس ذلك 

قبل توفیر كثیر من الخدمات المتاحة اآلن في الوطن العربي، كم كان الناس 

  یتجشمون الصعاب لنیلها، وكم كان إنفاقهم على ذلك؟ وما هو الحال اآلن؟.

  ج/  انخفاض الكلفة مع إجزاء العائد 

                                                 
الدار  - ، و د. معالي فهمي حیدر: دلیل إعداد دراسات جدوى المشروعاترد. مصطفى محمود أبو بك ٣٠

 .٣٦ص  - ٢٠٠٠ - اإلسكندریة  -الجامعیة
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ئد هذه لُیْقِبل أي مستثمر على أیة عملیة استثماریة البد من تأكده من أن عا

العملیة مجٍز، ویكون العائد  أكثر إجزاًء إذا كانت التكلفة منخفضة، والتكلفة من 

وجهة نظر أي مستثمر هي "المصروفات التي تدفع بالفعل لعناصر اإلنتاج الالزمة 

إلنتاج سلعة ما، أو كمیة إضافیة من هذه السلعة، ویشمل هذا التعریف المبالغ 

نتاج التي اشتركت في العملیة اإلنتاجیة، مثل األجور المدفوعة فعًال لكل عناصر اإل

  .)٣١(والفوائد والربح، وأثمان المواد األولیة، وأثمان الوقود وغیرها 

والعائد هو ما یحصل علیه كل عنصر من عناصر اإلنتاج مقابل اشتراكه في 

لخدمة هذا  العملیة اإلنتاجیة، وهذا العائد یعتبر ثمنًا أو سعرًا لهذا العنصر، أو ثمناً 

العنصر، وأسعار خدمات عناصر اإلنتاج تحدد بنفس الطریقة التي تتحدد بها أسعار 

  السلع والخدمات، وذلك عن طریق العرض والطلب.

وما من شك في أن العرض من السلع والخدمات الثقافیة في إفریقیا یعتبر أقل 

فة بعض عناصر من الطلب علیها، مما یعني ارتفاع أسعارها مقارنة بانخفاض تكل

اإلنتاج مثل العمال واألرض. والمنظم بالذات إذا ما تمت مقارنة هذه األسعار 

بأسعارها في مناطق أخرى من العالم ترتفع فیها أسعار األرض والعمالة والتنظیم 

ویتوافر فیها العرض بدرجة كبیرة. إذن یمكن أن تعتبر إفریقیا متمتعة بمیزة نسبیة في 

  الذات الثقافي قیاسًا بغیرها من القارات.مجال االستثمار وب
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  الفصل الثالث

   مهددات االستثمار الثقافي في إفریقیا

توافر المیزات النسبیة لالستثمار الثقافي في إفریقیا ال یعني أن ذلك االستثمار خاٍل 

معرفة جدوى  من المخاطر وبعیدًا عن المهددات. فإن ما أحكم المستثمر دراسته في

المشروع االقتصادیة وعزم على إنفاذ قرار االستثمار فالبد من اإللمام ببعض 

المهددات والمخاطر التي قد یواجهها مشروعه، ونذكر منها على سبیل المثال ما یلي 

:  

  معارضة قوى الهیمنة الدولیة  -أ

دد الثقافي العربي أشرنا فیما سبق للمخططات الغربیة في كبح جماح التم

اإلسالمي، والقضاء علیه في داره، وتجفیف منابعه، والمتوقع أن تكون معارضة 
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القوى الدولیة المعارضة لإلسالم أكبر إزاء أي عمل ثقافي یستند إلى الحضارة العربیة 

اإلسالمیة في إفریقیا . فسیاسات االستعمار القدیم والحدیث واتجاه العولمة هو أن 

  واحدة، وتتمدد ثقافة واحدة، على حساب الحضارات والثقافات األخرى. تسود حضارة

جاء في "خطة لغزو العالم اإلسالمي" من أعمال مؤتمر كلورادو التبشیري الذي 

م "لقد أوقفنا انتشار اإلسالم في جنوب ووسط إفریقیا، وما نحتاج ١٩٧٨عقد عام 

  .)٣٢(م" إلیه اآلن هو العمل الجاد إلیجاد منافذ داخل اإلسال

فقوى االستعمار التي اختارت إلفریقیا أن تعیش في ظلمات الجهل، وحرمتها 

فرصة االلتصاق بالثقافة العربیة اإلسالمیة، وقطعت جذورها بهذه الثقافة، لن تكون 

سعیدة لدخول أي مستثمرین في مجال العمل الثقافي في إفریقیا، ولكن ما ینبغي لنا 

فاألمر ال یعدو أن یكون تعارض إرادات واختالف  أن نستسلم حیال هذا الموقف،

  مصالح، فما ینبغي أن تكون إرادتنا هي األضعف، وال مصالحنا هي األضیع. 

  إجراءات ونظم الدول اإلفریقیة  -ب 

أشرنا فیما سبق إلى أن أي دراسة جدوى تهتم بالتأكد من طبیعة اإلجراءات 

یقیا الماسة لالستثمار، وتوفر الطلب المطلوبة إلنجاز أي استثمار، ورغم حاجة إفر 

على سائر المنتجات بما فیها الثقافة، إال أن نظم اإلدارة في إفریقیا ما تزال متخلفة، 

إما بسبب ضعف القوانین وتأثرها بنظم اقتصادیات الدولة في عالم بدأ یتجه بقوة نحو 

تقاریر ومؤشرات  اقتصاد السوق، وٕاما بسبب الفساد اإلداري والمالي الذي تشیر إلیه

القیاس الدولیة، حیث ترصد هذه التقاریر بأن إفریقیا تعتبر األسوأ في مجال الفساد 

اإلداري والمالي، ال یقف ذلك عند حدود القیادات الفاسدة في المستویات العلیا، ولكن 

یتدنى إلى أدنى السلم الوظیفي، بحیث یكون التعطیل لإلجراءات بسبب الرشاوى أو 

سید الموقف في كثیر من األحیان، ولكن إذا كانت جهات أخرى تنتمي  غیرها هو

لغیر الحضارة العربیة اإلسالمیة تصبر على هذه اإلجراءات، وتحقق نجاحًا بإنشاء 

                                                 
بروفیسور عون الشریف قاسم : الصراع اإلسالمي والمسیحي في إفریقیا. ورقة مقدمة لندوة التنصیر والتغلغل ٣٢

 -  ١٩٩٩ -الخرطوم  –العالمیة االستعماري في إفریقیا، تحریر حسن الناطق و السر بشیر ، جامعة إفریقیا 
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مشروعاتها، فالصبر ألزم لنا ونحن نربط مشروعاتنا برسالتنا الحضاریة تجاه هذه 

  القارة.

  االجتماعي عدم االستقرار السیاسي واالقتصادي و  -ج

لم تتح ظروف االستعمار إلفریقیا تطورًا طبیعیًا باتجاه خیاراتها السیاسیة 

واالقتصادیة واالجتماعیة، ولذلك وقع اضطراب شدید في بنیات المجتمعات اإلفریقیة 

سیاسیًا واقتصادیًا واجتماعیًا، وشّكل هذا االضطراب حالة من عدم االستقرار 

نظام إلى نظام، وال یكون التحول من هذا النظام إلى  المستمر والقفز العشوائي من

ذاك في إطار من الدراسة والتعمق، أو في أطار االنتقال السلمي، فلقد شهدت إفریقیا 

أسوأ أنواع التوترات والحروب. فحرب إفریقیا ضد التفرقة العنصریة في كینیا وزامبیا 

بین اإلنسانیة، هذا فضًال وزیمبابوي وجنوب إفریقیا وغیرها أصبح وصمة عار في ج

عن ما خلفه من أحقاد وتوتر مستمر. والحروب القبلیة التي غذاها االستعمار في 

رواندا وبورندي والسنغال وسیرالیون ونیجیریا وتشاد والسودان وغیرها، أثرت أبلغ 

األثر على استقرار كل األقالیم والدول اإلفریقیة، وانعكس على أوضاع السكان والبیئة 

نیات المجتمع األساسیة. فتكاد تكون إفریقیا قارة مفتقرة تمامًا للبنیات األساسیة التي وب

  تمتعت بها دول منذ قرون. 

والذي یزور أوربا ویجد مستوى التقدم الحضاري فیها یوشك أن یسمع وراء كل 

إنجاز وخلف كل تقدم أصوات ضحایا االستعمار في إفریقیا وغیرها، ویكاد یلمس 

  ائهم وأنفاسهم التي أزهقت في سبیل راحة الرجل األبیض.حرارة دم

كل هذا خّلف جوًا لم یكن مواتیًا ألي استثمار في إفریقیا، ولكن بعد هذه العقود 

من رحیل االستعمار وفي ظل عالم مفتوح أمام انتقال رؤوس األموال والعمالة، وفي 

ظروف عدم االستقرار عالم أصبح سوقًا واحدة یمكن للمستثمرین أن یحولوا نتاج 

السابقة إلى قصص نجاح بالدخول إلى استثمار في مختلف المجاالت، وأولها مجال 

الثقافة، فالتنافس الذي نشهده من البلدان والشركات المختلفة للدخول ألسواق البلدان 

التي وضعت الحرب فیها أوزارها للتو، أو لم تكد تضع أوزارها بعد في بعض البلدان، 

تساءل: لماذا ال تجد إفریقیا نفس االهتمام أم أنها ستظل مذخورة لیوٍم ما؟ یجعلنا ن

  طالما لم تكن ثمة منافسة.
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سیكون عائد المستثمرین في إفریقیا كبیرًا رغم ظروف عدم االستقرار، بل إن 

جزءًا من أسباب عدم االستقرار هو تنافس األعداد المتزایدة من البشر على الكمیات 

الثروة، ولو تبنت بعض خطط االستثمار في إفریقیا اتجاهًا یعّظم من المتناقصة من 

الناتج من الموارد المتاحة لمقابلة التزاید المستمر في السكان والحاجات المتصاعدة، 

سیكون من ضمن عوائد تلك المشاریع تحقیق االستقرار وٕایقاف التوتر وبالتالي حقن 

 الدماء وحفظ األرواح واألنفس والثمرات.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  مجاالت االستثمار الثقافي في إفریقیا

تتعدد مجاالت االستثمار الثقافي في إفریقیا وتتنوع تنوعًا كبیرًا غیر أننا هنا نشیر إلى 

  بعض هذه المجاالت آملین أن تحظى برعایة المهتمین بهذا األمر:

  أ/ مجال التعلیم

لي مجاًال مهمًا لالستثمار في إفریقیا، فما زالت یشّكل التعلیم بمستوییه العام والعا

نسبة األمیة في إفریقیا هي األعلى بین قارات العالم، وأعداد التالمیذ في سن 
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التمدرس هي األدنى. أما الوضع في الجامعات والمكتبات العامة فهو غایة في 

  التواضع.

  التعلیم الجامعي:

ا یقارب نصف قرن من الزمان، إال رغم أن االستعمار قد رحل من إفریقیا قبل م

أن الوضع في التعلیم الجامعي في إفریقیا ما زال ضعیفًا، ففي بعض البلدان لم یزد 

عدد جامعاتها على جامعة واحدة بعدد محدود من الكلیات تقع معظم تخصصاتها 

في مجال الدراسات النظریة والعلوم اإلنسانیة، وبعض هذه الجامعات أشبه بالكلیات 

امعیة منها بالجامعات ، حیث تعطي درجات دون درجة اإلجازة الجامعیة الج

(البكالوریوس أو اللیسانس)، ویكون على الطالب المتخرجین في هذه التخصصات 

إكمال دراستهم في بعض جامعات الدول اإلفریقیة األخرى، أو االنتقال إلى أوروبا 

حاء مختلفة من إفریقیا على إلكمال تعلیمهم. وعملت ظروف الحرب المستمرة في أن

تعطیل الكثیر من الجامعات وتوقف عملها، أو االنتقال إلى خارج المجتمعات التي 

أنشئت من أجلها. ففي الصومال توقفت جامعة الصومال الوطنیة منذ مطلع 

التسعینیات ولم تباشر أعمالها بعد، ومثل ذلك حدث في لیبیریا وسیرالیون، وانتقلت 

  الخرطوم منذ منتصف الثمانینیات . جامعة جوبا إلى

أما الجامعات ذات الطابع العربي اإلسالمي فإنها قلیلة جدًا فقد قررت منظمة 

م ١٩٧٤المؤتمر اإلسالمي فتح جامعتین إسالمیتین في إفریقیا وكان ذلك في عام 

إحداهما في یوغندا واألخرى في النیجر بعدد محدود من الطالب، والدراسة تنحصر 

محدود من التخصصات (آداب، تربیة، علوم اجتماع، دراسات إسالمیة،  في عدد

علوم إداریة)، وقد شجعت تجربة هاتین الجامعتین على إنشاء بعض الجامعات 

والكلیات، فقد تحّول المركز اإلسالمي اإلفریقي في الخرطوم من مؤسسة تعلیم عام 

الملك فیصل بإنجمینا في م. وتأسست جامعة ١٩٩١إلى جامعة إفریقیا العالمیة سنة 

م. كما تأسست في زنجبار جامعة أهلیة وكلیة للتربیة. وهناك ١٩٩٣تشاد سنة 

بدایات لتأسیس كلیات جامعیة في عدد من والیات نیجیریا في إلورن وكانو وغیرهما. 

  وهذا التزاید في تأسیس الجامعات والكلیات منشؤه:

  غم ما واجهته من صعاب.. نجاح تجربة الجامعات والكلیات الرائدة ر ١
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  . تزاید أعداد الطالب الدارسین بالمدارس العربیة اإلسالمیة.٢

. تزاید اهتمـام المنظمات والجمعیات اإلسالمـیة بتطـویر برامج التعلـیم في المستوى ٣

  الجامعي.

  . قبول المجتمع وتعدیل القوانین لتسمح بالترخیص لهذا النشاط. ٤

ستثمار في مجال التعلیم الجامعي مهما كانت ویمكن القول إن الدخول لال

الصعاب في مراحله األولى، إال أنه من المضمون جدًا انتظامه واستمراره في 

المراحل المتقدمة، فقد وقفُت شخصیًا على تطور تجربتین في هذا المجال، إحداهما 

عٍم كریم تجربة جامعة إفریقیا العالمیة، والتي كانت تحظى قبل تحولها إلى جامعة بد

من سبع دول عربیة، حیُث بلغت میزانیتها في سنة من السنوات أكثر من عشرة 

مالیین دوالر (ذلك عندما كانت مركزًا إسالمیًا إفریقیًا) ، وكان عدد طالبها ال 

) طالب (في المرحلة الثانویة)، فالجامعة الیوم وقد تجاوز عدد طالبها ٢٥٠یتجاوز (

اني كلیات نظریة وتطبیقیة بما فیها الطب والهندسة، الخمسة آالف طالب، وبها ثم

وتضم طالبًا من كل دول إفریقیا تمنحهم البكالوریوس والدبلوم العالي والماجستیر 

والدكتوراه، ومع ذلك ُتسّیر بمیزانیة ال تصل إلى ربع ما كان یتاح لها عندما كانت 

موارد، ومراعاة أولویات مركزًا إسالمیًا، ویرجع ذلك إلى حسن اإلدارة، وتوظیف ال

الصرف، وتحاشي الصرف غیر الضروري، بل تساهم موارد الجامعة الذاتیة في سد 

  جزء من میزانیتها. 

أما التجربة الثانیة فهي تجربة جامعة الملك فیصل بإنجمینا حیُث أنه قد ُعِرَض 

لى دعم المجلس األع - بصفتي رئیسًا لجمعیة الصداقة السودانیة التشادیة-علّي 

للمسلمین بمدرسة ثانویة، وبعد حوار طویل مع إمام المسلمین في تشاد الشیخ 

الدكتور حسین حسن أبكر اقتنع أن ینصرف التفكیر والتخطیط لتأسیس جامعة بدًال 

من تأسیس مدرسة، وبدأت االتصاالت إلى أن أسفرت عن تأسیس جامعة الملك 

م استقلت الجامعة بإدارتها ومبانیها فیصل، تطویرًا لمركز الملك فیصل في إنجمینا، ث

ومیزانیتها، وهي تضم اآلن عددًا من الكلیات، وبها كلیة للدراسات العلیا، وقدمت 

مساهمة مقدرة في تطویر التعلیم في تشاد أفضل مما فعلت جامعة تشاد التي سبقتها 

  في النشأة بأكثر من ربع قرن من الزمان.
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الجامعي في إفریقیا سیستند إلى قاعدة  إن دخول مستثمرین في مجال التعلیم

واسعة من التعلیم العربي اإلسالمي الذي تنتشر مدارسه في جمیع أنحاء إفریقیا، وٕالى 

رغبة شدیدة لدى المسلمین لتطویر قدراتهم في هذا االتجاه، كما سیستند إلى تجارب 

  ناجحة وموفقة یمكن دراستها واالطالع على تفاصیلها في نظامها.

  یم العام:التعل

 -یوم كانت تسمى المركز اإلسالمي اإلفریقي–ُنظِّمت في جامعة إفریقیا العالمیة 

رجب  ١٥-١٢ندوة لمناقشة قضایا التعلیم اإلسالمي في إفریقیا وذلك في الفترة من 

م، أي قبل حوالي ستة عشر عامًا، ونظرت ٣/٣/١٩٨٨-٢٩/٢هـ، الموافـق ١٤٠٨

تعلیم في أقالیم إفریقیا الغربیة والوسطى والشرقیة، مع تلكم الندوة في محاور أوضاع ال

دراسة عامة ألوضاع التعلیم في إفریقیا. شارك في الندوة عدد كبیر من المهتمین 

بقضایا التعلیم في إفریقیا من الدول العربیة واإلفریقیة، وقدمت فیها أربع وعشرون 

م. وخلصت ١٩٩٢عام ورقة علمیة، وصدرت في شكل كتاب أصدرته جامعة إفریقیا 

الندوة إلى عدة توصیات، وُكلَِّفت لجنة بمتابعة تلك التوصیات. إال أن الخالفات 

السیاسیة التي عمت العالم العربي اإلسالمي بعد أحداث حرب الخلیج الثانیة عّطلت 

ولكن قّدر اهللا -المساعي التي ربما كانت قد أنجزت الكثیر لو أنها انطلقت حینها 

. أفادت أوراق تلك الندوة باإلقبال الشدید على مدارس التعلیم العربي -وما شاء فعل

اإلسالمي في إفریقیا، وشّخصت المشاكل التي تواجه هذا التعلیم، ودعت لالهتمام به 

وتقدیم الدعم له. ونحن ندعو هنا اآلن لدخول رأس المال العربي لالستثمار في 

اد المعلمین، وتألیف ونشر الكتاب مجال التعلیم العام، بتأسیس المدارس، وٕاعد

  المدرسي.

ونشیر هنا إلى تجربة جامعة إفریقیا العالمیة، فبعد أن تقرر تجفیف التعلیم العام 

وتركیز الموارد للتعلیم العالي، رؤي أن یستعاض عن ذلك بتأسیس برامج لشهادة 

") ٤(ثانیًا " ثانویة یجلس لها الطالب على نظام التعلیم عن بعد، وذلك وفاًء للتوصیة

من توصیات الندوة المذكورة، والتي تقرأ (توصي اللجنة بالسعي لتوحید الشهادة 

المدرسیة النهائیة في المرحلتین المتوسطة، وما یتبع ذلك من توحید في االمتحان في 
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) . وسعت الجامعة للتنسیق مع اتحاد المدارس العربیة إلنجاز )٣٣(هاتین الشهادتین

هایة توّلت الجامعة أعباء المشروع كامًال، وأصدرت قرارًا بتشكیل المشروع، وفي الن

مجلس أمناء للشهادة، انبثقت عنه أمانة عامة، حیُث توّلت عمادة المركز اإلسالمي 

اإلفریقي االضطالع بمهمة تسییر البرنامج، وعندما تم ضم المشروع لكلیة التربیة 

برعایة المشروع، والذي ینظم أعماله نظام بجامعة إفریقیا العالمیة مؤخرًا قامت الكلیة 

أساسي، والئحة داخلیة، والئحة امتحانات، وأجیزت مناهجه، وصدرت في شكل 

مطبوعات، وتمت االمتحانات التجریبیة في أربعة مراكز، ثالثة منها خارج السودان. 

ه ویقوم الطالب بسداد رسوم االمتحانات، وفي المدى الطویل تفید دراسات الجدوى أن

  :)٣٤(سیغطي مصروفاته ویقـوم بتمـویل نفسه، ویهدف هذا المشروع إلى

نشر اللغة العربیة والثقافة اإلسالمیة، واالرتقاء بمؤسسات التعلیم العربي  -١

  اإلسالمي.

توجیه مناهج التعلیم العام وتطویر نظمه في إفریقیا وبقیة أنحاء العالم  -٢

  سالمیة.وتشجیع االهتمام باللغة العربیة والثقافة اإل

توفیر فرص التأهیل األكادیمي للشباب لتمكینهم من مواصلة الدراسة  -٣

  والمشاركة الفاعلة في تنمیة مجتمعاتهم. )٣٥(وااللتحاق بالجامعات،

ذكرُت هذا النموذج ألبّین مستوى اإلقبال على التعلیم العام ذي الطابع العربي 

ربة هذا النوع من التعلیم اإلسالمي في إفریقیا. ولمزید من االطالع على رسوخ تج

  یمكن الرجوع لعدد من المراجع مثل:

د. حسن مكي: السیاسات الثقافیة في الصومال الكبیر، من إصدارات جامعة  -١

  الخرطوم. –إفریقیا العالمیة 

د. مهدي ساتي صالح: مؤسسة التعلیم اإلسالمي والعربي في السنغال، مـن  -٢

  الخرطوم. –إصدارات جامعة إفریقیا العالمیة 
                                                 

دار جامعة  –أعمال ندوة التعلیم اإلسالمي في إفریقیا: تحریر د. عبد الرحیم علي وعبد القیوم عبد الكریم  ٣٣

 . ٢٨٧ص  -م١٩٩٢ -الخرطوم -إفریقیا العالمیة
  المادة الثالثة من النظام األساسي للشهادة الثانویة العالمیة. ٣٤
حوا في اجتیاز امتحانات هذه الشهادة ُقِبَل بعضهم في جامعة إفریقیا العالمیة، والبعض الطالب الذین نج ٣٥

 اآلخر في جامعة الملك فیصل بإنجمینا.



  

  

  

٣١  
  

حقائق ووثائق، من إصدارات دار  –محمد عثمان علي خیر: عروبة إرتریا  -٣

  الجیل دمشق .

مقال  - د. الطیب زین العابدین: األوضاع التعلیمیة لألقلیات المسلمة في إفریقیا -٤

من إصدارات  -م٢٠٠١دیسمبر  - )٢٦العدد ( -منشور بمجلة دراسات إفریقیة

  الخرطوم . –جامعة إفریقیا العالمیة 

د. خدیم محمد سعید أمباكي : التعلیم اإلسالمي، الواقع والمأمول في السنغال:  -٥

من إصدارات  -م٢٠٠٠دیسمبر  -)٢٤العدد ( -مقال منشور بمجلة دراسات إفریقیة

  الخرطوم. –جامعة إفریقیا العالمیة 

  المكتبات العامة:

یر الكتاب لالطالع ونقصد بالمكتبات العامة المؤسسات التي تضطلع بتوف

واالستالف وتنظیم النشاط الثقافي العام وتوفیر معیناته من قاعات وتقنیات عرض 

وتوثیق ... الخ. وهذه مؤسسات باإلمكان أن تتوافر لها أسواق في أوساط المثقفین 

  والمنشغلین باآلداب والفنون .

  مجال اإلعالم والنشر  - ب

االت النامیة في إفریقیا، وقد ظلت مجال اإلعالم والصحافة والنشر من المج

إفریقیا مستهلكة لإلنتاج األوربي في هذا المجال، دون أن تكون لها مساهمات في 

الماضي، وقد عمل اإلعالم الغربي على توجیه الرأي العام الوجهة التي یرید، بل 

أعطى انطباعًا سالبًا عن إفریقیا بكثافة ما ضخه من معلومات كّرست النظرة إلى 

فریقیا باعتبارها قارة األزمات واألمراض والمجاعات، وهذا الضخ الكثیف شّكل نفسیة إ

األفارقة للتعامل مع هذا الواقع، باعتباره ال فكاك منه،  والهدف الذي ینبغي أن ندخل 

به عالم االستثمار في مجال اإلعالم، هو المساعدة على تصحیح النظرة إلى إفریقیا، 

یها اتجاهًا إیجابیًا یعلي قیم اإلنتاج وینشر ثقافة السالم. وتوجیه الرأي العام ف

  ومجاالت اإلعالم المناسبة لالستثمار هي :

  اإلذاعة والتلفزیون:

تشّكل اإلذاعة واحدة من أهم وسائل االتصال في إفریقیا، ویعطي اإلفریقي جزءًا 

معه في مواقع  مقدرًا من وقته لالستماع للرادیو، وقد نجد الفرد یحمل جهاز الرادیو
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العمل المختلفة، ویتابع تطورات األوضاع. ومعظم األخبار والتنویهات الخاصة تكون 

اإلذاعة هي مصدرها، فأخبار الوفیات والوظائف والمفقودات واإلعالنات الخاصة 

غالبًا ما تكون عن طریق اإلذاعة. وهناك بعض المحطات اإلذاعیة في بعض الدول 

. وكذلك بالنسبة )٣٦(من عائد اإلعالنات الفردیة والخاصةاإلفریقیة تمول نشاطها 

للتلفزیون. وبالمقارنة بین اإلذاعة والتلفزیون فإن تكلفة تشغیل اإلذاعة تعتبر منخفضة 

قیاسًا بتكلفة تأسیس وتسییر التلفزیون، وغالبًا ما ُیرَبط بین البث اإلذاعي والتلفزیوني 

ركة، ویمكن أن یستفید كل مجال من في مشروع متكامل بإدارة وقوى عاملة مشت

  وفورات النطاق التي یوفرها المجال اآلخر.

وقد تم مؤخرًا تأسیس عدد من اإلذاعات ومحطات التلفزیون، وبعضها 

متخصص في نشر القرآن الكریم، نجد ذلك في سیرالیون وتشاد ومالي وغیرها، وتتیح 

ل محطات إذاعیة على نظم معظم الدول اإلفریقیة اآلن إمكانیة التصریح بعم

) لخدمة المجتمعات المحلیة، أو لربط هذه المجتمعات بمحطات FMمحطات الـ (

  دولیة.

  الصحف ووكاالت األنباء :

یتفق خبراء اإلعالم واالتصال على حقیقة أن وكاالت األنباء العالمیة الكبرى 

ة األخبار تحدث تأثیرًا على مفهوم األخبار في دول العالم الثالث في مجاالت قیم

. وفي قارة تضعف فیها وسائل اإلعالم المحلیة من )٣٧(وغائبتها والشكل واألسلوب

وكاالت أنباء وصحف یجعل القارة نهبًا للتأثیر اإلعالمي األجنبي. تعاني وكالة 

مشاكل جمة تقعد بها دون أداء  -أكبر الوكاالت في إفریقیا-األنباء اإلفریقیة (بانا) 

  رسالتها.

فإن الصحف المحلیة منها إما تحت تأثیر المستثمرین األجانب،  أما الصحف،

مثل صحف كینیا الكبرى (اإلستاندر ، النیشن) أو تسیر بقدرات محلیة تقـلل من 

  جودتها وحسن تغطیها ومن أعداد توزیعها.

                                                 
 تجربة إذاعة النصر المستقلة في إنجمینا والتي تذیع لألفراد إعالناتهم الخاصة مقابل رسوم معلومة. ٣٦

جامعة  -م ١٩٩٨ینایر  - ١٨العدد  - مجلة دراسات إفریقیةمرتضى الغالي: من قضایا اإلعالم اإلفریقي:  ٣٧

 . ١٠٧ص  - إفریقیا العالمیة 
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ولو أن إفریقیا حظیت بمؤسسات صحفیة محترمة في إخراجها ومادتها وتوزیعها 

  بالغًا. فإنها ستؤّثر تأثیراً 

جربت تشجیع بعض الصحف في بعض البلدان بتقدیم دعم متواضع، وكانت 

تصدر باللغة العربیة، ساعد انتشار هذه الصحف المحدودة من تقویة انتشار اللغة 

–العربیة وتزاید المهتمین بأمرها، فنجد في بلد مثل السنغال صحف مثل (المسلم) 

 –). ونجد في تشاد (إنجمینا الیوم) (األفكار –(الفجر)  –(دراسات إسالمیة) 

  (الوحدة) وغیرها. –(النصر) 

تؤدي دورًا مهمًا في نشر الثقافة العربیة رغم محدودیة إمكاناتها، لكنها تؤثر 

  إمكانیة االستثمار في هذا المجال . 

  الطباعة والنشر والتوزیع :

ل التي كانت كانت الثقافة العربیة في إفریقیا هي األساس، رغم بدائیة الوسائ

متاحة لنشرها. وعندما دخل االستعمار أدخل معه وسائل الطباعة الحدیثة والنشر 

ونشط في مجال التوزیع، فانحسرت الثقافة العربیة، وضیق علیها بسبب عدم قدرتها 

على المواكبة في االنتشار بوسائل النشر الحدیثة، ومع ذلك فقد ظهرت بعض 

م ١٩٥١أسس الحاج عثمان توري مطبعة سنة  االجتهادات في هذا المجال، فقد

لنشر الثقافة العربیة واإلسالمیة في السنغال. كما نشط بعض تجار هرر في تأسیس 

مطابع متواضعة لنشر العلوم العربیة اإلسالمیة في إثیوبیا. وقام بعض المهاجرین 

یة العرب بالمساعدة في هذا المجال، حیث أسس السید یوسف هالل اللبناني الجنس

. وقد دعمت جامعة الملك فیصل )٣٨(دار هالل للنشر و للطباعة في السنغال

بإنجمینا الثقافة العربیة بتأسیس مطبعة حدیثة تعمل على األساس التجاري، وبدأت 

م، وكان من أول إسهاماتها طباعة جزء (عّم) مع القاعدة البغدادیة ٢٠٠٣عملها عام 

باعة والنشر وتوزیع الكتاب العربي من في تعلیم الخط العربي. ویعتبر سوق الط

األسواق الواعدة في إفریقیا، وسیكون لها أثر فّعال في دعم نشر اللغة العربیة والثقافة 

  اإلسالمیة، مع ما یمكن أن تدره من عوائد مجزیة للمستثمرین.

                                                 
الخرطوم  –د.مهدي ساتي صالح مؤسسات التعلیم اإلسالمي والعربي في السنغال، دار جامعة إفریقیا العالمیة ٣٨

 .٣٨م ، ص١٩٩٠
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إن وفرة المخطوطات العربیة في إفریقیا واحتواءها على مواد نادرة یمكن أن 

خاصة في مجال النشر والتحقیق، وسیجد المشتغلون بهذا المجال  تعطي أهمیة

عشرات اآلالف من المخطوطات المهمة، والتي تكشف خبایا في التاریخ اإلفریقي لم 

  یتعّرف علیها حتى اآلن.

  مجال المراكز المتخصصة  -ج

تعتبر مراكز تعلیم اللغات والترجمة والحرف، ومراكز البحوث والدراسات، من 

سات التي ال یمكن أن یستغني عنها مجتمع من المجتمعات، والحاجة لمثل المؤس

هذه المراكز المتخصصة في إفریقیا كبیرة، ونحن نشیر هنا إلى بعض هذه المراكز 

  فیما یلي:

  مراكز تعلیم اللغة العربیة والترجمة:

لم تعد الطرق التقلیدیة في تعلیم اللغات تناسب ظروف العصر، فقد استحدثت 

جدیدة وسریعة في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها، وتعتبر تجربة معهد  طرق

الخرطوم الدولي للغة العربیة التابع لجامعة الدول العربیة، ومعهد اللغة العربیة التابع 

لجامعة إفریقیا العالمیة، وتجربة المنظمة اإلسالمیة للتربیة والثقافة والعلوم (إیسیسكو) 

ئدة في مجال تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها، وتضیق معاهد من التجارب الرا

هذه المؤسسات بالراغبین في تعلُّم هذه اللغة، وقد قامت تجارب خاصة لتعلیم اللغة 

العربیة یتبناها شباب درسوا في هذه المعاهد لصالح مجتمعاتهم، فقد أسس أحد 

ة العربیة بأدیس أبابا في إثیوبیا، خریجي جامعة إفریقیا العالمیة معهدًا لتعلیم اللغ

استخدم فیه نفس طرق وتقنیات التعلیم المستخدمة في المعاهد المذكورة، واستطاع أن 

یستقطب مجموعة من المهتمین، بالذات من طبقة الدبلوماسیین والتجار وأصحاب 

األعمال ذات الصلة بالعالم العربي، ویقوم بالتدریس معه مجموعة من الخریجین 

ین درسوا بهذه المعاهد، ویقوم الدارسون بسداد رسوم معقولة مقابل تعلمهم في هذا الذ

  المعهد.

أما الترجمة فإن نقل المعارف وترجمة الوثائق من األعمال التي تلقى اهتمامًا 

متزایدًا، وتجربة معهد الترجمة اإلسالمي بالخرطوم والذي أسسته منظمة المؤتمر 

ا المجال. وتتعدد أنواع الترجمة من ترجمة وثائق اإلسالمي تدل على أهمیة هذ
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رسمیة، إلى ترجمة مؤلفات متخصصة أو أدبیة، إلى نظام الترجمة السنویة الفوریة 

في المؤتمرات وأجهزة اإلعالم. واالستثمار في هذا المجال قطعًا سیكون عائده 

  مضمونًا.

  مراكز التدریب المهني :

ي حاجتها لقوى عاملة مدربة. ومحدودیة إن ضرورات التنمیة في إفریقیا تعن

الدخل لدى األفارقة، وظروف المعیشة القاسیة تدفع باألسر لسحب أبنائها من 

المدارس لیساهموا معها في سد احتیاجاتها الیومیة، فلو توافرت مراكز لإلعداد 

المهني والتأهیل الحرفي لساعد كثیرًا في تطویر قدرات القوى العاملة وخفف عن 

ر وطأة الفقر. ورغم أنه قد یبدو أن هذا النوع من المراكز إنما یغشاه الفقراء األس

والمعوزون، وبالتالي ال حیلة لهم في سداد مصروفات هذا النوع من التدریب، إال أن 

أنواعًا من التدریب تتزاید الحاجة إلیها كالتدریب على أجهزة الحاسوب وصیانة 

النوع من التدریب یقبل علیه المقبلون، ویدركون  األجهزة اإللكترونیة وغیرها، وهذا

  ضرورة أن یدفعوا تكلفة دراستهم.

إن تجربة تقدیم خدمة التدریب المهني بالطریقة المجانیة التي ظلت تُقّدم بها، 

ربما كانت واحدة من األسباب التي جعلت الكثیرین یعزفون عن ارتیادها، أو أن 

المطلوبة. هذا فضال عن أسباب أخرى لم تساعد یتعامل معها مرتادوها بغیر الجدیة 

  على اإلفادة من هذا البرنامج.

نحن هنا ندعو للنظر إلى موضوع التدریب المهني نظرة جدیدة تلبي حاجات 

  المجتمعات اإلفریقیة وتغطي مصروفات المستثمر.

  مراكز البحوث والدراسات:

 اتخاذفي دعم مراكز تلعب مراكز البحوث والدراسات والمعلومات دورًا مهمًا 

القرار في الدول المختلفة في المجاالت كافة. وحظ إفریقیا من هذه المراكز مازال 

محدودًا وغیر فّعال. ونحن إذ ندعو القتحام هذا المجال نظن أن تطویر البحوث 

والدراسات في مجال السیاسة واالقتصاد واالجتماع، ومجاالت العلوم التطبیقیة 

بالصحة والزراعة والتعدین، وغیرها ستكون مشروعات ذات أثر  المختلفة المتعلقة

 كبیر في تنمیة إفریقیا ومستقبل أجیالها.
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  خاتمة:

إن الدعوة لالستثمار في هذه المجاالت ینبغي أن ینظر إلیها في إطار المقدمات 

على دراسات  -حال تنفیذها–التي أشرنا إلیها في صدر هذه الدراسة، على أن تقوم 

صیلیة. وٕان كانت حكومات الدول العربیة ومنظمات النفع العام المدنیة قد جدوى تف

أسهمت خالل الحقب الماضیة، فإن دعوتنا لدخول عنصر االستثمار ورأس المال 

الخاص ال یعني خروج المساهمات الرسمیة والشعبیة الطوعیة، ولكن یمكن أن ندعو 

لرسمیة والطوعیة بكل األعمال مثل هنا إلى توزیع األدوار، فبدل أن تقوم المؤسسات ا

إنشاء المدرسة والجامعة وداخلیات الطالب والمكتبات العامة ومطابع الكتب، وتشرف 

على تأسیس كل ذلك وتمویله وٕادارته، یمكن أن یقوم رأس المال الخاص بإنشاء هذه 

المؤسسات، على أن تقوم المؤسسات الرسمیة والطوعیة بشراء الخدمات التي یقدمها 

رأس المال الخاص، شریطة أن تقدم بأفضل الطرق، وأن تكون متاحة لمشترین 

آخرین من المجتمع، بهذا یمكن أن نضمن دخول رأس المال وهو مطمئن لوجود 

مشتریین، ونضمن خدمة ممتازة، ونضمن إدارة تقوم على أساس الربحیة والمنافسة 

تقلیل الدعم المجاني، واالنتقال الحرة. علیه یمكن أن ینمو سوقًا مستقبًال یساعد على 

  بهذا الدعم من المجتمعات المكتفیة إلى المجتمعات المحتاجة.

أما أهم ما ینبغي أن تقوم علیه هذه المشروعات، وهو ما ینبغي أن تتضافر 

علیه الجهود وتنعقد علیه المواثیق، أن تقوم هذه المؤسسات والمشروعات لرعایة 

بیة واإلسالمیة في إفریقیا، في إطار رؤیة كلیة الرسالة األساسیة لألمة العر 

إستراتیجیة، وخیر من یعد لهذه الرؤیة الكلیة هو مؤسسة محترمة مثل اتحاد 

الجامعات اإلسالمیة، ویمكنها أن تنتدب لذلك فریق عمل من كفاءات في مختلف 

  والتجارب. تالتخصصا
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