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 اللغة األمهرية ومكانتها
 في إثيوبيا في ظل السياسات اللغوية 

 ()عمر عبد الفتاح. د                                                              

 مقدمة. 0

حأععتلتد ععملابععاللغة عع  لل؛تتمتععاللغة ععملليم بأععمل كبمأععملك أععبتليمك فععملمتمأعع تل عع ل  أي أعع 
ع عععبل عععفيل لعمأعععمتليقعععملف غععع لليم بأعععملبعععكتلليبمأعععمليلكت  ععع لبعععكتللغمك فعععملل.لإل أي أعععم

لغ عمل  فأعملغاعع  ل  إلضع  مل غعالل عتمملم  ل،تلمف  لعمملمتحم أ  لكة عملاام ممتي   بليل
 عأنللييغعاللLingua francaلغمشعتبكللغ عمللغت  مع   عت  بب ليكغكللمنللإل أي أأنك أبل

يقعععملعععع  لمعععنلبعععكتللغمك فعععمليمعم ععع لل عععتمملالليم بأعععمل ععع لك  عععملل. عععك نل  أي أععع عمعععيال
ل.لغمج ال للغب مأمليلغت ةأمأمليلإلعالمأمليلغ ا  أمل  ل  أي أ 

يتكت بلليم بأملبكتللغمك فعملي ععلمشع ملغ عيسلأت عال  غت ممأعمللغة يأعم؛لحأعتلتضعال
يتت عع أنل.لمحةأععمل ععمغل07-07تععبليملمعع ل ععأنلمععنللغة عع  للغمحةأععملأك أععب للللعععمم لميغععمل  أي أعع ل

يمجعع ال لل ععتمملم  ،للبععكتللغة عع  لمععنلحأععتلمك فت عع ليابمأت عع ليلفتشعع بب ليعععمملمتحععم أ  
لغتعععع لتتمتععععال مك فععععملب أ ععععمليتح ععععالجف أععععمل  ععععلللغة عععع  لليل  أي أعععع لاأضعععع كمعععع لتضععععال

ل.   تمملم  لب مم

ليقملش م ل  أي أ لع بلمبلح لت بأم  للغحمأتليلغم  صبلتع أع لععمملمعنللغ أ  ع  
مشععع ملغ عععيسل،لي ععع بم ل ععع لتشعععكأ ليلغ ا  أعععمللغة يأعععمللغتععع لا عععب لعةعععالتبكأ ت ععع للغة يأعععم

بععكتلا عع م لقععمليل.لتت عع أنل أععالمك فععمليل ععتمملم  للغة عع  للغمشععكةملغععكغكللغمشعع ملمتمأعع 
مك فعمللغيضعاللغة عيسللغحع غ ل ع ل  أي أع ،ليعع   ل ع لتشعكأ للغ أ    للغة يأمل عاللشعكل

ل.ل أنللغة   للإل أي أملغمتمأ ل غ لليم بأمليمفحت  ليض   للغح

ت مفلبعكتللغمبل عمل غعال غاع ضللغضعيضلعةعالمك فعملليم بأعمليل عتمملم ت  للغممتة عمل ع ل
  للغ أ    للغة يأمللغت لش مت  ل  أي أ لع عبلت بأم ع للغحعمأتليلغم  صعب،ليكغعكل ملأعمل
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الحععععتال لمعععن مفتصعععف لغاعععبن لغت  عععا عشعععب معععال  لغ صعععب لإلم بلععععيبس، معععبيب ل   تعععبت ل
 مبحةعععمللال عععتاال ليععععيمتللإلم بلععععيبلبأال أال ععع لغةحكعععال،ل(5395-5391)لإلأعععع غ ل

لغتعععععع لاتعععععع ل ف عععععع المفج ععععععتيلبععععععأاللم بأعععععع ال 5309،ل ععععععالمبحةععععععمل ععععععيبتل(5395-5309)
 ملأعمل عمتللغحكعال  غ للغكسلاع مل ف  المفج تيليت عيا، ييصيال   غا لغف  ا لغحشتبلك لال

لغمبل ععملاأضعع لغ أعع نلمك فععمليل ععتمملم  للغة ععملليم بأععمل عع لكمعع لت ععمفل. 5335ععع امععنل
 .  أي أ ل  للغيق للغبلبن

يت فعععع ل تم أععععملابععععمل   ليتا ععععأم  ،لماممععععملتتفعععع ي لميضععععي للغمبل ععععمليل يت ععععماللغمبل ععععمل
 ابعالمالمع  ليلفتش بب ل  ل  أي أ ،ل الت بللليم بأمليعيلم لتعيبباص ل ممتصبلعن

ةحعععمأتلععععنلغ  عععملكغعععكليتفتاععع ل لأمأععع تلمعععنلت عععمملغ عععيس،للغمشععع مللغة عععيسل ععع ل  أي أععع ليمععع
مال أ نلمك فملليم بأمليل تمملم ت  ل  ل  لتةعكللغ أ    للغة يأمللغمت  ق مل  ل  أي أ ل

لغ أ  عععع  ،ليمععععنل ععععالتفتاعععع للغمبل ععععملغت ععععبللغمك فععععملليم بأععععملييضعععع   للغحعععع غ ليابععععال
 .م لتيصة ل غأاالابمالصملت بللل تمملم ت  ل  ل  أي أ ،ليتمتتاللغمبل مل 

 وانتشارها في إثيوبيا تطورهاعوامل األمهرية و اللغة أصل . 2

،ليتكت ل  للغمبت مللغ  فأملا بتللغة   للغ  مأمة ب للغجفي  لمنلليم بأملغلغة مل تفتم 
.   ععمللغ ب أععمل  عت  ببعع ل عع ف لاك ععبللغة عع  للغ عع مأملمععنلحأععتللالفتشعع بليعععممللغمتحععم أن

ي ا ععععع  إلحصععععع ض  مةأععععينلمتحعععععمت ..50كة عععععملاالحعععععيلغ ل ليم بأععععم أ ةععععدلععععععمملمتحعععععم  يل
مةأعينلي عتم  ملاغعفل 15،ليب م لأصع لععمملمتحعم أ  ل ع للغيقع للغعبلبنلغفحعي(1)(5330)

يأصعع لععمملمتحععم  لليم بأعملكة ععمل  فأعمل عع ل. (2)متحعمت ي ا عع  غع  ل لغتاععمأبل  لغحمأ عم
 .لغة    لإل أي أم لفتش ب ل ،لمم لأج ة  لاك ب(3)  أي أ لفحيلمم ملمالأأنلمتحمت

  مال  عع ليم بأععملي ععبتللغة عع  للغ عع مأم،ل اللانلبفعع كلغة ععملحععي للفتمعع ضليبغععاللالت عع  ل
 ت عععمليبأ عععمللغة عععمللغج  أعععمليم بأعععمل ؛لحأعععتلأعععبضللغععع  للان عععأنللغ ععع ح أنلحعععي لاصعععة  

Gee'z  ي عع لبععكلللغ ععأ  ،لأععبضلايغفععميبف. يلمتععملم ل غ عع Ullendorf عع لتمانلليم بأععمل 
يافعال.   مللغابنللغ  منللغمأالمسحمتل،ليانلبكلللغتعيبلقمللغتعيبللغجفي  لغة مللغج  أم

ف  أمللغابنللغ  غتلعشبللغمأالمسلك ف للغج  أملقعمللفعم ب لكة عملحعمأتليلقتصعبل حةي ل
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ل ععتمملم  لعةععالليمععيبللغمأفأععمليلغكف ععأم،ليحةعع لليم بأععملمحة عع لييب عع لمك فت عع لكة ععمل
كمع لأععبضلايغفعميبفلكععكغكلانللغت أعبللغعكسلعععبالعةعالليم بأععمل. ت  مع لع عبلافحعع ضل  أي أع 

يفععتعلعععنل ،Agaw(4)ة ععملليجعع ي ة عع  للغكيشععأمليم صععمل  غلغك أععبلحععمتلفتأجععملتك ببعع ل
 تبكأ  ععع للغفحعععيسأت عععال أفمععع ل ، ععع مأمل شعععك ليلضععع  كغعععكللغتعععك بلغ عععملم بملت ععع ليقيلععععمب 

 .(5)ك أب  شك  مكيشأ  غ م  للغ
 Hetzronيقععملعععم ل  ععللاصععح بلبععكلللغععباسللغعععبمللغ عع   ؛لحأععتلأععبضلبأتعع بينل

 عةأةملغ عمل ع مأمل  أي أعملم تبضعمل ب انلليم بأملغأ  ل ةأةمللغة مللغج  أملم  شبتل  ل
Ethiosemitic proto-language(6)   اس ان ليم بأم يلغج  أم تبج  ن يص    م ، 

 .يلحملم تبل
انلاصع للغة عملليم بأعملاللأبجعال Benderيعةاللغ كسلمنللغباسللغ    ،لأبضل فمب

.  غععععالغ ععععمل عععع مأمل  أي أععععمل  أف عععع ،لتعععععيب لعفععععالليم بأععععملفتأجععععملتععععك أبل لغ يأععععملم أفععععم
يأ تبللانلليم بأعمل عما لت  عبليتتكعينل ع ل ملأعملليمعبلع عبلل عتمملم  لكة عملبجعأنل

Pidgin(7)  لمفعكللغاععبنللغبل ععاللغمععأالمس؛لحأعتلل ععتمممت  لمجميععع  لعبقأععملكل لمة أعع 
غ يأملمتفيعملمنللغ  مأأنليلغكيشأأنليلييمأتأأنلغةتيلص ل أم ل أف ال ع لمفعاعملحعيلل

  لعب ععععع ل أمععععع ل  عععععمل   عععععالمفعاعععععملام عععععبلشعععععم غ ل  أي أععععع ،ليلغتععععع Bashiloف عععععبل شعععععأةيل
Amhara . ب  ل  يم بأملقملتشكة ل  عت  بب لغ ملم تاةمليان بكت لغة م لغ جأن لغت  عد

أالمس،ليشعع مللغاععبنللغبل ععالعشععبللغمععأالمسل ملأععملتي أا عع لمععالمفتصععفللغاععبنللغت  ععاللغمعع
يي ا   غ كل لغباس،  إن ليم بأم قعم ل عتممم   ع   ملأعم ليمعب كة عم غةتيلصع  . (8)يتميأف  

ي عع لمبحةععملالحاععملتحععمتل.  ععأنللغجفععيمللغمتحععم أنل  غكيشععأمليلغضعع  عللغفعع عاأنل  غ عع مأم
يمنل ال ماللغ الحينللغماأمينل ع لف عسل. غ ملااا ف ضللغجفيملبكتللغة مللغ جأنل  عت  بب ل

،لحأعتلتحيغع لليم بأعملمعنلغ عمليلغتحعمتل  ع  لغمفعاملاأض ل  لل عتمملاللغة عملليم بأعم
،ليص ب لغ ملاصعةأملغ عك نلمفعاعمللغمبت  ع  للغي ععال ع لCreoleبجأنلغة ملكبأي ل

لغ  ح أنلأمأةينلغةعباسلنلم لك أب  يبغاليج بملكالللغعبحأنليمفعاأت م ،ل اللانل. (9)  أي أ 
ليي للغعععكسلأعععبضلانلليم بأعععملتععععيب لععععنلغ عععمل ععع مأمل  أي أعععملم تبضعععملفتأجعععملتك ببععع ل

 .  غة   للغمحةأمللغمحأعمل   ،ليغالتفشكلكة ملبجأن
1111



عمر عبد �لفتاح

12

4 
 

((ل5)لف ععبلمبأعععمل)لغععكسلأمتععمل عع للغشععم  للغ ب عع ليي عععل  أي أعع لليأم عع ل قةععأالام ععبل
(لجيفعععملب)ضعععالبعععكلللإلقةعععأالما ع ععع  ل أجمأعععملبلغمعععيعنلليصعععة لغمتحعععم  لليم بأعععم،ليأ

لبععكلللإلقةععأالشععم ال لحععميملليم بأععملمعع ب للفتشععب ليقععمل.ل(10) اليمعع ف چععيغععببليلغةععيليجيم
يتفتشعبلليم بأعمل ع لل.لل ع ل  أي أع لفتشع ب للغمحةأعملمعنلاك عبللغة ع  لاص ح ل لحتاليجفي  ل

لغيق للغبلبنلم ب لميعف  لليصة ل ع لم  عاللغمبلكع للغحضعبأمليلغمعمنللغك عبضلكممأفعمل
يتمتةكلليم بأمل.ليغأبب لكة ملايغالDire Dawaللامأسلا    ليممأفملشيلليممأفملمأبمليل

لييلغةععيليمعع ف ،ل  إلضعع  مل غععالغ جععم الچععيجيمممععسلتفيععع  لغ جأععملتضععالغ جععملجيفععملبل
يتجععمبللإلشعع بتل غععالانلل.(11)لغة جععمللغاأ  ععأملغيم بأععمت ت ععبللغتعع لامأععسلا   عع لممللغ  صعع

ل.لالمتال   للغة يأمل أنلبكتللغتفيع  للغة جأملتم أ ل لع أ مليغأ  لك أبت

 
 الموطن األصلي للغة األمهرية في إثيوبيا( 0)خريطة 

  ل  أي أ لق أ لف  أمليقمل ما للغة ملليم بأمل  للغ  يبل يضيمل  للغمش مللغة يسل
معنللامالكللغعكسلأفتمع لغجم ععملليم عبللعفمم لتمكنلأكيفيللغابنللغ  غتلعشبللغمأالمس،
يمفععكلكغععكل.ل(12)ا5107ععع اللغح كمععمل عع لللي ععبتللغ ععةأم فأمتععيغ لعععببللغعع المليتك ععأسل

لغحععأنل ععما لليم بأععملت  ععبل جععيلبللغج  أععمليتف   عع  لعةععالصععملبتللغمشعع مللغة ععيسل عع ل
أععع ،لي  عععملانلك فععع للغج  أعععمل م   عععمللغة عععمللغب عععمأمللغم عععتممممل ععع للغععع العللغمةكععع ،ل  أي 
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يي أةملتميأنلليعم  لليم أمليلغكت    للغمأفأم،ليلغة مللغم تممممل  للغتيلص ليلغت  م ل
تبلجعاليلالفح ع بلغح ع بل أنلممتةفللغجم ع  للغ بقأملع بلابج ضل  أي أ ،لامك ل ع للغ

 .ليم بأم

ليم بأم    لغ ملأم كة م غةتيلص     لغ الع لغمةكع  لإل أعي   ي دعمأ  يقملل تممم ل
،ل ع لحعأنللقتصعبلل عت م  للغج  أعم،لغ عملልሳነ ንጉስ ləsɑna nəgus" غ مللغمةعك"   ال

غ عععمل"حكععع الممةكعععملاك عععياللغ ععع  اأن،لعةعععاللغكت  عععملليم أعععمليلغمأفأعععمليادعةععع لعةأ ععع لت عععمأمل
ي مععبيبللغيقع ل ععمالل عتمملالليم بأععملكة ععمل. ልሳነ ጽሑፍ ləsɑna s᾽əhuf(13)" ليمب

لغجأبللإل أي  ،ليتبلجالل تمملالي علحمأتلأ ململيأفتشبل أنلعمياللإل أي أنليم صمل
لغج  أععععملغأفحصععععبل عععع للغكت  عععع  لليم أععععمليلال ععععتمملم  للغمأفأععععمل  عت  ببعععع لغ ععععمللغمبل ععععال

 . (14)يلغعايسللغمأفأمل  للغكفأ ملليب يكك أمللإل أي أم

ي ع للغاععبنللغبل عالعشععبللغمعأالمسلمععع لليم بأعملمعععيتلامعبضلعةععالح ع بللغج  أععمل
يحبمت ععع  مجعععمم ل معععن  حعععمض ابعععا ي     ععع ؛ حأعععت ل عععتممم  ليم بأعععم  ععع  كت  عععم   عععل 

يقععم عد ععب عةعع  بععكت لغمععميف  ، . لغي عع   للغمةكأععمللغتعع لت ععيملغةاععبنللغبل ععالعشععبللغمععأالمس
ت عع لغمععمملمةععيكليا عع عبتللغتعع  كد " ف شععأمللغمةكأععملي"يبعع لع عع بتلعععنلعععمملمععنللغمععمل  لايل

مم لأؤشبلغ ملأملل تمملالليم بأملكة ملغعيمبل .(15)  أي أ ليتمجأمللفتص بلت الي تيح ت ا
  .يلغ ا  م      أي أ ، ليمب لغكس ك ن حكب ل عةا لغج  أم غ تبل  عيأةم

تشعع بل عع لافحعع ضليمفععكلتةععكللغ تععبتليع ععبلعععمتلقععبينلامععك لليم بأععمل عع للغتي ععاليلالف
يقععمل.   أي أعع ، حتععا صعع ب  لغة ععم ليبععا يغ ععم لغت  معع  لغمشععتبك ليك ععب لفتشعع ب ل  عع    أي أعع 

  .  بال  لكغكلعيلم لك أبتلمف  للغ يلم للغ أ  أمليلغ  كبأمليلغ يلم للغمأفأمليلغ ا  أم

ام للغ ععبيفللغ أ  ععأمللغتعع ل عع م ل  أي أعع لمفععكلف  أععمللغاععبنللغ  غععتلعشععبللغمععأالمسل
لغععكسلشعع ملتيحععمل  أي أعع ،لقأعع الصععبلع  ل ،يحتععالمفتصععفللغاععبنللغت  ععالعشععبللغمععأالمس

يحععبيبلملمةأععمليم بجأععملل ععتممم ل أ عع للغاععيتللغ  ععكبأمليتحبكعع ل أ عع للغجأععيبليلغاععيل ل
 املفشبلمال لتةكللغ تبتلك أبلمعنللغصعبلع  ل. لغ  كبأمل  لك  ملاق غأاليمف ع ل  أي أ 

حةأععأنلغ ععبللف ععيكباليتي عع ملحععميمبا،لكمعع للفععمغ  للغحععبيبل ععأنلليمععبلضللإل أععي أأنللغم
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لغع حفمل أنللغ ةعمللغمبك أملغةميغملتح لقأع متللي ع عبتلضعمللغمع بجأنلعةعاللغميغعملمعنل
لغحكعع اليليمععبلضللغمحةأععأنللغععع م أنل عع للغ ععبيتلايللغف ععيكلايللغحكععا،لكععكغكلشعع م ل  أي أعع ل

 بلعععععيبللإل أععععي  لي عمعععع ضللإلمعععع بل لمععععال لتةععععكللغ تععععبتلصععععبلع  لمأفأععععملمبأععععبتل ععععأنللإلم
 . (16)لإل المأمل  لشب ل  أي أ ،ليل تمب لبكتللغصبلع  لغ فيل لعمأمت

يمعع  أ مفعع  بفعع  افععا  عع   عع  بععكت لغ ععبيف لغ أ  ععأم شعع م  ليم بأععم تي عع    يلفتشعع ب ل 
 اعععملام للغحعععبيبليلغحمعععال للغ  عععكبأمللغ مأعععمت،ليلغح جعععملغتكعععيأنللغجأعععيبلي فععع ضل. ك أعععب ل

لغ  ععععكبأمل غععععاللال ععععت  فمل جفععععيملمعععنلممتةععععفللغايمأعععع  للإل أي أععععملكيسللغمة أعععع  للغ عععب ل
يف ععب ل ين غ غ أععم لغاعع مت يلغضعع  ع  عع  لغجععأب لإل أععي   لإلم بلعععيبس، . لغة يأععمللغمت  أفععم

يككغكلعمملك أبلمنللغجفيملك فيللمنلمتحم  لليم بأم،ل إف ال  بميلل  لفشبلليم بأمل
يكعكغكل. مجفمأنلمنللغايمأ  لليمعبضللغفع عاأنل ة ع  لممتة عممنلمال لت  مالت الماللغ

لفتشععععب لليم بأععععمل ععععأنللغ ععععك نللغمحةأععععأنللغععععكأنلمععععب لبععععكتللغحمععععال للغ  ععععكبأملع ععععبل
ابلضعععأ ا، يك أعععب ل مععع  ل عععتاب  يحعععع  بح غ ععع   أعععف ا غ تعععبل  عيأةعععم، لبتععع م  أ ععع  لغجفعععيم 

جب ل  لغببليشب ليجفعيبل ا يلق اليت  مةيللم  المال ل تبل للغحبيبللغعيأةمللغت 
 .  أي أ 

كمعع لتجععمبللإلشعع بتل غععالافععالحتععال عع للييقعع  للغتعع ل عع مل أ عع للال ععتابلبلب ععي ل  أي أعع ل
. يتيق  للغحبيب،لا  م للغ يلم للغ  كبأمل شك لم ل  لت  أ لمك فملليم بأمليمعم  

ععععيبل  ةععال عع أ للغم عع  ،لشعع مللغاععبنللغمععع مسلعشععبللغمععأالمسليمععال ل تععبتلحكععاللإلم بل
لمتععععململليم بأععععملفحعععععيللغجفععععيبلعععععنلعبأعععع للغاعععععيل ل( ا5940-5990)عمععععمللصعععع أينل

جفععيمللغمةععكللغععكأنلكعع فيلل،للغمكيفععملمععنلčawɑلغ  ععكبأمللغتعع لعب عع ل   ععالقععيل للغفعع الضل
حعميمللإلم بلعيبأعمللمتعململ لعةعالغأن عن جما لغضبل ب  ع  لغمفع ع  لغمحتةعم حعمأ    يلم 

يقعملحمع لبعؤالضللغجفعيملمعنلمتحعم  لليم بأعملغ عت الم  عاليفشعبيب لمعال ل. (17)لإل أي أم
 . حمالت اليتفاالت اليع بلت  مالت الماللغجم ع  للغة يأملغأبللغف عامل  يم بأم

ككغكلك نلغة يلم للغمأفأمليغبج  للغمأنلميبلك أبل ع لت  أع لمك فعملليم بأعمليمعم ع ل
لغ ةأم فأملعةالأملأكيفيلامالكلليم بسلليص لمفكل  يبب ،لحأتللبت ع لفشكتللي بتل
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  غكفأ ععععمللإل أي أععععملليب يكك ععععأمليكغععععكلع ععععبلليتشععععأج لتكععععاللبأمعععع في ،لحأععععتلمعمعععع ل
يبغععالانل. (18)لغكفأ عمللغمةعكللغجمأععملي  بكتعال عع لما  ع لم لأعع ليصعالحأ  ليل عع ملغةكفأ عم

 ععع ليجعععاللفتشععع بل لغكفأ عععمللإل أي أعععمل ةععع لت عععتمماللغج  أعععملغ عععملغ ععع ،ل اللاف ععع لغعععالتاعععف
ليم بأععمليل ععتمممت  ل عع لفشععبلاعم غ عع للغمأفأععمل عع ل تععبتلت غأععم،لكمعع لق معع ل تمبأ عع  ل عع ل

 .  ل  للغت ةأاللغمأف للغتاةأمس (19)لغكف  سليليمأبت

يمعععنلف حأعععملامعععبض،ل عععب للغعععميبلليك عععبلغبجععع  للغعععمأنلمعععنلا فععع ضللغكفأ عععملليب يكك عععأمل
غإلب ع غأ  للغ ب أعمل ع لفشعبلليم بأعملمعال ل تعبتللإل أي أمليككغكلمعنللغم شعبأنللغتع   أنل

لغصعععبل لغفشعععبللغمعععكلببللغم عععأحأمللغ ب أعععملعةعععالح ععع بللغمعععكببللإلب يكك ععع لغةكفأ عععمل
م  عععملقيأعععملفتأجعععملج عععيملف غععع لليم بأعععمللغمعععأالمسللغاعععبنللغ ععع مسلعشعععبل   ععع . لإل أي أعععم

عفععمم ليكغععكل يكيك ععأم؛للإلب عع غأ  للغم ععأحأمللغ ب أععمللغك  يغأكأععمليلغكفأ ععمللإل أي أععملليبل
بل عع لعععمملمععنلبجععع  للغععمأنللغ بت عع غأأنللغك  يغأععكللغاعععيل للغ بت  غأععمللغتعع لقععمم لإل أي أععع ل

حمعععمل عععنلالإلمععع ال غم ععع عمتللإلم بلععععيبللإل أعععي  ل ععع لحب عععالضعععملم عععةم للغح شعععمل اأععع مت
أنلبجع  للغعمي  ملانلتاللغفصبلغإلم بلعيبللإل أعي  ل م ع عمتللغ بت ع غأأن،لعمع ل.   بلبأا

يل تممميلل ع ل.  للغح شملليب يككسأفشبللغمكببللغك  يغأك ل أنلم أحعةاللغك  يغأكل
غفشعععبللغمعععكببلب ععع   لمكب أعععملجمغأعععملكت  ععع  مأفأعععم ي   يم بأعععمل؛ل عععكغ يللكغعععكللغة عععملليم بأعععم

غةعم   لععنلمعكب  اليلغعبملعةععأ الليب عيككسللإل أعي أأنلبجع  للغعمأنلممع لم عال  ،لغكع  يغأك
،لممعع لا ععبضللغة ععمل(20)اأضعع   غة ععملليم بأععمغ ععال مضعع متليمؤغ عع  لمأفأععمل اعمعع  ع ععبلفشععبل

 . شك لك أبيي اللفتش بب لليم بأمل

 لإلب ععع غأ  يلغ ععع  العشعععبللغمأالمأعععأن،لل عععتمب للغ ععع مسلعشعععبل أنلغاعععبفعةعععالمعععملبليل
 ع لصعبلع  لمؤأعمأنلغعالك عبلفشعبلمعكب   ليل  لل تمملالليم بأمل  لمح يغت ع لغ لغ ب أم
مأفأععملعمأععمتل قعع اللغم شععبينل ع  عععمليفشععبلاعمعع  يل. لغكفأ ععمللإل أي أععملليب يكك ععأمضععمل

، كمععع  فدشعععب   ععع للغ  عععيبلغتبجمععع  لليم بأعععملغةكتععع بللغماعععمسلي عععما ل،ل  غة عععملليم بأعععم
 مف ضعععلغمعععأالمسللغاعععبنللغت  عععالعشعععبلشععع مليل.   عععلللغكتعععبللغشععع  أمللغبيل أعععمل  يم بأعععم

ايل بيت ععت ف للغ لغ ععب أأنل ععيلضلمععنك أبلمععنللغم شععبأنل تععيغة ععملليم بأععمليمبلليم ععبسلغعع
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يقععملا عع م لج عيملبجعع  للغععمأنل شعك ليلضعع ل عع لتاعمأالليم بأععملغممتةععفل. (21)ك  يغأعكلغ
قع عععع  ليشعععبل  للغشععع بللإل أعععي  لع عععبلاعمععع غ اليج عععيمباللغمأفأعععمليلغت ةأمأعععمللغتععع لتعععال

 . للغمشتبكل  للغ المتامأم  لع بللغة ملليم بأم،لمم لمعالمنلميبب لكة ملغةت  م

يمنلف حأملامبض،لامضلت ف للغحك اللإل أي أنلغة ملليم بأملمفكل  يبب ليحتالايلمبل
يغ عمللغ ا  عمليليمبليلغت ةعأاللغيحأعمتل( ايللغب عمأم)لغابنللغ شبأنل  عت  بب للغة عمللغايمأعمل

يكغعكل.   ل  أي أ ،لغتعيبلليم بأمليلفتش بب ل مبجملغالتتحا لغ أبب لمنللغة   للإل أي أم
يبعيل ،ي أن  علللغحكع اللإل أعصعمبب لالغتع للغة يأعمل أ    للغ  لللغاببل ليل منلمال 

 .منلبكتللغمبل م (9)ا الت صأ ل  للغم أملمنللغ م ل أتالتف يغال

 في إثيوبيامشهد اللغوي ال. 3

حأعععتلتضعععالقيمأععع  ليجم عععع  ل  فأعععمللغ بقععع لفعععيع التك   عععمل عععك ف  لي   عععال  أي أععع لتت
-07أتي عينلعةال .(22)مةأينلف مم 99.391عممل ك ف  لحيلغ ل جم غ لأ ةدلعمأمت،ليل

معععنل% 10معععنللييبيمعععي،لي% 34.5 :لغت غأعععملغتابأ أعععملجم ععععم عبقأعععم ي ا ععع  غةف عععب  07
% 2.5،ليمععنللغ ععأملم % 9لغتأجععبأفأأن،ليمععنل% 6ي مععنللغصععيم غ ، %6.2ي ،ليم ععبل

معنل% 1.5منللغ  عب،لي% 1.7ي،لبمأ منل% 1.7ييالأ ت ،لمنللغ% 2.3ي،لمنللغجيبل 
يلغايمأعع  للإل أي أععمل بقأعع  لعةععال اأععمللغ% 12.6تتععي  للغف عع مللغمت اأععمليقععمبب ليل ،جعع مي

 .(23)مبضلي

 أعم  غت مميقمللف ك  لبكتللغت ممأمللغ بقأملعةاللغمش مللغة يسل  ل  أي أ للغكسلأت ال
يكغععععكل. (24)محةأععععم غ ععععم 07-07معععع ل ععععأنلعععععممللغة عععع  للغمحةأععععملحأععععتلأتععععبليمل م؛لغة يأعععع

 ،لغة   لليجف أمللغت لتح ال   تمملم  لمتفيعمليتتمتال مك فملمتمأ تغ  لل  إلض  مل
 .غخ ...مأمتلك غت ةأاليلإلعالاليلالتص ال ليلغتج بتليلغت لت تممال  لمج ال لع

لغمش مللغة يسلع بلتف ي للغة   ل لابالمالم لبك متص بل لغمبل مل بللي أم لأة لت
امععع كنللفتشععع بب ليععععمملمتحعععم أ  ،ل غعععالج فعععبلتصعععفأ   ليلمعععال أععع نل ،لغمحةأعععمل ععع ل  أي أععع 

 .  أي أ لغة   لليجف أمليل تمملم ت  ل  لابالتيضأ ليضال
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 المحلية في إثيوبيالغات ال .0.3

تتععي  لغ غ أععمللغة عع  للغمحةأععمللإل أي أععملعةععال ععالتلا ععبلغ يأععملتفتمعع لغ صععأةمللغة عع  ل
ا بتللغة   للغ ع مأم،ليا عبتللغة ع  للغكيشعأم،ليا عبتللغة ع  للييمأتأعم،ل: لي بيآ أيأملب 

يتيضع لمبأععمل. (25)لغصعحبليأم  لحأنلتفتم ل اأعملبعكتللغة ع  لغ صعأةمللغة ع  للغفأةأعمل
ي أمعع لأةعع لفتفعع ي لبععكتللي ععبللغة يأععمل شعع ضل .تي أععالابععاللغة عع  للغمحةأععمل عع ل  أي أعع ( 1)

 .منللغتيضأ 

 
 توزيع اللغات المحلية الكبرى في إثيوبيا( 2)خريطة 

Source: Atlas of The African Languages in Africa (26)  

 إثيوبيافي  Semitic الساميةاللغات  1.1.3.
 أععملغجيبلجيل لغتأجبأفأععم،يل بعع لليم بأععم غ ععملمحةأععم 51تضععاللغة عع  للغ عع مأمللإل أي أععمل

لإلفععيب،ليل لغشعع ب ،يلم ععك ن،ليلغلغ ععيمي،ل)ابم عع ل ععمملمععنللغة عع  ليلغة جعع  لغيلغتعع لتفا ععال
عمملمتحم  ل جم غ ليأص ل. (27)لغج   يل يلغج  أم ليبجي  يل لغ ببأم،ليل(لغ لسيللغ أةع،ليل

مععنلعععممل% 91.1فحععيلاسل ،(28)متحععمت 22.511.505لغة عع  للغ عع مأمل عع ل  أي أعع ل غععال
 .(29)لغ ك ن
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شععم  ليي عععل  أي أعع لمفعع ع ل غة عع  للغ عع مأمل شععك لا   عع ل عع ليأتبكعع للغمتحععم ينل 
مفعاعملبعببل ع للغشعب ليلمأفعمل،ليكغعكل  إلضع  مل غعالملتأجبلسليام بللت   لمفعايتحمأم لل

 غععععالانلمفعاععععمللفتشعععع بللغة عععع  للUllendorffيأشععععأبلايغفععععميبفلل.بجععععيبل ل عععع للغجفععععيل
حتعالامأعسلل بتبأع لشعم ال لحعميملمعنل عمالج أعبتلغ يأعملتلغ  مأمل  ل  أي أ لتمتعملعةعالشعك ل

يكغععكل  إلضعع  مل غععالل.يبعع لمح عععملمععنلجمأععالجيلف  عع ل  حععبلغ ععيسلكيشعع ل، ا   عع لجفي  عع
ل.(30)  للغجفيب"لجيبل "  للغشب لي"لببب:ل"ج أبتأنلغ يأتأنل  مأتأنلص أبتأنلبم 

يت ملليم بأملاك بللغة ع  للغ ع مأمل ع ل  أي أع لمعنلحأعتلععممللغمتحعم أن،ليأ أعملععممل
يتةأ ععع للغة عععمللغتأجبأفأعععمل  ال عععملمالأعععأنليب عععالمةأعععينل.لمةأعععينلمتحعععمتل50متحعععم أ  لععععنل

اللغة مللغجيبلجأمل  مملمتحم أنلأاتببلمنلمةأعيف لمتحعمت،لامع للغة عمللغ ببأعملمتحمت،ل 
 أتحعععم   لفحعععيلعشعععبينلاغعععفلمتحعععمت،ليأ ةعععدلععععمملمتحعععم  لغ عععملليبجي ععع لعشعععبتلآالفل

غج   لقمللفابضت ليغالأ ملأدتحمتليمنللغجمأبل  غككبلانللغة تأنللغج  أمليل.ل(31)متحمت
ل.  م 

 إثيوبيافي  Cushiticكوشية الاللغات  2.1.3.

اسلمع لل؛(32)متحعمتل1193059094أتحعم   للغ عمل19تضاللغة   للغكيشأمل  ل  أي أع ل
  أي أع لغة ع  للغكيشعأمل ع لتفتشعبلليل.لمنل جم غ لعممل ك نل  أي أ %ل9093أم  لحيلغ ل

 عع لمفعع ع للييبيمععيل؛ليتحمأععم للي عععليجفععيبليشععب ل  أي أعع  شععك لا   عع ل عع لمفعع ع ل
ك غ ع بيليليجع ي،ليت عميللغمفعاعملل،لي  لللغمف ع لليمعبض لغ  بليلغ أملميليلغصيم غ ل

ليمأبتلعةعالشعك لجأ عأنلغ عيأأنلمت  ععمأنلليي لأاعال ع للغشعم  لي ععللغة ع  للغ ع مأمل
يلغ ععع ف ل ععع للغي عععع،ليكغعععكل  إلضععع  مل غعععال  عععلللغة ععع  للغكيشعععأمللغصععع بضللغتععع لتتعععي  ل

ل.(33)  لمنل  أي أ  كعململاق ليم صمل  للغا اللغجفي  للغ بل

لغمبت ععملتحتعع لحأععتلل ؛  أي أعع عع لابععاللغة عع  للغكيشععأمللOromoيت ععملغ ععمللييبيمععيل
حععم أ  لمتعععممليأ أععمللييغععال ععأنللغة عع  للغكيشععأمل عع ل  أي أعع لمععنلحأععتلعععممللغمتحععم أن،ل

ة ععمللغل عع يتةأ.لمعنلعععممل ععك نل  أي أع %ل31.5لمةأععينلمتحععمتليلغعكسلأم عع لف عع مل54ععنل
يف لأععمة فحععيللSidamaلغ ععأملم ل ععال،لمتحععمتل ععملمالأععأن  ععممل اللSomaliلملغصععيم غأ
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.  حععيلغ لمةأععينلمتحععمتلغكعع لمف معع  Hadiyyaَبععمأ   غ ععمليل،لAfarلغ  ععبلغ ععمليلمتحععمت،ل
 ع لغ ع  لكيشعأملامعبضلاللأاع لععمملمتحعم  ل ام ل اأمللغة   للغكيشأمل  ل  أي أ ل تضعا

 م نلغ   لأتبليملععمملككغكلفلمتحمت،ليلاسلمف  لعنلم ملاغفلياللأ أملعنل   م  ملاغ
متحعععم أ  لمععع ل عععأنلعشعععبأنلي مععع فأنلاغعععفلمتحعععمت،ل  إلضععع  مل غعععالاب عععالغ ععع  لأاععع لععععممل

كمعععع لتمتةععععفلبععععكتللغة عععع  لمععععنلحأععععتلابمأت عععع ل. (34)متحععععم أ  لعععععنلعشععععبتلآالفلمتحععععمت
يمجعع ال لل ععتمملم  ،ل  فعع كلغ عع  لمف عع لتتمتععال   ععتمملم  ليل عع مل عع لمجعع ال للغت ةععأال

 .  للغت  مال للغأيمأمللغمحميمتعالا،ليبف كلغ   لامبضلاللأت مضلمج  لل تمملميلإل

 في إثيوبيا Omotic(35) اللغات األوميتية 3.1.3.

؛لاسل(36)ف مم 997799995أتحم   لحيلغ لغ مل 97 أي أ ل لغة   للييمأتأمل  لتضال
 ع ل غعببل  أي أع جفعيبل ع ليتفتشبللغة ع  للييمأتأعمل. منل ك نل  أي أ  %094م لأم  ل

 قةععأال عع ل، يتحمأععم ل Omo غجفععي  ليف ععبلايمععيللغمفعع ع للغممتععمتلمعع ل ععأنل حأععبل للغععيلمسل
 فععع لشععع يبليقيمأععع  للغجفعععيب،ل  إلضععع  ملغععع  للفاععع عللغتمبكععع للغصععع أبتل ععع ل قةأمععع ل

 .أ ايبيميلجيمي ل-شفجي 

يلغتعععع لأ أععععملعععععممل Wolayttaغ عععع  لبععععكتللغ صععععأةمللغة يأععععم،لغ ععععمليالأ تعععع ل يمععععنلابععععا
لغةتع نلأتجع ي لععممل Kafaيغ عملك  ع ل Gamoمتحم أ  لعنلمةأعينلمتحعمت،ليغ عملجع ميل

كمععع لتيجعععملممعععسلغ ععع  لايمأتأعععملأتعععبليملععععممل. اغعععفلمتحعععمت 177متحعععم  لكععع لمف مععع ل
 ابسيل  ععفبيل جي عع يل كيغععيمتحععم أ  لمعع ل ععأنلم  ععملاغععفلي ال م  ععملاغععفلمتحععمتليبعع لغ عع  ل

أنليعشععبأنلغ ععمل كعععململتععلييمأتأععمليلغتعع لأصعع لعععممب ل غععالل فامعع ل عع ق للغة عع  ل. يكععيأبل
غ ملمف  لاللأصع لععمملمتحعم أ  لغمم عأنلاغعفل 50  ف كل؛لمتحم أ  لقةأةمل شك لمةحي 

 .(37)متحمت،لي  الغ   لمف  لأا لعمملمتحم أ  لعنلعشبتلآالفلمتحمت
 في إثيوبيا Nilo-Saharan(38) اللغات النيلية الصحراوية 4.1.3.

غ عم،ليأصع لععمملمتحعم أ  ل 53أ ةدلعمملغ   للغ صأةمللغفأةأمللغصحبليأمل  ل  أي أ ل
. مععععنل جمعععع غ لعععععممل ععععك نل  أي أعععع % 5اسلمعععع لأم عععع لف عععع مل (39)ف ععععمم 9409090 غفحععععي
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 شعك ليل لغحعميملمعاللغ عيملنلمتعململعةالمنل  أي أ ل  للغج ضللغ ب  ليتفتشبلبكتللغة   ل
 جيمعي -ج م أاللي فع لشعفجي  قةأم ل  ل يم صم ،(40)م صل  للغج ضللغجفي  للغ ب  

 .ياج لضلمنل قةأالش يبليقيمأ  للغجفيب

 Me’enيلغم ععععععأنل Nuerيلغفععععععيأبل Bertaيلغ أبتعععععع ل Gumuzت ععععععملغ عععععع  للغجيمععععععي ل
. اك بللغة   للغفأةأعمللغصعحبليأمللإل أي أعملمعنلحأعتلععممللغمتحعم أن Anyuakيليفأيلكل

اغعفلمتحعمتل 91اغعف،لي 11اغعف،لي 41اغف،لي 554اغف،لي 517يأ ةدلعمملمتحم أ  ل
يكغكل  إلض  مل غعال مع نلغ ع  لأتعبليملععمملمتحعم أ  لمع ل عأنل. غ كتللغة   لعةاللغتبتأب

فجيليلغفأ فجع تياليلغ ملشع ليلغ عيمسلاغفليعشبأنلاغفلمتحمتليب لغ   للغ عيبسليلغمأ ع
يامأب ل بف ك    غ    أا  عمم متحم   ك  مف   عن اغعف . يلغميب  ليلغكيف م ليلغكيم 

 .ش بلغ   لبكتللغ صأةمللغة يأمل  ل  أي أ ليمبللغكسلأ كسلض فللفت. (41)متحمت

مللغتفعععي ليلغت عععممعععمضلأتضععع ل ،معععنلمعععال للغ عععبلللغ ععع   لغة ععع  للغمحةأعععمل ععع ل  أي أععع 
 ععأنللغة عع  لكمعع لأتضعع لكععكغكلانلمععنل. لغة ععيسللغععكسلأت ععال ععاللغمشعع مللغة ععيسل عع ل  أي أعع 

أععكت ل عع لماععممت  للغة ععملك أععبت،ل يمك فععم كبمأععمتتمتععال  عع  للإل أي أععمللغمحةأععملتيجععملعععمتلغ
بعععكتلغ غ  ععع  مععع  تفععع   لغصعععيم غأم،ليليلغة عععمللغتأجبأفأعععمل عععاللغة عععمللييبيمأعععمللغة عععمليلليم بأعععمل
لغ أ  أمليلغ ا  أمليلغمأفأملليبمأملايل   بلالاعمملمتحم أ  لكة مل ابمأت  ل   بلغة   ل
 م أي أععلغمحةأععمللإلة عع  للغ مامعع ل اأعع .كة ععمل  فأععممبجععملل ععتمملم  ل  عع بل تكت عع    ايغ عع ،ل

 عمتلآالف،لصع لغف ع أ   ب مع  ت إف  لتشم للغ مأعملمعنللغة ع  للغتع لتتحعم   لاععململصع أبتل
ن ك ن بف ك حيل غ ملمحةأمل  ل  أي أ لأتحعمتل  ع لاك عبلمعنلم  عملاغعفلمتحعمتل 51غ ليل 

لغ  بأعملغ عمليالأ تع ليلغة عمليمنلبكتللغة   للغة مللغجيبلجأمليل. (42) كة ملاالغك ليلحمتلمف 
ليمععبللغععكسلأيضععع لمععمضللغت عع أنل عععأنلمك فععمليل ععتمملم  للغة ععع  ل،لچعع ليغأببععع ألغ غ ععمليل

 .لغمحةأمل  ل  أي أ 
 اللغات األجنبية في إثيوبيا .2.3

،ليكغععكل غععالج فععبلمعع صيضععالكبمأععمليلتتمتععال عععمتلغ عع  لاجف أععملتيجععمل عع ل  أي أعع ل
يلغة ععمللإلفجةأ أععمللغة ععمليمععنلا ععب لبععكتللغة عع  لليجف أععملفجععمل. غة عع  للغمحةأععمللإل أي أععمل

2020



�للغة �لأمهرية ومكانتها يف ظل �ل�سيا�سات �للغوية يف �أثيوبيا

21

03 
 

 بلجا ك أب ليلغ بف أمل املض فلميبب ليت إلأع غأملام للغة   للييبي أملليمبضلك ،لغ ب أم
 .غص غ للإلفجةأ أم

حأعععتل؛ل ععع للغيقععع للغعععبلبنلإلفجةأ أعععملابعععاللغة ععع  لليجف أعععمل ععع ل  أي أععع للغة عععمليت ت عععبل
  أصععمبل  ععكمعع ل،ل غتجعع بتليلالتصعع ال للغميغأععمعمأععمتلك  ك أععبتل عع لمجعع التح ععال كبمأععمل

ملمععععععنللغ ععععععبلمعللإلكلعأععععععملأعععععع ملغعععععععمملمععععععنللغصععععععحفللغحكيمأععععععمليلغم صععععععم،ليأ ععععععتل  عععععع ل
    عأتمبلأعتالحأعتل ؛لغت ةعأامجع  ليتتم  لابمأت  للغك بضل  لل تمملم  ل ع ل.  أيفأميلغتةأ 

 ععع ليلغتعععمبأسل كة عععملغةت ةعععأات عععتممالكمعع ل تمل أعععم،لمبل عععأمل ععع للغمبحةعععمللال   عت  ببعع لمععع مت
بععيلمعع لأمفح عع لابمأععملك أععبتل ععأنليل. (43) لغمععملبسللغ  فيأععمللغحكيمأععملي عع للغت ةععأاللغجعع م 

 .  أي أ لغة   ل  لك  مل

 أي أع لمفعكلإللغ ب أعمليقعمليصعة ل.   أي أع ف ع أ    ع  مك فملمتمأ تل لغة مللغ ب أمليتتمتال
بفعععع ك،ليكغعععكلفتأجععععمللغجععععيلبل أععععمليليقععع لعيأعععع لأ عععع  لممعععي لاسلغ ععععملمععععنللغة ععع  للييبل

لغج بل عع ليلغت عع مال للغتج بأععمليلغ القعع  للالجتم عأععمليلغ أ  ععأملمععالمي للغجععيلبللغف عاععمل
 لغة عمللغمأفأعملغم عةم ل  أي أع  عكميلبلب معمل ع ل  أي أع ؛ل  ع للغة عمللغ ب أعملتاعياليل.   غ ب أعم
يقعععبلضتللغاعععبآنللغكعععبأاليم ب ت ععع لضعععبيبأملغ  عععال عععتممال ععع ل ق معععمللغشععع   بللغمأفأعععمللغتععع لت

 م عع للغمفعاعع  عت  ببعع لغ ععملاالغعع  لللإل أععي أأنلت ععتممالكمعع ل .يمم ب ععملشعع   بللإل ععالا
لغععكأنلأتحععم يف  ل (44) عع لمفعاععمل فعع لشععفجي تحمأععم ل لغ ب أععمللغمت ممععملغةحععميمللغ ععيملفأمليل

،لم صعمل عأنللغمشتبكللغ  ممل  ل  أي أ يلص ل مللغ ب أمل حمضلغ   للغتككغكلت. كة ملاا
ي ععأةمللغت عع بال  ععتممال  عت  ببعع حأععتلت ؛ممتة ععممحةأععمللغععكأنلأتحععم ينلغ عع  ل نم ععةمألغ

ن كععع ن بعععكل لغععميب قعععم  ععما  ععع  لغتبلجعععا مفععك  عععفيل  عمأعععمت  .(45) أ  ععلغمشععتبكمل أعععف الجم يل 
 .غص غ للغة ملليم بأم

حأععتلأععتال ؛مغأععبللغحكيمأععيأععتالتععمبأسللغة ععمللغ ب أععمل عع لعععمملمععنللغمععملبسللإل أي أععمل
 .(46)  للغمملبسللغابآفأمللغتاةأمأمليككغكل  ل  لللغمعملبسللإل عالمأمللغم صعم   تمبأ 

 عع لامعع ل. يتةاععا بععكت لغمععملبس  ق عع ال  مععن ق عع  م ععةم    أي أعع  م صععم  عع  لغمفعع ع  لغبأ أععم
 .ا  لاسلمبحةملمنلمبلحةلغ ب أمل  اللأتالتمبأسللغة م لغت ةأاللإل أي  للغحكيم 
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  للمنللي  سل ملغة يأ أمت ال  غت ممأسلكلغ مش مللغة يسللإل أي  ةغيبككللأض فل
معع ل يبععي. تشعع  ك   يغتعع ملم لغت ممأععم لغة يأععم عما عع لغيضععاللغة ععيسلملغأعع مل ،لغة عع  لليجف أععم
 عع لبععكتللغت ممأععملمععالمبلععع تللغتفععي للغ بقعع ليلغة ععيسل أ  ععملغ يأععملتععمأبلأ ععتمع ليضععال

يأك ععع لحاعععي للغايمأععع  للغممتة عععمليأعععيل نل عععأنللغاعععيضل تللغميغعععم مععع لأضعععمنليحعععم  أي أععع ،ل
يبكتللغ أ  مللغة يأملمفيعل   لح العمملمنللالمتأ بل ل. لغمت ممتليلغمص غ للغمتض ب م

 غ ععمللإلملبت،ليغ عع  تحمأععمل،ليلغةميغععم لغب ععمأمايللغة عع  لشععمأمتلليبمأععملم عع لتحمأععمللغة ععمل
 .  غميغم لإلعالاللغممتة م ممممل  لي    تحمأمللغة   للغم ت ض  ملغلغت ةأا،ل

 السياسات اللغوية في إثيوبيا. 4

تع أعع لعععمملمععنللغ أ  عع  ل ت بأم عع للغحععمأتليلغم  صععب مععال ل تععبل   أي أعع ل شعع م 
ابالمالم ل ت بلللغمبل مليل.   ل  أي أ لغ ا   ليل لغيضاللغة يسلغت لا ب لعةاللغة يأمل

 أ نللغميبليللغة يأملماللغتبكأ لعةاليضاليمك فملليم بأمل  لك لمف  ،لبكتللغ أ    ل
لغععععكسلق معععع ل ععععالتةععععكللغ أ  عععع  ل عععع لتحمأععععمللال ععععتمملم  للغم صععععمل  يم بأععععمليليميلبل

،ليلغتفعع  سللغة ععيسلملغة يأعع لغت ممأععم عع ل عع للغمفيعععمل  عع ل عع للغمجتمععاللإل أععي  لم صععمل
غك عبضليم صعملغ عمللييبيمعيليلغة عمللغتأجبأفأعمل يلضلمنلج فبللغة   للإل أي أمللغمحةأملل

 .يلغة مللغصيم غأم،لايلمنلج فبللغة   لليجف أمليم صمللغة مللإلفجةأ أم
 21 الـ من القرنالثلث األول  –09 الـمنتصف القرن من السياسة اللغوية . 0.4

مفعععكلمفتصعععفللغاعععبنليلغتشععك ل ععما لمالمععع للغ أ  عععمللغة يأعععمل عع ل  أي أععع ل ععع للغ  عععيبل
لغت  العشبللغمأالمس،ليكغكلق  ل فيل لمنل  يبللغ أ    للغة يأمل م ف ب للغم  صعبل

يأمكعنلبصعملتةعكللغمالمع لمعنلمعال ل  علللغاعببل للغمةكأعمل.  ع ل  أي أع  لغمت  بفلعةأا
 .   أي أ ل أم لأت ة ل تف أالل تمملاللغة ململم ل  أي أيا  عبتللغت لاصمبب لمةيكل

مؤ عععسل  أي أععع ل( ا5040-5011)لإلم بلععععيبلتأعععيميبللغ ععع ف ل ععع لمعععال ل تعععبتلحكعععال 
 مال  من لغة عم   غة ملليم بأمايلمبتل تميأنللغحيغأ  للغمةكأمل لإلم بلعيبلصمبلا لغحمأ م،
، يتمشععأف   (47)ة ععملب ععمأملإل أي أعع ليمععبللغععكسللعت ععبل م   ععمللعتععبلفل  يم بأععملك. لغج  أععم

 .مأمللغب مأمليلغمبل أاللغمةكأمال تمملم  ل  لتميأنللغمك ت   للغحكيل
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حتالكغكللغيق لك ف للغة مللغج  أعمل    لت بأخلليم بأم؛ تعيب ل ب م  يأ ملبكلللغابلبل
لغة عععمللغب عععمأمل م   عععملبععع لغ عععمللغمبل عععأاللغحكيمأعععمليلغكت  ععع  للغمأفأعععمليليم أعععم،ليك فععع ل

حةأععم،ليكة ععملت  معع لمكة ععمل ت ععتمماليم بأععمل للغة ععمل أفمعع لك فعع. غإلم بلعيبأععمللإل أي أععم
لغة ععمل ملبتاعع لليم بأعملغتاععيال ي أ ععلغاععبلبل عكلليفتأجععملغ .  أي أعع   ععللافحع ضلمشعتبكل عع ل

،ليتبلج ع للغج  أعمليلكت ع ل عميبب لكة عملغةعاعيسلليم أمللغمكتي ملغإلم بلعيبأمللإل أي أعم
 .لغمأفأمل  للغكفأ مللإل أي أم

يلغ عةع  للغح كمعمل ع ل  أي أع ،ل اعمليل تمب ل أ    لمععالليم بأعملمعنلق ع للغحكع ال
لإلم بلعععععيبلتأععععيميبل أ  ععععمل ععععة ال( ا5003 -5040)لإلم بلعععععيبلأععععيحفسللغبل ععععال اقععععب  

لإل أي أملعةالغ عمل يل تمبل  لل تمملالليم بأمليمعم  لمنلاج لجماللغايمأ   ،لغ  ف 
ملكعع نلمععنلاصععي لتأجبأفأععلإلم بلعععيبلأععيحفسلانلمععنلغاليكغععكلعةععاللغععبل. يلحععمتيعفأععمل

لغععكسللغتعع ال( ا5359-5003)يجعع ضلمععنل  ععمتللإلم بلعععيبلمفةأععكللغ عع ف ل. يغأ عع لام بأععم
 عع لع ععمتليلت عع  لمجعع ال لل ملم لمك فععملليم بأععمليل،ليغععالأ أببعع   ععكل للغ أ  ععمللغة يأععم

غ عععمللغحكععع اليلغاععع متللغمحةأعععأنليا عععبلمللغفم عععمللغح كمعععم،لليم بأعععملصععع ب ل اعععمل. ل عععتمملم  
إلملبأم    مف ع  عمأمت غا تكن تدتحمت  أ   من ق  ، يم صعم يل تممم ل  لليعم  لل

مععال لتةعععكلياللشععكلانلل ععتمملالليم بأععمل. (48) عع لمفعع ع لجفععيبليغععببليشععب ل  أي أععع 
 .   لغم  مال  لإلملبأم مع ا مك فت   يي  ا مج   لفتش بب   شك  ك أبلغ تبتل

عع  تصعع لغبععكتللغ تععبتللغتعع لل ععتمب لغمععمتلتم عع ليل ،ل(5397-5011)مم ععم ي عع  أن ع م 
مبحةعععملشعععمأمتل تت ةععع ل   عععتمملاللغة عععمل ععع ل  أي أععع ،ب معععملمةكأعععمل مععع لصععع ح   لمعععنلقعععببل ل

قعبلب لغة عم لييأمكعنللعت  ببع ل. ليبمأمل  لت بأخللغة ملليم بأعم م بأعملمبحةعم لغتك عأس يل 
أنللغة عع  للغمحةأععملليمععبللغععكسلمفح عع لمك فععملك أععبتل عع ،  عت  ببعع للغة ععمللييغععال عع ل  أي أعع 

بل عال للغع العلةحيغأع  للغمةكأعمليغميم صمل  ل ع لل عتمملم  لكة عملمكتي عملغ .لإل أي أم
  إلضعع  ملك عع بلبجعع  للغجععأب،لمععنلليمععبلضليل لغمةكعع ،ليلغة ععمللغ عع  متل ععأنللغع اععمللغح كمععم

 .منل  أي أ يل  مللغم  مال للإلملبأمل  لاج لضلال تمملم  ل  ل
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  (0935-0931)اللغوية خالل فترة حكم هيال سالسي األولى السياسة . 2.4

صععمبلالف  ععلغ عع ال،لي عع ل5397 عع لععع اللتععيغاللإلم بلعععيبلبععأالل ال عع لحكععال  أي أعع 
حعمملأ يم بأعمل اللافعالغعالتعبل يعةاللغبغالمنلانلبكلللغم تيبلقعملكدل.ل أي أ اي لم تيبلإل

  للغة ععمك فععمليسلشعع ضلأت ةعع ل لغممتة ععملغة ععمللغب ععمأملإل أي أعع ،ليغععالأدشععبلع ععبلمععيلمتلل
اععمل عع بلبععأالل أال عع لمععال ل تععبتلحكمععاليبغععالكغععكل .لل ععتمملم  ل عع ل  أي أعع  أ  عع  ليل

عةعععالف عععسل،ل،للغتععع ل ععع ا لقعععمياللال عععت م بللإلأعععع غ لإل أي أععع (5391-5397)لييغعععال
 عععع ل عععأملب أ  غف ععع ملغة عععملليم بأععععمل  عت  ببععع للغة عععمللغيعفأععععمللغلن عععع  األغمةعععيكللغ أ  عععمل

ل.لغمجتماللإل أي    لمم ل  بال  للغح   لعةالمك فملليم بأمليتب أم  لل.(49)  أي أ 

  (0940-0935) االستعمار اإليطاليفترة السياسة اللغوية خالل . ..3

،ليقملح يغ ل5395-5391مض  ل  أي أ لغال ت م بللإلأع غ لمال للغ تبتلمنلع ال
ت عععمأ لعمةععع لعةعععاليل.للغيلقعععاللغة عععيسللغ ععع  مل ععع ل  أي أععع ت أأعععبل أع غأععع ل ععع ل ملأعععملليمعععبل

غمحةأععمل عع لل ععتمملال  ععلللغة عع  للإل أي أععمللمععنلمععال للغ أ  ععمللغة يأععمللغمت  ععم؛ليكغععكل
حبص لعةالل تمملال  لللغة ع  للإل أي أعمللغمحةأعملكم ل،للال تمل أملمحةلغت ةأال  للغمبل

أمكعععنلبعععكلللغتيجعععاليأعععبضللغععع  للانل.لاأضععع ل ععع لليعمععع  للإلملبأعععمل ععع  للاقععع غأال  أي أععع 
 ععب ل"لتت فعع لشعع  بل عع لضععيضللغ أ  ععمللإلأع غأععمل عع لحكععالم ععت مبلت  للغتعع لك فعع ت  ععأبتل

ل عععتمملاللغة ععع  للغمحةأعععملغةايمأععع  للغمت عععممتل ععع ل  أي أععع لأاعععيسلمعععنلحأعععتلانل؛ل(50)"ت عععم
لتيحعععمب لضعععمللغم عععت مب مك فأعععمللعتعع ل لكععع لقيمأعععمل ة ت ععع لي  يأت ععع للغم عععتاةم،ليأضععع فل

ل.ك بمض ع  ل شك لاعمةأمل أ  بلأدلحمت،ليلقيمأملعةال أ   للغت  م لمالك ل

اقعع غأاللماللإلأععع غأينللغعع المل غععال ععتق  ععي عع ل ععأ  لتع أعع لبععكتللغ أ  ععمللال ععت م بأمل
 إعععععململل،امععععبيل،لمينلاسلل ععععت ململايلمبل ععععملم عععع امكمعععع ل.لعت عععع بل ل  فأععععمي ا عععع لال ملبأععععمل

كمع ل.لك ل قةعأاغلغمملبسللغمحةأمل  غة   للغمحةأمللغك بضلغك لت تممال  لمبل أملماببل ل
.لمععملبسلغ عع لة ععملغةت ةععأالك ضعع  أملاسلغ ععمل مبل ل ععةعمل قةععأاللغحعع كاللغ عع الغكعع لتععالمععف ل

معععععال ل تعععععبتللغممتععععع بتليأيضععععع للغجعععععمي للغتععععع غ لليقععععع غأاللإلملبأعععععمللغ عععععتمليغ ععععع  للغت ةعععععأال
 (.5395-5391)لال ت م بللإلأع غ ل
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 م اإلقليم اللغات المختارة كلغات للتعليم

 Eritrea and Tigray 0 بأتبأ ليتأجبلسل Tigrinya and Arabicلغتأجبأفأمليلغ ب أمل

 Amhara 2 لام بل Amharicليم بأمل

 Addis Ababa 3امأسلا    ل Amharic and Oromifaليم بأمليلييبيميل

 Harar 4بببل Harari and Oromifaلغ ببأمليلييبيميل

 Galla and Sidama(51) 5 يلغ أملم ( لييبيمي)لغج الل Oromifa and Kaffichoلييبيميليلغك  أتشيل

 Somalia 6صيم غأ ل Somali(52)لغصيم غأمل

 اللافعالغعال ، ع للغ أ  عمللغة يأعمل ع ل  أي أع لغفعيع ليعةاللغبغالمنلابمأعملبعكلللغت أعبل
نلبكلللغت أبلغالأتحي لغ أ  عملغ يأعملكغكلييل.   أي أ عةاللغيضاللغة يسل  ل لةأ    أؤ بل

،لكم ل؛لحأتلغالأع  ل يضل  ل قةأال بتبأ ل اعمع امل  لجمأالافح ضللغ المعيأةملليممل
 لغععاللغيقعع للغكععع   لت   عععت م ب لإلأععع غ   عع    أي أعع  غعععا تدععانلقصععبللغ تععبتللغتعع لقضعع ب للال

لغم ععععتيبللغععععكسلاصععععمبتاللغ ععععةع  لنل ععععإ كععععكغك. غتع أعععع ل أ  ععععملغ يأععععمليت ةأمأععععملمععععؤ بت
ليم بأععمللغة ععمللغايمأععملإل أي أعع ،لتكععينلعةععالانل فععص   5394لإلأع غأععمل عع ل  أي أعع لععع ال

يبععيلمعع لاععع ملليمععيبل غععال عع   ل .(53)مليلغت ةععأاأععلغحكيملإلملب لي ععبللل ععتمملم  ل عع ل
 .لغت بأمأمليل تمملم ت  للغيل  مع مب ،ليح  لغيم بأملمك فت  ل

 لإل أي أعع ،ليلغتعع لغععاللغ ععبيفللغ أ  ععأملمععال ل تععبتللال ععت م بللإلأععع غ ا عع م يبكععكلل
ك أعب ل غعا تحعمت ت أأعب ل يل،لليم بأعميضعال  للغح   لعةال اعلممسل فيل لت تمبل يضل

 .لإل أي أملغمحةأمللغة   لجم ل غ  ل    يبلمحميم   ت ف ضل ا أ
 (0974-0940)الثانية  هيال سيالسيحكم فترة السياسة اللغوية في . ..4

بعععأالللإلم بلععععيبل يمتبحأععع للال عععت م بللإلأعععع غ لععععنل  أي أععع ،ليعععع 5395شععع ملعععع ال
يقملش م ل. 5309يحتالع ال 5395منلع المجمم ل مال  لغ تبت حكاللغ أال  لغأتيغال

،لغ يأععمليلضععحملام لغععمعاليتبقأععملليم بأععمل شععك لقععيسلغة  أععم مبععكتللغ تععبتلتع أعع ل أ  عع
 . يلإلجبلضل للغب مأملغحكيمأمليكغكلمنلمال ل  لللغابلبل ل

07 
 

 م اإلقليم اللغات المختارة كلغات للتعليم

 Eritrea and Tigray 0 بأتبأ ليتأجبلسل Tigrinya and Arabicلغتأجبأفأمليلغ ب أمل

 Amhara 2 لام بل Amharicليم بأمل

 Addis Ababa 3امأسلا    ل Amharic and Oromifaليم بأمليلييبيميل

 Harar 4بببل Harari and Oromifaلغ ببأمليلييبيميل

 Galla and Sidama(51) 5 يلغ أملم ( لييبيمي)لغج الل Oromifa and Kaffichoلييبيميليلغك  أتشيل

 Somalia 6صيم غأ ل Somali(52)لغصيم غأمل

 اللافعالغعال ، ع للغ أ  عمللغة يأعمل ع ل  أي أع لغفعيع ليعةاللغبغالمنلابمأعملبعكلللغت أعبل
نلبكلللغت أبلغالأتحي لغ أ  عملغ يأعملكغكلييل.   أي أ عةاللغيضاللغة يسل  ل لةأ    أؤ بل

،لكم ل؛لحأتلغالأع  ل يضل  ل قةأال بتبأ ل اعمع امل  لجمأالافح ضللغ المعيأةملليممل
 لغععاللغيقعع للغكععع   لت   عععت م ب لإلأععع غ   عع    أي أعع  غعععا تدععانلقصععبللغ تععبتللغتعع لقضعع ب للال

لغم ععععتيبللغععععكسلاصععععمبتاللغ ععععةع  لنل ععععإ كععععكغك. غتع أعععع ل أ  ععععملغ يأععععمليت ةأمأععععملمععععؤ بت
ليم بأععمللغة ععمللغايمأععملإل أي أعع ،لتكععينلعةععالانل فععص   5394لإلأع غأععمل عع ل  أي أعع لععع ال

يبععيلمعع لاععع ملليمععيبل غععال عع   ل .(53)مليلغت ةععأاأععلغحكيملإلملب لي ععبللل ععتمملم  ل عع ل
 .لغت بأمأمليل تمملم ت  للغيل  مع مب ،ليح  لغيم بأملمك فت  ل

 لإل أي أعع ،ليلغتعع لغععاللغ ععبيفللغ أ  ععأملمععال ل تععبتللال ععت م بللإلأععع غ ا عع م يبكععكلل
ك أعب ل غعا تحعمت ت أأعب ل يل،لليم بأعميضعال  للغح   لعةال اعلممسل فيل لت تمبل يضل

 .لإل أي أملغمحةأمللغة   لجم ل غ  ل    يبلمحميم   ت ف ضل ا أ
 (0974-0940)الثانية  هيال سيالسيحكم فترة السياسة اللغوية في . ..4

بعععأالللإلم بلععععيبل يمتبحأععع للال عععت م بللإلأعععع غ لععععنل  أي أععع ،ليعععع 5395شععع ملعععع ال
يقملش م ل. 5309يحتالع ال 5395منلع المجمم ل مال  لغ تبت حكاللغ أال  لغأتيغال

،لغ يأععمليلضععحملام لغععمعاليتبقأععملليم بأععمل شععك لقععيسلغة  أععم مبععكتللغ تععبتلتع أعع ل أ  عع
 . يلإلجبلضل للغب مأملغحكيمأمليكغكلمنلمال ل  لللغابلبل ل
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 5399ععع ال عع لحكععيم لقععبلبلتم ةعع لايغععالمعععيل لبععكتللغ أ  ععمللغة يأععمل عع ل صععملبل
غععاليل.  عع لك  ععملافحعع ضل  أي أعع  لال تمل أععم ععبلللغة ععملليم بأععملكة ععملغةت ةععأال عع للغمبحةععمل 

معملبسللإلب ع غأ  ل غع لالتعال،ل ع لعةعاللغمعملبسللغحكيمأعمل اععاعبلبلأاتصبلتع أع لبعكلللغ
كة ع  لي  علللغة ع  للغمحةأعمل أمليل،للغت لك ف لت تمماللغة   للييبلليجف أمل  ل  أي أ 

 .(54) تع أ لبكلللغابلب   لمملب   غةت ةأال

يتةالتةكللغمعيتلمعيل لامبضل  ل أ  ملمعالمك فملليم بأمل ع ل  أي أع لغعأسل اععل
 اععملاصعع ح لليم بأععمل. لغمجعع ال ليلغت عع مال للغحكيمأععم عع لمجعع  للغت ةععأا،ل عع ل عع لك  ععمل

،للغ  مععععملغت عععع مال للغب ععععمأمل معععع ل أ عععع للغشعععع ينللإلملبأععععمل للغة ععععمللغيحأععععمتللغم ععععتممممل عععع
جععبلضل ل شعع ملقعع  للإلعععالالكمعع ل. يلغمبل عأاليلغاععبلبل للغحكيمأعم،لي عع للغمجعع  للغاضع   

غة ملليم بأم،ل   ت ف ضلمم  ةم؛لحأتللقتصبلصميبللغصحفلعةاللغصحفللغمع يعمل  
 للغحكيمععملتصععمبل  غة ععمللغتأجبأفأععم،ل عع لحععأنلك فععك فعع لتصععمبلصععحأ ملأيمأععمليحأععمتل

يعةععععالم ععععتيضللإلكلعععععمل .ليم بأععععم  غة ععععملنلياب ععععالصععععحفلا عععع يعأملأنلأععععيمأتأصععععحأ ت
 بلمعل تبتل كلعملك  مللغليم بأملتص لغض فل  غة مل لغ بلمعلغحكيمأم،لك ف لممتل كلعمل

 .(56)مجتم م( لغ  بأميل،ل(55)لغتأجبأميللغصيم غأم،ليللغتأجبأفأم،ل) غة   للإل أي أملليمبضل 

بععععكلللغععععمعاللغمةكعععع لغيم بأععععمل عععع إلعالنللغب ععععم ل  عت عععع بلليم بأععععمللغة ععععملقععععملتكةعععع ليل
 .(57)5311إل أي أ ليكغكلمنلمال للغم تيبللغم م لغ  ال official languageلغب مأمل

 عع ل فشعع ضلليك مأمأععمللغيعفأععملغة ععملليم بأععمللغمك فععملاك ععبلع ععبلليبمأععمليليتب ععم لبععكتل
تعععيبلام  عع ل معع لعةععاللغتعع لك فعع لت ععمفلغععمعاليتعععيأبللغة ععملليم بأععم،ليتيل 5301ععع ال

يقعععمل ععع عملتععععيبللإلععععالاليلفتشععع بللغت ةعععأال. (58)  عت  ببععع للغة عععمللغايمأعععمللغيحأعععمتلغةميغعععم
 .لفتش بلليم بأمل  لك  ملافح ضل  أي أ  يل مأ مللغتحضبليلغتممنلمال لتةكللغ تبتلعةا

ي أ  عتاللغة يأعملم ةع لبعأالل ال ع للإلم بلععيبلأمكنللغاي لانل تعبتلحكعالعةالبكلليل
أعمللغة ع  للإل أي أعمل عيضليم بأعملعةعالك  عمللغمجع ال ،ليغعالتفع ل اغلغك مةمل أعبتللغ تبتل

لغت ةعأال عةعالغة ع  لليجف أعمليم صعمللإلفجةأ أعمل ملال عتملقتصعبليل. غة  أم لبتم المحميم
يأمكععنل. لإلفجةأ أععملكة ععملغةت ةععأاللغ عع فيسليلغجعع م  لغة ععمل لال ععتممكمعع لتععال،ل اععع لغمعع ص
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مينل اأملل(ليم بأم)لغ مليلحمتل اعمعالغبأالل ال  لع ا  للغت للغة يأملل أ  مت بأبللغ
عةعالم عتيضللغ ع غال ع للسلكع نل ع  م للغعكلغ كبسليلغ أ  ع للالتج تلغ   ل  أي أ ،ل  ل  ل

مل ع للغمجتم ع  لمت عممتللغة ع  لتةكللغ تبت،ل كنللغ  أ للي ض لغ ف ضلليممليتيحأعمللغميغع
ل.ك  مللغمج ال   لل يمعالل تمملم  لي بض يت ف أ  ليلحمتليعفأملغ مللمتأ بلبيل
  (0990–0974) فترة حكم منجستو هيال ماريامالسياسة اللغوية في . ..5

حتعال ع ل  أي أع للغتع لاقببع للإلم بلععيبلبعأالل أال ع للغ أ  عمللغة يأعمللتع أع لل تمب
لمفج ععععتيلبععععأاللم بأعععع ا اأعععع متللغجفععععبل للتضععععمفاععععالبلع ععععكبسلحأععععتليقععععالل؛ل5309ععععع ال

ليقعععملاعةفعع للغ عععةعم.لب أ ععع  لغةعع الملغعععكسلصعع بل،لكسللغتيجععاللغم بك عع ل(5309-5335)
انلجمأععالحكععاللغععكسلاعةفتععال عع ل ملأععملتيغأ عع للغ عع ل بف مج عع للغحكععيم للغجمأععمتللغ  ععكبأمل

  لايلسلقيمأعععمل عععبلليصععع أتيحعع للأحاععي لمت ععع يأمليافعععالاللغايمأعع  للإل أي أعععملتتمتعععال 
انليلل، حكالكلت تمتالانلت  لح لغك لقيمأملمف  للغ،ليانلعةاللغايمأ  لليمبض ةعت  ل

 ل ععابممععبضلمععنلليحاععي لة مأععملمععنللغإلضعع  ملغ،ل  ف  للغملمةأععم يلحبأععمل ملبتلشععأكععينلغ عع ل
ل.(59)لغت ةأاليلغ ا  ممج ال للغح ل  للمتأ بلغ  ت  ليل تمملم  ل  ل

 اللانلبكلللغ بف معللغعميملغعالأتحاع ل شعك ل  ةع ،ليغعالتتحعي لبعكتللغيععيمل غعاليلقعال
لغة عملي ة لبكتللغاببل لمجبملش  بل لجي  ض،ليل تمب لليم بأمل  عت  ببع ل.لعمة لا م ل

لي   عععععأم،ل نلغعععععالتكعععععنللغيحأعععععمت،للغم عععععتممممل ععععع لمجععععع ال للإلملبتليلغت ةعععععأاليلإلععععععالال
لمتأععع بلبعععيلللغج فعععب لبعععكللتحاععع ل عععيلال عععت ف ضللغيحأعععمللغعععكسل.ل ععع ل  أي أععع ل(60)يلغاضععع ض

لAmharicيليم بأعععععععمللAfarلغ  بأعععععععمل:لغ عععععععملمحةأعععععععملضعععععععم ل51لإل أي أعععععععمللغحكيمعععععععمل
لKambattaيكم  تععععع للHadiyyaَبعععععمأ  ليللTigrinyaتأجبأفأعععععمللغيللGurageلغجيبلجأعععععمليل

لSahoيلغ ع بيللOromoيلييبيميللKunamaيلغكيف م للKefa-Mochaميش ل-يكأ  
ييالأ تععععع للTigreليلغتأجبأعععععملSomaliيلغصعععععيم غأمللSiltiليلغ عععععأةأ لsidamoيلغ عععععأملم ل
Welaitaليمأععملغمحععيل عع ل ععع بللغحمةععمللغايمأععمل،لغت ععتممال عع للغت ةععأالغأععبللغحكععيم ل

حمععال لت ةأمأععمل عع للغحكيمععمل معع لفل5304 ععفملمععنللأععمل،لي م عع ل  أي أعع فشععبللغت ةععأاليل
ل.ل(61)لغممسلعشبتلغمحةأملبكتللغة   ل أ  للغمف ع للغبأ أملم تمممملممتةفل
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للجمأعم لللافالعةاللغعبغالمعنلانللغحكيمعمللإل أي أعملاصعمب لم عتيب لل،يمنللغجمأبل  غككب
جم يبأععمل  أي أعع للغمأمابلعأععمل"ل:انعةععالمفععالل(2.5)لغمعع متليلغععكسلفصعع لل5307ععع ال عع ل

 اللانلبععكتللغمعع متلغععال،ل"لغة عع  للغيعفأععمك  ععمللغشعع  أملتضععمنللغم عع يلتليلالحتععبلاليتفمأععمل
لغمع اعمليم صعمل ع لمجع  لي ةع للغ أ  عمللغة يأعمللمفج عتيف ع التع  لعيل ل تبتلحكال

يل ععتمبلل.غ  ععمللإلم بلععيبسللغ ع   كمع لك فعع لعةأعال ع لللت أأعباسلكمع لبعع لمينللغت ةعأال
ل تمملالليم بأمل  عت  بب لغ مللغت ةأال  للغمبحةمللال تمل أم،ليلغة مللغمحةأمللغيحأمتللغت ل

يل عتممم للإلفجةأ أعملكة عملغةت ةعأال ع لل.تعمبسلكمع متلمبل عأمل ع لك  عمللغمبلحع للغت ةأمأعم
لل.(62)لغج م  مللغ  فيأمل حةاتأ  لي  للغت ةأاللغمبحة

يعةععاللغععبغالمععنلانلليم بأععمل اععم لمك فت عع لكة ععملب ععمأمل عع لبععكلللغم ععتيب،ل اللافععال
لعةعالاف ع لغ عمللغ مع للغب عمأمل  official Workingح   لعةاليض   للغمتمأع ليفعص 

Languageمك فت عععع للغمتمأعععع تل عععع لليم بأععععمللحت  عععع ليبكععععكلل.ل(63)غةحكيمععععمللإل أي أععععمل 
ليك ععبل  عت  ببعع للغة ععمل(لا5335-5309)مفج ععتيلبععأاللم بأعع ال تععبتلحكععالعععيل ل  أي أعع ل

مك فععملبعع لغأبلامععبضلمحةأععمل  أي أععملغععالتمععف لاسلغ ععمليل.للفتشعع ب لابمأععمليليي ععالل ععتمملم  ليل
 أي أعملامعبضلأمكعنل غ ململانلاأ غال  للغم تيبلل ش بتلاسلتبملالغلعنلافال،ل ضال لب مأم

ل.(64)لم  لب مأممانلت تممال  لل تم

 (0990منذ )غوية في ظل نظام الحكم اإلثيوبي الحالي لالسياسة ال. ..6

أب لل أ  أ  لاع مل مفج تيلبأاللم بأ اليحم لمأةأسلأت ل5335لع اش م ل  أي أ ل  ل
 أي أععع للغحعع غ لإلم ععتيبللغصععمبلل5339ي ععع لععع ال.لباسللغ ععةعمل عع ل  أي أعع  أفعع يسل غععال

 ععع للغميغعععمل مععع لأضعععمنليحعععمت  لللإل فأعععميضعععاللغمععععيعللغ بأضعععملإلملبتللغت ممأعععمللغعععكسليل
يقععملفععصللغم ععتيبلعةععال عععع ضلكعع للغة عع  للإل أي أععمل.لحاععي للغايمأعع  للغممتة ععمليأح عع 

لworking languageغ ععمللغ مع ليلإلملبتل  عت  ببعع لليم بأععملتععال قععبلبليضعالمت عع ي،ليل
ععف لكعع ل قةععأال التحعع مللغ أععمبلغ لمععنلليقعع غأاللغمكيفععملغغةحكيمععمللغ أمبلغأععمللإل أي أععم،لكمعع لمد

ل.(65)لغح ل  لتحمأملغ   للغ م للغم صمل الإل أي  ل
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يلغت ل أ  ملت ةأمأمل  فأملع مغم،لتع أ لغ أ  ملغ يأملجمأمتليض  للغحكيمملككغكل
غعع  بع  غ ععم لإلقةععأا لغمحةأعم، يان أععتا تععمبأس لغة ععم  فصع  عةععا ان تكععين غ عم لغت ةععأا ليي 

 أععع ،ليانلت عععتمماللغة عععمللإلفجةأ أعععملكة عععملغةت ةعععأالليم بأعععملكة عععملت  مععع لع عععبلافحععع ضل  أيل
مععف  لغة عع   لغمحةأععم حايق عع  يمك فععم  5339يبغععالانلم ععتيبل. (66)لغ عع فيسليلغت ةععأاللغ عع غ 

ا ضعع لممعع لكعع نلغ عع لمععنلق عع ،ل اللافععال عع لكل للغيقعع لاععععالليم بأععملمأعع تلف عع أمليكغععكل
 أععمل معع لغ عع لمععنلتعع بأخليمك فععمل عع ل  متأ ببعع لغ ععمللغ معع ليلإلملبتلغةحكيمععمللغ أمبلغأععمللإل أيل
 . لمشتبكمل أنللغايمأ  للغممتة ملغمجتماللإل أي  ،ليكغكلمنلاج لمعاليجيملغ ملتيلص

ععععمملمعععنللغ عععم  للغ  معععمللغتععع لتمأععع للغ أ  عععمللغة يأعععمللإل أي أعععملأمكعععنللإلشععع بتل غعععاليل
فجععمل حأععت قبلبلت عع ؛غ غ أععمل عع ل  ليلغميلضمعع   لغتيل فععف عععلبعع للعتم م :لغجمأععمتلمععنلابم عع 

غةميغعم،لكمع لكع نل official languageغالتحمملغ عملم أفعمل  عت  ببع للغة عمللغب عمأملاف  ل
حتعال أ  مت ع يل  ،    اعع  كع  لغة ع   لإل أي أعم يضع   5311م تيبلليم بأمل  ل يضا

ي ع لكل للغيقع لمعف ل.  اأمللغايمأ  لليمعبضغضبلاللأ أبللمتأ بل حملب لكة ملب مأمل
  للغة ععملليم بأععملمأعع تلف عع أملعععنل اأععمللغة عع  للإل أي أععم،ليكغععكل  متأ ببعع للغم ععتيبللإل أععيل

غةحكيممللغ أمبلغأمللإل أي أمل م لغ  لمعنلتع بأخل working language غ مللغ م ليلإلملبت
 عععأنل معععنلاجععع لمععععاليجعععيملغ عععملتيلصععع لمشعععتبكيمك فعععمل ععع للغمجتمعععاللإل أعععي  ،ليكغعععكل

كل للغتك أبللغ ا   ليلغ أ  ع ل ميلعبلقيمأملليم بلج م،ليغت م مللغايمأ  للغممتة ملمنل
يمععنلف حأععملامععبضلمععف للغم ععتيبلكعع ل قةععأال عع للالتحعع مللغ أععمبلغ ل. لغك أععبلمععنلج ععملامععبض

 .بتللغم صمل الملم لحميمللإلقةأالغح ل  لتحمأملغ   للغ م ليلإلمللإل أي  ل

أ  ععمللغة يأععملف ععسلف عععللغميلضمعع  ليلغتيل فعع  ل عع لصععأ غمللغ مالح ععملكععكغكلأمكععنل
 ع ل يلغت لاعع للغح لغكع ل قةعأا،للغت ةأمأم لغت   ص ة  لغحاي  لغة يأم لغيلبمت   غم تيب

غعع   لغم صععمل ععا،ليكغععكلإلبضعع ضلكعع لقيمأععمل إعع   عع للغحعع ل عع للمتأعع ب غ ععم لغت ةععأا ليي 
 عععالت عععيمللغ أ  عععمللغة يأعععمل. لال تمل أعععملمتأععع بلغ ت ععع للغم صعععملغةتعععمبأسل  ععع ل ععع للغمبحةعععمل

معال ل ع عبلافحع ضل  أي أع ،لمعنمشتبكلتأ بلليم بأمليتمأ ب لغأتالت ةأم  لكة ملت  م لالم
يأ ععيملبععكلللغاععبلبلي عع  بلقيمأععمل. لغمبلحعع للغت ةأمأععمللغممتة ععم تمبأ عع  لكمعع متلمبل ععأمل عع 
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 حأععتلتاععيالليم بأععمل ععميبللغة ععمللغتعع لتععب عل ععأنلا فعع ضللغايمأعع  للغممتة ععمل  عت  ببعع لغ ععمل
ليمعععيبللإلملبأعععملت عععأأبل أعععف اليغكععع لت عععتممال ععع ل lingua francaبكللغت  مععع للغمشعععت

كععكغكلتععاللمتأعع بللغة ععمللإلفجةأ أععملكة ععملغةت ةععأاللغ عع فيسليلغت ةععأاللغ عع غ ل. غالتحعع مللغ أععمبلغ 
للغة ةعياللغحمأ عمليلغ ع غاللغمتاعمالمعنلف حأعم،ليغتكعينلغ عملمح أعمتلتجتمعالعةأ ع لغتكين م  عب  

يبككللت عميل يضعيمل .غة   للغممتة ملياللتكينلم  بلف ل ليشا  لغايمأ  للإل أي أملكل لل
 ع لصعأ غمللغحاعي ليلغ أ  عمللغة يأعمللغجمأعمتل أ  مللغتي لف  للغت لل تفمل غأ ع للغم عتيبل
 .لغة يأملي ف ضل  أي أ لمنللغايمأ  للغممتة م

إل أي أععع ليلغجعععمأبتللغ أ  عععمللغة يأعععمللغجمأعععمتليمعععنللغ عععم  للغ  معععملليمعععبضللغتععع لتمأععع ل
،ليكغعكليغأعبلم ع ي   شعك لك أعبلإل أي أعملتي عأالمل عبتلمشع بكمللغة ع  للغمحةأعمل  غعككب،ل

ت فععع للغة عععملليم بأعععمل اععععلعةعععاللغ كعععسلمعععنللغ أ  ععع  للغة يأعععملغيف معععمللغ ععع  امللغتععع ل
يتجععمبللإلشعع بتل غععالانلبععكلل. لغيحأععمتللغم ععأعبتيعفأععمل  عت  ببعع للغة ععمللغت عع لمعمعع لمك فيل

ي ععال عع لل ععتمملاللغة عع  للغمحةأععملجعع ضلعةععالح عع بللغة ععملليم بأععمل عع للغماعع الليي ،للغت
يلغت ةعععأالحأعععتلك فععع لليم بأعععملتح عععال  غفصعععأبليلإلععععالاليم صعععمل ععع لمجععع ال للإلملبتل

يغعععكللأمكعععنللغاعععي لانللغ أ  عععمللغة يأعععمللغجمأعععمتل ععع ل  أي أععع لق مععع ل. ليي عععبل أ ععع لمعععنلق ععع 
 .  للغمحةأمليليجف أمل  ل  أي أ لمنلجمأم إع متلتي أالليميلبل أنللغة 

معنلمعال ليلغ أ  ع للإلملبسلعةعاللغم عتيضللغجمأعمتلبكتللغ أ  مللغة يأملا بلأتض ليل
تاعيال عميبل   ملانلك فع لليم بأعمل  لبكلللغج فب؛لليم بأملبصملفي لمنللغتبلجالغميبل

غ عععمللغ مععع لي اَععع  غةم عععتيب لغجمأعععم صععع ب ل official languageلغة عععمللغب عععمأملغةميغعععمل
كععع ل قةعععأال ععع لغاصععع  ليل. غةحكيمعععمللغ أمبلغأعععمللإل أي أعععم working languageيلإلملبتل

منلفصأبل  م  لغم صم  ا، مم  أ ف  لفتا ص  تحمأملغ   للغلغح ل  للالتح مللغ أمبلغ ل
حةأعملغأعبلممسلغ ع  لم  غ   لاق غأال ملبأمل ممم قمللمت ب ليل. ليم بأمل  لبكلللغشكن

فأععمليلغصعععيم غأمليلغتأجبأ غ ععمللييبيمععيليم بأععملكة عع  لب ععمأملإلملبتلبععكتلليقعع غأاليبعع ل
آمععبلمعنللغة عع  لتععاللمتأ ببعع لكة عع  لغععإلملبتلعةععال كمعع  ان بفعع ك عععمم ل. يلغ  بأعمليلغ ببأععم

م عتيض   ععل لغمفعع ع  لغ بعأععم غع  ل ليقعع غأا يبعع  غ عع   لغ عأملم  يكم  تعع  يك  عع  يَبععمأ   
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يمنلف حأملامبضلف غ لغ مللييبيمعيلل.(67)يليجي  لييالأ ت ليمليبيليلغ أةأ ليجأمأييج م
 ع لقعببلمجةعسللغعي بلضللإل أعي  لمك فملمتمأ تلجمأمتلعةالح  بلليم بأم؛لحأتلمؤمب لل
أعمل ع للغ  صعمملامأعسلبلليم لغة عملكة عملغة مع ليلإلملبتل غعالج فعبل ع ل مبلجل1750أيفأيل

ل.(68)ا    

 شعك لاك عبليضعيح  لعةعالمجع غ ليلل،لغجمأعمتلاأضع يقمللف ك ع لبعكتللغ أ  عمللغة يأعمل
ليم بأععملبععع للغة ععمللغم عععأعبتلعةععالم  عععال  عع لمجععع  للإلعععالالك فععع ل.للإلعععالاليلغت ةعععأا

ععيل ل تعبتللغف ع الايللغتةأ  أعينلي    للإلععالاللغحكيمأعمل عيلضل ع للغصعح  ملايللإلكلععمل
يمعع لق ة عع ،ليكعع نلل ععتمملاللغة عع  للغمحةأععملك غ  بأععمل(ل5335–5309)لالشععتبلك للغ عع   ل

ل.(69)غة  أملأمليلغتأجبأمليلغتأجبأفأملمحميم ليلغصيم غ(للغج ال)يلييبيميأمل

ي  لاعا بلتع أ للغ أ  مللغة يأمللغجمأمتلحمتلت أبلمةحي ل  للغ أ  مللإلعالمأمل
عةعععععال كلععععععمللغ عععععبلمعل،للغعععععكسلكععععع نلأاتصعععععبلETVل لغحكيمأععععم؛ل  ععععع للغتة  أعععععينللإل أعععععي 

ي  إلفجةأ أمل اعلاص  لأكأال بلمعل  غة   للغمحةأمليم صمل  غة عمللييبيميأعمللم  يم بأ
مععععنلللغتععع لتمتةععععكلععععمم للإلكلععععمللإل أي أععععمللغحكيمأعععمليتكعععببلليمععععبلمعععالل.(70)يلغتأجبأفأعععم

:لمف    مملمنللغة   للغمحةأمليليجف أمليت    لل  بلمج ص ب لتكأال لغمحع  للإلكلعأمل
،ليلغتأجبأفأعععععععععم،ليلغ ب أعععععععععم،ليلغ  بأععععععععم،ليلييبيمععععععععيلليم بأععععععععم،ليلإلفجةأ أععععععععم،ليلغ بف ععععععععأم،

تال فش ضلععمملمعنللإلكلعع  للغمحةأعمللإلقةأمأعمللغتع لت عتمماللغة ع  لكم لل.(71)يلغصيم غأم
لل.(72)لغمحةأمل  لغ غ أمل بلمج  

 عععتيضلمعععنللغصعععحفللغحكيمأعععمللغتععع لتصعععمبلعةعععاللغملكعععكغكلاصعععمب للغحكيمعععملععععمم ل
ل"Addis Zemen"صععحأ مليلغتعع لتضععالللغ أععمبلغ ل  ععمملمععنللغة عع  للغمحةأععمليليجف أععم

صعععععععحأ مليللييبيمعععععععي،لة عععععععمللي ععععععع يعأمل ل"Bariisaa"،ليصعععععععحأ ململغأيمأعععععععمل  يم بأععععععع
"Ethiopian Herald"ل(73)  غ ب أععملي عع يعأمل"لاةَععلغ َل"صععحأ مل،ليل  إلفجةأ أععملغأيمأععملل.

ل577ك أبلمنللغصحفللغم صمللغتع لأ أعملععممب لععنلعمملصملبل يكغكل  إلض  مل غال
ل.ل(74)جبأمتليمجةملتي  لع بلافح ضل  أي أ ل  غة   للغمحةأمليليجف أم
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أععبللغ أ  ععملفتأجععملغت يغأععبلم عع ي ل عع ل  أي أعع ل ت أأععب ل ك أععب لمجعع  للغت ةععأالكععكغكلشعع مل
ليميلبل عععأنلأت ةععع ل إعععع متلتي أعععال أمععع للغة يأعععم،ليقعععمللف كعععسلبعععكلللغت أأعععبل شعععك لا   ععع ل

 عميبللغة ع  للغمحةأعم،ل،ليم صعملمع لأت ةع للغممتة عم لغة   للغم تممممل  لمبلحع للغت ةعأا
 .  لف  اللغت ةأاللغحكيم للغجمأملإلفجةأ أمليميبلليم بأم،ليميبل

ي ععع  بعععكل لغ عععأ   فجعععم ان لغت ةعععأا لغحكعععيم  شععع م تي ععع    غأعععب م ععع ي   ععع  ل عععتمملا 
 11تالل تمملالحأتل؛ل ةأالفتأجملغة أ  مللغة يأمللغجمأمتلغة   للإل أي أمللغمحةأمل  للغت

شععم ليت. لإل أي أععمللغممتة ععم عع لليقعع غأال لال تمل أععمغ ععملمحةأععملكة عع  لغةت ةععأال عع للغمبحةععمل
يلييأجفعععع ليلغممتعععع ليلغصععععيم غأمليلغ  بأععععمليلغ ببأععععمل كتللغة عععع  للغتأجبأفأععععمليلييبيمععععيبعععع

يليفأعععيلكليلغفعععيأبليلغم جععع فعليلغ عععأملم ليلغجأعععمأيلييالأ تععع ليجععع ميليجي ععع ليمليبيليكم  تععع ل
كععكغكلتعععالتعععمبأسلبعععكتللغة ععع  لكمعععيلمل. يلغ ععأةأ  يك  ععع  يكيفتععع  يَبعععمأ     إلضععع  م غيم بأعععم

 مل غعععالكغعععكلتعععالتعععمبأسل  عععلللغة ععع  لي  إلضععع . لال تمل أعععممبل عععأملمف صعععةمل ععع للغمبحةعععمل
كمععععععيلملمبل ععععععأملحتععععععاللغمبحةععععععمل( ليم بأععععععمليلييبيميأععععععمليلغتأجبأفأععععععم)لغمحةأععععععمللغك ععععععبضل

،لتمملاللغة عع  للغمحةأععمل عع للغت ةععأامععمضللغ أعع متل عع لل عع  ععبلليمععبللغععكسلأ .(75)لغج م أععم
 .  غ تبل للغ   ام مما بفلغيم صملعفمل

أمكععنل ت،لغجمأعمغت ةأمع ل ع ل ع للغ أ  عمللغة يأعمللغف ع اللميبلليم بأعمل ع ل  غف ع ملغعيل
بععكلللغت أأععب،ل اععملتاةععصلاك ععب لغة عع   لإل أي أععم تبلج  عع  فتأجععم ك فعع للغاععي لانلليم بأععمل

  عملانلك فع لليم بأعملغ عمللغت ةعأاليل. غص غ للغة   للغمحةأعملليمعبضيلض ل شك ل ب ميبل
ملبب لغتايال  كلللغميبل  لعمملمحمميل،لتبلجالال تمل أمل  لك  ملافح ضل  أي أ   للغمبحةملل

،لي  للغما   لتالتامأم  ل اع لال تمل أممنلليق غأاللغت للمت بت  لكة ملغةت ةأال  للغمبحةمل
يبغععالانللغ أ  ععمل. كمعع متلمبل ععأمل عع ل عع ق لمبلحعع للغت ةععأالق عع للغجعع م  ل عع ل  أي أعع لكة عع 

ععععنللغة ععع  ل ف ععع أ     متمأععع  ل  لغت ةعععأا قعععم ك ةععع  غيم بأعععم يضععع   لغة يأعععمللغجمأعععمتل ععع لمجععع 
غميبب ل  للغت ةأاللغحكيم لعمع لك فع ل ،  ال ان مجم  لغيضا أ م تبلج   لغمحةأملليمبض

 .لغ   ام  للغ أ    للغة يأملعةأال  ل
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 ععع ل ععع للغ أ  عععمللغة يأعععمللإلفجةأ أعععمل ععع للغف ععع اللغت ةأمععع للغة عععملميبلي أمععع لأت ةععع ل ععع
أعععتالتمبأ عع  ل ععع لالمك فت عع ل شععك لعععع ا،لحأععتلح   عع لعةعععلانللإلفجةأ أعععمفجععمللت،لغجمأععم

لت عتممالكة عملغةت ةعأال ع للغمبحةعمللغ  فيأعم أفمع لل.م متلمبل عأم  عت  بب لللال تمل أملغمبحةمل
ل.ي  للغت ةأاللغج م  

لغة ع  لق م ل معاللغ أ  مللغة يأمللغجمأمتلغةحكيممللغ أمبلغأمللإل أي أملفجملانليبككلل
ج  للإلملبسليلإلعالمع ليلغت ةأمع ،لكمع لمل بتلل تمملم  ل  للغملإل أي أمليتي أاللغمحةأمل

ععع ل ععع لمجععع  للإلععععالاليلغت ةعععأا يتمكفععع ل ععع لكل للغيقععع لمعععنل.لمفحععع للإلفجةأ أعععملميب للب م 
  عت  ببعععع لابععععاللغة عععع  للغيم بأععععمل عععع للغمجتمععععاللإل أععععي  عةععععاللغيضععععاللغمتمأعععع للغح عععع  ل

ييضععالمتمأعع ليتاععيال ععكميلبلب مععمل عع ل،لحأععتلمعع ل لغعع لتتمتععال مك فععمللإل أي أععملحتععالل ن
ل.لغا اللغت غ لمنللغمبل ملتف يغال ش ضلمنللغت صأ ل   أتاليبيلم لل.  أي أ 

 في إثيوبياالمعاصرة األمهرية واستخداماتها مكانة . 5

؛لحأعتلتتمتاللغة ملليم بأعمل ع للغيقع للغعبلبنل مك فعملك أعبتلييضعالمتمأع ل ع ل  أي أع 
لت ت عبيل.لمجع ال للغحأع تل ع ل  أي أع لممتةعف ع ليت عتممال شعك لك أعبلتايال كميلبلعمأعمتل

،ل عيلضلمعنل،ل نلغعالتكعنلابم ع ل  غ  ع ابعاللغة ع  للغمحةأعمل ع ل  أي أع يلحمتلمعنلليم بأمل
يأعمعالليم بأعمل ع لكغعكلععممل.لشعتبكغ ملت  مع لم  عت  بب لحأتلل تمملم  لكة ملاالايل

يأفتشعبل.ل(76)مةأعينلمتحعمتل15لغكسلأ أعملععنليللبلغايمأملليم لمتحم أ  للغك أبلكة ملاال
لبليجيفعععععملGojjam الچععععليم بأعععععمل  عت  ببعععع لغ عععععملاال عععع لمفععععع ع لجيممتحععععم  للم  ععععا

Gondarيغببليلغُّيلل WelloليممأفملشعيلShewaع لشعم  للل قةعأالام عبلملمع لللغيلق عمل 
يلغمبلكعععع ل ،لكمعععع لأاععععنلعععععمملك أععععبلمععععف الاأضععع ل عععع للغمععععمنللغك ععععبضلغعععببليي عععععل  أي أعععع

ل.يغأبب يبببلللكممأفملامأسلا    ليمأبمليلل(77)لغحضبأمل  لممتةفلافح ضل  أي أ 

ك نلغ غ أعععمل ععع عععأنلللغمشعععتبكللييغعععالغ عععمللغت  مععع   عت  ببععع لكعععكغكلت عععتممالليم بأعععمل
غةتيلصع لة عمل  فأعملمتة عم؛لحأعتلأ عتممميف  لكمنلمتحعم  للغة ع  للغمحةأعمللغمل(78)  أي أ 

ل.غ  ت الليصةأمل أم ل أف ال غالج فب
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  ععع لك  عععمللغمجععع ال للغب عععمأم   ل عععتمململيم بأعععمل ععع ل  أي أععع ليقعععملعععع  لمعععنلمك فعععمل
لغمتععع  الغةمشععع مللغة عععيسليل .يلغ ا  أعععملعةعععالم عععتيضللغميغعععميلغت ةأمأعععمليلإلعالمأعععمليلإلملبأعععمل

تح عععععال مك فعععععملك أعععععبتلعةعععععاللغم عععععتيضللإلملبسليلغت ةأمعععععع للإل أعععععي  لأجعععععملانلليم بأعععععمل
 . يلإلعالم ،ل ض  ملغمك فت  لليم أمليلغ ةمأمللغمتمأ تل  ل  أي أ 

لإلملبتلغ عملت عتممالليم بأعمل ع لك  عملافحع ضل  أي أع ل  عت  ببع ل المستوى اإلداري  ةال
 لغحكيمأععميلإلملبل للغمصعع غ ل؛لحأععتلت ععتممال عع ل(79)أععم أي يلغ مع لغةحكيمععمللغ أمبلغأععمللإل

لغف عاعمللإلملبأعملعةاللغم تيضللغ أعمبلغ لغةميغعم،ليكغعكل  إلضع  ملال عتمملم  ل ع لليقع غأال
 .  لك  مللغمج ال    لكة ملايغال

ليي لم تيضلليقع غأال: ع بلم تيأأن ت تممالليم بأمل شك لك أب مجال التعليمي  ل
كة عملغةت ةعأالليم بأملعةعاللغم عتيضلليي ل يت تمما. لإلملبأم،ليلغ  ف للغم تيضللغ أمبلغ 

ليم بأعملت عتممالليقع غأاليلغمعمنللغتع لتتحعم   لكة عملاا،لحأعتل تمل أعمل ع ل  للغمبحةعمللال
يتجمبل. جيمي لي  لممأفملامأسلا    -ي ف لشفاي  ل بمب لغ كلللغ بلل  لاق غأالام بل م

ضلمفعاععملف يكبعع للغمحةعع ل عع لتت ععملإلشعع بتل غععالانلليم بأععملاللتاععفلعفععملبععكلللغحععم،ل عع ل
 /ت ععتممال غععالج فععبلغ ععم،ل حأععتلمععنلليقعع غأا ععمملآمععبلغليقعع غأاللغتعع لتتحععم   لكة ععملاال

 غععالج فععبلليم بأععمل  عع ل قةععأاللغ  ععبلت ععتممال. غ عع  لامععبضل عع ل  ععللليقعع غأالليمععبض
،لي عع لممأفععملبعععببليغ عععمللييبيمعع قةععأالايبيمأععع لت ععتممال غععالج فععبللغة ععمللغ  بأععم،لي عع ل

يلغصععيم غأم،لي عع ل قةععأالقيمأعع  ليشعع يبللغجفععيبل ممالمععاللغة ععمللغ ببأععمليلييبيمععيت ععت
ت ععتممال غععالج فععبل  ععلللغة عع  لم عع للغ ععأملم لييالأ تعع ليكم  تعع ليبععمأ ليلغ ععأةأ ،لي عع ل

يبعععكللأ فععع لانلليم بأعععمل. (80)يلغصعععيم غأم مليللت عععتممال غعععالج فعععبللييبيمعععيبلممأفعععملمأععع
 عع ل م فأععملاقعع غأال ملبأععملمععنل ععأنلاحععملعشععبل لال تمل أععمحةععملت ععتممالكة ععملغةت ةععأال عع للغمبل

عع أععتالتععمبأسلليم بأععملكمعع متلمبل ععأملي  غف عع ملغةم ععتيضللغ أععمبلغ ،ل . ل عع ل  أي أعع    ملبأ عع قةأم 
 عع للغمبلحعع للغممتة ععملغةت ةععأالق عع للغجعع م  ،ليكغععكلغععميبب للغ عع ال عع للغتيلصعع ل ععأنلا فعع ضل

ت  معع للغمشععتبكمل أععف ا،ليغكعع لأتأ ععبلل ععتمملم  ل عع للغايمأعع  للغممتة ععمل  عت  ببعع لغ ععمللغ
 .ليميبللإلملبأملعةاللغم تيضللغ أمبلغ 
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ليم بأععععملمكععع نللغصعععملبتلعةعععالم عععتيضلي ععع   للإلعععععالالتحتععع ل مجـــال اإلعـــالمي ععع ل
لغحكيمأعععمليلغم صعععمل عععيلضل ععع للغتةأ  أعععينلايللإلكلععععملايللغصعععح  م،لحأعععتلتت عععي ل شعععك ل

يأتحاععع لبعععكلللغت عععي ل ععع ل عععبلمعللغتةأ  أعععينل. ليمعععبض مةحعععي لعةعععال اأعععمللغة ععع  للغمحةأعععم
غة عع  للغمحةأععملليمععبضل،لحأععتلتتصععمبلليم بأععمل عع ع  للغ ععتلما بفععمل  ETV  لإل أععي 

يأتكعععببلليمعععبلمعععاللإلكلععععمللإل أي أعععمللغحكيمأعععمللغتععع لتمتةعععكل. (81)يلغتأجبأفأعععم كععع ييبيمي
أ تل بلمجاللغكسل،لRadio Ethiopia" بلمأيل  أي أ "عمم ل من لغمحع   لإلكلعأم ابم   

ليم بأعععم،ليلإلفجةأ أعععم،ليلغ بف عععأم،ليلغ ب أعععم،ل: مف ععع   عععمملمعععنللغة ععع  للغمحةأعععمليليجف أعععمل
يبفعع كلاأضعع ليك غععمللإلعععالاللغت ةأمأععمل. يلغ  بأععم،ليلييبيميأععم،ليلغتأجبأفأععم،ليلغصععيم غأم

Educational Media Agency لغت ةأمأعمل لغتع لت عتال ع غت ةأالععنل  عم،ليتعكأاللغمعيلم
محعععععمل كلعأععععمل  ععععتملعشععععبلغ ععععملمحةأععععمل  إلضعععع  مل 59لغممتة ععععمليت ععععتل ب عععع غ  لع ععععبل

 Radio Ethiopia-FM بلمأيل  أي أ ل فل ايبف كلمحعمل كلعأمل  غ ملب ل. غإلفجةأ أم

Service يغيم بأعمللغفصعأبلليك عبلمعنل ع ع  ل .(82)يب لمحعملتب أ أعمل ع للي ع س
 .أملغ تلع بلبكتللغمحع  للإلكلع

يقععملتععال فشعع ضلعععمملمععنللإلكلععع  للغمحةأععمللإلقةأمأععمللغتعع لت ععتمماللغة عع  للغمحةأععمل عع ل
 ج ع ل  يم بأعم،ل كلععمل قةعأالام عبل تلغ غ أمل بلمج  ،ليمنلبعكتللإلكلعع  للغتع لت عتل بلم

لغععكسلأت ععال ملبتلممأفععملامأععسل (FM Radio Addis)لغحكععيم ،ليبلمأععيل فل الامأععسل
يكغعكل  إلضع  مل لغعكسلأت عال ملبتلممأفعملمأعبمليل، (FM Dirre)ا    ،ليبلمأيل فل المأعبضل

 .(83) غالعمملمنللإلكلع  للغم صم

ي أم  أت ة    غصحف تصمب لغحكيمم لإل أي أم عمم ل من لغصحف لغحكيمأعم   غة ع   
 "Addis Zemen"صعحأ ملمنلابم  ل ،للغمحةأمليليجف أمليكغكلعةاللغم تيضللغ أمبلغ

عععمملك أععبلمععنللغصععحفللغم صععمليبفعع كل. لغتعع لتتمتععال تي أععالك أععب (84)ملغأيمأععمل  يم بأعع
جبأعععمتليمجةعععملتعععي  لع عععبلافحععع ضل  أي أععع ل  غة ععع  للغمحةأعععمل 577لغتععع لأ أعععملععععممب لععععنل

يمنل عأنلبعكتللغصعحفل. مجةم 11صحأ ملي 05يليجف أمليم صمللإلفجةأ أم،لمنل أف  ل
. صحأ ملا  يعأملم صملتصمبل  يم بأم،لاسلم لأ أملعنل ةتلبكتللغصحف 99 أيجم

3535



�للغة �لأمهرية ومكانتها يف ظل �ل�سيا�سات �للغوية يف �أثيوبيا

36

28 
 

يبفععع كل عععالتل.ليبفععع كل ععع الصعععحفلا ععع يعأملم صعععملتصعععمبل  إلفجةأ أعععملييلحعععمتلأيمأعععم
ل.(85)يلغتأجبأفأمل  يم بأمليلييبيميصحفلح  أملتصمبلعنلح بللال تالفللغح كال

متمأع تلغعأسل اععل عأنللغة ع  للإل أي أعم،ل ع لب مع للوعلميةلبمكانة أدبيةتتمتالليم بأمل
 اعععملتعععالتعععميأف  لمفعععكلقعععبينلعيأةعععمل   عععتمملالف ععع ال.لعةعععالم عععتيضللغة ععع  للي بأاأعععملكة ععع 

لغكت  ععمللإل أععي  للغممأعع ،لكععكغكل ععإنللمععتالكل  أي أعع لغتعع بأخلقععمأاليحضعع بتلعبأاععمليلعتفعع  ل
أ  لغإلفتعععع  ليلإل ععععمل لع ععععبلغ غ أععععمل ععععك ف  لغععععمأ فتأنلععععع غمأتأنل ععععت للغعبأعععع لامعععع الم ععععمع

نلغةعععبلعةأعععاللغعععع  اللغعععمأف ،لكمععع ل.للغ صعععيب يتمتةعععكلليم بأعععملتبل  ععع لام أ ععع لتاةأعععمأ  ل بأ ععع ليل 
لغاصععععمللغبيلأععععمليلك غم ععععبحأمليللغحمأ ععععملللمععععنلليعمعععع  لليم أععععملللك أععععب لبصععععأم لاأضعععع للتمتةععععك

نلليم بأعملمعنلكم لأمكعنللغاعي لاأضع لا.ل(86)يعم  للغفامأمغةميليأنللغش بأمليلل  إلض  م
 مأعمللغة   للي بأاأمللغت لتم لمبل ت  ل شك لعةم لجأملمفكل تبتلعيأةم،لحأعتلصعمبللغ

يكغععكلل.مععنلليعمعع  للغم صععمل  عع ل ععيلضلاك فعع لكتععبلقيلعععملاالقععيلمأسلاالكتععبلت ةأمأععم
ةك أعععبلمعععنللغكتعععبللغتععع لصعععمب ل ععع لك  عععمللغمجععع ال للغ ةمأعععمللغحمأ عععمل  غة عععملغ  إلضععع  مل
ل.ليم بأم

ي ععللغمشع مللغة عيسلليم بأعملح غأ ع لللغمك فمللغك أعبتللغتع لتتمتعال  ع يأتض لمم ل   ل
  ل  أي أ ل  عت  بب ليلحمتلمنلاباللغة   للإل أي أم،لكم لأتض لككغكلتفي للال تمملم  ل

ل.  لك  مللغمج ال ل  ل  أي أ ليت مملليميلبللغت لتايال   

 خاتمة. 6

 ل  غت ممأععمللغة يأععم؛لحأععتلأ أععملعععممللغة عع  للإل أي أععملأت ععاللغمشعع مللغة ععيسل عع ل  أي أعع
يتت  أنلبكتلل.،ل  إلض  ملغ  لللغة   لليجف أملك غ ب أمليلإلفجةأ أمغ مل07لغمحةأملعنل

ل.للغة   لمنلحأتلابمأت  ليمك فت  ليليميلبللغت لتايال   ل  ل  أي أ 

عةععاللإلعععال ؛لحأععتلتتمتععالليت ت ععبللغة ععملليم بأععمليلحععمتلمععنلابععاللغة عع  ل عع ل  أي أعع 
يأم عععع ل قةععععأالام ععععبلللغمععععيعنلليصععععة لغمتحععععم  لل. مك فععععملمتمأعععع تليتاععععيال ععععكميلبلمت ععععممت
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ي   بلع بل فيل لعيأةمليل لليجفي  لبكلللإلقةأالشم ال لحميملم ب لل،للغت للفتشب ليم بأم
للل  ل  أي أ لفتش ب للغمحةأملمنلاك بللغة   لليم بأملاص ح لحتالعمأمتل

ا لليم بأمل  للغ  يبل  للغمش مللغة يسل  ل  أي أع لق أع لف  أعمللغاعبنللغ  غعتليقمل م
ي ععبتلمععالتععيغ لأكيفععيلامععالكلليم ععبسلليصعع لحكععال  أي أعع ليتك أ ععالغلعشععبللغمععأالمس،

يمفعكلكغعكللغحعأنل عما لليم بأعملتفع  سللغة عمللغج  أعملعةعال.لا5107عع ال ع لللغ ةأم فأم
 ،لي  ععملانلك فعع للغج  أععمل م   ععمللغة ععمللغب ععمأمللغيحأععمتلصععملبتللغمشعع مللغة ععيسل عع ل  أي أعع

لغم ععتممممل عع للغعع العللغمةكعع ،ليي ععأةملتععميأنلليعمعع  لليم أععمليلغكت  عع  للغمأفأععم،ليلغة ععمل
لغم تممممل شك لك أبل ع للغتيلصع ل عأنلممتةعفللغجم عع  للغ بقأعملع عبلابجع ضل  أي أع ،ل

ي معبيبللغيقع ل عمالل ععتمملال.لبلليم بأععمامعك ل ع للغتبلجعاليلالفح عع بلشعأ   ل شعأ   لغح ع 
ليم بأملكة ملحمأتلأ ململيأفتشبل  للغ العللغمةك لي أنلعمياللإل أي أنليم صملي عل
لغجأبللإل أي  ،ليتبلجالل تمملاللغج  أملغأفحصبل ع للغكت  ع  للغب عمأمليلال عتمملم  ل

ل.ل يكك أمللإل أي أملغمأفأمل  عت  بب لغ مللغمبل اليلغعايسللغمأفأمل  للغكفأ ملليبل

ي عع للغاععبنللغبل ععالعشععبللغمععأالمسلمععع لليم بأععملمعععيتلب مععملعةععالح عع بللغج  أععمل
 ليحبمت ععع لمعععنل حعععمضلابعععالي     ععع ؛لحأعععتلل عععتممم لليم بأعععمل ععع لكت  عععمل  عععلللغي ععع  

مم لأؤبخلغ ملأملل تمملالليم بأملكة ملغعيمبليلغ ا  عمل ع لل.لغمةكأمللغت لت يملغتةكللغ تبت
يمفععكلتةععكللغ تععبتليع ععبلعععمتل.ل  أي أعع ،لليمععبللغععكسلكعع نلحكععب للعةععاللغج  أععملغ تععبل لعيأةععم

قبينلامك لليم بأعمل ع للغتي عاليلالفتشع بل ع لافحع ضل  أي أع ،لحتعالصع ب للغة عملليبعال
مف ععع للغ يلمععع للغ أ  عععأمليلغ يلمععع للغمأفأعععمليقعععمل ععع بال ععع لكغعععكلعيلمععع لك أعععبتل.ل ععع ل  أي أععع 

ل.ليلغ ا  أم

ش م ل  أي أ لع بلت بأم  للغحمأتليلغم  صبلتع أ لعمملمنللغ أ  ع  للغة يأعملقمليل
تت ع أنلللغ ا  أم،لي  بم ل  لتشعكأ لمشع ملغ عيسلممأع لغت لا ب لعةالتبكأ ت  للغة يأمليل

لحتةعع ل أععالليم بأععملميق  عع ل بأععم لل،ل أععالمك فععمليل ععتمملم  للغة عع  للغمشععكةملغععكغكللغمشعع م
ليأمكنلبصملبكتللغ أ    للغة يأمل ملأملمنلمفتصفللغابنللغت  عالعشعب.ليمك فملممأ ت

 ت م بللإلأعع غ لمبيب لل  تبتللاليل،ل(5391-5011)لمال للغ صبللإلم بلعيبسللغمأالمس
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-5395)بأال أال ععع لغةحكعععالبحةعععمللال عععتاال ليععععيمتللإلم بلععععيبل،ل م(5391-5395)
ل غعال(5335-5309)لشعتبلك مفج تيلبأاللم بأ اللالف  ال،ل المبحةمل(5309 ،لييصعيال 

ل.حتالل نل5335لغحكال ملأملمنلع ات ةاللغف  اللغح غ للغكسلاع مل ف  المفج تيليل

يقععملا عع م لبععكتللغ أ  عع  للغة يأععمل ععاللشععكل عع لتشععكأ للغيضععاللغة ععيسللغحعع غ ل عع ل
.لحت عع ليضعع   للغحعع غ للغمتمأعع ل ععأنللغة عع  للإل أي أععم  أي أعع ،ليععع   لمك فععملليم بأععمليمف

حتععاللغ اععملليمأععبلمععنللغاععبنللغ شععبأن؛لاسل مفععكلمفتصععفللغاععبنللغت  ععالعشععبللغمععأالمسل
تمت  للغة ملليم بأمل  غمك فعمللي عب ليليبعال عأنلك  عملل،ع م  ل517عةالمملبلم لأا ببل

 اععملت فعع ل.للغة عع  للإل أي أععم،لحتععالمععالت أععبللغععف اللغح كمععمليلغ أ  عع  للغة يأععمللغمت  ععم
لغة عععمللغة عععملليم بأعععملمفعععكل  يببععع ليحتعععالايلمعععبللغاعععبنللغ شعععبأنل  عت  ببععع لل حكععع ال  أي أععع

لإلملبتليلغت ةعععأاللغتععع لت عععتممال ععع للمللغيحأعععمت  عت  ببععع للغة عععمللغايمأعععايلإل أي أععع لللغب عععمأم
  ل  أي أ ،لغتتعيبلليم بأمليتفتشبل مبجملغالتتحا لغ أبب لمنليلغ ا  مليليمبليلإلعالال

لياللغب عععمأملايللغمعععيلمللغم عععتيبأمليكغعععكلمعععنلمعععال لععععمملمعععنللغاعععببل .للغة ععع  للإل أي أعععم
ل.ةكللغ فيل تعيل للغ أ    للغة يأمللغت لاصمبت  للغ ةع  للغح كممل

حتعالعع اللت بملليم بأمل صملبتللغمشع مللغة عيسل ع ل  أي أع ل شعك لشع المعةع ل تمبليل
لغععكسلعمع لعةععالل5339لعع العفعمم لاصععمب للغحكيمعمللغ أمبلغأععمللإل أي أعملم ععتيبل5339

 ع لف عسللغيقع لعةعال،ليحع   ل للغمحةأمل  للغمج ال للغممتة متي المل بتلمش بكمللغة  
للم ت عب للكمع لاععع لغإلفجةأ أعملميب ل،لأ  لغيم بأمل ع للغمجتمعاللإل أعي  لغيضاللغمتمأ لف  

يكغعععكلمعععنلمعععال لفصعععالعةعععال ععععع ضلكععع للغة ععع  للإل أي أعععمل.ل ععع لمجععع  للإلععععالاليلغت ةعععأا
قععبلبلليم بأععملكة ععمللغ معع ليلإلملبتلغةحكيمععملللغمحةأعمليضععالمت عع ي ،لغ أمبلغأععمللإل أي أععم،ليل 

ل.ليمف لك ل قةأال  للالتح مللغ أمبلغ للغح ل  لتحمأملغ   للغ م للغم صمل ا

يقععمللف ك عع لبععكتللغ أ  ععمللغة يأععمللغجمأععمتلعةععالممتةععفللغمجعع ال ل  ةععاللغم ععتيضلل
،لكة عع  لإلملبتلشعع ينلعععمملالل ععتمملالعععمملمععنللغة عع  للغمحةأععم،لغأععبلليم بأععملإلملبسلتعع

غتي ال  لل تمملاللغة ع  للغمحةأعم،ل لمج  للإلعالالتاللي .للغمحةأملمنلليق غأاللإلملبأم
 للغ عبلمعللإلكلعأعمل،ل ع لي ع   للإلععالاللغحكيمأعمللغممتة عمل  د ع ل  عيم صعمللغك عبضلمف ع 
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يتكعععببلليمععبل عع لمجعع  للغت ةععأال ععع  ململ.ل،ليصععمب ل  عع للغصععحفليلغمجععال يلغتة  أيفأععم
غ عملمحةأعملم عتممممل ع لل11 كلحجالل تمملاللغة   للغمحةأمل  للغت ةأالحتالصع بلبفع

ل.  لليق غأاللغممتة ملإل أي أ ل تمل  لغت ةأاللال

ععنلل ف ع أ للل لمتمأع  ليعةاللغعبغالمعنلانللغ أ  عمللغة يأعمللغجمأعمتلك ةع لغيم بأعمليضع  ل
،لحأععععتلتععععال قبلببعععع لكة ععععملغة معععع ليلإلملبتلعةععععاللغم ععععتيضل اأععععمللغة عععع  للغمحةأععععملليمععععبض

 عع لكة ععملت  معع لمشععتبكلع ععبلافحعع ضل  أي أعع ،ل اللانلمجمعع ل ل،لكمعع لتععاللالعتععبلفغ أععمبلغ ل
ل.للغ   ام  للغ أ    للغة يأملغميبب لعم لك ف لعةأال  لليض   لأ ملتبلج   

يبغععالتععملعأ  للغ أ  ععمللغة يأععمللغجمأععمتلعةععاليضععالليم بأععمل عع ل  أي أعع ،ل اللاف عع لمعع ل
 مع ل لغع ل.لتاعيال عكميلبلعمأعمتلي ععللغمشع مللغة عيسللإل أعي  يل لغ لتح ال مك فملمتمأ تل

 عتمملم  لكة عملاالل يلضلمنلحأعتللاللغة   للإل أي أم،لابنلحتالل ت ت بللغة ملليم بأمل
ةأينلمتحمت،لايلمنلحأتلل عتمملم  لمل15يلغت لأ أملعمملمتحم أ  لعنللغايمأملليم بل

نلمتحعععم  للغة ععع  لمعععل عععك نل  أي أععع عمعععيالل عععأنلغمشعععتبكللييغعععاللغ عععمللغت  مععع   عت  ببععع ل
ل.لغمحةأملليمبض

ككغكلتايالليم بأمل  مملمعنلليميلبللغ  معملليمعبض،ليكغعكلعةعاللغم عتيأ  للإلملبأعمل
  ةععاللغم ععتيضللإلملبسلت ععتممالليم بأععمل عع ل.ليلغت ةأمأععمليلإلعالمأععمليلغ ا  أععمل عع ل  أي أعع 

أععععم،ليكغععععكل أي لغ معععع لغةحكيمععععمللغ أمبلغأععععمللإللإلملبتليلغ ععععملك  ععععملافحعععع ضل  أي أعععع ل  عت  ببعععع ل
ي عع لمجعع  للغت ةععأالل.  إلضعع  ملال ععتمملم  ل عع لليقعع غأاللغف عاععمل  عع ل عع لك  ععمللغمجعع ال 

أععتالليي لعةععاللغم ععتيضللغ أععمبلغ ؛لحأععتل:لع ععبلم ععتيأأنلت ععتممالليم بأععمل شععك لك أععب
لغجع م  ل ع لك  عملاقع غأالتمبأسلليم بأملكم متلمبل أمل ع للغمبلحع للغممتة عملغةت ةعأالق ع ل

كة ععملغةت ةععأال عع لعةععالم ععتيضلليقعع غأاللإلملبأععم؛لحأععتلت ععتممالليم بأععمليلغ عع ف ل.ل  أي أعع 
ي فع لللاقع غأالام عبلليق غأاليلغممنللغت لتتحم   لكة عملااليلغتع لتضعال تمل أمل  للغمبحةمللال

  للليق غأالليمبضل  لكم لتايال ف سللغميبلاأض ل.لجيمي ليممأفملامأسلا    -شفاي 
تةعكلغ   لامبضل ع لل/ غالج فبلغ مكة ملت ةأالت تمماللغت لاللتتحم   لكة ملاا،ل حأتل

قةأالايبيمأ ليلل قةأاللغ  بيلغت لتضالليق غأال قةأالقيمأ  ليش يبللغجفيبيلل  لممأفملبببليل 
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أعععملاقععع غأال ععع ل م فللال تمل أعععمت عععتممالكة عععملغةت ةعععأال ععع للغمبحةعععمللف ععع ا،لاسليممأفعععملمأعععبمليل
لل. ل  ل  أي أ  ل ملبأ ل ملبأملمنل أنلاحملعشبل قةأم ل

ليم بأععععملمكعععع نللغصععععملبتلعةععععالم ععععتيضلي عععع   للإلعععععالالي عععع لمجعععع  للإلعععععالالتحتعععع ل
لغحكيمأمليلغم صمل يلضل  للغتةأ  أينلايللإلكلعملايللغصح  م،لحأتلتت ي ل شك لك أبل

ليم بأععمل مك فععملام أععملمتمأعع تل ععأنلتتمتععالكععكغكلل.جععم للعةععال اأععمللغة عع  للغمحةأععملليمععبض
للمععنلللك أعب لبصعأم لاأضعع للتمتةعكلغة ع  للإل أي أعم؛لحأعتلتمتةععكلتبل  ع لام أ ع لتاةأععمأ  ل بأ ع ،لكمع ل

،ليعمع  للغفامأعميلغميليأنللغشع بأمليللغاصمللغبيلأمليلك غم بحأمليللغحمأ ملليعم  لليم أمل
ك  ععمللغمجعع ال للغ ةمأععمللغحمأ ععمليكغعكل  إلضعع  مل غععاللغك أععبلمعنللغكتععبللغتعع لصععمب ل ع ل

ل.  غة ملليم بأم
عع لأمكععنللغاععي لانليل ل،تتمتععال مك فععملك أععبتلييضععالمتمأعع ل عع ل  أي أعع لغة ععملليم بأععملمت م 

يانللغ أ  ععع  للغة يأعععمللغممتة عععمللغتععع لت  ق ععع لع عععبلتععع بأخل  أي أععع لا  ععع لغ عععكتللغمك فعععمل
عمأععمتل عع للغمجتمععاليل عع لمععنللغاأعع ال ععكميلبلب مععملليمععبللغععكسلمكف ل.ليمعمت عع ل شععك لك أععب

غ عععملكمععع لت ت عععبلل،غ عععمملك أعععبلمعععنللإل أعععي أأنة عععملاالت عععممالليم بأعععملكحأعععتللإل أعععي  ؛ل
لغتعع لتاععيال  عع للغ  مععملليميلبليكغععكل  إلضعع  مل غععال.للييغععال عع ل  أي أعع لمشععتبكلغت  معع للغ

ل.  أمل  ل  أي أ لإلملبأمليلغت ةأمأمليلإلعالمأمليلغ اللغم تيأ  ك  ملعةال
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االتجاهات الحديثة في دراسة األنثروبولوجيا
عمرو عبد الرازق محمود سليمان) * (

) * ( طالب دكتوراه - قسم الفلسفة في األنثروبولوجيا - كلية الدراسات اإلفريقية العليا جامعة القاهرة ، 
عدد 44، يوليو 2018 ص ص 587 - 620 .

مقدمة:
في  والواقعية  النظرية  القضايا  من  بالعديد  صلة  ذات  السياحة  تعتبر 
األنثروبولوجيا، ويمكن التأكيد على ان علماء األنثروبولوجيا قد غطوا موضوعات 
رئيسية في دراسة السياحة تنقسم من الناحية المفاهيمية إلى نصفين: يسعى النصف 
األول إلى فهم أصول السياحة، واآلخر يكشف عن تأثيرات السياحة، وحتى عندما 
تؤخذ هاتين النهجين معاً، يبدو أنهما ال ينتجان إال تحليالً جزئياً للسياحة، و المشكلة 
التركيز  إلى  تميل  السياحة  أصول  فهم  إلى  تهدف  التي  الدراسات  معظم  أن  هي 
على  التركيز  إلى  تميل  السياحة  بتأثيرات  المتعلقة  األبحاث  ومعظم  السياح،  على 
استكشاف  هو  المستقبلي  البحث  من  الهدف  يكون  أن  ويجب  المحليين،  السكان 
السياحة، و  المحليين في جميع مراحل  السياح والسكان  لكل من  الحوافز واآلثار 
هذا المنظور األكثر شمولية سيكون مهما الستكشاف الطرق التي يمكن بها للسياحة 
البيئية واألشكال البديلة األخرى للسياحة أن تولد منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية 
بعض  السياحة  وتملك  للسياح،  حقيقية  تجارب  تخلق  وأيضا  المحلية،  للمجتمعات 
جوانب صناعة الترفيه وأيضا تساعد في ترويج التجارة الدولية في السلع ؛ أي انها 
جزء من المتعة وجزء من قوة تنموية كبيرة، ونظرا  لكونها كل هذه األشياء في 

وقت واحد، فانه ال يمكن تحليلها بشكل جزئي فقط.

إشكالية البحث:
يبدو أن علماء األنثروبولوجيا والسائحين لديهم الكثير من القواسم المشتركة،   
حيث ان كالهما يقضي وقتا في استكشاف المنتجات والشعائر الثقافية في المجتمع، 
ويحمل كالهما وضعية خارجية من خالل اقتحامهم لحياة اآلخرين، والحقيقة هي أن 
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السياحة يمكن أن تكون السياق المثالي لدراسة قضايا االقتصاد السياسي، والتغير 
وفي  والتعبير،  الثقافية  والهوية  الطبيعية،  الموارد  وإدارة  والتنمية،  االجتماعي 
الواقع، فان العديد من األسئلة الرئيسية التي تهم علماء األنثروبولوجيا الثقافية تظهر 

في دراسة السياحة.

تساؤالت البحث:

وباستخدام النظرة البؤرية السياحة، تم طرح األسئلة التالية:

ما العالقة بين األنثروبولوجيا والسياحة؟1 سس

ما أصول السياحة وما سبب ظهور بعض األنواع من السياحة في 1 سس
المجتمعات؟

ما االختبارات والقيود المحلية التي تحفز السياح؟1 سس

التغيرات 1 سس وما  المضيفة؟  المجتمعات  على  السياحة  تأثيرات  ما 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تحدثها؟

ما ديناميات تفاعل الضيف/ المضيف في أنثروبولوجيا السياحة؟1 سس

ما أشكال السياحة البديلة؟1 سس

علماء  من  العديد  جعل  وغيرها،  األسئلة  هذه  على  لإلجابة  سعيهم  وفي 
األنثروبولوجيا السياحة التركيز الرئيسي لتفسيرهم وتحليلهم.

أهمية البحث:
في هذا البحث تم إبراز العديد من الموضوعات الرئيسية التي تناولها علماء 
األنثروبولوجيا في دراسة السياحة، وتم اقتراح أن األدبيات الحالية حول السياحة 
يمكن تقسيمها من الناحية المفاهيمية إلى نصفين، إحداهما تركز على فهم أصول 
السياحة وتهدف إلى تحليل آثار السياحة، ومن اهم النقاط الرئيسية فى هذا السياق 
هي أن كال النهجين، حتى عندما يؤخذان معا، يبدو أنهما ال يرويان سوى نصف 
السياحة تميل  الدراسات حول أصول  العديد من  المشكلة هي أن  القصة، أي ان  
إلى التركيز على السياح، وكثير من البحوث الموجهة إلى آثار السياحة تميل إلى 
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تحليل السكان المحليين فقط، أي ان استكشاف أجزاء فقط من اللقاءات الثنائية بين 
السياح والسكان المحليين، أو بين »المضيفين والضيوف«، لم يترك لنا سوى نصف 

التفسيرات.

 Adler( وعلى الرغم من وجود نظريات حول األصول التاريخية للسياحة
العصر  في  كسائحين  الناس  سفر  Towner & Wall 1991 ,1989(، وعن سبب 

معينة  أنواع  عن  السياح  بعض  يبحث  لماذا  أو   ،)MacCannell 1976( الحديث 
من الوجهات  )Cohen 1988 (، اال ان هناك افتقار إلى فهم لماذا يشارك الناس 
التحليل، فقد تم  السياحة بطرق معينة، وفى ظل غياب  المضيفة في  والمجتمعات 
ترك األمر لالفتراضات، وعادة كان االفتراض الرئيسي هو أن السياحة تم فرضها 
يتم  السياحة،  تأثيرات  نفحص  اآلخر، عندما  الجانب  المحليين، على  السكان  على 
الميل إلى التركيز أكثر على السكان المحليين أكثر من التركيز على السياح، ومرة 
أخرى، لم يتبق لدى هذه الدراسة  سوى تحليل جزئي، على سبيل المثال، لقد تعلمنا 
في  تغييرها  إلى  المضيفة  المجتمعات  تميل  التي  الطرق  حول  األشياء  من  العديد 

أعقاب السياحة.

العمل   معززة من فرص  إما  تصبح  أن  إلى  المحلية  االقتصادات  وتميل   
)Mansperger 1995( أو تعتمد أكثر على الدوالرات السياحية )Erisman 1983(؛ 

 Greenwood(حيث يمكن القول انه يمكن للتقاليد والقيم المحلية أن تصبح بال معنى
في  تسويقها  يتم  أن  بمجرد   )Van den Berghe 1994( أهمية  أكثر  أو   )1977

 Stonich( الموارد  تدهور  عبء  تحمل  إما  المحليين  للمقيمين  ويمكن  ؛  السياحة 
2000( أو أن يصبحوا الوكالء األساسيين لحماية الموارد )Young 1999(  وذلك 

في سياق السياحة،  لكننا ال نعرف شيئاً عملياً عن تأثيرات السياحة على السياح 
ويمكن  سفرهم؟،  أثناء  ويختبرونه  ويفعلونه  يرونه  بما  يتأثرون  كيف  أي  أنفسهم 
أيضا تمييز هذه الفجوات أثناء الفهم من حيث النظرية مقابل البيانات ألنواع مختلفة 
من التحليالت، وذلك  في تقييم محفزات السياح )أي العوامل النفسية واالجتماعية، 
السياق  هذا  فى  العلماء  من  العديد  طرح  وقد  ذلك(،  إلى  وما  المادية،  والظروف 
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نظريات عامة  )MacCannell 1976, Graburn 1983, Nash 1981( ومع ذلك، 
فقد تم تحليل القليل من البيانات التجريبية نسبيا لدعم أو دحض هذه النظريات.

وعلى العكس، في دراسة تأثيرات السياحة، اعتمد الباحثون على البيانات 
أكثر بكثير من النظرية، وعلى الرغم من أن األدبيات اهتمت بشكل كبير بدراسات 
يتعين  أنه  إال  المضيفة،  المجتمعات  في  السياحة  تأثيرات  اإلثنوغرافية عن  الحالة 
علينا تطوير نماذج أو أطر تحليلية يمكن أن تساعد في التنبؤ بالظروف التي يعيش 
فيها السكان المحليون في المجتمعات المضيفة،  وقد تم تناول هذه الثغرات المتواجدة 
فى األدبيات بمزيد من التفاصيل في الصفحات التالية، ورسالة هذا البحث األساسية 
هي أنه يجب طرح أنواع جديدة من األسئلة في األنثروبولوجيا السياحية، خاصة 
عندما يتم النظر في المزايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية للسياحة اإليكولوجية 

وغيرها من أشكال السياحة البديلة.

ويمكن القول انه في العقد الماضي أو نحو ذلك، اتخذت صناعة السياحة 
المحلية،  والمشاركة  والبيئية،  االقتصادية  االستدامة  أهداف  نحو  كبيرة  تحوالت 
والتعليم البيئي، وتماما كما تغيرت الصناعة، كذلك يجب أن أهدافنا البحثية تتغير، 
حيث البد من أن نكرس مزيدا من االهتمام لنوعين من الدراسة، أولها على الطرف 

المضيف.

المشاركة  من  معينة  أنواعا  تفسر  أن  يمكن  التي  العوامل  بعض  هي  ما 
المحلية في السياحة؟ وعلى الطرف اآلخر، ما هي اآلثار المختلفة ألنواع معينة من 
السياحة على مواقف وسلوكيات الضيوف، سواء في منتصف جولتهم او بمجرد 

عودتهم إلى ديارهم؟

اإلطار النظري للبحث:

يتناول هذا البحث ما يلي: أصول السياحة، تقييم االختيارات والقيود المحلية، 
تأثيرات السياحة، التغيير االقتصادي، التغيير االجتماعي والثقافي، وأشكال السياحة 

البديلة.
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أوالً: األنثروبولوجيا والسياحة:
حتى سبعينيات القرن العشرين، أظهر عدد قليل من علماء األنثروبولوجيا 
صلة  ذات  كانت  السياحة  أن  من  الرغم  وعلى  بالسياحة،  كبيرا  أكاديميا  اهتماما 
بالتأكيد بالشعوب واألماكن التي كان يدرسها العديد من علماء األنثروبولوجيا، إال 
 ،)Nash, 1996( أن القليل منهم كان ينظر إليها باعتبارها مركزا قانونيا للتحليل
وكان أحد االستثناءات هو Nunez، الذي وصف السياحة في عطلة نهاية األسبوع 

في قرية مكسيكو في عام 1963.

السياحة  أبحاث  حول  أبرزه  كامل،  حقل  ظهر  الماضيين،  العقدين  في 
والمؤتمرات والدورات الجامعية، واحدها كان من أشهر األعمال الرائدة في الدراسة 
األكاديمية للسياحة وتم عبر )Smith )1989، الذي نشر ألول مرة في عام 1977، 

حيث قدم مجلدها منظوراً نظريا و12 دراسة حالة لتوثيق تأثيرات السياحة.

وقد كان )MacCannell )1976 مؤثرا بشكل كبير، خاصة لتطوير نظرية 
السياحة في المجتمع الحديث، وقد قام العديد من الباحثين الرئيسيين بنشر مقاالت 
 Cohen 1972, 1984; Crick 1989; Graburn( تعريفية ميدانية على مر السنين
أحدث  وكانت   ،;)1983; Jafari 1977; Nash 1981; Nash & Smith 1991

 Burns )1999(, الملخصات التمهيدية  حول هذا الموضوع تشمل تلك التي كتبها
Chambers )1997, 1999(, and Nash )1996(، ويمكن القول ان هناك عدة 

عوامل تجعل السياحة ذات صلة خاصة باألنثروبولوجيا، فالسياحة تحدث في معظم 
المجتمعات اإلنسانية، إن لم يكن كلها، أى أن نقول أن الناس في كل مجتمع تقريباً 
قد تأثروا بالسياحة بطريقة ما، وقد شهد العديد من علماء األنثروبولوجيا التغييرات 

التي أحدثتها السياحة في مواقعهم الميدانية.

كما تحتل السياحة على األقل قسما في العديد من الدراسات التي ال عالقة 
لها بالسياحة في حد ذاتها، ويمكن القول إن األماكن الموجودة على الطرق المختلفة 
-أنواع األماكن التي غالباً ما تثير اهتمام علماء األنثروبولوجيا -تنفتح بشكل كبير 
على السياحة في ظل عولمة االقتصاد العالمي، ومع تحسن شبكات النقل واالتصاالت 
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 )١شكل رقم (
  معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي بأنجوال 

  )٢٠١٥ - ٢٠٠٠( خالل الفترة
                                                                                               (%) 

 
  ، على الموقع التالي: ٢٠١٩قاعدة بیانات البنك الدولي لدولة أنجوال،  المصدر:

https://data.albankaldawli.org/country/Angola 
  

  

  المطلب الثاني
  أنواع الفساد في أنجوال 

   
اد والدرجة الوظیفیـة من حیث حجم المتحصالت في جریمة الفستختلف أنواع الفساد في أنجوال 

الفســـاد والفســـاد الكبیـــر، ویوجـــد كـــذلك  إلـــى الفســـاد الصـــغیرفـــي أنجـــوال ینقســـم الفســـاد لمـــن یقـــوم بـــه، و 
  كما یلي:السیاسي وفساد المحسوبیة 

  

  "  Petty and Bureaucratic Corruptionالصغیر "البیروقراطي و الفساد أوًال: 
وهو الفساد الذي یقوم به صغار الموظفین والمسئولین، وغالًبا ما یكون حجم المتحصـالت منـه     

اإلجــراءات الُمعقــدة وقــد یكــون هــو فــي حــد قلــیًال، ویتســم بأنــه غیــر مــنظم وقــد یكــون الهــدف منــه تیســیر 
ذاتــه ســببا فــي تعقیــد اإلجــراءات حیــث یعمــد الموظــف أحیاًنــا إلــى وضــع العراقیــل امــام المــواطنین للحــث 

  على تقدیم الرشاوى.
  

ویتمثــل الفســاد البیروقراطــي والصــغیر فــي أنجــوال فــي الرشــاوي، والتــي تنتشــر بصــورة كبیــرة بــین 
ول إلــى الخــدمات األساســیة كالصــحة والعــدل والتعلــیم، كمــا أن رجــال الجمهــور، وذلــك مــن أجــل الوصــ

الشـــرطة یبتـــدعون رســـوًما إضـــافیة عنـــد نقـــاط التفتـــیش، فضـــًال عـــن أن المـــوظفین العمـــومین یفرضـــون 
  رسوًما إضافیة من أجل زیادة رواتبهم الضعیفة.
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.)Lanfant et al 1995( عبر الوطنية

ويحصل السياح اليوم على إمكانية الوصول إلى أكثر الوجهات البعيدة في 
 Castner 1990, Linden 1991(, the Himalayas )Jayal( األمازون  منطقة 
 McEachern 1995(, the Antarctic )Hall & Johnston 1995, Vidas ,1986

. )1993(, and, yes, outer space )Rogers 1998

األنثروبولوجيا،   علماء  اهتمام  أيضا  للسياحة  االقتصادية  األهمية  تستحق 
وكما الحظ Greenwood )1989(، فإن السياحة هي “أكبر حركة على نطاق واسع 
للسلع والخدمات واألشخاص”، وقد قدرت منظمة السياحة العالمية )2000( أن عدد 
السياح الدوليين المسافرين في العالم في عام 1999 بلغ 664 مليون سائح، وقد 
تمثل  السياحة  إيرادات  أن  اإليكولوجية )1998(  للسياحة  الدولية  الجمعية  حسبت 
ثلث التجارة العالمية في الخدمات، وتشير هذه األرقام إلى حقيقة أن السياحة هي 
حافز مهم للتنمية االقتصادية والتغيير االجتماعي والسياسي، وهي عمليات أساسية 
لمصالح العديد من علماء األنثروبولوجيا، وقد أصبحت السياحة البيئية  مجال تركيز 

خاص، وخاصة بين المهتمين بالتنمية المستدامة .

وأخيرا، استحوذت السياحة على اهتمام علماء األنثروبولوجيا ألنها غالبا 
ثقافية مختلفة، وقد  لقاءات وجًها لوجه بين أشخاص من خلفيات  ما تنطوي على 
اعترف Lett )1989(  بالسياحة من خالل تحقيق “أكبر حركة سلمية لألشخاص 
عبر الحدود الثقافية في تاريخ العالم”، حيث عندما يلتقي السياح والسكان المحليون، 
فإن كالهما لديه الفرصة ليس فقط لمالحظة كيف يعيش اآلخر، ولكن أيضا للتفكير 
في حياتهم الخاصة من خالل عيون اآلخرين، ونتيجة لذلك، فإن هذه التفاعالت بين 
الثقافات غالباً ما تتحدث عن “الحلول الحقيقية” لبعض القضايا النظرية األوسع في 
األنثروبولوجيا، بشكل عام، تأتي أنواع األسئلة التي طرحها علماء األنثروبولوجيا 

)Nash 1981( ”حول السياحة من إحدى مرحلتين في ما يسمى “العملية السياحية

تعالج  التي  العالم”،  “رؤى  نظرية  استخدام  يمكن  فإنه  السياحة،  ولدراسة 
مشكلة معنى الوجود، كما أن لها تأثير كبير في حياة الفرد الداخلية، كما تؤثر في 
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عالقته بالعالم أو الكون، ويرى “روبرت ردفيلد” أنها تصورات عما هو كائن وعما 
يجب أن يكون، وهي تتضمن أنماط التفكير واالتجاهات السائدة نحو الحياة )األسود، 

)8-1 ،1993

ثانياً: أصول السياحة:
أن علماء  إال  تقريبا،  للناس في كل مكان  السياحة  أهمية  الرغم من  على 
 ،)Cohen 1974, Nash 1981( األنثروبولوجيا واجهوا صعوبة في تعريف السياحة
وبشكل أساسي، فإن السائح هو “شخص مرفه مؤقتا، ويزور طوعا مكانا بعيدا عن 
المنزل لغرض تجربة التغيير”)Smith 1989, p. 2(، وقد كان أحد الموضوعات 
التي تهم الباحثين في مجال السياحة هو تتبع الدوافع والمظاهر االجتماعية وأنشطة 
هؤالء “األشخاص المرفهين” بمرور الوقت، من هؤالء؟ أين سافروا وما الذي كانوا 
يبحثون عنه؟ )Pearce 1982(، ويمكن القول ان األشياء التي كان يفعلها السياح 
والخبرات التي يبحثون عنها تغيرت بمرور الوقت، تماما كما تبدلت من بلد إلى آخر 

وعبر الفئات االجتماعية من الطبقة والنوع والعرق.

وقد سعى العديد من علماء السياحة إلى شرح الدوافع النفسية االجتماعية 
لبعض هذه االختالفات، و اقترح )MacCannell )1976 أنه بتتبع خطوات السياح، 
يمكن للمرء أن يبدأ في فهم أنظمة القيم في العالم الحديث، و في الواقع، من خالل 
صياغة  هو  ذلك  من   MacCannell هدف   كان  فقد  له،  كموضوع  السياح  أخذ 
 MacCannell إلى  بالنسبة  بالحداثة،  تتميز  والتي  الحديث”،  المجتمع  “إثنوغرافيا 
، أهتم بمشاعر االغتراب والتجزئة والسطحية، أى ان البحث عن تجارب حقيقية 
هو انعكاس لرغبة السياح المعاصرين في إعادة التواصل مع “المجتمع  البدائي، 
 Cohen 1988, p. 374; see also Dobkin(”بالحداثة يتأثر  لم  الذي  الطبيعي، 
de Rios 1994, Harkin 1995, Redfoot 1984(، ومما يثير اإلعجاب بشكل 

خاص في عمل MacCannell هو أن السياحة يمكن أن تكون بمثابة قوة موحدة 
في المجتمعات الحديثة، حيث تجمع الناس معا لتحديد األماكن واألحداث والرموز 
مجتمعة التي تعتبر مهمة وذات مغزى ما )أي “ال ينبغي تفويتها”(، وقد تشمل هذه 
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الرموز واألماكن على سبيل المثال: جراند كانيون وجسر جولدن جيت وبرج إيفل، 
الخبرات  بتقاسم  السياح  يقوم  ثم  ومن  األشياء” شخصيا”  هذه  برؤية  السماح  ويتم 
مع اآلخرين من خالل الصور الفوتوغرافية والهدايا التذكارية والقصص وبإعادة 

تجميع األجزاء المتباينة من حياتهم المجزأة.

ومن خالل السياحة، يمكن أن تبدو الحياة سهلة وسلسلة من الصور المنظمة، 
Kirshenblatt- وبالفعل، فقد قام )Lippard, 1999(  مثل اللقطات في ألبوم العائلة
Gimblett )1998( بتفسير الطرق التي تمر بها السياحة والتي عن طريقها يمكن 

العالمية،  المتاحف  التجول في مواقع  العالم كله كمتحف، وذلك من خالل  عرض 
أنهم  يعتقدون  ما  النهاية  في  ويعززوا  يؤكدوا  أن  للسياح  يمكن  ذلك  طريق  وعن 
Gra- المنوال، وصف نفس  العال )Bruner 1991(، وعلى  بالفعل عن  مععرفونه 
burn )1989( عام 1989 السياحة بأنها نوع من الطقوس التي تعكس قيم المجتمع 

الراسخة حول الصحة، والحرية، والطبيعة، والتحسين الذاتي.

وتظهر الكائنات المقدسة في طقوس السياحة الحديثة على الصفحات، وعلى 
المواقع، ومن خالل التقديس الجماعي لهذه الكائنات والرموز المقدسة، يمكن للسياح 
 Turner  تقوية اتصالهم ببعضهم البعض وكذلك بالمجتمع األكبر، وقد قال كال من
1978(   &(  أن السفر الترفيهي هو في الواقع مثل الطقوس والشعائر الدينية، والتي 

عن طريقها يمكن أن يخرج الناس من الهياكل العادية لحياتهم اليومية، اى انه يمكن 
للسياحة أن توفر الحرية من العمل والوقت اإللزامي اآلخر، والهروب من األدوار 
االجتماعية التقليدية، والحرية في قضاء الوقت مع اختيارات الشخص فقط، ومثل 
األنشطة الشعائرية األخرى، فإن السياحة تسبب لمشاركيها حالة من اإلهمال، وبهذه 
الطريقة، تعكس السياحة الحديثة “الهيكل المضاد” للحياة، اى انها تعتبر هربا من 
شيء ما، بدالً من البحث عن شيء ما )Turner 1969, 1982(، وهنا  يمكن القول 
.)Bruner 1991( انه تضاءلت أهمية األصالة كتفسير لما يحفز السياح على السفر

ويمكن القول انه في دراسات أخرى تتعلق بأصول السياحة، سعى علماء 
األنثروبولوجيا إلى تفسير سبب ظهور بعض أنواع السياحة في أنواع معينة من 
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السياحة  تصور  يتم  البحث،  من  النمط  هذا  وفي   ،)Cohen 1972( المجتمعات 
كظاهرة فوقية، تعتمد على مجموعة من العوامل المادية )Nash 1996(، ويصبح 
مجتمع  أي  في  الخاصة  والبيئية  والسياسية  االجتماعية  الظروف  هي  ما  السؤال 
معين والتي تؤدي إلى أنواع معينة من السفر الترفيهي أو أنواع معينة من السياح 
)Crandall 1980, Dann 1981( ؟ حيث يمكن القول ان المجتمع الياباني، على 

سبيل المثال يجبر الناس على تفضيل مشاهدة المعالم السياحية في مجموعات كبيرة؟

ثالثاً: تقييم االختيارات والقيود المحلية:
تحفز  التي  العوامل  تفّحصوا  قد  األنثروبولوجيا  علماء  أن  من  الرغم  على 
التي يتورط فيها  السياح على السفر، اال انهم أعطوا اهتماما أقل لدراسة الظروف 
األشخاص في الوجهات المضيفة في السياحة، والخطوة األولى في ملء هذه الفجوة 
ستكون أوالً إدراك أنه ليس كل الناس أثناء استقبال السياح يشاركون في السياحة على 
قدم المساواة، حيث قد يشارك بعض أعضاء المنطقة المحلية بشكل مباشر، ويتفاعلون 
مع السياح على أساس منتظم كدليل، وفنانين، أو حرفيين، في حين قد يشارك آخرون 
األطعمة  لتقديم  كمعاونين  أو  مساعدين  كموظفين  يعملون  أو  الكواليس،  خلف  فقط 
المضيفون  االقتصادي، سيختلف  المنظور  انه من  القول  يمكن  وأيضا  واإلمدادات، 
المحليون أيضا من حيث مقدار الوقت والطاقة التي يستثمرونها في السياحة:  حيث 
سيعمل البعض كعمال أجور بدوام كامل، في حين أن آخرين سوف يتعاقدون على 
العمل من حين آلخر أو يحصلون على أموال نقدية فقط من خالل بيع البضائع للسياح.

في أثناء تحليل الفروق في كيفية مشاركة المضيفين المحليين - أو اختيار 
عدم المشاركة - في السياحة، قد نبدأ في تحليل نطاق العوامل التي تحدد من يشارك، 
ولماذا، وبأي طريقة، وعبر طرح هذه األسئلة األخيرة، يمكننا استكشاف ما تحدده 
السياحة في حياة األشخاص والعوامل التي تحدد حياة الناس في عالقتهم بالسياحة، 
ومن خالل دراسات الحالة يمكن القول  أن النوع هو أحد المتغيرات المهمة التي 
تحدد من يشارك في المجتمع المضيف للسياحة، وقد وجد )Swain )1989 أن أدوار 
النوع بين هنود كونا في بنما شكلت االستجابات المحلية للسياحة، وبالتحديد ، أنتجت 
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Kunawomen عمل فني  من النسيج، وبالتالي يهدف الى  الحفاظ على صورة قابلة 

للتسويق  العرقي للسياح، في حين سيطر رجال Kuna على القرارات السياسية التي 
 Wilkinson & Pratiwi  والسياحة، وقد وجدت كال من Kuna تحدد التفاعل بين
1995( أن المرأة في قرية إندونيسية ال يمكن أن تشارك في التوجيه السياحي ألن 

القرويين لم يكن ينظر لهم فى هذه الحالة بشكل جيد حيث ثبت أن النساء ُينظر إليهن 
فى هذا السياق على أنهن عاهرات مهتمات باالتصال بالسياح األجانب.

وقد أكدت كال من )Levy & Lerch )1991  بشكل عام أن النساء يملن إلى 
العمل في وظائف أقل استقراراً وأقل أجراً وأقل مستوى في صناعة السياحة في 
بربادوس، كما يمكن أن تسفر القوالب النمطية المتعلقة بالجنسين عن كون المرأة 
أول نوع في المجتمع المضيف يقوم بالعمل في مجال السياحة. ووجدت مؤسسة 
Kinnaird & Hall )1994(  أن مشاركة المرأة في السياحة في أيرلندا قد قُبلت في 

الرعاية  الزوجة واألم وبدور  بأدوار  المرأة  فيه عمل  يرتبط  تاريخياً  كان  مجتمع 
لآلخرين، يعتبر تقييم االختالفات بين الجنسين او الرجل والمرأة  في كيفية مشاركة 
المضيفين في السياحة خطوة نحو تحسين فهمنا ألصل السياحة من منظور المضيف 
)Swain 1995(،  ومع ذلك، تبقى العديد من األسئلة من حيث السبب وتحت أي 

ظروف قد يختار السكان المحليون، أو قد يكونوا مدفوعين، للمشاركة في السياحة، 
والبد من القول ان فهمنا  سيتحسن إذا درسنا مدى عمل المضيفين كصناع للقرار 

في تشكيل أنواع السياحة التي تتم في مجتمعاتهم المحلية.

وفي عام )1981، 462(، اقترح Nash  أنه في حين أن المجتمع المحلي 
قد يتأثر بشكل ال يمكن تجنبه بالسياحة “فإنه قد يلعب أيضا دوًرا مهما في تحديد نوع 
 Chambers التي يمارسونها”، وبالمثل، أشار يتلقاه وشكل السياحة  السياح الذي 
التي  المحلية  المجتمعات والمناطق  نعتبر  أنه “في كثير من األحيان  إلى   ))1999

محاوالتنا  أن  مضيًفا  السياحية”،  للحركة  السلبيين  المستلمين  بأنهم  السياح  تستقبل 
لفهم السياحة على أساس دوافع وسلوكيات السياح، “من المؤكد أن تتركنا مع تقدير 

جزئي فقط لما أتت السياحة لتمثيله في عصرنا”.
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رابعاً: تأثيرات السياحة والتغيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
عند دراسة تأثيرات السياحة، غالباً ما ُكرس علماء األنثروبولوجيا لكتابة 
حسابات اثنوجرافية عن كيفية تأثير السياحة على المجتمعات المضيفة في مجموعة 
واسعة من األوضاع الغربية وغير الغربية  )Jafari 1990(، و بشكل عام، وضع 
بطرق  المضيفين  مصير  تحديد  أنها  على  للسياحة  مفهوما  األنثروبولوجيا  علماء 
عديدة، مثل ما إذا كانوا سيتطورون اقتصاديا أم ال، سواء كانوا سيشعرون بالفخر 
أو العار بشأن أنفسهم وتقاليدهم، أو ما إذا كان لديهم حوافز لحماية أو تدمير بيئتهم، 
ما كانت آراء العلماء حول آثار السياحة على المجتمعات  ويمكن القول انه نادراً 
المضيفة إيجابية،  وقد علق )Rossel )1988,1 على أن “السائحون يعيثون الخراب 
على وجه المشهد االجتماعي والثقافي” وهذا يعكس على نحو كبير شعور العديد من 
علماء األنثروبولوجيا، وفي الواقع، وكما الحظ Crick ، فقد تم اإللقاء باللوم على 
السياحة في “كل تحول في القيم” )1989, 308(،  وكان االزدراء الشامل للسياحة 
البيئية  بالسياحة  االعتراف  اكتساب  سبقت  التي  السنوات  في  خاصة  بصفة  سائدا 

وأشكال السياحة البديلة األخرى.

التغيير االقتصادي: -س
ولكن التشاؤم حول السياحة لم يقوم به جميع علماء االجتماع، ال سيما خالل 
1970، ولكن أيضا إلى حد ما اليوم )see Schwartz 1997(، عزز االقتصاديون 
اإلقراض  ان وكاالت  القول  ويمكن  للتنمية،  مثالية  استراتيجية  باعتبارها  السياحة 
كوسيلة  الثالث  العالم  في  السياحية  التحتية  البنية  إلصالح  الدول  مولت  المتعددة 
هذه  فى  للفرد  اإلجمالي  القومي  الناتج  وزيادة  األجنبية  العمالت  إيرادات  لزيادة 
الدول، خاصة في ما يسمى مناطق الرمال والشمس والبحر، حيث كان ينظر إلى 
الوقت  )Crick 1989(، وفي  نمو غير محدودة   إمكانات  ذات  أنها  السياحة على 
الذي تم فيه توجيه أموال المساعدات إلى الجنوب، أشاد التحديثيون في السبعينيات 
بالسياحة كمحفز قوي لمساعدة منطقة الكاريبي وغيرها من األماكن على “البدء” 

في اقتصادات مزدهرة قائمة على الخدمات.
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لتنمية  سفر”  “جواز  السياحة  تكن  لم  المبكرة،  اآلمال  من  الرغم  وعلى   
االقتصاد الكلي كما هو مخطط لها )de Kadt 1979(،  وبدالً من تخفيف حدة 
الفقر، بدت السياحة وكأنها تطرح أنواعا جديدة من المشاكل االجتماعية، بما في ذلك 
 ،)see Oppermann 1998(  أسواق العمالت السوداء والمخدرات والبغاء
وباإلضافة إلى ذلك، ارتبطت السياحة باألنفاق الفاخر، واالكتظاظ والتلوث، وكلها 
تزيد من التدهور البيئي )Honey 1999(، وفي هذه األثناء، كانت أنواع البنية 
الجولف  مالعب   - فيها  تستثمر  المعونة  ووكاالت  الحكومات  كانت  التي  التحتية 
والفنادق الشاهقة - ال تفعل الكثير لتخفيف االحتياجات التعليمية والصحية والرفاهية 
للسكان المحليين )Richter 1982(، وفي هذه األثناء أيضا، كانت األرباح من 
السياحة ُتصرف إلى قادة الصناعة في البلدان المتقدمة )Crick 1989(، اى انه 

.)Nash 1989(باختصار، أصبحت السياحة مقدمة وبداية لالستعمار الجديد

أن  يعرفون  األنثروبولوجيا  علماء  كان  المحلي،  االقتصاد  مستوى  وعلى 
السياحة تسببت فى أنواعا أخرى من الفوضى،  فبالنسبة للفرد الواحد، فإن فرص 
العمل المتوفرة من خالل السياحة تعطل أنشطة صغار المنتجين، اال ان دراسات 
الحالة اإلثنوغرافية من الوجهات المضيفة حول العالم أظهرت أن العمل بأجر من 
Oliver-(خالل السياحة يرفع تكاليف الفرصة البديلة ألنشطة المعيشة، وقد وصف
في  عملهم  المحليون  المضيفون  فيها  استبدل  إسبانيا  في  حالة   Smith )1989
الزراعة بالعمل في مجال السياحة، وقد أوضح Mansperger )1995( كيف 
أدت السياحة بين سكان جزر المحيط الهادئ إلى وقف أنشطة الرزق باليوم وجعل 
السكان المحليين أكثر اعتمادا على العالم الخارجي،  وقد عزا البحث الذي أجراه 
في  االنخفاضات  العليا  األمازون  منطقة  في   Seiler-Baldinger )1988(
الصحة بين السكان المحليين إلى أنهم ابتعدوا عن أنشطة الرزق للعمل في مجال 
زوال  في  ساهمت  السياحة  بأن    Rosenberg )1988( جادل  وقد  السياحة، 
الزراعة في قرية جبلية صغيرة في فرنسا، حيث تم استخدام حيوانات الرعي بشكل 

رئيسي من أجل إزالة منحدرات التزلج.
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لم يكن تعطيل أنشطة الرزق باليوم بالضرورة مشكلة في حد ذاته، ولكنه 
أصبح مشكلة عندما تم تقليل تدفق السياح، وتم ترك الناس بدون بدائل اقتصادية 
زال(  )وما  األمر  هذا  كان  الحظ،  لسوء  أنفسهم،  على  الحفاظ  من خاللها  يمكنهم 
ظاهرة شائعة نسبيا ألن صناعة السياحة عرضة بشكل خاص لدورات االزدهار 
والكساد، والمشكلة الثانية التي وجدها علماء األنثروبولوجيا في التنمية التي تغذيها 
السياحة هي أنها تؤدي في كثير من األحيان إلى زيادة تقسيم الثراء في المجتمعات 
وقد  تفاقمه،   أو  االجتماعي  الصراع  نشوب  إلى  النهاية  في  يؤدي  مما  المضيفة، 
فالمال  القرية،  مع  الدخول  يتقاسم رسوم  ال  “الرئيس  ان    Mansperger وجد 
يجعل الناس بخالء، وبالتالي اإلضرار بروح الجماعة” )1995, 90(،  وقد ربط 
كان  اإلكوادور، حيث  في  بين سيونا وسيكويا  مماثلة  )Vickers )1997 قصة 
بعض األفراد يعملون كمقاولين محليين، ويقودون السياح بمحّركات خارجية، وحتى 
الذين  أولئك  إلى  النظر  تم  المشاكل عندما  بهم، وقد ظهرت  ُنُزل خاصة  بناء  في 
يظهرون روح المبادرة على أنهم يبحثون عن اإلثراء الشخصي دون اعتبار لرفاهية 
الجماعة، حيث انه في هذه الحاالت، كما في العديد من الحاالت األخرى، يبدو أن 

السياحة تساهم في زيادة الطبقات االجتماعية والنزاع.

على الرغم من أن الدراسات الموجودة في علم األنثروبولوجيا في مجال 
يتم  أن يحدث بشكل خاطئ عندما  يمكن  لما  تتضمن حاليا وصفا ممتازا  السياحة 
إدخال السياحة إلى المجتمعات المحلية، إال أن التحليل حتى اآلن كان غريباً عن 
األصوات المحلية، اى انه ال نملك  إال القليل عن كيفية إدراك السكان المحليين لنفسهم 
وذلك عن اإليجابيات والسلبيات المرتبطة بالسياحة، وكثيراً ما كانت االفتراضات 
التي يتم اتباعها هي أن السكان المحليين ُخدعوا لقبول السياحة بدالً من اختيار هذا 
المحلي  المنظور  غياب  من  يضاعف  ومما  الوعى،   طريق  عن  ألنفسهم  الخيار 
الجديدة  المشاكل  للسياحة على  الصافي  التأثير  تحليل  الدقة من حيث  إلى  االفتقار 
و / أو التحسينات في المجتمعات المضيفة، وعلى الرغم من أنه قد يكون صحيحا 
أن السياحة تتسبب في نزاع في المجتمعات المضيفة، فقد يكون من الصحيح أيضا 
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أن هناك عوامل أخرى في أي موقع مقصود، مثل إنشاء طريق، أو إعالن منطقة 
محمية جديدة، قد تسببت في حدوث صراعات.

السببية  مشكلة  من  للسياحة  الحالة  دراسات  تعاني  ما  غالباً  عام،  بشكل 
المعكوسة، على سبيل المثال، على الرغم من أن السياحة قد تتسبب في زيادة تقسيم 
الثروة في بعض المجتمعات، فربما يكون األشخاص الذين يعيشون في أماكن يتم 

فيها الشعور باالختالفات في الثروة أكثر احتماالً لالنخراط في السياحة.

 التغير االجتماعي والثقافي:س- 
الثقافات  بين  االتصال  كان  االقتصادية،  التنمية  إلى  باإلضافة  انه  القول  ويمكن 
والتغييرات الناتجة عنه موضوعا شائعا بشكل خاص في دراسة تأثيرات السياحة 
)Nash 1996(، وقد جاء مثال من )Nu˜nez )1963, 347، الذي وصف 
السياح  يتفاعل  التثاقف عندما  بأنها “حالة مختبرية” الختبار كيف يحدث  السياحة 
يمثلون  الذين  المضيفين  السكان  مع  “المانحين”  ثقافات  يمثلون  الذين  الحضريون 
عن  يبتعدون  قد  األنثروبولوجيا  علماء  أن  من  الرغم  وعلى  “المتلقية”،  الثقافات 
مصطلح التثاقف المسّيس اآلن، إال أن المفهوم الكامن وراءه ال يزال موجوًدا في 

الخطابات العامة واألكاديمية حول السياحة في مجتمعات السكان األصليين.

واالستهالكية،  السياح،  اقتحام  مع  تحدث   التي  “األمور  هو  التثاقف  إن    
e.g., Chicch´on 1995, McLaren 1997, Ros- الثقافة”  )””تسليع 

“تسليع  استخدم  ان  القول  sel 1988, Seiler-Baldinger 1988(، ويمكن 
الثقافة” لوصف عملية يتم بواسطتها تقييم األشياء في المقام األول من حيث قيمتها 
التبادلية، في سياق التجارة، وبالتالي تصبح سلعاً )Cohen 1988(، وقد استخدم 
كيف  لوصف  السياحة  مع  باالشتراك  التسليع  مفهوم   )Greenwood )1977
الثقافي  المعنى   Basque Fuentrabia مدينة  في   alarde مهرجان  خسر 
سلعة  أي  مثل  وتسويقه  السياح  أمام  فتحه  بمجرد  المحلية  للمجتمعات  والرمزي 
أخرى، وقد كان القلق بين العديد من علماء السياحة هو ما إذا كان المصطلح الثقافي 
التعامل  يتم  أن  المحليين بمجرد  للسكان  بالنسبة  يفقدوا معناهم  الدينية  الطقوس  أو 
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معه كسلعة، وقد وجدHall  )1994 أيضا، على سبيل المثال، أنه بمجرد تسويق 
اللوحات للمستهلكين الدوليين، تم اقتالعهم من سياقهم االجتماعي والثقافي التقليدي، 

وبالتالي فقدوا أهميتهم بالنسبة للسكان المحليين.

وقد أكدت)Picard )1990 أن الثقافة البالية كانت سلعة بحيث أن التمييز 
بالنسبة  لم يعد واضحا، حتى  السياحة  إلى  باليني وما يمكن أن يعزى  بين ما هو 
الوجهات  في  الناس  أن  فكرة  حول  المناقشات  تكون  ما  وغالباً  نفسها،  للجزيرة 
الثقافية نتيجة للسياحة، ويشعر الكثيرون بالقلق من أن  المضيفة سيفقدون هويتهم 
يتبنون  عندما  ثقافتهم”  “يفقدون  أو  ماضيهم  ينسون  المضيفين  تجعل  قد  السياحة 
أساليب جديدة وفعالة في كونهم يتعلمون من الغرباء، وقد جادل Erisman  بأن 
التدفق الهائل للبضائع واألشخاص واألفكار األجنبية إلى الوجهات المضيفة الريفية 
له تأثير سلبي، والذي “يعمل على تآكل احترام الذات لدى الناس” )1983, 350(، 
ومن وجهة النظر هذه، يمكن للسياحة أن تؤدي إلى نوع من “التبعية الثقافية” التي 
يحصل فيها السكان المحليون على منافع اقتصادية، ولكن فقط عندما يلبوا احتياجات 
االقتصاد  يتحسن  حيث  السيناريو  هذا  في  للهوية  فقدان  يحدث  ثم  ومن  الغرباء، 
المحلي ويبدأ المضيفون في التصرف والتفكير كالسياح، الذين يرون أنهم متفوقون 

في كل شيء.

وفي دراسات أخرى أيضاً، كان ينظر إلى السلع على أنها قوة فاسدة بشكل 
إليها  ُينظر  السلع  أن   )1995(  Reed األصلية،  والحظ   الشعوب  بين  خاص 
التجارية  لألنشطة  المظلمة  الدوامة  في  أكبر  عمق  “إلى  الناس  تسحب  أنها  على 
للمجتمعات  قاٍس  إلى ضوء  العرقية  الحدود  من  اآلخر  الجانب  على  تقذفهم  وإنها 
الوطنية واالقتصاد الدولي”، و يرى علماء آخرون أن السياحة تؤثر على الهوية 
المحلية من خالل نقل التوقعات، ووفقاً لهذا الرأي، يشكل السياح آرائهم عن الثقافات 
نتيجة اللقاءات السياحية من خالل إعطاء األفضلية للسكان المحليين الذين ينظرون 
األصالة  أن  في  هنا  المشكلة  تكمن  أصيلة،  عرقية  أو  أصيلة  بطرق  ويتصرفون 
مفهوم ذاتي، وغالباً ما يعّرف السياح ألنفسهم ما هو أصيل، ويعتمدون على الصور 
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Ad- )للنمطية الشائعة كنقاط مرجعية بدالً من الحقائق التاريخية أو اإلثنوغرافية 
.)ams 1984, Crick 1989

ووصف Boorstin )1964( اللقاءات بين السياح والسكان المحليين بأنها 
“أحداث زائفة” تستند إلى ما يختار السياح رؤيته بدالً من ما هو موجود فعالً، إن 
ما يختار السياح أن يراه هو بدوره متأثر بشدة بالجهود التسويقية لمشغلي الجوالت 
الشعبية ))Urry 1990، والدولة  السياحية  )Silver 1993، ووسائل اإلعالم 
 Rossel )1988,5( وجد  السفر،  لنشرات  تحليل  في   ،)Volkman 1990(
“مبالغات، تصريحات مضللة، وأكاذيب” والتي قدمت طريقة معينة لفهم الحقيقة، 
والتي قدمت “وجهة نظر سياحية”، وقد زعم )Adams,1984,470( أن الكتيبات 
ووكالء السفر يقدمون للسائحين لمحة أولية عن السكان المحليين من خالل “الصور 
لرحالت  الحق  وقت  في  صياغتها  عادة  يتم   والتي  الجاهزة”،  العرقية  النمطية 
العرق  اطار عن  في وضع  رئيسياً  دوراً  بشكل خاص  الدولة  لعبت  وقد  السياح، 
والثقافة للسياحة، خاصة في الدول النامية، وذلك كطريقة لبناء التضامن الوطني، 
 Matthews & Richter السياح األجانب  وجزء من ذلك كاستراتيجية لجذب 
1991((، ونظريا، تنتقل الصور النمطية للسائحين عن السكان المحليين من خالل 

ما أطلق عليه ، )Urry 1990, 1996( “نظرة السياح”.

وفي المقابل، يرضخ السكان المحليون للنظرة من خالل عكس الصور التي 
يأملون أن ترضي السياح، حيث إن اآلثار طويلة المدى هي أن السكان المحليين 
سيحافظون على التقاليد التي هم على يقين أنها ستلبيهم وتجذب المزيد من السياح، 
وقد أشار)MacCannell )1984 إلى هذه العملية على أنها “إعادة بناء العرق”، 
و في الواقع، قد يحاول السكان المحليون أن يتطابقوا مع توقعات الزوار، حتى لو 
بدت النتائج مفتعلة أو مزيفة، وقد كتبتEvans-Pritchard )1989( عن امرأة 
من األمريكيين األصليين شعرت أنها يجب أن “تبدو” هندية لكي يتم قبولها كمواطن 
 Cohen السياح وذلك ألنها تعتمد على دوالراتهم”، وقد وصف  أصيل من قبل 
)1979,18(  السكان المحليين الذين “يلعبون دور السكان األصليين” بانهم يقومون 
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بذلك لالرتقاء إلى مستوى صورة جيدة أمام السياح، وهذا “اللعب” لم يصفه علماء 
األنثروبولوجيا على الدوام بأنه اتجاه سلبي، وفى النهاية، فإن بعض العلماء يجادلون 

بأن السياحة لديها القدرة على إحياء القيم القديمة مثلما تفعل لتدميرها.

لقد وجد  Smith )1982(علي سبيل المثال أن السياحة قد “تعمل على 
تعزيز الهوية العرقية” أيضا، اقترح Mansperger )1995(  أن السياحة “يمكن 
 Van den كتب  وقد  هويتهم”،  على  الحفاظ  على  األصليين  السكان  تساعد  أن 
Berghe )1994(  أن السياحة يمكن أن تؤدي إلى “نهضة للثقافات األصلية أو 
الذاتي،  للتمثيل  السياحة وسيلة تمكينيه  لتوريث اإلثنية”، ومن ثم يمكن أن تصبح 
وقد يختار السكان المحليون عن قصد إعادة اختراع أنفسهم عبر الزمن، وتعديل 
 ،)Cohen 1988( كيفية رؤيتهم وفهمهم من قبل مجموعات مختلفة من الغرباء
دراستان من عام  1980  أعطوا مثاال جيدا على  طريقة تغيير السكان المحليين 

مظهرهم بوعي إلرضاء السياح.

  وقد وجد Gamper ) )1981أن الناس في جنوب النمسا بدأوا بتغيير 
مالبس  يرتدون  المحليون  السكان  كان  العادي،  الروتين  ففي  للسياحة،  مالبسهم 
نموذجية في أي مكان آخر في أوروبا، ولكن خالل الموسم السياحي، أصبح الناس 
واعين بالحاجة إلى ارتداء األزياء التقليدية، وحتى اآلن تم تعديل المالبس، وعلى 
الرغم من أن اللون البني، واألسود، واألبيض في األصل هو لون مالبسهم الطبيعي، 
“تبدو  المخبرين،  انه تمت إضافة سترة حمراء زاهية الحقا، كما أوضح أحد  اال 
أفضل عليهم، وفي دراسة أخرى، قام Albers & James )1983(  بفحص 
600 صورة من البطاقات البريدية لألمريكيين األصليين التي صدرت في الفترة ما 
بين 1900 و 1970، حيث اكتشفوا أن الصور تغيرت مع نمو السياحة في غرب 
توقعات  مع  لتتناسب  بشكل خاص  كانت مصممة  الهنود  تصميمات  وأن  أمريكا، 

السائحين.

التي  الصور  اختفاء  هو  الشعوب  هذه  في  تميزا  األكثر  التغيير  كان  وقد 
أظهرت الهنود في محيطهم الطبيعي واللباس اليومي، وبشكل متزايد، فإن الصور 
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تتطابق مع صورة نمطية “مشتقة من هواة الفروسية، صيد-الجاموس، والهنود في 
Mamiya, 1992,136( ( ”القرن التاسع عشر

خامساً: ديناميات تفاعل الضيف/ المضيف في أنثروبولوجيا السياحة :
لقد أشار علماء األنثروبولوجيا أن تفاعالت المضيف-الضيف تميل إلى أن 
العليا في تحديد كيفية  اليد  القوة، وأن لدى الضيوف  تكون غير متماثلة من حيث 
ظهور أي مواجهة معينة، وعالوة على ذلك، أظهرت الدراسات اإلثنوغرافية أن 
نظرة السياح يمكن أن تكون مؤثرة بشكل خاص في تحديد كيف ينظر المضيفون 
التفاعالت  هذه  في  المضيفين  تصوير  يتم  عام،  بشكل  و  ويشعرون،  ويتصرفون 
على أنها سلبية، وانها غير قادرة على التأثير على األحداث، وتفتقد هذه التحليالت 
إمكانية قيام السكان المحليين، وغالباً ما يقومون بذلك، بدور في تحديد ما يحدث في 
مواجهاتهم مع السياح، وقد تم العثور على استثناء ملحوظ في العمل اإلثنوغرافي 
بابوا  في  إيتامول  شعب  قدرات  بعرض  قام  الذي   ،)Silverman )2001 من 
غينيا الجديدة حيث عملوا باستراتيجية وقاموا بممارسة اإلبداع في سياق تفاعلهم 

مع الغرباء.

ومن األمور األخرى المفقودة في العديد من التحليالت الحالية هي محاولة 
المالحظة  خالل  من  المضيف-الضيف  تفاعالت  ديناميكيات  عن  المزيد  معرفة 
 Evans-Pritchard أشار  وقد  اللقاء،  جانبي  على  األشخاص  مع  والتحدث 
1989(( إلى أن األكاديميين تجاهلوا إلى حد بعيد موضوع الكيفية التي ينظر بها 
السكان المحليون إلى الغرباء، وعلى الرغم من وجود مؤلفات شاسعة حول موضوع 
االستجابات المحلية للتغيرات االجتماعية التي أحدثها السياح، فقد تم اكتشاف عدد 

قليل نسبيا من مواقف وأفكار السكان المحليين تجاه الغرباء.

الفجوة  هذه  سد   نحو  مهمة  بخطوة    Kincaid )1988  ( قامت  وقد  
بالكتابة بوضوح وصراحة عن غضبها واستيائها تجاه السياح الذين يزورون جزيرة 
)Antigua( في البحر الكاريبي، و ليس من الغريب أن يكون تصويرها ألنتيغوا 
على خالف مع الوصف الموجود في الكتيبات السياحية، حيث كتبت: “إن أنتيغوا 
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السائح  يراها  التي  أنتيغوا  هي  ليست  فيها،  ترعرعت  التي  أنتيغوا  عرفتها،  التي 
“ال  أنتيغوا:  ولزوار  الالذع،  بحماسها  لزمالئها،  أكدت  وقد   ،)1988,23( اآلن” 
يجب أن تدع هذا الشعور المضحك الذي تشعر به من وقت آلخر حول االستغالل، 
الكامل، وعدم الراحة ؛ الن  والقمع، والهيمنة يتطور إلى حالة من عدم االرتياح 
هذا اإلحساس قد يدمر إجازتك”، وقد وجد Evans-Pritchard فى بحثه الخاص  
الفكاهة العرقية لالستهزاء بالسياح،  أن األمريكيين األصليين غالبا ما يستخدمون 
المبالغ  النمطية  الصور  في  “المبالغة  طريق  عن  الغرباء  سخرية  إلى  يؤدي  مما 
 Howell الحظ  أخرى،  دراسة  وفي   ،))Laxson, 1991,96 بالفعل”  فيها 
الذين  السياح  مع  اللعب  من  المتعة  جني  يمكنهم  المحليين  السكان  أن    ))1994
أكفاء  غير  األحيان  من  كثير  في  يظهرون  وبالتالي  المحلية،  الظروف  “يجهلون 
مع  “العبث  إلى  وباإلضافة  بارز”،  بشكل  لالستغالل  وقابلين  ساذجين  وأشخاص 
السياح”، قد يكون السكان المحليون عاملين نشطين في تحديد ما يريدون الحفاظ 
عليه، أو اختراع تقاليد و/ أو فنون شعبية للسائحين، مع إدراكهم تماًما لما هو حقيقي 

أو منظم، أو غير حقيقي، أو زائف.

الهنديين  الفضة  أن صائغي   )Evans-Pritchard )1989 وقد الحظ
الصحيح  الجمالي  التأثير  لخلق  التقليدية  والرموز  الرموز  يستخدمون  ما  غالباً 
ألجزائهم على السياح، وباإلضافة الى ذلك،  فهم يشكلون أيضا قصصا عن هذا 
الفن، مستفيدين بوعي من آمال السياح في العثور على معنى وأهمية ثقافية في كل 
ما يرونه، ويبدو أن هذا السلوك المغامر يتناقض مع فكرة أن السكان المحليين هم 
ضحايا سلبيون، والذين ال يدركون أنهم يخسرون أنفسهم وثقافتهم عبر نظرة الغرباء 
لهم، حتى في الحاالت التي يقوم فيها المضيفون المحليون بتغيير جوانب هويتهم أو 
حياتهم لمناشدة السياح، قد ال يفقدون بالضرورة ثقافتهم أو قدرتهم على الحكم على 
أنفسهم بما هو زائف وحقيقي، وعلى العكس من ذلك، قد يشعر المضيفون المحليون 
بأنهم يتمتعون بالتمكين من خالل التفاعل مع الغرباء إلعادة تعريف من هم وما هي 
جوانب هويتهم التي يرغبون في إبرازها أو التقليل من شأنها، وذلك في سياق إحياء 
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الماضي أو التقاليد،  وقد يكون السكان المحليون على وعي تام بحقيقة أنهم يقدمون 
عروضا ثقافية للسائحين وال يكشفون عن الرموز والطقوس ذات المعنى الحقيقي 

لحياتهم الخاصة والتي هي موجودة “خلف الكواليس”.

وقد تشمل األسئلة فى هذا السياق التالي: ما الذي يفعله السكان المحليون 
مثال  ضيوفهم؟  بين  خاصة  مشاعر  إثارة  أو  الصور  من  معينة  بأنواع  للتالعب 
على هذا النوع من العمل هو  Adams )1995(، الذي درس كيف تعامل شعب 
Ad- الخاصة، وقد وجد السياسية  السياحة ألغراضهم  إندونيسيا مع   وورجان في 
ams أن االستجابة المحلية لهذا االهتمام العالمي كانت كوسيلة لتحقيق األهداف 
المحلية، ومع استثناءات قليلة فقط، فقد أغفل البحث في علم انثروبولوجيا السياحة 
أصول وحوافز السياحة من وجهة نظر المضيفين، فعلى الرغم من أن العديد من 
حياة  السياحة  بها  غيرت  التي  الطرق  ببالغة  صوروا  قد  األنثروبولوجيا  علماء 
الضيوف،  المضيفون على  يؤثر  أن  يمكن  إهمال كيف  تم  فقد   المحليين،  السكان 
على  دائماً  ُتفرض  السياحة  بأن  االفتراض  تحولنا عن  مع  االتجاه  هذا  يتغير  وقد 
الطبيعة  فيها  تكون  التي  الحاالت  في  وحتى  والسلبيين،  القادرين  غير  األشخاص 
اإلجبارية واالستغاللية للسياحة أمرا ال يمكن دحضه، فقد نبدأ في التحقيق بشكل 
أعمق في فهم كيفية إدراك السكان المحليين للعبء الثقيل عليهم، بدالً من االستمرار 

في االعتماد على وجهات نظرنا كأنثروبولوجيين.

سادساً: أشكال السياحة البديلة :
في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، غالًبا ما كانت مقاالت المراجعة 
حول دراسة السياحة تتساءل عن سبب تجنُّب علماء األنثروبولوجيا للسياحة باعتبارها 
موضوعا للتحليل، أما اليوم، فقد يكون السؤال هو عكس ذلك: لماذا يولي علماء 
األنثروبولوجيا الكثير من االهتمام ألشكال السياحة البديلة؟ خاصة في العقد الماضي، 
حيث اكتسبت السياحة سمعة إيجابية أكثر بكثير بين علماء االجتماع، والمحافظين 
على البيئة، وممارسي التنمية، ونشطاء حقوق السكان األصليين، ويرجع ذلك إلى 
أن مجموعة كبيرة من شركات السياحة الجديدة، غالباً بالشراكة مع المنظمات غير 

126126



الجتاهات احلديثة يف درا�سة الأنرثوبولوجيا

607

الحكومية، تدعي اآلن أنها تتعامل بسهولة مع البيئة ومع الشعوب األصلية، حتى 
في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق الربح، حيث تصف هذه الشركات رحالتها بشكل 
مختلف بأنها »السياحة البيئية« أو »السياحة المجتمعية« أو »السياحة الثقافية« أو 

ببساطة »السياحة البديلة«.

والسياحة البديلة  يتم تعريفها بشكل عام على انها  »أشكااًل من السياحة 
تتماشى مع القيم الطبيعية واالجتماعية والمجتمعية، والتي تسمح لكل من المضيفين 
Ead- المشتركة«  والخبرات  والمفيد  اإليجابي  بالتفاعل  باالستمتاع  )االضيوف 
ington & Smith 1992,3(، وقد استحوذت هذه العالمة التجارية الجديدة على 
e.g., Guil- والتنمية  الحفظ  لربط  الحديثة  باألجندات  المعنيين  الباحثين  )ههتمام 
 len 1998, Lamont 1999, Sills 1998, Stronza 2000,Wildes
1998(، وقد بدأت على األقل عدد من المجالت الجديدة، بما في ذلك مجلة السياحة 
البديلة،  السياحة  وقيود  إمكانيات  بالتركيز على  المستدامة،  السياحة  البيئية ومجلة 
وبشكل عام، تبدو األدبيات أكثر توازنا عن البحوث السابقة عن السياحة، حيث ال 
يدين علماء األنثروبولوجيا على األقل تأثيرات السياحة على المجتمعات المحلية،  

وإذا كان هناك أي شيء، فربما يكون الميزان مائاًل في االتجاه اآلخر.

واآلن يبدو أن االتجاه هو أن نحيي السياحة باعتبارها الدواء الشافي لتحقيق 
 Munt مجموعة واسعة من األهداف االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وقد الحظ
1994(( أن “السياحة الجماعية  قد اجتذبت نقًدا قويا كتجربة ضحلة ومهينة بالنسبة 
الممارسات  إلى  النظر  تم  قد  انه  اال  الثالث،  العالم  في  المضيفة  والشعوب  للدول 
السياحية الجديدة بشكل جيد”، وقد اكتسبت السياحة البيئية نصيب األسد من االهتمام 
الموجه إلى السفر البديل، وقد وصف منشور مبكر عن السياحة البيئية بتكليف من 
بأنها “شكل من  البيئية  السياحة  المتحدة،  الواليات  الموجودة فى  البيئية  المجموعة 
في  بما  للمنطقة،  الطبيعي  التاريخ  من  األول  المقام  في  مستوحاة  السياحة  أشكال 
ذلك ثقافات السكان األصليين”)Ziffer 1989(، وفي السيناريو المثالي، يمكن أن 
يسهم استخدام علماء البيئة للموارد الطبيعية والثقافية في منطقة ما للسياحة،  في 
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االقتصادية  الفرص  توفير  مع  البيئة،  على  للحفاظ  المبذولة  الجهود  من  االستفادة 
الربط لألهداف كان  المحليين )Sherman & Dixon 1991(، وهذا  للسكان 
يعني أيضا أن األبحاث التطبيقية لعلماء األنثروبولوجيا أصبحت حاسمة في تخطيط 
متفائلون  الخبراء  ان  على  التأكيد  ويمكن  العالم،  حول  السياحية  المشاريع  وتنفيذ 
تلبي  حين  في  الطبيعة  حماية  في  تساعد  قد  البيئية  السياحة  أن  في  ومشككون 
Barkin 1996, Boo 1990, Ca- )الالحتياجات االقتصادية للسكان المحليين  
ter & Lowman 1994, Honey 1999, Lindberg 1991, Lind-

)berg & Enriquez 1994, Orams 1999, Whelan 1991

وبالنسبة لألنشطة األخرى، مثل الصيد أو قطع األشجار أو الزراعة، يبدو 
 Groom et al 1991,( أن السياحة البيئية لها تأثير ضئيل على النظم البيئية
السياحة  من  العائدات  توجيه  يمكن  المثالية،  الناحية  ومن   ،)Kusler 1991
البيئية إلى احتياجات التنمية المحلية، لكن النقاد يعارضون أن الكثير من السياحة 
تفسد  قد  للتنظيم،  خاضعة  وغير  للرقابة  خاضعة  غير  كانت  إذا  خاصة  البيئية، 
Begley 1996, Giannec-  للمناطق الطبيعية وتزعزع الحياة البرية والناس 

chini1993((، كما يخشى البعض من أن الكالم عن السياحة البيئية هو غطاء 
للربح،  حيث شدد  Vickers )1997( على أن “الكثير مما يمر من أجل السياحة 
السياحية”،  الوكاالت  أرباح  زيادة  إلى  تهدف  تجارية  مشاريع  من  يتألف  البيئية” 
حياة  تحسين  أو  الطبيعة  لحماية  نية  أي  يزيل  األرباح  البحث عن  أن  يعني  وهذا 
السكان المحليين، وفي خضم النقاشات حول اإليجابيات والسلبيات للسياحة البيئية، 
اكتسبت مواضيع المشاركة المحلية والملكية المحلية للبنية التحتية السياحية أهمية 

)Eadington & Smith 1992(جديدة

مع  شراكات  إلى  كبير  بشكل  المحلية  المجتمعات  انضمام  على  التاكيد  يمكن   
لتخطيط  الخاصة  السياحة  وشركات  الحكومية  غير  والمنظمات  الحكومية  الوكاالت 
يكتسب  لذلك،  ونتيجة  للزوار،  جديدة  جذب  معالم  وتطوير  السياحية  االستراتيجيات 
على  و  مجتمعاتهم،  على  السياحة  تأثير  على  بكثير  أكبر  سيطرة  المحليون  المضيفون 
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السياحة،  مجال  في  المحلي  القرار  وصنع  البديلة  بالسياحة  الجديد  االهتمام  من  الرغم 
فإن نفس الضعف المفاهيمي والتحليلي الموجود في الدراسات المتعلق بالسياحة التقليدية 
المثال، على فكرة أن  البيئية، على سبيل  ال يزال قائماً، ويركز المدافعون عن السياحة 
أنواع السياحة المناسبة ستؤدي إلى آثار إيجابية للمجتمعات المحلية والنظم البيئية، وأن 
المدخالت السياحية  البيئية ستؤدي إلى النتائج المرغوبة بالنسبة للناس والمناطق الطبيعية.

ويمكن التاكيد على ان أدبيات السياحة البيئية  تمتلئ بالمبادئ التوجيهية و 
“أفضل الممارسات” لتحقيق النجاح )Ceballos- Lascurain 1996(، فعلى سبيل 
الغابات  لمدرسة   Yale مؤتمر  في  المقدمة  األوراق  من  مجموعة  المثال، ركزت 
“االستراتيجيات”  )Miller & Malek-Zadeh 1996( على  البيئية   السياحة  بشأن 
مفروضة،  عموماً  واألفكار  البيئية،  السياحة  مشاريع  لتطوير  النجاح”  “معايير  و 
بحجة أنه إذا كانت صناعة السياحة البيئية توفر المدخالت الصحيحة، مثل “النهج 
المحلية، ومع  العوائل  للسياحة على  السلبية  تقليل اآلثار  التشاركي”، عندها يمكن 
ذلك، ال يزال التركيز على ما هو خارج الموقع، وليس على ما قد تكشفه الظروف 

الحالية حول ما إذا كان للسياحة تأثير إيجابي أو سلبي على السكان المحليين.

ويمكن التاكيد على أننا نفتقد إلى فهم كيفية مشاركة المضيفين في أصول 
مشاركة  أهمية  عن  نسبيا  القليل  سوى  نعرف  ال  أيضا  واننا  التقليدية،  السياحة 
المضيفون المحليون في السياحة البيئية، ويمكن التاكيد أيضا على ان عدم التفاوض 
معارضة  الى  يؤدى  امر  الدولية،  السفر  وكاالت  مع  المضيفين  قبل  من  المباشر 
السكان المحليون، على سبيل المثال، قد يعبرون عن معارضتهم عن طريق تخريب 
البنية التحتية، وأيضا، عن طريق الصيد أو إزالة مسارات في المناطق المحيطة 
بالبيئة، ويمكن للسكان المحليين  أيضا تخريب صورة الطبيعة العريقة التي تروج 
لها العديد من السياحة البيئية، وقد وصف Bennett )1999(  حالة في بنما حيث تم 
إحراق فندق مرتين ومهاجمة أحد مالكي الفنادق بسبب معارضة المحليون لشركة 
سياحة، وقد كتب Belsky )1999( عن مثال مشابه في قرية مايا  في بليز، حيث 

قام السكان المحليون بإحراق مركز للحرف اليدوية.
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البيئية  السياحة  عملية  يقرروا مصير  أن  أيضا  المحليين  للمقيمين  ويمكن 
من خالل إثارة المنافسة بين شركات منافسة مع بعضها البعض، وتحديد الظروف 
التي في ظلها سيتم السماح فيها للتدفق السياحي،  حيث انه إذا تنافس العديد من 
يتورطوا في معارك حول من يستطيع  فقد  للمجتمع،  نفسه  القبول  الشركات على 
تكاليف  إلى حد ما،  المحليون،  السكان  فيه  الفوائد، وهو وضع يحدد  تقديم أفضل 
تشغيل الشركات، وبهذه الطرق، يمكن للمضيفين المحليين التأثير على نجاح أو فشل 
الخارج،   الخارجية ونوايا االستشاريين من  المدخالت  النظر عن  السياحة، بغض 
وهناك جهود حالية من اجل إشراك السكان المحليين كصناع قرار في المشاريع 
المجال من  هذا  في  كبيرة  مساهمة  تقديم  األنثروبولوجيا  لعلماء  ويمكن  السياحية، 
خالل تركيز المزيد من االهتمام على األسباب التي يختارها السكان المحليون أو 
يصبحون قادرين من خاللها  على التشارك فى السياحة، وستكون هذه المعلومات 
مهمة إذا رأينا أن المدخالت الخارجية الصحيحة قد تكون ضرورية، ولكنها ليست 
كافية لضمان فوائد السياحة للسكان المحليين،  ألنه قد تكون الظروف التالية، مثل 
هيكل المؤسسات السياسية واالقتصادية المحلية والعالقات العرقية والقوالب النمطية 

المتعلقة بالجنسين  لدى المضيفين المحتملين المحليين، ذات أهمية خاصة.
لقد تقدم عدد قليل من الباحثين بالفعل بفرضيات حول الظروف المحلية األكثر 
 ،1989((Smith كتب   المثال،  سبيل  وعلى  الناجحة،  المجتمعية  للسياحة  مالءمة 
“ُتفضل السياحة على وجه الخصوص عندما يكون لدى شرائح كبيرة من السكان الحد 
األدنى من التعليم أو المهارات التقنية، حيث أن الصناعات األخرى قد تتطلب تدريباً 
مكثفاً”، وفي عام 1996، افترض King & Stewart )1996( أن “اآلثار اإليجابية 
حالة  في  األصلية  الثقافة  تكون  عندما  أكبر  تكون  أن  المرجح  من  البيئية  للسياحة 
تدهور بالفعل نتيجة لندرة الموارد الطبيعية”، وهذه هي بالضبط أنواع االفتراضات 
التي قد نرغب في استكشافها في المستقبل، وعلى الرغم من أن لدينا اآلن العديد من 
التحليالت الوصفية الصلبة لما يحدث عندما يتم تقديم السياحة إلى المجتمعات، إال أننا 
نفتقر إلى المقارنة عبر المواقع لتحليل العوامل الداخلية والخارجية التي تحدد سبب 

وجود أنواع معينة من التفاعالت مع السياحة في ظروف معينة.
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نتائج البحث:
لقد تم مناقشة األسباب التي تجعل السياحة موضوعا جيدا للدراسة بالنسبة 
التأكيد على ان السياحة ذات صلة بالعديد من  إلى علماء األنثروبولوجيا، ويمكن 
الوجهات  في  للناس  بالنسبة  وذلك  اإلنسان،  علم  في  والواقعية  النظرية  القضايا 
المهم،  واالجتماعي  االقتصادي  للتغيير  حافًزا  السياحة  تكون  ما  وغالًبا  المضيفة، 
والثقافة  واالستجمام  بالعروض  الشبيه  واإلعداد  الثقافات،  بين  اللقاءات  وسياق 
والتقاليد، و بالنسبة للسائحين، يمكن للسياحة أن تكون نوعا من طقوس الهروب من 
بنية الحياة اليومية، أو يمكن أن تمثل سعيا رمزيا ألنواع التجارب األصيلة الغير 
متوفرة فى المجتمع الحديث، وبالنسبة لعلماء األنثروبولوجيا، يمكن للسياحة أن تكون 
عدسة يمكن من خاللها استكشاف قضايا االقتصاد السياسي، والتغيير االجتماعي 
الثقافية والتعبير، وفي دراسة أصول  الطبيعية، والهوية  الموارد  والتنمية، وإدارة 
السياحة - او ما يحفز السياح على السفر، وما الذي يحدد المكان الذي يذهبون إليه 
- ركز علماء األنثروبولوجيا اهتماما كبيرا على السياح، وقامت الدراسات باستبعاد 
السكان المحليين، ونتيجة لذلك، ال نعرف سوى القليل عن دوافع الناس في الوجهات 
المضيفة للمشاركة في السياحة، أو للترويج ألنواع معينة من السياحة على غيرها.

في كثير من األحيان، تم افتراض أن السياحة ُتفرض على المضيفين بدال 
من ان تكون برغبتهم، وعند استكشاف تأثيرات السياحة، كان علماء األنثروبولوجيا 
يميلون في االتجاه المعاكس، حيث قام الباحثون بتحليل على نطاق واسع، عادة عن 
طريق اإلثنوغرافيا، وتأثيرات السياحة على المضيفين، ويمكن القول ان لدينا العديد 
من دراسات الحالة التي تصف آثار السياحة على االقتصاد وعلى الهوية الثقافية 
للمضيفين،  لكننا نفتقر إلى المعلومات حول اآلثار التي يمكن أن تحدثها السياحة 
على الضيوف، و في كثير من األحيان، تم افتراض أن المضيفين سلبيين نسبياً وأن 
وضعهم األقل حظا يحول دون قيام السكان المحليين بتشكيل اللقاءات مع السياح، 
وقد ازدهر االهتمام باألشكال البديلة للسياحة، ال سيما السياحة البيئية، في السنوات 
األخيرة، حيث افترض أنصار هذا االهتمام  أن مشاركة السكان المحليين يمكن أن 
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تكون حاسمة لتعظيم الفوائد االقتصادية والبيئية واالجتماعية من  السياحة، وعلى 
الرغم من هذا االهتمام بالدور النشط للمقيمين المحليين، يميل الباحثون إلى التأكيد 
على أهمية المدخالت الخارجية، بدالً من التركيز على الدوافع أو القيود السائدة لدى 

السكان المحليين، وذلك لتعزيز نجاح السياحة.

كما اقترح المدافعون عن السياحة البيئية أن السياحة يمكن أن تكون تربوية 
إلى زيادة  تؤدي  أن  يمكن  السياحية  التجارب  الصحيحة من  األنواع  للسياح، وأن 
الوعى البيئي والحساسية الثقافية بين السياح، وعلى الرغم من أننا متفائلون بإمكانية 
تتغير  بتحليل كيف  العلماء قاموا  قلة من  السياحة، إال أن  الوعي من خالل  زيادة 
مواقف السياح في الواقع نتيجة ألنواع معينة من التجارب، يجب أن يكون هدف 
البحث األنثروبولوجي المستقبلي في السياحة هو سد الثغرات في البحث الحالي، 
و يجب أن نعرف القصة الكاملة لما يحدث للمضيفين والضيوف في جميع مراحل 
خاص  بشكل  األمر صحيحا  هذا  وسيكون  الثقافية،  التفاعالت  ومختلف  رحالتهم 
ألننا نسعى جاهدين لتطوير أنواع السياحة التي يمكن أن تولد مجموعة من المزايا 

للمضيفين باإلضافة إلى التجارب التعليمية والتحويلية للضيوف.
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تطور تدفقات رؤوس األموال الخاصة
الوافدة إلى أفريقيا

عادل عبد العظيم حسنين ابراهيم) * (، أ.د فرج عبد الفتاح فرج، د. سماح سيد أحمد المرسي

) * ( باحث ببرنامج الدكتوراة بقسم السياسة واالقتصاد بمعهد البحوث والدراسات األفريقية – جامعة 
القاهرة ، عدد 45، يناير 2019 ص ص 109 - 140 .

موضوع الدراسة:

ظلت دول أفريقيا جنوب الصحراء، على مدى عقود، تعتمد بدرجة كبيرة على 
قروض المساعدات اإلنمائية الرسمية لتمويل العجز المزمن في ميزان المدفوعات. 
الدخل  مستويات  وانخفاض  آنذاك،  المتبعة  االقتصادية  السياسات  لضعف  ونظرا 
وبالتالي  الدوليين،  الخاص  القطاع  اهتمام مستثمري  تكن معظمها محط  لم  لديها، 
استقبلت هذه الدول مستويات متواضعة من تدفقات رؤوس األموال الخاصة. وعلى 
أثر تحسن مناخ االستثمار وبيئة ممارسة األعمال لدى العديد من الدول األفريقية، 
التشريعات  تنقيح  خالل  من  القيود  وازالة  االقتصادي  للتحرير  برامج  واتباعها 
اآلفاق  وتحسن  العالمية  السيولة  وفرة  مع  بالتزامن  األخيرة،  السنوات  مدى  على 
االقتصادية المستقبلية للعديد من الدول األفريقية إلى زيادة حادة في تدفقات رؤوس 
األموال الخاصة إليها، حيث ركزت معظم هذه الدول على اصدار السندات السيادية 
في األسواق الدولية خالل الفترة )2013-2016( بغرض الحصول على احتياجاتها 
التمويلية، نظرا لفشل الدول المانحة فى الوفاء بوعودها بدعم االقتصاد االفريقى. 
استغل  المقابل  وفى  السندات،  أسواق  إلى  متزايد  بشكل  األفريقية  الدول  واندفعت 
المستثمر الدولي إقبالها على إصدار تلك السندات بفرض اسعار فائدة مرتفعة عند 
اإلصدار، مما دفع مستويات الدين فى المنطقة إلى مستويات قياسية جديدة خاصة 

مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية مؤخرا.

133133



عادل عبد �لعظيم ح�صنني �بر�هيم

110

أوال : أهمية الدراسة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من تسليط الضوء على تغير نمط ونوعية أشكال 
تدفقات رؤوس األموال المالية الوافدة إلى أفريقيا في األونة األخيرة وخاصة تدفقات 
في  وتحديداً  المالية  األوراق  ومحفظة  المباشرة  بنوعيها؛  األجنبية  االستثمارات 
نزاهة  مدى  على  الوقوف  ومحاولة  الدولية،  السيادية  السندات  اصدارات  صورة 

وحيادية تسعير السندات األفريقية عند اصدارها في االسواق الدولية.

ثانيــا: أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى الوقوف على مدى التغير الذي طرأ على هيكل االلتزامات 
الخارجية للدول االفريقية، وفحص مدى نزاهة وحيادية تسعير السندات األفريقية 

عند اصدارها في االسواق الدولية.

ثالثـــا: إشكالية  الدراسة

تصبح المشكلة الرئيسية للدراسة أنه على الرغم من نجاح الدول االفريقية في 
اصدار سنداتها الدولية وتوفير التمويل الالزم الحتياجاتها التنموية إال أنها جاءت 

على حساب االقتراض الميسر وبتكلفة تمويل مرتفعة. 

رابعـــا: تساؤل الدراسة

تثير الدراسة تساؤالً عما إذا كان نمط أشكال تدفقات رؤوس األموال المالية 
نزاهة  مدى  وكذا  مدى،  أي  وإلى  تغير  قد  األخيرة  األونة  في  أفريقيا  إلى  الوافدة 
وحيادية تسعير السندات األفريقية عند اصدارها في االسواق الدولية وكيفية تأثيرها 

على االسواق المالية المحلية.

خامسـا: فرضية الدراسة

من المتوقع وجود شواهد وبراهين على تغير نمط االقتراض الخارجي وتنوع 
الجهات الدائنة ولجوء معظم الدول االفريقية إلى اصدار السندات السيادية في اسواق 
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السوق  تطوير  على  الدولية  السيادية  السندات  اصدار  ونتائج  الدولية.  المال  رأس 
المالية االفريقية وتوسيع قاعدة المستثمرين وتطوير سوق رأس المال الخاص. 

سادسا: منهج الدراسة

الحصاءات  االستقرائي  البسيط  التحليل  منهج  على  باألساس  الدراسة  تعتمد 
التدفقات الرأسمالية في دول أفريقيا جنوب الصحراء خالل الفترة )2016-1997( 
الفترة )2016-2007(  الدولية خالل  السيادية  السندات  اصدار  التركيز على  مع 
ومدى نزاهة تسعيرها ونتائج هذه االصدارات على تطوير السوق المالية االفريقية 

وتوسيع قاعدة المستثمرين وتطوير سوق رأس المال الخاص.

سابعا: االطار المكاني والزماني للدراسة

يتمثل االطار المكاني لهذه الدراسة في الدول االفريقية وخاصة دول افريقيا 
جنوب الصحراء. أما االطار الزماني لهذه الدراسة فهو مرتبط بتطور أداء التدفقات 
الرأسمالية في دول أفريقيا جنوب الصحراء خالل الفترة )1997-2016( وتغير 
نمط االقتراض الخارجي وتنوع الجهات الدائنة ولجوء معظم الدول االفريقية إلى 
السندات  اصدار  ونتائج  الدولي.  المال  اسواق رأس  في  السيادية  السندات  اصدار 

السيادية الدولية على تطوير السوق المالية االفريقية وتوسيع قاعدة المستثمرين. 

المبحث األول: تطور التدفقات الرأسمالية في دول أفريقيا جنوب الصحراء

كبيرا  اعتمادا  تعتمد  عقود،  مدى  على  الصحراء،  جنوب  أفريقيا  دول  ظلت 
في  والمستمر  المزمن  العجز  لتمويل  الرسمية  اإلنمائية  المساعدات  قروض  على 
وكونها  آنذاك،  المتبعة  االقتصادية  السياسات  لضعف  ونظرا  المدفوعات.  ميزان 
مستثمري  واهتمام  أنظار  محط  معظمها  تكن  لم  الدخل،  منخفضة  دول  مجموعة 
من  متواضعة  مستويات  الدول  هذه  استقبلت  وبالتالي  الدوليين،  الخاص  القطاع 
 )FDI( تدفقات رؤوس األموال الخاصة، باستثناء تدفقات االستثمار األجنبي المباشر

وبالتحديد في القطاعات االستخراجية للموارد الطبيعية. 
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ويرجع ذلك لما تتمتع به العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء بوفرة في 
الموارد الطبيعية التي لم تستخرج بعد من باطن أراضيها، وتوفر للمستثمر معدل 
عائد مرتفع على االستثمار مما ساهم في اجتذاب مليارات الدوالرات في صورة 
استثمارات اجنبية مباشرة من كل من المملكة المتحدة وفرنسا والواليات المتحدة 
فمثال،  االخيرة.  األونة  في  نشطت  التي  الصين  إلى  باالضافة  عقود  مدى  على 
والكوبالت  زامبيا  في  والنحاس  السودان،  انجوال وجنوب  في  النفط  قطاع  اجتذب 
في الكونغو الديمقراطية، والحديد في ليبيريا االستثمارات الصينية التي اتخذت فى 
أفريقيا شكالً تمويلياً يشبه نظام المقايضة، ففى مقابل مشاريع رأس المال ومشاريع 
تطوير البنية التحتية تمنح بعض الدول األفريقية امتيازات الموارد الطبيعية للصين. 
وكانت مشروعات مناجم سيكومينس للنحاس فى الكونغو الديمقراطية وفى مختلف 
المشاريع البترولية فى أنجوال نموذج لهذا النمط. لكن الترتيبات تختلف فى بعض 
األحيان، فقد تأخذ الكيانات الصينية حصة ملكية فى مشروع البنية التحتية أو تقدم 
الموارد کشکل من أشکال الضمان. وفى بعض األحيان  قروضاً مضمونة مقابل 
األخرى، يتم دفع خدمة الدين فى شكل موارد بدالً من المال. ورغم دعم القرض 
بأصل مثل السلع االساسية، إال أنه يمكن أن يتعثر مع تراجع عمليات االستخراج 
أو البيع بما يكفى من الموارد الطبيعية لخدمة الدين، ويؤدى هذا النوع من االتفاق 
إلى ترك البلد المقترض دون ما يكفيه من إنتاجه السلعى لتوليد إيراداته الخاصة وقد 

واجهت أنجوال والكونغو هذه المشكلة.

كما أن العمل على تحسين مناخ االستثمار وبيئة أداء وممارسة األعمال لدى 
العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث ادخلت مؤخرا تدابير تيسير األعمال 
التجارية وإصالح األطر القانونية لالستثمار األجنبي المباشر، أدى إلى خلق بيئة 
مواتية لجذب االستثمارات الخارجية إلى قطاعات اقتصادية أخرى بخالف قطاع 
الموارد الطبيعية. وقد ساعد على ذلك تحقيق هذه الدول أداء أفضل على مستوى 
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انخفاض  مع  نسبيا  مستقرة  كلية  اقتصادية  ظروف  خالل  من   ، الكلي  االقتصاد 
معدالت التضخم، وتحسن الموازين المالية والخارجية. فعلى سبيل المثال، اجتذبت 
الدول ذات األوضاع المالية القوية مثل بتسوانا تأسيس كبرى شركات البناء والتشييد 
 Rogoff and Reinhart،( الحكومية  العطاءات  توفير  في  ترغب  التي  الصينية 

.)1()2003

وقد اتبعت العديد من هذه الدول برامج للتحرير االقتصادي وازالة القيود من 
خالل تنقيح التشريعات والقوانين على مدى السنوات القليلة الماضية، وبالتالي منح 
الشركات األجنبية حق النفاذ إلى أسواقها، مثلما حدث في إثيوبيا. كما انتهجت العديد 
للدولة )التحول إلى الملكية  من تلك الدول برنامج لخصخصة الشركات المملوكة 
أكثر  نماذج  إلى  الشركات  هذه  وتحويل  الميزانية  على  العبء  لتخفيف  الخاصة( 
كفاءة. وقد نجح برنامج  الخصخصة في اجتذاب تدفقات االستثمار المباشر كونه 
قناة يسيرة لنفاذ المستثمر االجنبي إلى أسواق تلك الدول. فعلى سبيل المثال، اجتذب 
قطاع التعدين في زامبيا العديد من الشركات األجنبية التي استحوذت على الشركات 
مع  المبرمة  التفضيلية  التجارة  برامج  ساعدت  وقد  للحكومة.  مملوكة  كانت  التي 
 The EU’s Everything )االتحاد األوروبي )برنامج كل السلع ماعدا األســـلحة
EBA( program( but Arms والواليات المتحدة األمريكية )قانون النمو والفرص( 

منح  على   )the U.S. African Growth and Opportunity Act )AGOA

الشركات األجنبية المزيد من الحوافز لالستثمار في الدول األفريقية كقاعدة للتصدير 
حيث  المالبس  قطاع  مثل  قطاعات  في  وخاصة  المتحدة،  والواليات  أوروبا  إلى 

.)2()Mlachila and Takebe، 2011( التكلفة المنخفضة هي االعتبار األســـاسي
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أوالً؛ تطور تدفقات االستثمارات االجنبية المباشرة خالل الفترة )1997-2016(؛

تشير بيانات تقرير االستثمار الدولي لعام 2017، إلى أن تدفقات االستثمار 
االجنبي المباشر إلى افريقيا ظلت تتراجع خالل عام 2016 لتصل إلى 59 مليار 
دوالر أي بمعدل انخفاض بلغ 3% عن مستواها عام 2015، وهو انخفاض يعكس 
في الغالب انخفاض في اسعار السلع األساسية في دول اقليم افريقيا جنوب الصحراء 
مما أدى إلى تراجع اهتمام المستثمرين، حيث تراجعت التدفقات إلى انجوال مرة 
اخرى )1.2 مليار دوالر(، وظلت في مستويات متدنية في نيجيريا )4.3 مليار 
دوالر( وجنوب افريقيا )3.9 مليار دوالر( بينما نجحت اثيوبيا في اجتذاب مستويات 
غير مسبوقة من االستثمارات المباشرة عام 2016 وجاءت مصر في المركز األول 
بنحو 6.3 مليار دوالر. وتشير البيانات التاريخية إلى أن حصة أفريقيا من تدفقات 
حصة  اجمالي  من  بلغت  حيث  منخفضة،  دائما  تكن  لم  الخاصة  األموال  رؤوس 
االقتصادات النامية 28% عام 1976 على سبيل المثال إال أنها انخفضت منذ ذلك 

الحين إلى حوالي 9% عام 2007. 

وقد أدت الوفرة في السيولة العالمية جنبا إلى جنب مع تحسن السياسات االقتصادية 
جنوب  أفريقيا  دول  من  العديد  في  االيجابية  المستقبلية  االقتصادية  واآلفاق  المتبعة 
الصحراء إلى زيادة حادة في جميع صور وأشكال تدفقات رؤوس األموال الخاصة 
إليها، والتي تشتمل على؛ تدفقات االستثمار األجنبي المباشر وتدفقات استثمار محفظة 
األوراق المالية ، وتدفقات قروض وديون القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، شهد عام 
2007 زيادة غير مسبوقة في التدفقات الرأسمالية الخاصة بما يقرب من ستة أمثال 
نظيرتها في عام 2000 لتصل إلى نحو 84 مليار دوالر)4(، )ضعف مبلغ قروض 
المساعدات اإلنمائية الرسمية الموجهة إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء(. ومع ذلك، 
التدفقات  انعدمت  حيث  الصورة،  في  جذرياً  تغييراً  العالمية  المالية  األزمة  أحدثت 

الرأسمالية تماما، وفي بعض الحاالت مثل جنوب أفريقيا، انسحبت من االقتصاد. 
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جدول رقم )1(؛ حصة أفريقيا في التدفقات العالمية لالستثمار المباشر
خالل الفترة )1997-2016( بمليارات الدوالرات

1997-20012002-20062007-20112012-2016
العالم

الدول المتقدمة 
الدول النامية 

أفريقيا
حصة افريقيا للعالم

حصة افريقيا للدول النامية

 4,379.78
 3,317.32
 1,024.17

 62.54
 1.43
 6.11

 4,185.55
 2,681.53
 1,357.64
 114.72
 2.74
 8.45

 7,497.68
 4,234.38
 2,853.45
 259.22
 3.46
 9.08

 8,127.46
 4,422.61
 3,399.52
 265.04
 3.26
 7.80

Source: United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD, FDI/
MNE database )www.unctad.org/fdistatistics(. 

وتشير البيانات المعروضة في الجدول رقم )1( إلى أن هذه النسبة ارتفعت 
من 6.11% خالل فترة السنوات الخمس )1997-2001( إلى 8.5% خالل الفترة 
)2002-2006(، ثم تجاوزت 9% خالل الفترة )2007-2011( قبل أن تنخفض 
إلى 7.8% خالل الفترة )2012-2016(. وفي المقابل، ارتفعت حصة افريقيا من 
العالم من 1.4% خالل فترة السنوات الخمس )1997-2001( إلى 3.3% خالل 
الفترة )2012-2016(. وقد اشار Osei Morrissey, Lensink, )2002()6( أن 
التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى الدول األفريقية تتقلب بدرجة أكبر عن تلك السائدة 
ويدعي  والسياسي.  االجتماعي  االستقرار  لعدم  نظرا  الالتينية،  وأمريكا  آسيا  في 
Sidiqqi )2007()7( أنه بسبب الشفافية واالنضباط المطلوبين من الدول األفريقية 

للحصول على تصنيف ائتماني سيادي جيد والحفاظ عليه، فقد يساعد هذا االنضباط 
في تحسين التدفقات الرأسمالية إلى أفريقيا. ويضيف أيضاً بأن التصنيفات االئتمانية 
توفر المعلومات المطلوبة وبالتالي تحل مشكلة عدم تماثل المعلومات في األسواق 
السيادي  االئتماني  التصنيف  أن   )2004( وآخرون   ،Kaminsky وترى  المالية. 
وأخبار وكاالت التصنيف االئتماني تفسر نسبة كبيرة من التدفقات الرأسمالية إلى 
 Ferreira and Laux االقتصادييين العديد من  يوافق  الناشئة. كما  دول األسواق 
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)2007(  على اقتراح بأن التصنيف االئتماني السيادي ال يؤثر فقط على التدفقات 
الرأسمالية إلى المشروعات الحكومية، بل والشركات الخاصة أيضاً.

جدول رقم )2(؛ التوزيع الجغرافي لتدفقات االستثمار المباشر في أفريقيا
خالل الفترة )1997-2016( بمليارات الدوالرات

1997-20012002-20062007-20112012-2016
أفريقيا
مصر 
المغرب
تونس
بنين

بوركينا فاسو 
ساحل العاج

غانا
غينيا

نيجيريا
السنغال

الكاميرون
الكونغو 

الكونغو الديمقراطية 
الجابون
رواندا
اثيوبيا
كينيا

مدغشقر
موريشيوس

شيسل
اوغندا
انجوال
بتسوانا
ماالوي
موزمبيق
ناميبيا

جنوب افريقيا
زامبيا

62.54
4.77
6.21
2.67
0.19
0.05
1.92
0.70
0.11
6.62
0.49
0.51
0.88
0.22
-0.57
0.04
1.10
0.19
0.26
0.37
0.25
0.75
7.02
0.32
0.17
1.08
0.73
13.55
0.81

114.72
18.46
7.79
6.13
0.23
0.13
1.29
1.09
0.44
16.21
0.47
1.27
1.59
1.51
0.95
0.05
2.08
0.23
0.63
0.25
0.38
1.71
6.18
2.12
0.37
1.38
1.33
10.06
1.98

259.22
33.69
11.39
8.72
0.90
0.73
1.89
10.74
1.84
38.00
1.62
1.19
5.89
8.82
3.53
0.67
1.47
5.73
4.96
1.83
0.95
3.80
-3.26
2.81
0.59
7.98
3.40
31.13
5.80

265.04
29.93
15.00
5.67
1.33
1.80
2.25
16.55
2.46
24.94
1.87
3.32
9.35
10.13
3.83
1.69
10.09
4.33
2.53
1.86
1.01
4.72
1.29
2.21
1.79
23.67
3.94
22.59
7.29

Source: United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD, FDI/
MNE database )www.unctad.org/fdistatistics(. 
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ثانياً؛ تحركات رؤوس االموال إلى الدول االفريقية مؤخرا؛ 

فلم  االفريقى،  االقتصاد  بدعم  بوعودها  الوفاء  المانحة فى  الدول  ولما فشلت 
الالزم  التمويل  لتوفير  العالمى  الديون  إلى سوق  اللجوء  من  مفراً  الحكومات  تجد 
لنهضتها. ورغم ارتفاع تكلفة االقتراض، إال أنها بالنسبة للمسئولين األفارقة أخف 
التعجيزية فى أغلب  الدولى وشروطه  النقد  من االنصياع لخطط صندوق  ضرراً 
األحيان. وتحتاج القارة السمراء إلى مليارات الدوالرات خالل العقد المقبل للوفاء 
تحتية  بنية  مشروعات  لتمويل  وكذلك  هيكلتها  إعادة  أو  الحالية  الديون  بالتزامات 

حيوية إلنجاح خططها التنموية.

ونتيجة لذلك، ازدهرت أسواق الديون فى دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث أدى 
ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع حدة التوتر السياسى فى بعض الدول الهامة إلى استجابة 
األفريقية  الدول  وتتحول  المرتفعة.  للعائدات  المتعطش  المستثمر  جانب  من  متحمسة 
بشكل متزايد إلى أسواق السندات لتمويل مشروعاتها، حيث من المقرر أن تفى بمواعيد 
إلعادة  المضطر  موقف  فى  يضعها  مما  القروض،  من  الدوالرات  مليارات  استحقاق 
الدول  إقبال  من  لالستفادة  المستثمر  يسعى  المقابل  وفى  المقبلة.  الفترات  فى  التمويل 
إلى  اإلقبال  من أجل إصدار سندات جديدة. ويرجع هذا  التى تصطف حالياً  األفريقية 
السعى وراء العائد، فمثال، تحمل ديون كينيا التى مدتها 10 سنوات عائداً قدره %7.25، 
فى حين أن دينها لمدة 30 عاماً يدفع 8.25%. وجاءت مبيعات نيجيريا مؤخراً لسندات 
مدتها 12 سنة بعائد بلغ 7.14%، فى حين أن ورقتها فئة 20 عاماً بلغ عائدها %7.69.. 
تجنب  بغرض  الدولية  الديون  أسواق  إلى  األفريقية  الحكومات  سارعت  ذلك،  وعلى 
ارتفاع تكلفة االقتراض خالل الفترة المقبلة وخاصة مع استمرار ارتفاع عائدات الخزانة 
األمريكية على اثر رفع االحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة مجدداً، مما دفع مستويات 
الدين فى المنطقة إلى مستويات قياسية جديدة. فوفقا لبنك التسويات الدولية، فأن موجة 
اإلصدار ساهمت في تضاعف رصيد الديون المسجلة بالفعل ألفريقيا جنوب الصحراء 

إلى أكثر من 200 مليار دوالر مقابل أقل من 30 مليار فى عام 2007. 
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شكل رقم )1(؛ اصدارات السندات السيادية لدول افريقيا جنوب الصحراء )2007-2016(؛

 

Source: http://blogs.worldbank.org/opendata/sub-saharan-africa-s-sovereign-bond-issuance-boom

الدولي  البنك  عن  الصادرة   )8()IDS( الدولية  الديون  إحصاءات  أشارت  كما 
2016 أيضا إلى االرتفاع السريع في إصدار السندات السيادية عن عدد متنامي من 
الدول األفريقية في أسواق رأس المال الدولية، بما في ذلك الدول التي استفادت من 
برامج تخفيف المديونية الخارجية والتي تشمل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون 
Heavily Indebted Poor Countries )HIPC( ومبادرة تخفيف الديون المستحقة 

.)Multilateral Debt Relief Initiative )MDRI للمؤسسات الدولية واالقليمية

االفريقية  الدول  بعض  أن إصدار   ،)3( والجدول رقم   )1( الشكل رقم  يبين 
األخيرة.  االربعة  السنوات  مدى  على  ملحوظ  بشكل  ارتفع  قد  السيادية  لسنداتها 
ففي حين شهد عام 2011، إجمالي إصدارات بما قيمته 1.5 مليار دوالر، ارتفع 
إجمالي هذه اإلصدارات خالل عام 2015 إلى 6.75 مليار دوالر قبل أن ينخفض 
العالمية وارتفاع  السوق  إلى 5.73 مليار دوالر في 2016. وقد مهدت ظروف 
عوائد االستثمار على تلك السندات الطريق لمزيد من قدرة هذه الدول على النفاذ إلى 
األسواق الدولية، حيث بلغ متوسط العائد نحو 6.6% سنويا على هذه السندات ذات 
اجال االستحقاق التي تبلغ 10 سنوات. وتعد هذه االصدارات بمثابة اسعار مرجعية 

6 
 

ً من االنصياع لخطط صندوق النقد الدولى وشروطه التعجيزية فى أغلب  للمسئولين األفارقة أخف ضررا
و أمليارات الدوالرات خالل العقد المقبل للوفاء بالتزامات الديون الحالية ى إلوتحتاج القارة السمراء  .األحيان

 .يةوالتنم هاإعادة هيكلتها وكذلك لتمويل مشروعات بنية تحتية حيوية إلنجاح خطط
 

جنوب الصحراء، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة أفريقيا ازدهرت أسواق الديون فى دول ونتيجة لذلك، 
الهامة إلى استجابة متحمسة من جانب المستثمر المتعطش  الدولتراجع حدة التوتر السياسى فى بعض و

وتتحول الدول األفريقية بشكل متزايد إلى أسواق السندات لتمويل مشروعاتها، حيث من  .للعائدات المرتفعة
إلعادة  ى موقف المضطرالمقرر أن تفى بمواعيد استحقاق مليارات الدوالرات من القروض، مما يضعها ف

وفى المقابل يسعى المستثمر لالستفادة من إقبال الدول األفريقية التى تصطف  .التمويل فى الفترات المقبلة
، تحمل ديون كينيا التى فمثال، ويرجع هذا اإلقبال إلى السعى وراء العائد .حالياً من أجل إصدار سندات جديدة

ً قدره  10مدتها  ً يدفع 30حين أن دينها لمدة فى %، 7.25سنوات عائدا . وجاءت مبيعات %8.25 عاما
ً لسندات مدتها  ً بلغ عائدها  20%، فى حين أن ورقتها فئة 7.14سنة بعائد بلغ  12نيجيريا مؤخرا عاما

 ةارتفاع تكلفبغرض تجنب أسواق الديون الدولية األفريقية إلى لحكومات سارعت اوعلى ذلك،  ..7.69%
رفع على اثر مع استمرار ارتفاع عائدات الخزانة األمريكية وخاصة خالل الفترة المقبلة  االقتراض

 .االحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة مجدداً، مما دفع مستويات الدين فى المنطقة إلى مستويات قياسية جديدة
لمسجلة بالفعل ألفريقيا رصيد الديون اساهمت في تضاعف أن موجة اإلصدار ، فبنك التسويات الدوليةفوفقا ل

  .2007مليار فى عام  30أقل من  قابلمليار دوالر م 200جنوب الصحراء إلى أكثر من 
 

 ؛(2016-2007) الصحراء جنوب افريقيا السيادية لدول السندات اصدارات(؛ 1شكل رقم )

 
 Source: http://blogs.worldbank.org/opendata/sub-saharan-africa-s-sovereign-bond-issuance-boom 

 
الرتفاع السريع أيضا إلى ا 2016الصادرة عن البنك الدولي  9(IDSحصاءات الديون الدولية )كما أشارت إ

، بما في ذلك أسواق رأس المال الدوليةة في فريقياألدول عدد متنامي من الفي إصدار السندات السيادية عن 
الدول التي استفادت من برامج تخفيف المديونية الخارجية والتي تشمل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون 

Heavily Indebted Poor Countries (HIPC)  ومبادرة تخفيف الديون المستحقة للمؤسسات الدولية
 .Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI)واالقليمية 

                                                           
9 Data on international Debt statistics 2009-2014, are derived from the following world Bank's website, 
http://blogs.worldbank.org/opendata/sub-saharan-africa-s-sovereign-bond-issuance-boom. 
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يمكن االسترشاد بها في االصدارات المستقبلية للسندات الحكومية أو الخاصة للدول 
األفريقية وذلك بهدف إدارة محفظة الدين العام، وكذا ألغراض تمويل مشروعات 
الدولية  االسواق  إلى  لجأت  التي  االفريقية  الدول  عدد  تزايد  وقد  التحتية.  البنية 
للسندات السيادية ليبلغ 16 دولة خالل الفترة )2013-2016(، علما بأن أكبر هذه 
االصدارات )عام 2013( كانت للجابون )1.5 مليار دوالر(، تلتها نيجيريا )مليار 
دوالر(، ثم موزمبيق )0.85 مليار دوالر(. وفي عام 2014، اصدرت كينيا أكبر 
وغانا،  إثيوبيا،  من؛  كل  تلتها  دوالر(،  )مليارا  القيمة  حيث  من  االصدارات  هذه 

وزامبيا، حيث اصدرت كل منها ما قيمته )مليار دوالر(.

 جدول رقم )3(؛ اصدارات السندات السيادية لدول افريقيا جنوب الصحراء
بالمليون دوالر )2007-2016(؛

Source: http://blogs.worldbank.org/opendata/sub-saharan-africa-s-sovereign-bond-issuance-boom

7 
 

 
السيادية قد ارتفع بشكل ها لسنداتبعض الدول االفريقية أن إصدار  ،(3والجدول رقم ) (1شكل رقم )اليبين 

 1.5بما قيمته  ، إجمالي إصدارات2011عام حين شهد في ف. االربعة األخيرةعلى مدى السنوات ملحوظ 
مليار دوالر قبل أن ينخفض إلى  6.75إلى  2015عام خالل  صداراتاإل هذه إجماليارتفع ، مليار دوالر

االستثمار على تلك السندات ائد وعوارتفاع ظروف السوق العالمية مهدت . وقد 2016مليار دوالر في  5.73
% سنويا 6.6 العائد نحوالدولية، حيث بلغ متوسط  سواقاألإلى ذه الدول على النفاذ قدرة هالطريق لمزيد من 
اسعار مرجعية بمثابة وتعد هذه االصدارات  .سنوات 10ذات اجال االستحقاق التي تبلغ على هذه السندات 

وذلك بهدف  ةفريقياألدول للصة االخيمكن االسترشاد بها في االصدارات المستقبلية للسندات الحكومية أو 
التي  ةالفريقيادول الوقد تزايد عدد  .التحتية مشروعات البنية وكذا ألغراض تمويل العام، الدين محفظة إدارة

(، علما بأن أكبر هذه 2016-2013دولة خالل الفترة ) 16لجأت إلى االسواق الدولية للسندات السيادية ليبلغ 
 ثم موزمبيق )مليار دوالر(، مليار دوالر(، تلتها نيجيريا 1.5للجابون ) تكان (2013 عام)االصدارات 

 اصدرت كينيا أكبر هذه االصدارات من حيث القيمة )مليارا دوالر(، ،2014 عام وفي(. مليار دوالر 0.85)
 .وزامبيا، حيث اصدرت كل منها ما قيمته )مليار دوالر( وغانا، تلتها كل من؛ إثيوبيا،

 
 (؛2016-2007السندات السيادية لدول افريقيا جنوب الصحراء بالمليون دوالر )(؛ اصدارات 3جدول رقم ) 

 الاجاميل  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 ادلوةل م
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 29,775 5,727 6,750 6,250 5,100 1,750 1,500 2,498 200 1,750 الاجاميل

    إصدارات للس ندات الس يادية األفريقية نظرا لوقوع األزمة املالية الاقتصادية العاملية 2008مل يشهد عام *     
Source: http://blogs.worldbank.org/opendata/sub-saharan-africa-s-sovereign-bond-issuance-boom 

 
انجوال، ساحل العاج، غانا، الجابون، ناميبيا، زامبيا والكاميرون( )، أصدرت الدول األفريقية 2015وفي عام 

مليار دوالر(،  1.5استحوذت انجوال على أكبر اصداراتها ) ،مليار دوالر 6.750بنحو  سيادية دولية سندات
جمعت كل ، 2016وفي سبتمبر ولكل من ساحل العاج وغانا مليار دوالر.  مليار دوالر(، 1.25)تلتها زامبيا 
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غانا،  العاج،  ساحل  )انجوال،  األفريقية  الدول  أصدرت   ،2015 عام  وفي 
مليار   6.750 بنحو  سيادية  دولية  سندات  والكاميرون(  زامبيا  ناميبيا،  الجابون، 
تلتها زامبيا  دوالر، استحوذت انجوال على أكبر اصداراتها )1.5 مليار دوالر(، 
سبتمبر  وفي  دوالر.  مليار  وغانا  العاج  ساحل  من  ولكل  دوالر(،  مليار   1.25(
من  أمريكي  دوالر  مليون  وغانا 727، 750  موزمبيق  من  كل  2016، جمعت 
بينما أصدرت جنوب إفريقيا سندات دولية بقيمة 4.250 مليار  الدولية،  السندات 
تم  غانا)9(  عن  الصادرة  السندات  أن  ويذكر  سنوات.  عشر  لمدة  أمريكي  دوالر 
االكتتاب فيها بسعر فائدة 9.25% في مزاد علني تجاوز أكثر من خمسة أضعاف 
)ما يزيد عن 4 مليارات دوالر أمريكي(، يتم سدادها على ثالثة أقساط متساوية بين 
سبتمبر 2020 والشهر نفسه في عام 2022. ووذلك بغرض إعادة تمويل الديون 
الدولية عند %7.619  السندات  استقر عائد  وقد  المال.  واستثمارات رأس  القائمة 
بلغ  فائدة  بسعر  تسعير سنداتها  تم  فقد  افريقيا،  أما جنوب  ديسمبر 2016.  بنهاية 
4.875%، أي 335 نقطة أساس فوق السندات المرجعية للخزانة األمريكية لمدة 
بالعملة األجنبية  الحكومة  التزامات  السندات جزئيا  10 سنوات. وستمول حصيلة 

بمبلغ 6.4 مليار دوالر على المدى المتوسط. 

وبالنظر إلى مستوى الديون، فإن اجمالي الرصيد القائم للسندات الدولية الذي 
نهاية  في  أمريكي  مليار دوالر  بلغ 45.51  الحكومية  اإلفريقية  الجهات  أصدرته 
ديسمبر 2016، منها؛ 29.775 مليار دوالر تراكمت على مدار الفترة )2007-
التوالي(،  على   2007  ،2014 بنهاية  دوالر  مليار   1.8  ،18 )مقابل   ،)2016
مع مالحظة اتساع درجة تنوع الدول المصدرة. كما يتضح من جدول رقم )3(. 
فقبل عام 2009 كانت إصدارات السندات السيادية للدول األفريقية الواقعة جنوب 
الصحراء محدودة للغاية. وقد انعكس هذا االتجاه منذ عام 2010 عندما بدأت هذه 
اإلصدارات في الزيادة المضطردة. وقد شهدت الفترة )2010-2012( مستويات 
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معتدلة تراوحت ما بين )1.5-2.5 مليار دوالر( سنويا. ولكن بحلول عامي 2013، 
2014، تضاعفت معدالت النمو لتتعدى ما قيمته 5.1 مليار دوالر ثم 6.250 مليار 

دوالر على التوالي، واستمرت على هذا المنوال عامي 2015، 2016. 

شكل رقم )2(؛ إصدارات السندات السيادية الدولية
لدول أفريقيا جنوب الصحراء )2016-2007(

 

* لم يشهد عام 2008 إصدارات للسندات السيادية األفريقية نظرا لوقوع األزمة المالية االقتصادية العالمية   
Judith E. Tyson, )2015(, "Sub-Saharan Africa International Sovereign Bonds, 
Part I: "Investor and Issuer Perspectives", Economic and Private Sector, Pro-
visional Evidence and Applied Knowledge Services, Overseas Development 
Institute, January 2015, p 1-20.

وقد شمل تنوع الدول ما بين دول مصدرة للسلع االساسية مثل؛ زامبيا ونيجيريا 
وأنجوال، ودول غير مصدرة للسلع األساسية مثل؛ كينيا وغانا، عالوة على دول 
بعض  هناك  أن  بالذكر،  وجديرا  وسيشيل.  وناميبيا  ورواندا  إثيوبيا  مثل  أصغر 
الدول تعددت اصداراتها خالل الفترة بما في ذلك السنغال، نيجيريا، غانا وساحل 
مليار دوالر،  بلغت 2.3  العاج سندات عام 2010  العاج، حيث أصدرت ساحل 
كانت جزءا من برنامج إعادة هيكلة الديون المتعثرة منذ عام 1998، وقد توقفت 
مدفوعات الفوائد المستحقة عليها عام 2011 بالتزامن مع االضطرابات السياسية. 
هذا االصدار كان جزءا من برنامج تخفيف الديون قيمته 4.4 مليار دوالر في إطار 

8 
 

 إفريقيا جنوبأصدرت  ، بينمامن السندات الدوليةمليون دوالر أمريكي  750، 727من موزمبيق وغانا 
تم  10غاناويذكر أن السندات الصادرة عن . سنوات عشر لمدة أمريكي دوالر مليار 4.250 دولية بقيمة سندات

مليارات  4% في مزاد علني تجاوز أكثر من خمسة أضعاف )ما يزيد عن 9.25بسعر فائدة  االكتتاب فيها
. 2022والشهر نفسه في عام  2020على ثالثة أقساط متساوية بين سبتمبر ها دوالر أمريكي(، يتم سداد

ستقر عائد السندات الدولية عند إعادة تمويل الديون القائمة واستثمارات رأس المال. وقد اوذلك بغرض و
 أي %،4.875 فائدة بلغ بسعرها سندات تسعير تمأما جنوب افريقيا، فقد  .2016% بنهاية ديسمبر 7.619

 السندات حصيلة وستمول. سنوات 10 لمدة األمريكية للخزانة المرجعية السندات فوق أساس نقطة 335
  .المتوسط المدى على دوالر مليار 6.4 بمبلغ األجنبية بالعملة الحكومة التزامات جزئيا

 
بالنظر إلى مستوى الديون، فإن اجمالي الرصيد القائم للسندات الدولية الذي أصدرته الجهات اإلفريقية و

مليار دوالر تراكمت  29.775، منها؛ 2016مليار دوالر أمريكي في نهاية ديسمبر  45.51الحكومية بلغ 
لى التوالي(، مع ع 2007، 2014مليار دوالر بنهاية  1.8، 18مقابل )(، 2016-2007على مدار الفترة )

كانت إصدارات  2009عام فقبل (. 3كما يتضح من جدول رقم ) .مالحظة اتساع درجة تنوع الدول المصدرة
السندات السيادية للدول األفريقية الواقعة جنوب الصحراء محدودة للغاية. وقد انعكس هذا االتجاه منذ عام 

( مستويات 2012-2010عندما بدأت هذه اإلصدارات في الزيادة المضطردة. وقد شهدت الفترة ) 2010
، تضاعفت 2014، 2013مليار دوالر( سنويا. ولكن بحلول عامي  2.5-1.5معتدلة تراوحت ما بين )

لى هذا مليار دوالر على التوالي، واستمرت ع 6.250مليار دوالر ثم  5.1معدالت النمو لتتعدى ما قيمته 
  . 2016، 2015المنوال عامي 

 (2016-2007)ا جنوب الصحراء دول أفريقيإصدارات السندات السيادية الدولية ل(؛ 2) شكل رقم

 
    إصدارات للس ندات الس يادية األفريقية نظرا لوقوع األزمة املالية الاقتصادية العاملية 2008مل يشهد عام *    

Judith E. Tyson, (2015), "Sub-Saharan Africa International Sovereign Bonds, Part I: "Investor and Issuer 
Perspectives", Economic and Private Sector, Provisional Evidence and Applied Knowledge Services, Overseas 
Development Institute, January 2015, p 1-20.  

دول مصدرة للسلع االساسية مثل؛ زامبيا ونيجيريا وأنجوال، ودول غير مصدرة تنوع الدول ما بين  وقد شمل
أصغر مثل إثيوبيا ورواندا وناميبيا وسيشيل. وجديرا  ، عالوة على دولللسلع األساسية مثل؛ كينيا وغانا

غانا وساحل ، نيجيريا، ك السنغالأن هناك بعض الدول تعددت اصداراتها خالل الفترة بما في ذل ،بالذكر
                                                           
10 African Sovereign Eurobonds: Recap and Prospects in 2017, Posted on February 7, 2017 by The Editorial Team. 
Accessed June 2018. http://www.capitalmarketsinafrica.com/african-sovereign-eurobonds-recap-and-prospects-in-
2017/. 
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مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون )HIPC( في عام 2012 من قبل صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي)10(. 

وقد مثلت الديون السيادية مرارا وتكرارا مصدر للمخاطر وكذلك فرصة للدول 
النامية. وفي بعض الحاالت، أدت الديون السيادية إلى خسائر مالية للدول المصدرة. 
وفي هذا الصدد، يمكن لمستويات الديون التي أصبحت تمثل عبئا ال يمكن للدول 
االستمرار في تحملها أن تؤدي إلى التخلف عن السداد في مواعيد االستحقاق إذا ما 
تم إدارتها بشكل سيئ. فمع تأثر معدالت النمو بأزمة صادرات السلع االساسية أدى 
ذلك إلى انخفاض كبير فى التصنيفات االئتمانية السيادية فى المنطقة، فقد انخفضت 
تصنيفات ستاندرد آند بورز فى الدول األفريقية جنوب الصحراء منذ عام 2008 
من BB- إلى B. ومازالت بعض البؤر القارية متوترة ففى عام 2017، تعثرت 3 
دول على األقل وهى موزمبيق والكونغو برازافيل وتشاد فى التفاوض بشأن الديون 
أو حاولت إعادة التفاوض بشأنها وأعلنت أنجوال أنها تريد تمديد آجال استحقاقها في 
عام 2018. ففي شهر أبريل، دخلت موزمبيق إلى السوق إلعادة هيكلة ديون بقيمة 
لتمويل مشروع  850 مليون دوالر أمريكي، والتي تم إصدارها في عام 2013 
صيد سمك التونة، ولكن تم استخدامها من قبل الحكومة لشراء المعدات العسكرية. 
وتم إصدار السندات الجديدة بقيمة 727 مليون دوالر بفائدة 10.5% مع سداد أصل 
الدين في 2023. وفي اآلونة األخيرة، أخفقت موزامبيق في سداد 59.8 مليون 
دوالر أمريكي على سنداتها الدولية في يناير 2017، وبالتالي من الناحية الفنية فهى 
في حالة توقف عن السداد، مما ترتب عليه تخفيض وكالة فيتش للتصنيف االئتماني 

لموزامبيق إلى )Restricted Default "RD)11 "  في نوفمبر 2017.

الناتج  الدولية كنسبة من  المال  اسواق  السيادية في  السندات  نسبة اصدارات 
المحلي االجمالي؛
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يوضح الشكل رقم )3( تلك اإلصدارات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، 
الدول  هذه  لمعظم   %5 من  أقل  سجلت  حيث  نسبيا  منخفضة  جميعها  تبدو  حيث 
باستثناء كل من موزمبيق ورواند والجابون حيث بلغت ما نسبته 5% عام 2013 
في موزمبيق ورواند، وفي الجابون ارتفعت هذه النسبة بدرجة ملحوظة لتصل إلى 

10% من ناتجها المحلي اإلجمالي.

 شكل رقم )3(؛ اصدارات السندات السيادية لدول افريقيا جنوب الصحراء
كنسبة من الناتج المحلي االجمالي

 
Source: http://blogs.worldbank.org/opendata/sub-saharan-africa-s-sovereign-

bond-issuance-boom

الجهات  وتنوع  الخارجي  االقتراض  نمط  وتغير  األموال  رؤوس  تحركات 
 9الدائنة؛ 

 

مليار دوالر، كانت جزءا من برنامج إعادة  2.3بلغت  2010أصدرت ساحل العاج سندات عام ، حيث العاج
بالتزامن مع  2011، وقد توقفت مدفوعات الفوائد المستحقة عليها عام 1998هيكلة الديون المتعثرة منذ عام 

مليار دوالر في إطار  4.4جزءا من برنامج تخفيف الديون قيمته  االضطرابات السياسية. هذا االصدار كان
 . 11من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2012( في عام HIPCمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون )

للدول النامية. وفي بعض الحاالت،  فرصة للمخاطر وكذلك وتكرارا مصدر مرارا السيادية الديون وقد مثلت
 أصبحت التي الديون لمستويات وفي هذا الصدد، يمكن. للدول المصدرة مالية خسائر الديون السيادية إلى أدت

 ما عن السداد في مواعيد االستحقاق إذا التخلف إلى تمثل عبئا ال يمكن للدول االستمرار في تحملها أن تؤدي
االساسية أدى ذلك إلى انخفاض كبير فى  ع تأثر معدالت النمو بأزمة صادرات السلعفم. سيئ تم إدارتها بشكل

التصنيفات االئتمانية السيادية فى المنطقة، فقد انخفضت تصنيفات ستاندرد آند بورز فى الدول األفريقية 
، 2017. ومازالت بعض البؤر القارية متوترة ففى عام Bإلى  -BB من 2008جنوب الصحراء منذ عام 

الكونغو برازافيل وتشاد فى التفاوض بشأن الديون أو حاولت دول على األقل وهى موزمبيق و 3تعثرت 
 دخلت أبريل، شهر ففي .2018عام في إعادة التفاوض بشأنها وأعلنت أنجوال أنها تريد تمديد آجال استحقاقها 

 2013 عام في إصدارها تم والتي أمريكي، دوالر مليون 850 بقيمة ديون هيكلة إلعادة السوق إلى موزمبيق
 إصدار تمو. العسكرية المعدات لشراء الحكومة قبل من استخدامها تم ولكن التونة، سمك مشروع صيد لتمويل

 اآلونة وفي. 2023 في الدين أصل سداد % مع10.5بفائدة  دوالر مليون 727 بقيمة الجديدة السندات
 ،2017 يناير سنداتها الدولية في على أمريكي دوالر مليون 59.8سداد  في موزامبيق أخفقت األخيرة،
 للتصنيف فيتش السداد، مما ترتب عليه تخفيض وكالة توقف عن حالة فهى في الفنية الناحية من وبالتالي

 .2017نوفمبر  في   RDRestricted Default"12 "إلى  لموزامبيق االئتماني
 

 االجمالي؛نسبة اصدارات السندات السيادية في اسواق المال الدولية كنسبة من الناتج المحلي 
 

تلك اإلصدارات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، حيث تبدو جميعها منخفضة نسبيا ( 3الشكل رقم )يوضح 
حيث بلغت ما نسبته والجابون موزمبيق ورواند كل من % لمعظم هذه الدول باستثناء 5حيث سجلت أقل من 

% من 10إلى  لتصلالجابون ارتفعت هذه النسبة بدرجة ملحوظة في ، وموزمبيق ورواندفي  2013% عام 5
   ناتجها المحلي اإلجمالي.

 كنسبة من الناتج المحلي االجمالي الصحراء جنوب افريقيا السيادية لدول السندات اصدارات(؛ 3شكل رقم )

 
Source: http://blogs.worldbank.org/opendata/sub-saharan-africa-s-sovereign-bond-issuance-boom 

                                                           
 .2012يونيو  26 12/239المصدر: صندوق النقد الدولي، بيان صحفي رقم   11
 التصفية أو القضائية الحراسة أو مة اإلفالسولكنه لم يدرج بعد ضمن قائ آخر، مالي تعني توقف جزئي للمدين عن سداد قرض أو سند أو أي التزام  12
 للتصفية، كما أنه لم يتوقف عن ممارسة النشاط بعد.  أخرى رسمية إجراءات أي أو
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شكل رقم )4(؛ دول أفريقية مختارة؛ توزيع اجمالي الدين الخارجي العام
والمضمون )2014-2010( 

 

Source: http://blogs.worldbank.org/opendata/sub-saharan-africa-s-sovereign-
bond-issuance-boom

 Public يظهر الشكلين رقمي )4(، )5( الرصيد القائم للدين العام والمضمون
جنوب  أفريقيا  دول  بعض  على  المستحق    and Publicly Guaranteed Debt

الصحراء )التي أصدرت سندات سيادية مؤخرا في أسواق المال العالمية( موزعا 
وتظهر   .)2014-2010( السنوات  نهاية  في  للمركز  وفقا  الدائنة  الجهات  حسب 
وحصص  الدائنة  الجهات  حسب  والمضمون  الحكومي  الخارجي  الدين  مكونات 
مشاركتها في االجمالي، أن هناك تغيرا ملحوظا في نمط االقتراض الخارجي لهذه 
الدول وتنوعا في الجهات الدائنة. ففي حين اقتصر اصدار السندات السيادية على 
كل من الجابون، غانا، والسنغال عام 2010 )كما هو واضح من الشكل رقم 4(، 
شهد عام 2014، طفرة في اصدارات السندات السيادية من كافة دول االقليم الواردة 
بالشكل رقم )5(، إضافة إلى كل من الجابون، غانا، والسنغال الواردة بالشكل رقم 

10 
 

  نمط االقتراض الخارجي وتنوع الجهات الدائنة؛ تحركات رؤوس األموال وتغير 
   (2014-2010(؛ دول أفريقية مختارة؛ توزيع اجمالي الدين الخارجي العام والمضمون )4شكل رقم )     

 
    Source: http://blogs.worldbank.org/opendata/sub-saharan-africa-s-sovereign-bond-issuance-boom 

 
 Public and Publicly الرصيد القائم للدين العام والمضمون( 5(، )4الشكلين رقمي )يظهر 

Guaranteed Debt   دول أفريقيا جنوب الصحراء )التي أصدرت سندات سيادية بعض المستحق على
-2010مؤخرا في أسواق المال العالمية( موزعا حسب الجهات الدائنة وفقا للمركز في نهاية السنوات )

(. وتظهر مكونات الدين الخارجي الحكومي والمضمون حسب الجهات الدائنة وحصص مشاركتها في 2014
ظا في نمط االقتراض الخارجي لهذه الدول وتنوعا في الجهات الدائنة. ففي االجمالي، أن هناك تغيرا ملحو

)كما هو واضح من  2010حين اقتصر اصدار السندات السيادية على كل من الجابون، غانا، والسنغال عام 
بالشكل ، طفرة في اصدارات السندات السيادية من كافة دول االقليم الواردة 2014، شهد عام (4الشكل رقم 

حيث يالحظ أن اصدار (، 4الواردة بالشكل رقم )كل من الجابون، غانا، والسنغال إضافة إلى  ،(5رقم )
الدول االفريقية المشار السندات السيادية في االسواق العالمية اصبح احد مصادر التمويل التي اعتمدت عليها 

ل على كل من ديون المؤسسات قتصر هيكل الدين الخارجي في السنغاافي حين أنه،  كما يالحظإليها. 
الدولية، وديون البنوك التجارية والسندات السيادية فقط، يتنوع هيكل الدين الخارجي لدى غانا والجابون 

 ليشمل أيضا ديون القطاع الخاص والديون الحكومية الثنائية.
 
المستحق عليها  ضمونتنفرد بهيكل للدين الخارجي العام والم، أن أنجوال أيضا (5يالحظ من الشكل رقم )و

عن باقي دول أفريقيا جنوب الصحراء التي أصدرت سندات سيادية مؤخرا في أسواق المال العالمية، حيث 
% من 4%، 4%، 5)بحصة  2014، 2013، 2012أن اصدار السندات السيادية خالل السنوات الثالث؛ 

% 50القروض الثنائية )من  كل من اجمالي المديونية المستحقة عليها على التوالي( جاء على حساب حصة
إلى  2010% عام 40(، وقروض البنوك التجارية )من 2014% فقط من االجمالي عام 46إلى  2010عام 
 لمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.ا(، بينما ارتفعت حصة 2014% فقط من االجمالي عام 35
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احد  اصبح  العالمية  االسواق  في  السيادية  السندات  اصدار  أن  يالحظ  )4(، حيث 
مصادر التمويل التي اعتمدت عليها الدول االفريقية المشار إليها. كما يالحظ أنه، 
في حين اقتصر هيكل الدين الخارجي في السنغال على كل من ديون المؤسسات 
الدولية، وديون البنوك التجارية والسندات السيادية فقط، يتنوع هيكل الدين الخارجي 

لدى غانا والجابون ليشمل أيضا ديون القطاع الخاص والديون الحكومية الثنائية.

ويالحظ من الشكل رقم )5( أيضا، أن أنجوال تنفرد بهيكل للدين الخارجي العام 
والمضمون المستحق عليها عن باقي دول أفريقيا جنوب الصحراء التي أصدرت 
سندات سيادية مؤخرا في أسواق المال العالمية، حيث أن اصدار السندات السيادية 
خالل السنوات الثالث؛ 2012، 2013، 2014 )بحصة 5%، 4%، 4% من اجمالي 
المديونية المستحقة عليها على التوالي( جاء على حساب حصة كل من القروض 
الثنائية )من 50% عام 2010 إلى 46% فقط من االجمالي عام 2014(، وقروض 
البنوك التجارية )من 40% عام 2010 إلى 35% فقط من االجمالي عام 2014(، 

بينما ارتفعت حصة المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
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شكل رقم )5(؛ دول أفريقية مختارة؛ توزيع اجمالي الدين الخارجي
العام والمضمون )2014-2010(

 

Source: http://blogs.worldbank.org/opendata/sub-saharan-africa-s-sovereign-
bond-issuance-boom 11 

 

 
 (2014-2010رجي العام والمضمون )(؛ دول أفريقية مختارة؛ توزيع اجمالي الدين الخا5) شكل رقم

 
  Source: http://blogs.worldbank.org/opendata/sub-saharan-africa-s-sovereign-bond-issuance-boom 
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معقولية أسعار كوبونات السندات السيادية األفريقية؛

وقد اختلفت أسعار كوبونات السندات السيادية وفقا للتصنيف االئتماني السيادي 
التصنيف  السندات وأجال استحقاقها. فكلما انخفض  لتك  المصدرة  للدولة  الصادر 
االئتماني وطالت أجال االستحقاق، كلما ارتفعت أسعار الفائدة. ويتم االعتماد على 
الدولية مثل: موديز وستاندرد  التصنيف االئتماني الصادر عن وكاالت التصنيف 
آند بورز وتعتبر تلك التصنيفات من األهمية بمكان في تحديد جاذبية فئات مختلفة 
الجديدة، على نطاق واسع،  لتلك االصدارات  العوائد  اتبعت  المستثمرين. وقد  من 
منحنى العائد المتوقع ذو الميل الصاعد مع زيادة المعدالت لآلجال األطول )شكل 
رقم 6(. وكان متوسط العائد لإلصدار الواحد ما معدله 7.07% للسندات ذات أجال 

االستحقاق 10 سنوات.

شكل رقم )6(؛ عالقة عائد السندات السيادية لدول افريقيا
بأجال االستحقاق )2007-2016(؛

 

المصدر؛ حسابات الباحث

أن متوسط أسعار الفائدة على تلك االصدرات والتي تم تحديدها وفقا لقوى السوق، 
تتميز  التي  الدولية  المؤسسات  تمويل  لمصادر  وفقا  نظيرتها  من  بكثير  أعلى  كانت 
ولكنها   )2014 وآخرون،   Hou 2013؛    Stiglitz & Rashid( الميسرة  بالشروط 

12 
 

 ؛السندات السيادية األفريقيةمعقولية أسعار كوبونات 
وقد اختلفت أسعار كوبونات السندات السيادية وفقا للتصنيف االئتماني السيادي الصادر للدولة المصدرة لتك 

كلما انخفض التصنيف االئتماني وطالت أجال االستحقاق، كلما ارتفعت أسعار فالسندات وأجال استحقاقها. 
االئتماني الصادر عن وكاالت التصنيف الدولية مثل: موديز وستاندرد  التصنيفاالعتماد على ويتم  الفائدة.

وقد اتبعت  .آند بورز وتعتبر تلك التصنيفات من األهمية بمكان في تحديد جاذبية فئات مختلفة من المستثمرين
 العوائد لتلك االصدارات الجديدة، على نطاق واسع، منحنى العائد المتوقع ذو الميل الصاعد مع زيادة

% للسندات 7.07 (. وكان متوسط العائد لإلصدار الواحد ما معدله6رقم  المعدالت لآلجال األطول )شكل
  سنوات. 10ذات أجال االستحقاق 

  ؛(2016-2007)بأجال االستحقاق  افريقيا السيادية لدول السنداتعالقة عائد (؛ 6شكل رقم )

 المصدر؛ حسابات الباحث  
على تلك االصدرات والتي تم تحديدها وفقا لقوى السوق، كانت أعلى بكثير من  أسعار الفائدةأن متوسط 

 Stiglitz & Rashidنظيرتها وفقا لمصادر تمويل المؤسسات الدولية التي تتميز بالشروط الميسرة )
( ولكنها اقتربت بشدة من نظيرتها على السندات الصادرة عن شركات 2014وآخرون،  Hou؛ 132013

 10-5مع تصنيفات ائتمانية مماثلة. وفيما يتعلق بأجال االستحقاق والتي تراوحت ما بين ) القطاع الخاص
سنوات( فقد كانت ايجابية بسبب المزايا التي وفرتها للدول المصدرة كونها متوسطة االجل. هذه االجال كانت 

كما ع الخاص األخرى. طويلة بشكل معقول مقارنة بنظيرتها السائدة في اسواق السندات الصادرة عن القطا
تمويل بتكلفة المقارنة تلك السندات  ر فائدةاسععلى عدم مالئمة ا (Tyson et al, 2014)أكدت دراسة 

وأخيرا، فإن كافة االصدارات تمت  .عاما 40إلى ها جال استحقاقتمتد أمؤسسات الدولية والتي الالمتاح من 
وحول التساؤل عما حصرا بالدوالر األمريكي، مما ينقل مخاطر الصرف األجنبي إلى الحكومات المقترضة. 

 ,Michael Olabisiوجدت دراسة  بنزاهة وحيادية، إذا كان قد تم تسعير العائد على تلك السندات
 Howard Stein (2015)14  2005أداء مؤشرات االقتصاد الكلي خالل الفترة )أنه على الرغم من تحسن-

، األفريقية الدوللعديد من في انمو الصادرات والناتج المحلي اإلجمالي معدل من ارتفاع متوسط ( 2014
قد تحملت  الحكومات األفريقية، إال أن أقل خطورةسواق الدولية قد أصبح األها من أن اقتراضوبما يعني 

% 2.9لفة اقتراضها )إصدارها لسندات دولية خالل نفس الفترة( بهامش بواقع تكمخاطر، إضافة إلى عالوة ب
تصنيفها االئتماني ساسيات اقتصادها الكلي أو وفقا أل التكلفة التي كان من المفترض أن تتحملها أكثر من
 الحكوماتهذه إال كعقوبة على  هذه العوائدمدفوعات االرتفاع غير المبرر ل تفسيريمكن فال  يهوعل ،السيادي

                                                           
13 Stiglitz, J and Rashid H. (2013). “Sub-Saharan Africa's Eurobond borrowing spree gathers “. The Guardian, 26th 
June, 2013. http://www.theguardian.com/business/economics-blog/2013/jun/26/subsaharan-africa-
eurobondborrowing-debt 
14 Michael Olabisi, Howard Stein, "Sovereign bond issues: Do African countries pay more to borrow?", Journal of 
African Trade 2 (2015) 87–109 
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مع  الخاص  القطاع  شركات  عن  الصادرة  السندات  على  نظيرتها  من  بشدة  اقتربت 
تصنيفات ائتمانية مماثلة. وفيما يتعلق بأجال االستحقاق والتي تراوحت ما بين )10-5 
للدول المصدرة كونها متوسطة  التي وفرتها  المزايا  ايجابية بسبب  سنوات( فقد كانت 
االجل. هذه االجال كانت طويلة بشكل معقول مقارنة بنظيرتها السائدة في اسواق السندات 
الصادرة عن القطاع الخاص األخرى. كما أكدت دراسة )Tyson et al, 2014( على 
عدم مالئمة اسعار فائدة تلك السندات مقارنة بتكلفة التمويل المتاح من المؤسسات الدولية 
والتي تمتد أجال استحقاقها إلى 40 عاما. وأخيرا، فإن كافة االصدارات تمت حصرا 
بالدوالر األمريكي، مما ينقل مخاطر الصرف األجنبي إلى الحكومات المقترضة. وحول 
وحيادية، وجدت  بنزاهة  السندات  تلك  العائد على  تسعير  تم  قد  كان  إذا  التساؤل عما 
تحسن  من  الرغم  على  أنه    )2015(   Michael Olabisi, Howard Stein دراسة 
أداء مؤشرات االقتصاد الكلي خالل الفترة )2005-2014( من ارتفاع متوسط معدل 
نمو الصادرات والناتج المحلي اإلجمالي في العديد من الدول األفريقية، وبما يعني أن 
قد  األفريقية  الحكومات  أن  إال  أقل خطورة،  قد أصبح  الدولية  اقتراضها من األسواق 
خالل  دولية  لسندات  )إصدارها  اقتراضها  تكلفة  إلى  إضافة  مخاطر،  بعالوة  تحملت 
نفس الفترة( بهامش بواقع 2.9% أكثر من التكلفة التي كان من المفترض أن تتحملها 
وفقا ألساسيات اقتصادها الكلي أو تصنيفها االئتماني السيادي، وعليه فال يمكن تفسير 
االرتفاع غير المبرر لمدفوعات هذه العوائد إال كعقوبة على هذه الحكومات بسبب تحيز 
المستثمر. وقد تم تقدير هذه العقوبة على اساس صافي القيمة الحالية للدفعات المدفوعة 
بمبلغ 2.2 مليار دوالر كمدفوعات عوائد هذه السندات، وذلك بدال من تقديم دعم مالي 
يوفر أفاق مستقبلية أفضل للتنمية الشاملة لدول القارة االفريقية. وفي السياق ذاته، يالحظ 
تباين العوائد عبر الدول المصدرة، كما في شكل )7(، وهو ما يمكن تفسيره إلى حد 
كبير باالختالفات بين التصنيف االئتماني لتلك الدول أو بسبب اختالف ظروف السوق 
في مختلف توقيتات االصدارات، وال سيما فيما يتعلق برغبة واقبال المستثمرين. وفي 

االقليم األفريقي، هناك تباين كبير بين الدول المصدرة وسنوات االصدار.
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شكل رقم )7(؛ أجل االستحقاق ومعدل العائد عند االصدار )2014-2006(

 

المصدر؛ حسابات الباحث

ذات  السندات  على  العوائد  ومقارنة  تحليل  خالل  من  ذلك  تفسير  ويمكن 
التصنيف االئتماني المماثل. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يتماثل العائد على 
سندات مدتها 10 سنوات صادرة عن دولتان ذات تصنيف ائتماني B+ في سوق 
سندات  والسنغال  نيجيريا  من  كل  أصدرت  عام 2011،  ففي  السيولة.  فيه  تتوفر 
ذات أجل استحقاق 10 سنوات، وكالهما كان تصنيفه االئتماني B+. ونظرا لتماثل 
التصنيف، فقد كان من المتوقع تماثل عائديهما )عندما تكون االصدارات في ظل 
 %9.13( بكثير  أعلى  فائدة  تحملت سعر  السنغال  لكن  للسوق(.  متشابهة  ظروف 
مقابل 7.13% تحملته نيجيريا(، بما يوازي تكلفة إضافية على الحكومة السنغالية 
 ،2013 عامي  وبحلول  السند.  استحقاق  أجل  خالل  دوالر  مليون   100 قيمتها 
2014، تراجع العائد لكال الدولتين إلى مستويات أقرب إلى التشابه. ويعزى ذلك 
على األرجح إلى اختالف رؤى المستثمرين حول االفاق المستقبلية لكال الدولتين 
عام 2011، مثل؛ عدم االقتناع باالقتصاد السنغالي كموقع جاذب لالستثمار مقارنة 

13 
 

 2.2بمبلغ  للدفعات المدفوعة صافي القيمة الحاليةعلى اساس هذه العقوبة . وقد تم تقدير بسبب تحيز المستثمر
 لتنميةلأفضل دعم مالي يوفر أفاق مستقبلية  تقديمهذه السندات، وذلك بدال من عوائد كمدفوعات مليار دوالر 

 ،(7) شكل، كما في يالحظ تباين العوائد عبر الدول المصدرةفي السياق ذاته، و .يةالشاملة لدول القارة االفريق
وهو ما يمكن تفسيره إلى حد كبير باالختالفات بين التصنيف االئتماني لتلك الدول أو بسبب اختالف ظروف 

فريقي، األقليم االوفي  السوق في مختلف توقيتات االصدارات، وال سيما فيما يتعلق برغبة واقبال المستثمرين.
  .هناك تباين كبير بين الدول المصدرة وسنوات االصدار

 (2014-2006أجل االستحقاق ومعدل العائد عند االصدار )(؛ 7) شكل رقم

  المصدر؛ حسابات الباحث   
تحليل ومقارنة العوائد على السندات ذات التصنيف االئتماني المماثل. فعلى سبيل ويمكن تفسير ذلك من خالل 

سنوات صادرة عن دولتان ذات تصنيف ائتماني  10المثال، من المتوقع أن يتماثل العائد على سندات مدتها 
B+  .سندات ذات أجل  والسنغال نيجيريا من كل أصدرت ،2011 عام ففيفي سوق تتوفر فيه السيولة

. ونظرا لتماثل التصنيف، فقد كان من المتوقع +Bسنوات، وكالهما كان تصنيفه االئتماني  10استحقاق 
تحملت سعر فائدة  السنغال لكن(. لسوقل متشابهة ظروف ظل تكون االصدارات في عندما)تماثل عائديهما 

الحكومة السنغالية  على إضافية % تحملته نيجيريا(، بما يوازي تكلفة7.13% مقابل 9.13) بكثير أعلى
، تراجع العائد لكال 2014، 2013 عامي وبحلول. مليون دوالر خالل أجل استحقاق السند 100قيمتها 

حول  اختالف رؤى المستثمرين إلى األرجح ويعزى ذلك على. أقرب إلى التشابه مستويات الدولتين إلى
 جاذب لالستثمار كموقع تناع باالقتصاد السنغالياالق ، مثل؛ عدم2011 االفاق المستقبلية لكال الدولتين عام

 المعاكس لزامبيا، يالحظ االتجاه وبالمثل .2013 عام بحلول تحسن باالقتصاد النيجيري، وإن كان قد مقارنة
ثبات  من الرغم على %،3بفارق بواقع  2014، 2012 عامي للعائد على السندات حيث تزايد ما بين

نتيجة  بشأن هشاشة االقتصاد الزامبي المستثمرين يمكن تفسيره بتزايد مخاوفوهو ما . االئتماني التصنيف
 العمالت أسعار وتقلب ،(% من اجمالي حصيلة الصادرات70الذي يشكل نحو ) النحاس أسعار النخفاض

 لقد أدت الزيادة في معدالت العائد إلى زيادة. 2014م عا الدولي النقد صندوق ومشاورات الحصول على دعم
مدتها التي بلغت  مليون دوالر خالل 300 بمبلغ 2014 الحكومة الزامبية عام سندات على الفائدة وعاتمدف
 تثير االختالفات هذه .2012 نظيرتها التي اصدرتها الحكومة الزامبية عام مع سنوات وذلك بالمقارنة 10

 (.4)جدول رقم  .محايدتسعيرها على اساس  قد تمالسيادية األفريقية  السندات كانت إذا ما مسألة
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باالقتصاد النيجيري، وإن كان قد تحسن بحلول عام 2013. وبالمثل لزامبيا، يالحظ 
عامي 2012، 2014  بين  ما  تزايد  حيث  السندات  على  للعائد  المعاكس  االتجاه 
بفارق بواقع 3%، على الرغم من ثبات التصنيف االئتماني. وهو ما يمكن تفسيره 
بتزايد مخاوف المستثمرين بشأن هشاشة االقتصاد الزامبي نتيجة النخفاض أسعار 
أسعار  وتقلب  الصادرات(،  حصيلة  اجمالي  من   %70 نحو  يشكل  )الذي  النحاس 
العمالت ومشاورات الحصول على دعم صندوق النقد الدولي عام 2014. لقد أدت 
الزيادة في معدالت العائد إلى زيادة مدفوعات الفائدة على سندات الحكومة الزامبية 
وذلك  بلغت 10 سنوات  التي  مدتها  دوالر خالل  مليون  بمبلغ 300  عام 2014 
بالمقارنة مع نظيرتها التي اصدرتها الحكومة الزامبية عام 2012. هذه االختالفات 
تثير مسألة ما إذا كانت السندات السيادية األفريقية قد تم تسعيرها على اساس محايد. 

)جدول رقم 4(.

جدول رقم )4(؛ عوائد اصدارات سندات سيادية مختارة لها نفس التصنيف
االئتماني وأجل االستحقاق )B+، 10 سنوات(

Source: Judith E. Tyson, )2015(, "Sub-Saharan Africa International Sovereign 
Bonds, Part I: "Investor and Issuer Perspectives", Economic and Private 
Sector, Provissional Evidence and Apllied Knowledege Services, Over-
seas Development Institute, January 2015, p 1-20.

وفي الغالب، يتم طرح هذه السندات طرحا عاما تحت إدارة ضامن متخصص 
في هذا المجال )بنك استثماري عالمي(، وقد تم إدارة االصدارات األخيرة بمعرفة 
يقوم ضامن  الحال  بنك(. وبطبيعة  بنك، وباركليز، وسيتي  بنوك عالمية )دويتشه 
السندات بتحديد العائد على السندات ويكون المسئول عن تحديد اقل العائد للحكومات 

14 
 

 سنوات( B+ ،10(؛ عوائد اصدارات سندات سيادية مختارة لها نفس التصنيف االئتماني وأجل االستحقاق )4جدول رقم )
 التصنيف الائامتين (-)+ أو  التغري معدل العائد س نة الاصدار ادلوةل

 +B   7.13 2011 نيجرياي
2013 6.63 -0.50 B+ 

 +B   9.13 2011 الس نغال
2014 6.25 -2.88 B+ 

 +B   5.63 2012 زامبيا
2014 8.63 3.00 B+ 

 Source: Judith E. Tyson, (2015), "Sub-Saharan Africa International Sovereign Bonds, Part I: "Investor and Issuer 
Perspectives", Economic and Private Sector, Provissional Evidence and Apllied Knowledege Services, Overseas 
Development Institute, January 2015, p 1-20.  

 استثماري بنك) تحت إدارة ضامن متخصص في هذا المجال اعام اهذه السندات طرحطرح تم يفي الغالب، و
. (بنك وباركليز، وسيتي بنك، دويتشهعالمية ) بمعرفة بنوك وقد تم إدارة االصدارات األخيرة ،(عالمي

 العائد اقل تحديد المسئول عنويكون  وبطبيعة الحال يقوم ضامن السندات بتحديد العائد على السندات
وفي حالة بقاء جزء من االصدار . المستثمرين قبل للحكومات المصدرة بما يكفل تغطية االصدار بالكامل من

وفي هذا السياق،  لم يتم االكتتاب فيه، يكون ضامن السندات ملزما بشرائها بالكامل عند عائد االصدار المعلن.
من المستثمرين وتم تغطيتها  اشديد اقباال 2012، 2011خالل عامي شهدت اصدارات السندات السيادية 

بما و، الثانوية األسواق تداولها فيبدء بالكامل، إال أنه سرعان ما تراجعت عوائدها عقب االصدار مباشرة و
، كما هو وفيما يلي بعض هذه االمثلة المختارة .بصورة مبالغ فيها عوائد االصدار كانت مرتفعة أن إلى يشير

وجنوب  والسنغال ونيجيريا ناميبيا شهدت عوائد سندات كل من(، حيث 9(، )8مبين في الشكلين رقمي )
ً افريقيا تراجع الدولي  النقد صندوق)الثانوية  األسواق عقب االصدار األولي وتداولها في بصورة مباشرة ا

(2014f).  ،متوقعا كان مما عكست معدالت أقلأن عوائد االصدار  أخرى مقارنات تشيرومن جهة أخرى .
مشابهة لتلك الصادرة  عند مستويات 2014 عام العاج تحديد عائد اصدار سندات ساحل تم المثال، سبيل فعلى

العائد كان منخفضا للغاية. وبوجه عام، فإن حيادية عملية تسعير عوائد  بأن يوحي مما المتحدة عن المملكة
خر تم تسعير آمختلطة بين جزء تم تسعير عوائده بحيادية ونزاهة وبين جزء إصدارات السندات السيادية تبدو 

    .للغاية مما حمل الحكومات األفريقية بأعباء عوائد مرتفعة على تلك السندات مرتفعة فائدة عوائده عند أسعار
 معدل العائد على السندات االفريقية عند االصدار واتجاهاته بعد االصدار (؛ 8شكل رقم )

 )الجابون، السنغال، زامبيا ونيجيريا( والتصنيف السيادي

 
   ؛ متوسط العائد لسندات السلفادور، جورجيا وسيريالنكا.2        ؛ متوسط العائد لسندات مصر، فنزويال وفيتنام، 1المصدر؛ بلومبرج؛     
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بقاء  المستثمرين. وفي حالة  قبل  بالكامل من  تغطية االصدار  يكفل  بما  المصدرة 
جزء من االصدار لم يتم االكتتاب فيه، يكون ضامن السندات ملزما بشرائها بالكامل 
السيادية  السندات  السياق، شهدت اصدارات  المعلن. وفي هذا  عند عائد االصدار 
خالل عامي 2011، 2012 اقباال شديدا من المستثمرين وتم تغطيتها بالكامل، إال 
أنه سرعان ما تراجعت عوائدها عقب االصدار مباشرة وبدء تداولها في األسواق 
الثانوية، وبما يشير إلى أن عوائد االصدار كانت مرتفعة بصورة مبالغ فيها. وفيما 
يلي بعض هذه االمثلة المختارة، كما هو مبين في الشكلين رقمي )8(، )9(، حيث 
تراجعاً  افريقيا  وجنوب  والسنغال  ونيجيريا  ناميبيا  من  كل  سندات  عوائد  شهدت 
بصورة مباشرة عقب االصدار األولي وتداولها في األسواق الثانوية )صندوق النقد 
االصدار  عوائد  أن  أخرى  مقارنات  تشير  أخرى،  جهة  ومن   .)2014f( الدولي 
اصدار  عائد  تحديد  تم  المثال،  سبيل  فعلى  متوقعا.  كان  مما  أقل  معدالت  عكست 
سندات ساحل العاج عام 2014 عند مستويات مشابهة لتلك الصادرة عن المملكة 
المتحدة مما يوحي بأن العائد كان منخفضا للغاية. وبوجه عام، فإن حيادية عملية 
تسعير عوائد إصدارات السندات السيادية تبدو مختلطة بين جزء تم تسعير عوائده 
بحيادية ونزاهة وبين جزء آخر تم تسعير عوائده عند أسعار فائدة مرتفعة للغاية مما 

حمل الحكومات األفريقية بأعباء عوائد مرتفعة على تلك السندات.  

شكل رقم )8(؛ معدل العائد على السندات االفريقية عند االصدار واتجاهاته بعد االصدار 

14 
 

 سنوات( B+ ،10(؛ عوائد اصدارات سندات سيادية مختارة لها نفس التصنيف االئتماني وأجل االستحقاق )4جدول رقم )
 التصنيف الائامتين (-)+ أو  التغري معدل العائد س نة الاصدار ادلوةل

 +B   7.13 2011 نيجرياي
2013 6.63 -0.50 B+ 

 +B   9.13 2011 الس نغال
2014 6.25 -2.88 B+ 

 +B   5.63 2012 زامبيا
2014 8.63 3.00 B+ 

 Source: Judith E. Tyson, (2015), "Sub-Saharan Africa International Sovereign Bonds, Part I: "Investor and Issuer 
Perspectives", Economic and Private Sector, Provissional Evidence and Apllied Knowledege Services, Overseas 
Development Institute, January 2015, p 1-20.  

 استثماري بنك) تحت إدارة ضامن متخصص في هذا المجال اعام اهذه السندات طرحطرح تم يفي الغالب، و
. (بنك وباركليز، وسيتي بنك، دويتشهعالمية ) بمعرفة بنوك وقد تم إدارة االصدارات األخيرة ،(عالمي

 العائد اقل تحديد المسئول عنويكون  وبطبيعة الحال يقوم ضامن السندات بتحديد العائد على السندات
وفي حالة بقاء جزء من االصدار . المستثمرين قبل للحكومات المصدرة بما يكفل تغطية االصدار بالكامل من

وفي هذا السياق،  لم يتم االكتتاب فيه، يكون ضامن السندات ملزما بشرائها بالكامل عند عائد االصدار المعلن.
من المستثمرين وتم تغطيتها  اشديد اقباال 2012، 2011خالل عامي شهدت اصدارات السندات السيادية 

بما و، الثانوية األسواق تداولها فيبدء بالكامل، إال أنه سرعان ما تراجعت عوائدها عقب االصدار مباشرة و
، كما هو وفيما يلي بعض هذه االمثلة المختارة .بصورة مبالغ فيها عوائد االصدار كانت مرتفعة أن إلى يشير

وجنوب  والسنغال ونيجيريا ناميبيا شهدت عوائد سندات كل من(، حيث 9(، )8مبين في الشكلين رقمي )
ً افريقيا تراجع الدولي  النقد صندوق)الثانوية  األسواق عقب االصدار األولي وتداولها في بصورة مباشرة ا

(2014f).  ،متوقعا كان مما عكست معدالت أقلأن عوائد االصدار  أخرى مقارنات تشيرومن جهة أخرى .
مشابهة لتلك الصادرة  عند مستويات 2014 عام العاج تحديد عائد اصدار سندات ساحل تم المثال، سبيل فعلى

العائد كان منخفضا للغاية. وبوجه عام، فإن حيادية عملية تسعير عوائد  بأن يوحي مما المتحدة عن المملكة
خر تم تسعير آمختلطة بين جزء تم تسعير عوائده بحيادية ونزاهة وبين جزء إصدارات السندات السيادية تبدو 

    .للغاية مما حمل الحكومات األفريقية بأعباء عوائد مرتفعة على تلك السندات مرتفعة فائدة عوائده عند أسعار
 معدل العائد على السندات االفريقية عند االصدار واتجاهاته بعد االصدار (؛ 8شكل رقم )

 )الجابون، السنغال، زامبيا ونيجيريا( والتصنيف السيادي

 
   ؛ متوسط العائد لسندات السلفادور، جورجيا وسيريالنكا.2        ؛ متوسط العائد لسندات مصر، فنزويال وفيتنام، 1المصدر؛ بلومبرج؛     
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شكل رقم )9(؛ معدل العائد على السندات االفريقية عند االصدار واتجاهاته
بعد االصدار والتصنيف االئتماني السيادي )نامبيا وجنوب افريقيا(

 

العائد  متوسط  4؛  وليتوانيا،  روسيا  البحرين،  لسندات  العائد  متوسط  3؛  بلومبرج؛  المصدر؛ 
لسندات كولومبيا، كرواتيا، اندونيسيا وتركيا.

المبحث الثاني؛ نتائج اصدارات السندات السيادية االفريقية في االسواق الدولية 

أوالً؛ المستثمر وتوجهات الدولة المصدرة للسندات السيادية 

تمثل أسواق السندات السيادية جزءا هاما من األنظمة المالية المتقدمة، حيث 
توفر تلك االسواق آلية إلدارة السياستين النقدية والمالية في الدول المتقدمة، بما في 
ذلك إدارة النفقات الرأسمالية والجارية. كما أنها تساعد بشكل غير مباشر على تسويق 
السندات وعقود المشتقات المالية التي تصدرها شركات القطاع الخاص وذلك من 
خالل توفير سعر مرجعي benchmark لتحديد اسعار هذه السندات واسعار عقود 
التحوط hedging . والتزال هذه االسواق غير متطورة في االقتصادات النامية، 
وينطبق ذلك على دول أفريقيا جنوب الصحراء حيث بلغ الرصيد القائم لألوراق 
المالية الحكومية في هذا االقليم ما نسبته 14.8% من الناتج المحلي اإلجمالي عام 
2010، أي أقل بكثير مما كانت عليه في االقتصادات النامية األخرى، وكذلك في 
االقتصادات المتقدمة. ومنذ وقوع األزمة المالية العالمية، شهدت دول االقليم زيادة 
مطردة في إصدارات السندات السيادية، مما يدعو للتفاؤل بأن هذه الزيادة ستؤدي 

15 
 

 عند االصدار واتجاهاته بعد االصدار معدل العائد على السندات االفريقية (؛ 9شكل رقم )
 والتصنيف االئتماني السيادي )نامبيا وجنوب افريقيا(

 
   ؛ متوسط العائد لسندات كولومبيا، كرواتيا، اندونيسيا وتركيا.4   ؛ متوسط العائد لسندات البحرين، روسيا وليتوانيا، 3المصدر؛ بلومبرج؛    

 المبحث الثاني؛ نتائج اصدارات السندات السيادية االفريقية في االسواق الدولية 
 15المستثمر وتوجهات الدولة المصدرة للسندات السياديةأوالً؛ 

 إلدارة توفر تلك االسواق آلية، حيث المتقدمة المالية األنظمة من جزءا هاما السيادية السندات تمثل أسواق
 تساعد أنها كما. والجارية إدارة النفقات الرأسمالية ذلك في ، بمافي الدول المتقدمة الماليةتين النقدية والسياس
المالية التي تصدرها شركات القطاع الخاص وذلك  وعقود المشتقات على تسويق السندات مباشر غير بشكل

 . hedgingلتحديد اسعار هذه السندات واسعار عقود التحوط benchmarkسعر مرجعي  توفير خالل من
 الصحراء جنوب دول أفريقيا ذلك على النامية، وينطبق االقتصادات والتزال هذه االسواق غير متطورة في

 اإلجمالي المحلي الناتج % من14.8الحكومية في هذا االقليم ما نسبته  المالية الرصيد القائم لألوراق بلغ حيث
. المتقدمة في االقتصادات وكذلك األخرى، النامية االقتصادات في عليه كانت مما بكثير أي أقل ،2010 عام

السيادية، مما  السندات إصدارات مطردة في العالمية، شهدت دول االقليم زيادة المالية وقوع األزمة ومنذ
 وبما ييسر إدارة السياسة السيادية السندات تطوير وتعميق أسواق إلى ؤديتهذه الزيادة س بأن يدعو للتفاؤل

 لتمويل فرصة فإن اسواق السندات توفر واألهم بالنسبة للدول النامية،. بصورة أفضل والنقدية المالية
 .والصحة والتعليم التحتية مشروعات البنية التنمية الشاملة، مثل احتياجات

 
 عن االستثمار في هذه السندات عامل "البحثعلى  المستثمرين إقبال ضمن العوامل الجاذبة وراء كان وقد

استثنائي إلى تدني اسعار الفائدة  بشكل المنخفضة الفائدة ألسعار ، حيث يرجع استجابة المستثمرين"العائد
 كان لتحسن سيناريوهات كما. توسعية نقدية السائدة في الدول المتقدمة بدرجة أكبر نتيجة انتهاجها سياسات

على سندات تلك الدول  الصحراء اهمية في اقبال المستثمرين جنوب أفريقيا في دول الكلي االقتصاد آفاق
 االستثمار". وقد "درجة دون تزال ال كانت والذي انعكس على التصنيف االئتماني السيادي لتلك الدول، وإن

 والمواتية وعدم شروط التمويل اإليجابية بصورة استثنائية، آنذاك توفر السيولة شجعت الحكومات المصدرة
)احد شروط الحصول على قروض المؤسسات الدولية(، واالخير  Conditionalityبند الشرطية  وجود

التمويل المالية الميسرة المتاحة من المؤسسات الدولية. وقد جاءت متابعة  مقارنة بشروط يمثل أهم المزايا

                                                           
15 Judith E. Tyson, (2015), "Sub-Saharan Africa International Sovereign Bonds, Part I: "Investor and Issuer 
Perspectives", Economic and Private Sector, Provisional Evidence and Apllied Knowledge Services, Overseas 
Development Institute, January 2015, p 1-20. 
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إلى تطوير وتعميق أسواق السندات السيادية وبما ييسر إدارة السياسة المالية والنقدية 
فرصة  توفر  السندات  اسواق  فإن  النامية،  للدول  بالنسبة  واألهم  أفضل.  بصورة 

لتمويل احتياجات التنمية الشاملة، مثل مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة.

في  االستثمار  المستثمرين على  إقبال  الجاذبة وراء  العوامل  وقد كان ضمن 
هذه السندات عامل "البحث عن العائد"، حيث يرجع استجابة المستثمرين ألسعار 
الفائدة المنخفضة بشكل استثنائي إلى تدني اسعار الفائدة السائدة في الدول المتقدمة 
بدرجة أكبر نتيجة انتهاجها سياسات نقدية توسعية. كما كان لتحسن سيناريوهات 
آفاق االقتصاد الكلي في دول أفريقيا جنوب الصحراء اهمية في اقبال المستثمرين 
على سندات تلك الدول والذي انعكس على التصنيف االئتماني السيادي لتلك الدول، 
وإن كانت ال تزال دون "درجة االستثمار". وقد شجعت الحكومات المصدرة آنذاك 
وجود  وعدم  والمواتية  اإليجابية  التمويل  استثنائية، شروط  بصورة  السيولة  توفر 
المؤسسات  قروض  على  الحصول  شروط  )احد   Conditionality الشرطية  بند 
الدولية(، واالخير يمثل أهم المزايا مقارنة بشروط التمويل المالية الميسرة المتاحة 
من المؤسسات الدولية. وقد جاءت متابعة ومراقبة استخدام حصيلة بيع هذه السندات 
من  االقتصادية  التنمية  في  اإلصدارات  هذه  مساهمة  مدى  على  للوقوف  السيادية 
عدمه. وفي هذا الصدد، استخدمت بعض الدول تلك الحصيلة بشكل إيجابي، مثل 
تمويل مشروعات البنية التحتية أو اإلنفاق الجاري لتطوير قطاعي الصحة والتعليم. 
بينما استخدم البعض األخر الحصيلة لتمويل أغراض ذات أثر تنموي محدود أو 
معدوم مثل اإلنفاق السياسي من خالل زيادة رواتب موظفي القطاع العام وشراء 
المعدات العسكرية، وكذلك مشروعات حكومية مثل مساعدة المرشحين السياسيين 
والتي قد تأخذ شكل الدعم في صورة زيادة األصوات االنتخابية أو زيادة التبرعات 

السياسية. 
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ثانياً؛ تطوير السوق المالية

يقوم المستثمرين بإدارة مخاطر استثمار السندات السيادية في اعقاب االصدار 
المشتقات  واسواق  الثانوية  السوق  توفرها  التي  السيولة  ولعل  للسندات.  األساسي 
المالية تسهل مهمة المستثمرين نحو إدارة مثل هذه المخاطر. ويتمثل ذلك في توفير 
معايير لتحديد أسعار السوق وتوفير سيولة التداول والفرص المتاحة لضبط درجات 
المخاطر التي من شأنها أن تغير تفضيالت المستثمرين خالل فترة تداول السندات 
حتى حلول اجال استحقاقها. وتشمل عقود المشتقات المالية المستخدمة؛ عقود التحوط 
ضد مخاطر تقلبات سعر صرف العملة األجنبية، وسعر الفائدة واالئتمان. كما أنها 
OTC" over-" يمكن أن يتم تداولها في البورصات العامة وعلى هامش البورصة
الدولية  المالية  األسواق  من  كل  في  وكذلك  العالمية،  األسواق  في   the-counter

والمحلية. وكما إن غياب مثل هذه الفرص إلدارة المخاطر يحد من رغبة المستثمر 
"الشراء  على  تقتصر  المستثمر  استراتيجية  ويجعل  اهدافه،  تحقيق  على  وقدرته 
والحيازة" بعملة االصدار. لذلك فإن تطوير السوق الثانوية لتداول السندات عالوة 
على اسواق عقود المشتقات المالية من شأنه أن يسهل مهمة تطوير أسواق السندات 
السيادية وسندات الشركات على السواء. وجدير بالذكر، فأن أسواق أدوات إدارة 
المخاطر في دول أفريقيا جنوب الصحراء تعتبر غير عميقة وغير سائلة. وقد اهتم 
المستثمرين بالسندات األفريقية لقدرتهم على إدارة مخاطر تقلبات اسعار الصرف 
األجنبي ومخاطر االئتمان. لكن النقص الحالي في أدوات التحوط ضد تقلبات اسعار 
صرف العمالت األجنبية، مثل عقود الخيارات والعقود المستقبلية، أدى إلى اقتصار 
طلب المستثمرين حصريا على السندات السيادية الصادرة بالدوالر األمريكي. وفي 
األفريقية  البورصات  على  يجب  فإنه  السابق،  في  االقتراح  تم  وكما  الصدد،  هذا 
الدولية التي تم تأسيسها في اآلونة االخيرة أن تساعد على تطوير اسواق المشتقات. 

أما بالنسبة لمساهمة تلك االصدارات وتطور اسواقها المحلية في تنمية القطاع 
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المالي المحلي فهي التزال تخضع للدراسة والبحث وتظل نتائجها تمثل نتائج مختلطة. 
وفي هذا الصدد، يالحظ اتساع قاعدة المستثمرين في دول أفريقيا جنوب الصحراء، 
بل وتنوعها حيث تتألف في الغالب من المستثمرين الدوليين الجدد. ومع ذلك، فإن 
اقبال هؤالء المستثمرين ال يزال متقلبا. وهناك مخاوف أثيرت بشأن مدى مالءمة 
األسواق الرائدة للمستثمرين األفراد من قبل المنظمين في الواليات المتحدة بسبب 
طبيعة المخاطر العالية لهذه األسواق. أما دور هذه السندات كسعر مرجعي لتسعير 
إيجابي  تأثير  باألدلة على وجود  يتعلق  فقد كانت محدودة. وفيما  الشركات  سندات 
لالصدارات يحد من مزاحمة القطاع الخاص في األسواق المحلية، فالتزال غامضة. 

ثالثا؛ توسيع قاعدة المستثمرين

إن السندات السيادية في دول أفريقيا جنوب الصحراء كان لديها في السابق قاعدة 
الرغم من أن بعض  بالفعل، وعلى  مستثمرين صغيرة أو تكاد تكون غير موجودة 
األسواق المحلية قد نضجت واصبحت أكثر عمقا مؤخرا مثل نيجيريا وكينيا، إال أنها 
تظل صغيرة بالنسبة إلى حجم الناتج المحلي اإلجمالي. وعلى النقيض من ذلك، فقد 
كان المستثمرون في إصدارات السندات األخيرة في الغالب مستثمرين دوليين جدد 
، حيث شملت صناديق التقاعد، واالستثمار، والثروة السيادية، وهو ما يمثل مصادر 
تمويل محتملة كبيرة لالقليم. ومع ذلك، يمكن القبال المستثمرين أن يتقلب على غرار 
Griffith-Jones and Ty-(  اا حدث في مناطق أخرى، مثل آسيا وأمريكا الالتينية

. )Velde, 2014( 2014 وأفريقيا جنوب الصحراء عام ، )son، 2014

رابعا؛ تسهيل تطوير سوق رأس المال الخاص

السندات  لتسعير  أن تساعد على تكوين سعر مرجعى  السيادية  للسندات  يمكن 
والمشتقات المالية التي تصدرها شركات القطاع الخاص مما يسهل تعميق األسواق 
المالية. وقد كان هذا هو الهدف الواضح من بعض هذه االصدارات، مثلما هو الحال 
المالية  األسواق  تطوير  يتطلب  مرجعى  سعر  تكوين  فإن  ذلك،  ومع   . نيجيريا  في 
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ذات  السوق  ذلك  في  بما  السيادية،  للسندات  األولية  االصدرات  تلك  إلى  باإلضافة 
السندات  وتداول  الصدار  الثانوي  أو  األولي  السوق  كانت  سواء  المرتفعة  السيولة 
ضد  المستقبلية  والعقود  والمبادلة  الخيارات  )عقود  الصلة  ذات  المالية  والمشتقات 
الصدد،  هذا  وفي  الفائدة(.  وسعر  األجنبية  العمالت  اسعار صرف  تقلبات  مخاطر 
تحتاج األسواق المالية لتأسيس صناع السوق )بما في ذلك المتعاملون الرئيسيون(، 
استحقاق  وأجال  كافية،  وقيم  باحجام  التداول  تكرار  مع  السيولة  توفر  إلى  إضافة 
وأسعار متنوعة من شأنها توفير منحنى عائد حقيقي وسوق لتسوية عقود المشتقات 
المالية. وعلى الرغم من أن هذه العوامل قد تنشأ على المدى الطويل، فإنها ال تزال 
حاليا غير متطورة، كما أنه، على المدى القصير، من غير المرجح للمستويات الحالية 

من إصدارات السندات السيادية االبتدائية أن تساعد بفعالية في تنمية تلك االسواق.

خامسا؛ توسيع أسواق رأس المال للمشاركين من القطاع الخاص

هناك احتمال بأن النجاح في جذب التمويل من المستثمرين الدوليين لالستثمار 
في السندات السيادية من شأنه أن يحد من تأثير المزاحمة لتمويل الحكومات من 
خالل القطاع الخاص في األسواق المحلية. وهو أمر هام ألن أسواق رؤوس االموال 
الخاصة المحلية محدودة للغاية وتعاني من ندرة رأس المال والذي بطبيعة الحال 
تم توجيهه إلى االستثمار في األوراق المالية الحكومية )تمثل السندات الحكومية ما 
المحلية(.  وبالتالي فأن  بالعملة  للسندات الصادرة  القيمة السوقية  نسبته 89% من 
 Beck( نقص التمويل الالزم للشركات الخاصة المحلية يظل يشكل قيدا على النمو
التجريبية  الدراسات  في  محدودية  فهناك  ذلك،  ومع   .  )and Maimbo، 2013

 crowding-out Effect المزاحم   السيادية  السندات  تأثير إصدارات  تناولت  التي 
الستثمارات القطاع الخاص. وفي الواقع، تشير نتائج تحليل االنحدار، إلى احتمال 
تعمل  كونها  الشركات،  وسندات  الحكومية  المالية  األوراق  بين  المزاحمة  زيادة 

كبدائل لبعضها البعض. 
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الخالصة  والتوصيات

تواجه الدول االفريقية تحديات بيئة االقتصاد الكلي، حيث أن هذه الدول في 
في  السيولة  وفرة  واالستفادة من  اقتصادية سليمة،  الحاجة النتهاج سياسات  أمس 
األسواق المالية الدولية بالتزامن مع تنفيذ السياسات الرامية إلى الحفاظ على معدالت 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي . وفي السياق ذاته، تقدم السندات السيادية فرصة لتمويل 
االستثمار الالزم للتنمية الشاملة إال انها تضيف أيضا إلى التحديات التي تواجه تلك 
السيادية  السندات  بعد 2008 اصدارات ملحوظة من  ما  فترة  الدول. وقد شهدت 
خصائص  االصدارات  لهذه  كان  وقد  الصحراء.  جنوب  أفريقيا  دول  في  الدولية 
المتاحة في األسواق االخرى. وقد جاءت أجال  التمويل  بالقياس لمصادر  إيجابية 
االستحقاق، التي تراوحت بين 5-10 سنوات، جيدة. إال أن عائداتها جاءت مختلطة 
تم اصدارها  للغاية، عالوة على أن جميعها  يعتبر مقبول واألخر مرتفع  فبعضها 
بالدوالر االمريكي مما تولد عنها مخاطر الصرف األجنبي للدول المصدرة. وتتطلب 
هذه المخاطر إدارة واعية بما في ذلك مخاطر سعر الفائدة وتقلبات اسعار صرف 
العمالت األجنبية ومخاطر إعادة التمويل. كما تعتبر هذه االصدارات ذات شروط 
مالية مجحفة إذ ما قورنت بالتمويل الميسر من المؤسسات المالية الدولية، عالوة 
على أن معظمها جاء مبالغا فيه وال يتناسب مع األداء االقتصادي للدول المصدرة 

أو تصنيفاتها االئتمانية السيادية.

وما يثير القلق أكثر هو أن استخدام حصيلة هذه االصدارات ألغراض التنمية 
التأثير  ذات  التحتية  البنية  بتطوير  الدول  بعض  في  ارتبطت  حيث  مختلطا،  كان 
اإليجابي على نتائج التنمية، بينما تم استخدامها في دول أخرى ألغراض ذات تأثير 
تنموي محدود أو معدوم، مثل اإلنفاق السياسي، كزيادة رواتب موظفي القطاع العام 
أو تمويل الشركات الحكومية وشراء المعدات العسكرية. إن القدرة على االستمرار 
اإلجمالي  المحلي  للناتج  قوية  نمو  معدالت  تحقيق  على  تعتمد  الديون  تحمل  في 
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واستخدام حصيلة السندات لدعم معدالت النمو بدال من تبديدها، وهو ما يميز بين 
الدول التي لديها القدرة على سداد ديونها في تواريخ استحقاقها وبين تلك التي تتخلف 
عن سداد تلك الديون. األمر الذي يمكن المستثمرين من التمييز بشكل دقيق فيما بين 
هذه الدول، وبالتالي فيما بين السندات الجيدة والرديئة. وهناك مخاطر أخرى، تتعلق 
الجدد.  المستثمرين  قاعدة  السندات وخاصة  تلك  المستثمرين على  اقبال  باستمرار 
ويهدد استمرار هذا االقبال انتهاج االقتصادات المتقدمة لسياسات نقدية غير متسقة 
)Velde، 2014(. كما اثارت تلك االصدارات مخاطر انعكاس تدفقات رؤوس 
االموال إلى الخارج. وعليه، فإن االمر يتطلب إخضاع الحكومات لاللتزام بمسئولية 
االستخدام االمثل لحصيلة هذه السندات الداعمة للنمو بالتوازي مع انتهاج السياسات 

المالئمة إلدارة وتخفيف المخاطر المصاحبة لهذه االصدارات. 
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تقييم دور وكاالت التصنيف االئتماني ومشاكل 
التصنيف وتحدياته

عادل عبد العظيم حسنين ابراهيم) * (، أ.د فرج عبد الفتاح فرج، د. سماح سيد أحمد المرسي

) * ( باحث ببرنامج الدكتوراة بقسم السياسة واالقتصاد بمعهد البحوث والدراسات األفريقية – جامعة 
القاهرة ، عدد 45، يناير 2019 ص ص 109 - 140 .

2 
 

موضوع الدراسة: 
، شكلت وكاالت التصنيف العالمية 2008في اعقاب األزمة المالية العالمية عام 

الموضوع االقتصادي االكثر جدال على مر سنوات االزمة منذ اندالعها، 
وتعرضت للعديد من االنتقادات، منها؛ ضعف قدرتها على تقييم المخاطر 

المستقبلية ورد الفعل المتأخر في تخفيض التصنيفات االئتمانية. فعلى سبيل 
المثال، لم تقم بدورها في تحديد المخاطر المرتفعة لألصول العقارية والتي أدت 
الى ازمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية وكانت بمثابة الشرارة 

االولى لالزمة المالية االقتصادية العالمية.  

ويتفاقم تأثير تغييرات التصنيف على أداء االسواق جراء االعتماد المفرط على 
وخاصة تلك التصنيفات االئتمانية في سن التشريعات ووضع اللوائح التنظيمية

المتعلقة بمخاطر المؤسسات المالية وتصميم عقود القطاع الخاص. وبعيداً عن 
دور اصدار شهادة التقييم، تعكس البراهين العملية أن التصنيفات االئتمانية 

السيادية توفر قيمة معلوماتية مفيدة ونافعة. 

وتبدو اآلفاق المستقبلية لهذه الوكاالت بشكل عام سلبية على المدى الطويل، إذ 
قامت عدة اقتصادات متقدمة تعرضت لتخفيض تصنيفاتها في أصعب ظروف 

االزمة بالبحث عن بدائل لوكاالت التصنيف عبر تكليف المنظمة الدولية لألجهزة 
بوضع معايير فنية ألدوات  العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة )االنتوساي(

يتم تعميمها جغرافيا في العالم. )الدين العام(

أوال: أهمية الدراسة 
تستمد هذه الدراسة أهميتها من الجوانب التالية:

االنتقادات المتعددة الموجهة ألساليب ومنهجيات عمل تلك الوكاالت الدولية -1
واألهمية الكبرى التي توليها الدول النامية للحصول على تصنيف ائتماني 

سيادي واالندماج في اسواق المال العالمية. 
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تنتمي المخاطر السيادية إلى فئة القضايا التي يصعب فهمها بسبب عدم -2
نشرأو عدم اكتمال معلوماتها، عالوة على أنها تنطوي على توليفة معقدة 

التركيب من سياسات االقتصاد الكلي، والضعف الهيكلي والمؤسسي، وسوء 
اإلدارة، والعدوى اإلقليمية مجتمعة ضمن نموذج ذو مستويات عالية من 
تدفقات التجارة ورأس المال والمعلومات، فقد تم اعتبارها حقيقة مبهمة، 

وتركت بين أيادي وكاالت التصنيف الدولية. ومن ثم يعد فحص كفاءة دور 
التصنيف االئتماني، أمراً شديد االهمية وخاصة لصانعي السياسات.

ثانيــا: هدف الدراسة 
الهدف من هذا الدراسة هو رصد دور وكاالت التصنيف االئتماني الدولية مع 

األزمات المالية وبالتالي الوقوف على االسباب الحقيقة وراء فشل هذه الوكاالت 
في تحقيق االستقرار المالي في اسواق المال العالمية.  

ثالثـــا: إشكالية الدراسة 
في الوقت الذي تنادي فيه الدول حول العالم نحو تقنين عمل وكاالت التصنيف 
الدولية واإلقالل من االعتماد على تصنيفاتها ألغراض إدارة المخاطر المالية 

ضمن النماذج الداخلية للمؤسسات المالية والتأمينية والشركات العمالقة كنتيجة 
طبيعية لظهور عيوب في النماذج المستخدمة لدى تلك الوكاالت، ترغب الدول 

النامية، وخاصة االفريقية منها، غير المصنفة في الحصول على التصنيف 
السيادي بغرض النفاذ إلى االسواق الدولية. األمر الذي يثير التساؤالت حول 

جدوى استصدار هذه التصنيفات وما قد يترتب عليها من اثار ايجابية أوسلبية فيما 
يتعلق بحجم واتجاه التدفقات الرأسمالية وتطور االسواق المالية المحلية في دول 

افريقيا جنوب الصحراء.  

رابعـــا: تساؤل الدراسة 
تثير الدراسة تساؤل حول مدى كفاءة التصنيفاتاالئتمانية السيادية بوجه عام كأداة 
موثوق بها في التنبؤبمخاطرتخلف الدول المدينةعنالسداد ووقوعها في االزمات 

المالية. 
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خامسـا: فرضية الدراسة
وجود مجموعة من األدلة على عدم كفاءة نماذج التصنيف المستخدمة من قبل 

وكاالت التصنيف االئتماني الرئيسية في التنبؤباألزماتوتفاديها،وهو ما يؤثر سلبياً 
على االسواق المالية العالمية واالستقرار المالي.  

سادسا: منهج الدراسة 
تعتمد الدراسة باألساس على منهج التحليل االستقرائي البسيط من خالل تطبيق 

مفاهيم وأدوات متفق عليها دوليا بغرض قياس مدى استقرار التصنيف االئتماني 
ودقته ومناسبة توقيته وكذلك مدى كفاءة نموذج التصنيف المستخدم من قبل 

وكاالت التصنيف الدولية في التنبؤ باألزمات من عدمه وكيفية قياس هذه الكفاءة.  

سابعا: اإلطار المكاني والزماني للدراسة 
يتمثل االطار المكاني لهذه الدراسة في الدول المصنفة ائتمانيا حول العالم من قبل 

الوكاالت التصنيف الدولية الرئيسية )فيتش، موديز، وستاندرد أند بوروز(،أما 
االطار الزماني لهذه الدراسة فهو مرتبط إلى حد كبيرباألزمات المالية 

ومرورا باألزمات المالية للدول 1997واالقتصادية بداية من األزمة األسيوية ) )
2008فرادى وصوال لالزمة المالية العالمية التي بدأت في الربع االخير من عام 
واثرت بشكل كبير على التصنيف االئتماني للدول وبالتالي على التدفقات 
الرأسمالية وتطور األسواق المالية الدولية وبالتبعية في الدول االفريقية.  

أوالً؛ تقييم دور وكاالت التصنيف االئتماني الدولية في توقع حدوث االزمات
مقدمة: -1

(، شكلت وكاالت التصنيف الدولية 2008في اعقاب األزمة المالية العالمية )
الموضوع االقتصادي االكثر جدال على مر سنوات االزمة منذ اندالعها، 
وتعرضت للعديد من االنتقادات، منها؛ ضعف قدرتها على تقييم المخاطر 

المستقبلية ورد الفعل المتأخر في تخفيض التصنيفات االئتمانية. فعلى سبيل 
المثال، لم تقم بدورها في تحديد المخاطر المرتفعة لألصول العقارية والتي أدت 
الى ازمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية وكانت بمثابة الشرارة 
االولى لالزمة المالية االقتصادية العالمية. وتفاقم تأثير تغييرات التصنيف على 

أداء االسواق جراء االعتماد المفرط على تلك التصنيفات االئتمانية في سن 
التشريعات ووضع اللوائح التنظيميةوخاصة المتعلقة بمخاطر المؤسسات المالية 

وتصميم عقود القطاع الخاص. وبعيداً عن دور اصدار شهادة التقييم، تعكس 
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البراهين العملية أن التصنيفات االئتمانية السيادية توفر قيمة معلوماتية مفيدة 
وتبدو اآلفاق المستقبلية لهذه الوكاالت بشكل عام سلبية على المدى ونافعة.

الطويل، إذ قامت عدة اقتصادات متقدمة تعرضت لتخفيض تصنيفاتها في أصعب 
ظروف االزمة بالبحث عن بدائل لوكاالت التصنيف عبر تكليف المنظمة الدولية 
بوضع معايير فنية  لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة )االنتوساي(

يتم تعميمها جغرافيا على المستوى العالمي.ألدوات )الدين العام(

التصنيفات السيادية: -2
بمخاطرتخلف الدول السيادية بوجه عام أداة موثوق بها في التنبؤتعتبر التصنيفات

وكاالتأنإلىخلص العديد من الباحثينذلك،. ومع1F2السدادعنالمدينة
بوقوع األزمات بأنواعها المختلفة ومن ثم لم التنبؤعلىقادرةتكنلمالتصنيف

من الوقوع الوشيك لهذه المخاطر معالسوقفيتكن قادرة على تحذيرالمشاركين
P2Fالمالية واالزماتاالضطراباتبداية

3
P واثبتت هذه االزمات ان وكاالت التصنيف .

)ترفعه وقت إعطاء درجات التصنيف االئتمانيتتبع الدورات االقتصادية في
نظرا ألنها تعتمد بشكل رئيسي على  االزدهار بينما تخفضه وقت الركود(

المعلومات العامة المتاحة في السوق حيث قامت وكاالت التصنيف االئتماني 
بتخفيض التصنيف السيادي لعدد من الدول االسيوية بدرجات كبيرة. وذلك على 

عكس الدور المنتظر من وكاالت التصنيف االئتماني والمفترض أن يسلط الضوء 
على حاالت تدهور وضعف األداء االقتصادي للدول المصنفة قبل حدوث االزمة. 

كما ان محددات التصنيف خالل االزمة االسيوية كانت ترتكز على العوامل 
: )معدل التضخم، نسبة الديون الخارجية إلى الصادرات، حاالت التعثر 3F4التالية

السابقة، تفاوت سعر الفائدة بين عملتين، وسعر الصرف الحقيقي(. وان اخفاقها 
في توقع ازمة المكسيك واالزمة المالية االسيوية يعود إلى انها لم تأخذ باالعتبار 

                                                            
 على BBB"% في المتوسط من التصنيف الس�ادي، الفئة "16.3فإن 2007a) وفقا لوكالة ستاندرد أند بورز (2

)، فقد ترتي�ه بنحو فئتين أو أكثر. أما �النس�ة التصنيف الس�ادي، 2006-1975مدى السنوات الثالثين الماض�ة (
. وقد وجدت كافة SelectedDefault المختار التوقف"، فإن حوالي الثلث منها تم تخف�ضه للفئة Bالفئة "

ولت حاالت التوقف عن السداد، عالقة واضحة بين جودة االدراسات، التي اجرتها وكالة ستاندرد اند بورز والتي تن
االئتمان والتخلف أو التوقف عن السداد، فكلما ارتفع التصنيف كلما قل متوسط حاالت التخلف أو التوقف عن 

السداد تار�خ�ا، والعكس صح�ح. 
3For example, see Reisen and Maltzan (1999) and Reihard (2002). 
4Marwan Elkoury, “credit Rating Agencies and Their Potential Impact on Developing 
Countries”, UNCTADDisscussion Paper No. 186, 2008, P.171.  
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 واعتبارات السيولة العالمية Contingent Liabilityااللتزامات العرضية 
International Liquidity  .

1999P4Fعام Stiglitz, Liu, &Ferriوقد قام 

5
P بدراسة توضح دور وكاالت 

 عن طريق بناء 1997التصنيف االئتمانيفي االزمة المالية التي حدثت في عام 
نموذج يبين مدى قصور التصنيف االئتمانيفي توقع االزمة المالية من خالل 

حساب التصنيفات االئتمانية المتوقعة ومقارنتها مع التصنيفات االئتمانية 
المحسوبةمن قبل وكاالت التصنيف االئتماني وتوصلت الدراسة إلى ما يلي: 

قبل حدوث االزمة المالية: ان التصنيفات االئتمانية المتوقعة التي تم حسابها •
كانت اقل من التصنيفات االئتمانية المحسوبة من قبل وكاالت التصنيف 

االئتماني.
خالل االزمة المالية: ان التصنيفات االئتمانية المتوقعة التي تم حسابها •

كانتتنسجم إلى حد كبير مع التصنيفات االئتمانية المحسوبة من قبل وكاالت 
التصنيف االئتماني.

بعد االزمة المالية: ان التصنيفات االئتمانية المتوقعة التي تم حسابها كانت •
اعلى من التصنيفات االئتمانية المحسوبة من قبل وكاالت التصنيف 

االئتماني. وهذا ادى إلى تفاقم االزمة المالية لهذه الدول من خالل زيادة 
تكلفة االصالح الالزمة لمعالجة االزمة. 

تعتبر كل هذه المخاوف ذات صلة من وجهة نظر مفهوم االستقرار المالي، وذلك 
في حالة أن يؤثر التصنيف االئتماني فعليا في أداء األسواق، وأن يكون غير دقيق 
و/أو توقيته متأخراً . وقد توصلت العديد من الدراسات إلى أن التصنيفات االئتمانية 
السيادية تؤثر في األسواق فعلياً، على الرغم من أن أكثرها يأتي من خالل اعالن 

التحذيرات االئتمانية )مثل اعالن أن لدولة ما "نظرة مستقبلية غير مستقرة او 
، أو قائمة Reviews أو وضع دولة ما على قائمة "المراجعة"Outlookسلبية" 

مقارنة بتأثير التغييرات الفعلية للتصنيفات Watches"المراقبة اللصيقة" )
االئتمانية ذاتها. وكحقيقة واقعة، فإن التغييرات الفعلية للتصنيفات االئتمانية 

ذاتهاتؤثر فعليا في أداء االسواق في حالة تجاوز التصنيف الدرجة االستثمارية، 
وهو ما يدعم اإلصالحات الموجهة نحو تقليل االعتماد على التصنيف االئتماني 

                                                            
5Ferri, G., Liu, L. G., &Stiglitz, J.E., “The Procyclical Role of Rating Agencies: 
Evidence from the East Asian Crisis”, Economic Notes, 28 (3), 335–355, 1999.  
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في إدارة المخاطر داخل المؤسسات المالية، ألن هذه التأثيرات الضخمة ال تعكس 
بالضرورة المعلومات الجديدة المتوفرة بصورة كاملة. 

-تقييم دور وكاالت التصنيف اإلئتماني الدولية في توقع حدوث االزمات 3
في أعقاب األزمة العالمية المالية واالقتصادية األخيرة وتخفيض التصنيف 

االئتماني السيادي لبعض الدول االوروبية، تم إثارة عدد من التساؤالت حول 
جدوى دور وكاالت التصنيف االئتماني ومدى دقتها في تقييم المخاطر االئتمانية، 
خاصة وأنه قد سبق توجيه اتهام لهذه الوكاالت في اواخر حقبة التسعينيات ليس 
فقط بالتأخر والبطء في تغيير التصنيف االئتماني السيادي لدول االزمات المالية 

إال بعد حدوث الكارثة، ولكن أيضا كونها تتبع الدورات االقتصادية ومن ثم تساير 
 في منحها للتصنيف االئتماني.فعلى سبيل Pro-cyclicalاالتجاهات الدورية

Larrain, Reisen and Von Matlzen(1997)P5F6المثال، أثبت 
P في

(، أن دور وكاالت التصنيف 1995-1994أعقاب وقوع األزمة المكسيكية )
االئتماني الدولية يأتي كرد فعل لوقوع االزمات أو تخلف دولة ما عن سداد 

التزاماتها ويعجز عن التنبؤ أو توقع مثل هذه االزمات. كما اثبتت االزمات إن 
اخفاق تلك الوكاالت في توقع ازمة المكسيك واألزمة المالية االسيوية يرجع في 
االساس إلى أنها لم تأخذ في اعتبارها االلتزامات العرضية واعتبارات السيولة 

 وفيما يلينستعرض بعض األمثلة على االزمات التي لم توفق وكاالت .العالمية
التصنيف االئتماني في توقع حدوثها. 

P6Fالتصنيف االئتماني واالزمة المالية.أ

7
P 1997التي حدثت عام :

ثم Thai Baht بانهيار عملة تايالند1997عام بدأت االزمة المالية االسيوية
وعملة اندونيسيا Ringittوعملة ماليزيا Pesoتبعها انهيار عملة الفلبين 

Rupee وامتدت االزمة لتشمل عمالت دول اخرى مثل الدوالر السنغافوري .
وهونج كونج ولكن بدرجات متفاوتة، إضافة إلى انهيار العديد من المؤسسات 
المالية والشركات الصناعية والتجارية وافالسها. وقد تبع تلك االزمة؛ كل من 

                                                            
6Larraín, G., Reisen, H., &Maltzan, J, “Emerging Market Risk and Sovereign Credit 
Ratings”, OECDWorking Paper No. 124, OECD Development Centre, 1997.  

مجموعة من الدولوتت�عه حدوث أو  لدولة معينة الماليتعرف االزمة المال�ة �أنها حالة اضطراب تصيب النظام 7
 تؤدى االقتصاديو�التالي والنظام المالي االسواق والمؤسسات المال�ة ومن ثم اختالل النظام فيسلسلة من االنه�ارات 

غيرها من االختالالت أو ز�ادة معدالت ال�طالة أو  ميزان المدفوعات فيعجز أو إلى انخفاض ق�مة العملة 
 . االقتصادفيالجوهر�ة 

180180



تقييم دور وكاالت الت�صنيف االئتماين وم�صاكل الت�صنيف وحتدياته

115 8 
 

ثم ازمة البرازيل )1998أزمة روسيا ) وازمة االرجنتين )1999( )2000.)
وقد سلطت هذه االزمات الضوء على اخفاقات وكاالت التصنيف في توقع 

االزمات المالية قبل حدوثها إضافة إلى تسببها في تفاقم تلك االزمات بعد ان قامت 
بتخفيض درجات التصنيف االئتماني خالل االزمة ومن ثم زيادة تكلفة التمويل 

الالزمة لعملية االصالح االقتصادي. 
" كما عرفه Failed Ratingالتصنيفوباالستناد إلى تعريف "فشل

Bhatia(2002)P7F8
Pتصنيف االلتزامات بالعملة االجنبية على أنه "حالة تخفيض

فترة تقدر بأي اثنى خاللأو أكثربنحو ثالثة درجاتطويلة األجل أو رفعه
. وبالنظر إلى التصنيفات السيادية بالعملة االجنبية للفترة ”عشرشهرا متصلة

 والتي يبينها 2002-1997الطويلة الصادرة عن الوكاالت الثالثة خالل الفترة 
(، يتبين ما يلى، [علما بأن االخفاق في التصنيف كان اقل حاال 1الجدول رقم )
مقارنة بالفترة )2002-1999خالل الفترة ) (]؛ اخفقت 1997-1998(

الوكالتان في توقع االزمة االسيوية، واخفقت وكالة ستاندرد أند بورزفي توقع 
في توقع ازمة روسيا.ازمتي االرجنتين وروسيا، بينما اخفقت وكالة موديز

يبين الجدول تخفيضات وتحسينات متعاقبة بنحو ثالثة أو أكثر درجات على أساس 
، 2010 حتى يونيو عام 2007 شهرا خالل الفترة 12االجماليات على مدار 

                                                            
8Bhatia, A., V., “Sovereign Credit Ratings Methodology: An Evaluation”, IMFWorking 
Paper, Washington D.C:  WP/02/170, P.37, 2002. 
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CCCباستثناء التخفيضات او التحسينات في أو خارج أو خالل أو بين التصنيف 
.  وبين التصنيفات األقلCaaاو 

 بدال 1998 مارس 20؛ تم التخفيض من قبل وكالة موديز في إندونيسيا-
11، بينما تم ذلك بمعرفة ستاندرد أند بورز في 1997 ديسمبر 21من 

. 1997 أكتوبر 10 بدال من 1998مارس 
تم التخفيض من قبل وكالتي فيتش وستاندرد اند بورز خالل الفترة ؛ كوريا-

(؛ وبعد ذلك وقعت سلسلة من 1997 إلى ديسمبر 1997)أكتوبر 
. 1999 ويناير 1998التحسينات على تصنيفها بين فبراير 

؛ تم التخفيض من قبل وكالتي موديز وستاندرد اند بورز خالل ماليزيا-
(. 1998 إلى سبتمبر 1997الفترة )ديسمبر 

 بدال من 1998 نوفمبر 6تم التخفيض من قبل وكالة موديز في ؛ رومانيا-
19، بينما تم ذلك بمعرفة ستاندرد أند بورز في 1998 سبتمبر 14

. 1998 مايو 20 بدال من 1998اكتوبر 
 بدال 1998 أغسطس 21؛ تم التخفيض من قبل وكالة موديز في روسيا-

13، بينما تم ذلك بمعرفة ستاندرد أند بورز في 1998 مارس 11من 
. 1998 يونيو 9 بدال من 1998أغسطس 

 بدال 1997 ديسمبر 21؛ تم التخفيض من قبل وكالة موديز في تايالند-
8، بينما تم ذلك بمعرفة ستاندرد أند بورز في 1997 أبريل 8من 

. 1997 سبتمبر 3 بدال من 1998ديسمبر 
 يوليو 12؛ تم التخفيض من قبل وكالة ستاندرد أند بورز في االرجنتين-

. 2000 نوفمبر 14 بدال من 2001

 بدال 2002 يوليو 31؛ تم التخفيض من قبل وكالة موديز في اوروجواي-
26، بينما تم ذلك بمعرفة وكالة ستاندرد أند بورز في 2002 مايو 3من 

.2002 فبراير 14 بدال من 2002يوليو 

كما يتضح من الجدول المشار إليه نماذج عن اخفاقات تلك الوكاالت. فعلى سبيل 
اآلسيوية في المتوسط الماليةاألزمةالمثال، أنخفض تصنيف كوريا السيادي خالل

شهور )حجم ثالثةخالل فترةفي التصنيفدرجاتدرجات ونحو عشرأربعة
تايالند، حالةتغييرات على التصنيف االئتماني السيادي غير مسبوق(. وفي

طويلة األجنبيةااللتزامات السيادية بالعمالتخفضت ستاندرد أند بورز تصنيف
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ا ــــوفقارات،ــــشهور. وهو ما يبعث بإشأربعةبأربعة درجات خالل فترةاالجل
اوقاتعلى التقييم بدقة فيالتصنيفوكالةقدرةعدمتدل على،Bhatiaلـ 

المالية.  األزمات

)؛ 2008التصنيف االئتماني واالزمة المالية العالمية (.ب
لعبت وكاالت التصنيف االئتماني دورا هاما في حدوث االزمة المالية العالمية 

اندلعت جراء ازمة الرهون العقارية في الواليات المتحدة االمريكية والتياالخيرة
P8F9(2008)سبتمبر 

P حيث أخفق ماليين المقترضين لشراء العقارات هناك في سداد،
التزاماتهم تجاه المصارف مما ادى إلىاهتزاز االقتصاد األمريكي وصلت تبعاتها 

إلى أوروبا وآسيا،حيث اطاحت في طريقها بعدد من اكبر المصارف والمؤسسات 
P9Fالمالية العالمية

10
P ولم تستطع وكاالت التصنيف االئتماني التنبؤ بالمخاطر .

االئتمانية واخفقت في تعديل التصنيفات االئتمانية لتتوافق مع ظروف السوق نظرا 
لألخطاءالتي ارتكبتها في عملية التصنيف االئتمانينظراًلتضارب المصالح بينها 

وبين الجهات المدينة مما أثر على ثقة المتعاملين في السوق ومصداقية التصنيفات 
االئتمانية التي تقدمها.

                                                            
 تقر�ر لشركة ارنست اند يونغ العالم�ة عن اس�اب االزمة العالم�ة جاءت وكاالت التصنيف في المرت�ة العاشرة في9

 اهم اس�اب االزمة �عد الرهن العقاري وانه�ار المؤسسات االمر�ك�ة. و�مكن الحكم على مدى انتشار أحدبوصفها 
االزمة جغراف�ًا وعمقها من خالل استعراض �عض تداع�اتها على عدد من الدول، ومن أهمها؛ تراجع معدالت نمو 

%)، 6.2�معدل  في كل من؛ الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة ()2008(الناتج المحلي االجمالي خالل الر�ع األخير 
%). و�ينما فقدت االستثمارات السعود�ة في السوق االمر�كي 1.8%)، ا�طال�ا (2.1%)، المان�ا (1.2فرنسا (
) 2008( مل�ار دوالر، انخفضت اسعار المنازل في دبي خالل الر�ع االخير 405% من ق�متها ال�الغة 40 حوالي

 اغلقت الصين العديد من مصانعها وعطلت الماليين من عمالها، تدهورت صادرات تايوان بينما%. و8�معدل 
�ما ) 2008(، هبوط اسعار النفط بين يوليو ود�سمبر �هالعام السابق. وترتب علبمقارنة ) 2008(% 42معدل ب

 467%، وانخفاض تدفقات راس المال الخاص إلى دول االسواق الناشئة �مقدار النصف تقر��ا لتبلغ 69�عادل 
. 2007 مقارنة بنظيرتها عام 2008مل�ار دوالر عام 

شملتقائمةابرز ضحا�ا االزمة المال�ة العالم�ة التي أدت إلى انخفاض حاد في االسواق المال�ة العالم�ة، كل من؛ 10
) بنك االستثمار األمر�كي "ل�مان براذرز" الذي اعلن افالسه �عد اخفاق جهود المسئولين االمر�كيين في وزارة 1

) مؤسسة واشنطن ميتشال للخدمات المال�ة (اكبر الصناديق 2الخزانة واالحت�اطي الفيدرالي األمر�كي في انقاذه، 
االمر�ك�ة العاملة في مجال االدخار واالقراض) التي تم ب�عها إلى مجموعة جي بي مورغان المصرف�ة العمالقة 

 (اكبر شركة تأمين في العالم) التي عملت الحكومة االمر�ك�ة على تأم�م AIG) شركة 3 مل�ار دوالر. 1.9�مبلغ 
) المجموعة المصرف�ة والتأمين 4 مل�ار دوالر، 85الجزء االكبر من نشاطها وذلك �عد شراء ديونها المتعثرة �مبلغ 

 الذي اضطرت الحكومة البر�طان�ة HBOS) بنك 5 البورصة، فيالبلج�ك�ة الهولند�ة (فورت�س) والتي انهار سعرها 
  مل�ار جن�ه إسترليني.12للتدخل إلنقاذه من خالل شرائه بواسطة بنك لو�دز �شرائه �مبلغ 

183183



عادل عبد العظيم ح�صنني ابراهيم

118

11 
 

)؛ فشل التصنيف االئتماني السيادي خالل األزمة المالية االقتصادية العالمية 2جدول رقم (
)؛ 2007-2010(
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ر 
التغ
ير
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ف 

المعدل

مقدار 
التغير

قبل 
التعديل

التصن
يف 
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م 
ا

ABBBاليونان
-

-4A1Ba1-6A-BB+

A+BBBايسلندا
-

-5AaaBaa
1

-7A+BBB
-

A1Baaايسلندا
3

-5

AAAAA--3ايسلندا
BBBالتفيا

+
BB
+

-3A2Baa
3

-4BBB
+

BB

ABBليتوانيا
B

-3

AAA-3سان مارينو
Source; International Monetary Fund, “World Economic Outlook Report, Chapter 
three, “The Uses and Abuses of Sovereign Credit Ratings”, P.113, October 2010.

يبين الجدول تخفيضات وتحسينات متعاقبة بنحو ثالثة او أكثر درجات -
 حتى 2007 شهرا خالل الفترة 12على اساس االجماليات خالل اية 

و التحسينات في أو خارج أو أ، باستثناء التخفيضات 2010يونيو عام 
.  وبين التصنيفات األقلCaa او CCCخالل أو بين التصنيف 

أنطوى تخفيض التصنيف االئتماني السيادي أليسلندا من قبل وكالة موديز -
 وحتى 2008على فترات متداخلة، اشتملت االولى على الفترة؛ مايو 

2008، واشتملت الثانية على الفترة؛ اول ديسمبر 2008نهاية ديسمبر 
3. أي أن كلتا الفترتين شملتا على تخفيض 2009وحتى نهاية نوفمبر 
.2008درجات في ديسمبر 

 بصورة 2007يونيو منذالمركبةالتمويللمنتجاتاالئتمانيةالجدارةتدهورت
2007نوفمبر تخفيضات التصنيف االئتماني فيمتسارعة، حيث بلغ عدد حاالت

 فرع 500مع حاد كثيرة،تخفيض حالة منها؛ حاالت2000وحده ما يتجاوز 
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 درجات. وقد واصلت تلك التخفيضات 10شهد تخفيض تصنيفه االئتماني أكثرمن 
. وقد تأثر التصنيف االئتماني 2008نشاطها بكثافة وعلى نطاق واسع خالل عام 

". وتركز ورقة AAAكانت في السابق مصنفة "مالية ألف ورقة11ألكثر من 
EfraimBenmelech and Jennifer Dlugosz(2009)P10F11

P على دراسة
انهيارالتصنيف. وحاولت وصف2008-2007لعام االئتمانيالتصنيفأزمة

تسويق بأنتوحي. وقدمت أدلةABSالمضمونةألدوات الديناالئتماني
المالية االخيرة. كما خلصت إلى أن األزمةفيدورالعباالئتماني قدالتصنيف

وخاصة واحدة فقط،وكالةقبلالفروع أو األوراق المالية التي تم تصنيفها من
كما .2008يناير للتخفيض بشدة بحلولوكالة ستاندرد أند بورز،كانتأكثرعرضة

لألوراق المالية المرتبطة بالرهن العقارلعبت التصنيفات االئتمانية المبالغ فيها
يدورا هاما في حدوث االزمة المالية من خالل ما يلي: 

التشجيع على زيادة اصدار االوراق المالية المركبة ذات المخاطر المرتفعة •
مثل االوراق المالية المضمونة بالرهون العقارية السكانية واالوراق المالية 

المضمونة بأدوات الدين )مثل السندات والقروض المصرفية(.
تراجعت نسبة االصول التي يجب ان تحتفظ بها المؤسسات المالية وارتفع •

تتعرض لها، وذلك نظرا ألن متطلبات بازل الثانية مستوى المخاطر التي
ألصول المؤسسات المالية.ترتكز على التصنيف االئتماني

لألوراق المالية المركبة ان االنخفاض السريع لدرجات التصنيف االئتماني•
 اثرت سلبا على مستوى السيولة 2007ذات المخاطر المرتفعة والتيبدأت 

لدى تلك المؤسسات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

تدهور التصنيف االئتماني السيادي خالل فترات االزمات .ج
، 2008بدأت بيئة التصنيف االئتماني السيادي في التدهور بصورة ملحوظة في 

. وهو ما يعكسه الشكل رقم 2008مع اتجاه نزولي قوي بدأ واضحا في سبتمبر 
بوضوح )حيث تم حساب االجماليات التراكمية لكافة ردود افعال الوكاالت 1) )

الثالث فيما يتعلق بالتصنيف السيادي لاللتزامات بالعملة األجنبية على المدى 
 شهرا(، على أن يتم حساب كل اعالن عن نظرة 12الطويل الصادر لمدة 

                                                            
11EfraimBenmelech and Jennifer Dlugosz, "The Credit Rating Crisis", NBER Working 
Paper Series, Working Paper 15045, National Bureau of Economic Research, 1050 
Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138, June 2009. 
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على انه يساوي +Outlookمستقبلية  (؛ بينما يحسب كل 1)-1 إيجابية )سلبية(
على انه يساوي  اعالن عن وضع الدولة تحت المراجعة لرفع التصنيف )تخفيضه(

(؛ واية تعديالت فعلية إيجابية )سلبية( على التصنيف ذاته تحسب على 2)-2+
(. 3)-3أنها تساوي +

)؛ تعديالت وتحذيرات وكاالت التصنيف الدولية ما بعد افالس بنك ليمان برازرز 1شكل رقم (

Sources: International Monetary Fund, “World Economic Outlook 
Report,
Chapter three, “The Uses and Abuses of Sovereign Credit Ratings”, 
P.102, October 2010.

تباين االداء عبر االقاليم االقتصادية 
مع ذلك، انطوت تلك التطورات على تباينات في األداء عبر األقاليم االقتصادية 

(، حيث يالحظ مواصلة اقليمي 2ومستويات الدخل وهو ما يعكسه الشكلرقم )
تسجيل تصنيفات ائتمانية ” الشرق االوسط وشمال أفريقيا”و”أمريكا الالتينية“

سيادية إيجابية قبل وبعد واقعة افالس بنك ليمان براذرز، حيث عكست العديد من 
اقتصادات األسواق الناشئة مقاومة ومرونة كبيرة خالل األزمة. ومن ناحية 
أخرى، يالحظ تدهور االداء االقتصادي لدول االقليم االوروبي، سواء دول 

أو دول وسط وشرق  االتحاد االوروبي )أكثر االقاليم االقتصادية تأثرا باألزمة(
اوروبا الذي جاء أدائها االقتصادي ضعيفا للغاية. ومن الجدير بالمالحظة عدم 
تأثر التصنيف االئتماني السيادي لدول افريقيا جنوب الصحراء، حيث يالحظ 
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استمرار االداء االقتصادي الضعيف المقترن بالتصنيف السلبي لإلقليم قبل وبعد 
افالس بنك ليمان براذرز.  

وانعكاسا للتدهور في التصنيفات االئتمانية السيادية، فوجئت األسواق ببعض هذه 
االئتمانية السيادية، وخاصة حجم التغيير. فمثال، التغيرات السلبية على التصنيفات

التصنيف االئتماني لليونان بنحو اربعة درجات، 2010خفضت موديز)يونيو  )
حيث بدت كخطوة هامة ومفاجئة ترتب عليها اشتعال السوق مع اتساع الفروق 

بين العوائد على سندات الحكومة اليونانية ونظيرتها الصادرة عن الدول المتقدمة 
2011وذلك في أعقاب الحدث. ومع ذلك، عندما وضعت وكالة موديز في ابريل 

دولة اليونان على قائمة المراجعة بما يعني احتمال تخفيض تصنيفها االئتماني مرة 
أخرى على المدى القصير، زادت احتمالية تخفيض التصنيف االئتماني لليونان 

بعدة درجات مرة أخرى. األمر الذي يعني أنه لم يحظ التحليل المفصل 
والمعلومات الكامنة وراء تغيير النظرة المستقبلية لالقتصاد اليوناني بالدرجة 

الكافية من االهتمام والدراسة. إن اختبار وفحص التحليل المصاحب لإلعالن عن 
أية تغيرات تطرأ على التصنيف االئتماني السيادي من وكاالت التصنيف الثالث 

يشير إلى تباين العوامل المؤثرة في التصنيف عبر االقاليم الجغرافية وتختلف من 
اعالن إلى أخر. فقد جاءت العوامل التقليدية المؤثرة في التصنيف والمرتبطة 

بمفهوم القدرة على استدامة الدين مثل؛الموازنة العامة للدولة ورصيد الدين القائم 
ضمن أكثر المتغيرات االقتصادية استخداما لحساب التصنيف وتوزيعه الجغرافي، 

حيث لعبت هذه العوامل دورا أكبر في اتجاه التغيرات السلبية التي تطرأ على 
التصنيف مقارنة بالتغيرات االيجابية. وعلى العكسمن ذلك، لعبت ظروف التمويل 

الخارجي والعوامل السياسية أكبر االدوار في تحسن التصنيف أو االعالن عن 
P11Fنظرة مستقبلية إيجابية

12
P .

                                                            
12International Monetary Fund, “World Economic Outlook Report, Chapter three, 
“The Uses and Abuses of Sovereign Credit Ratings”, p 85-122, October 2010.  
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)؛ تحذيرات وتعديالت التصنيف السيادي لوكالة موديزألقاليم مختارة2شكل رقم (
) 2010- يونيو 2007(مايو 

Sources:  International Monetary Fund, “World Economic 
Outlook Report, 
Chapter three, “The Uses and Abuses of Sovereign Credit 
Ratings”, P.102, October 2010.

االقاليم االقتصادية؛ وفقا للتعريف المستخدم في صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق االقتصاد 
العالمي. 

ثانياً؛ أهمية استقرار التصنيف االئتماني وطرق حسابه 
من المفهوم أن يتميز التصنيف االئتماني بثالثة سمات أساسية، تتمثل في؛ دقة 
التنبوء بتخلف المدين عن السداد، التوقيت المناسب، واالستقرار. لكن، هناك 

 بين االستقرار وحسن التوقيت، حيث ال يمكن تلبية trade-offتعارض وتناوب
كال الشرطين بصورة كاملة في نفس الوقت. ويترتب على التضحية باستقرار 

التصنيف )تغيير التصنيف بشكل متكرر وسريع(، أن يتكبد المشارك في السوق، 
جراء اعتماده الكلي على التصنيف االئتماني في اتخاذ قراراته االستثمارية، 

تكاليف المعامالت غير المرغوب فيها حيث يعيد توزيع محافظ اصوله 
(االستثمارية بشكل أكثر تكرارا مما هو مرغوب فيه P12F

13
PKiff 2013( كما فضل .

مستخدمو التصنيف استقراره حال المفاضلة بين دقة التصنيف واستقراره، وذلك 
                                                            
13ImreLigeti – ZsoltSzőrfi, “Methodological issues of credit rating – Are sovereign credit 
rating actions reconstructible?”, Financial and Economic Review, Vol. 15 Issue 1., 
March 2016, pp. 7–32. 
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ألن تخفيض التصنيف من شأنه أن يؤدي إلى بيع اجباري ألدوات الدين. ويعزى 
ذلك إلى دور إصدار شهادات التقييم الذي يلعبه التصنيف، وتكاليف المعامالت 

 Mannالناجمة عن تداول أدوات الدين حال تغيير التصنيف لها بصورة متكررة)
& Cantor ،2007)P13F14

P .

وفي هذا الصدد، اوضحت وكاالت التصنيف أن استقرار التصنيف يعتبر هدفاً 
ً . وقد ادخلت وكالة ستاندرد أند بورز رسميا هذا الهدف ضمن المعايير  رئيسيا

(. وفي محاولة إلرضاء مستخدمي التصنيف، )2010bالجديدة إلعادة التصنيف 
استخدمت وكاالت التصنيف عدة آليات لتعزيز استقرار التصنيف. وذلك من خالل 

اآلتي؛ 
 Rankالتركيز على ترتيب مخاطر االئتمان حسب الرتب أو الدرجة.1

Ordering Credit Risk  بدال من التصنيف وفقا لمصفوفة مقاييس ،
. وبالتالي، فقد تم ابطال  Specific Credit Metricsائتمان محددة

 على التصنيفات االئتمانية Cyclicalمفعول تأثير التقلبات الدورية 
تلقائيا. 

 Through Theحساب التصنيف باستخدام اسلوب "من خالل الدورة" ).2
Cycle )TTC بدال من طريقة االعتماد على المعلومات المتوفرة "عند 

، بما يعني من الناحية النظرية أن )Point in time )PITنقطة محددة" 
التصنيف يتم على أساس بقاء قدرة مصدر أداة الدين على سداد التزاماته 

المالية خالل الدورة االقتصادية أي محاولة تجنب اثر الدورات 
االقتصادية. والذي يهدف إلى رصد دورة االعمال بأكملها عند تحديد 

قدرة الدولة ورغبتها في سداد الديون. وهذا يعني أن الوكاالت تأخذ في 
اعتبارها عادة متوسطات لعدد من السنوات في حالة بعض المؤشرات 

التي يتم بناؤها على أساس القيم التاريخية من جهة وعلى القيم المتوقعة 
التي تقدرها الوكالة ذاتها، من جهة أخرى. وهذا يضمن أنه بمجرد تحديد 

التصنيف، يتم تغييره فقط استجابة للعوامل الجوهرية واألساسية مثل؛ 
تغير االتجاهات على ارض الواقع أو انتهاج سياسات اقتصادية غير 
متوقعة.وبدون أن يتأثر بالتغيرات في دورة األعمال )صندوق النقد 

                                                            
14Cantor, Ρ. and C. Mann, “Analyzing the Trade Off between Ratings Accuracy and 
Stability”, Journal of Fixed Income, Vol. 16, No. 4, 2007, pp. 60-68 
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2010)P14F15
P وفي إطار هذا النهج، فإن حدوث الركود أو نقص السيولة .

على المستوى العالمي ال ينبغي، في حد ذاته، أن يؤدي إلى تخفيض 
P15Fالتصنيف االئتماني

16
P .

تغيير التصنيف فقط في حالة؛ استمرار التوقعات التي تقترح تغيير .3
التصنيف و/أو أن يكون التغيير المزمع تنفيذه يبلغ أكثر من درجة 

(Notch،)Cantor and Mann(2007)P16F17
P.

(، بدأت وكاالت التصنيف وضع 2008وفي اعقاب األزمة المالية العالمية )
منهجيات جديدة تعتمد على التحول من تطبيق طريقة "من خالل الدورة")إلى 

، حيث Through a Crisisالتركيز على طريقة "من خالل األزمة"" 
P17Fاستخدمت وكالة ستاندرد أند بورز 

18
P)2010b( لتحقيق هدف استقرار التصنيف

سيناريوهات ضغوط افتراضية كمعايير قياسية لتقييم الوضع في مختلف 
القطاعات وعبر الزمن، على ان يتم بناء كل سيناريو ليكون ذو عالقة وثيقة 

الصلة بدرجة تصنيف معينة. ويعكس السيناريو الخاص بهذه الدرجة مستوى 
، ينبغي أن تكون الدولة AAAالضغوط التي يتعرض لها الدولة المدينة، ولتكن 

قادرة على الصمود دون تعثر. وعلى النقيض من نهج التصنيف "من خالل 
الدورة"، فإن هدف االستقرار الجديد يسمح لسيناريوهات افتراضية تؤثر في 

المكونات األساسية. وبهذه الطريقة، تصبح معايير التصنيف االئتماني للمخاطر 
مشروطة بوقوع سيناريوهات متطرفة )بدال من أن تكون مشروطة باستمرار 

الوضع الحالي لالقتصاد الكلي(.  

Pennartz and Snoeij(2012)P18F19وقد تناولت دراسة 
P تقييم وكاالت

التصنيف الثالث الرائدة بخصوص السمات األساسية الواجب توفرها في 

                                                            
15 IMF, op.cit., P.114. 

 Through The Cycleاحدى التحد�ات في اصدار تصنيف ائتماني "من خالل الدورة االقتصاد�ة" (16
(TTC تتمثل في ك�ف�ة التمييز بين العوامل الدور�ة والعوامل الجوهر�ة، و�تشا�ه هذا التحدي مع ذلك الذي تواجهه

البنوك المركز�ة في تحقيق أهداف الس�اسة النقد�ة.   
17 Ibid., P.66. 
 
18Standard and Poors’, 2010b, “Methodology: Credit Stability Criteria,” Standard & 
Poor’s RatingsDirect, PP. 1-5, May 3, (2010b). 
19Pennartz, J. – Snoeij, P. J., “Sovereign credit ratings. An assessment of sovereign 
ratings provided by Moody’s, S&P and Fitch”, Rabobank Working Paper Series, No. 
12/2, p.18, 2012. 
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التصنيف؛ االستقرار والتوقيت والدقة، حيث فحصت دقة التصنيفكل وكالة من 
خالل تقييم قدرة التصنيف التنبؤية الحتماالت تخلف المدين عن السداد وذلك 

باتباع اسلوب "الدقة التراكمية"، وهو االسلوب األكثر شيوعا في األدبيات 
االقتصادية. وبالمثل، حللت التوقيت المناسب فيما يتعلق بتوقع التخلف عن السداد، 
من خالل تحديد اي الوكاالت التي خفضت التصنيف مبكرا للدولة التي تخلفت عن 

السداد قبل تاريخ تخلفها عن السداد، وكذلك اي الوكاالت التي كانت أول من 
أصدر تصنيف التخلف عن السداد. أما فيما يتعلق باالستقرار، فقد فحصت مدى 
سرعة تكرار إدخال تغييرات على التصنيف و/أو حدوث فشل التصنيف ومدى 

تكرار عمليات انعكاس التصنيف. 

)؛ أفضل الوكاالت أداًء لكل بعد من ابعاد جودة التصنيف؛ 3جدول رقم (

أفضل الوكاالت أداءاً أبعاد جودة التصنيف االئتماني 
ستاندرد أند بورز على المدى القصير مدى دقة التصنيف 

موديز على المدى الطويل 
ستاندرد أند بورز مدى مناسبة توقيت التصنيف  

موديز مدى استقرار التصنيف 

Source: Pennartz, J. – Snoeij, P. J, “Sovereign credit ratings. An assessment of 
sovereign ratings provided by Moody’s, S&P and Fitch”, Rabobank Working 
Paper Series, No. 12/2, p.18, 2012.

ووفقا لهذا التحليل التجريبي، خلصت الدراسة إلى أن التصنيف األكثر دقة في 
التنبؤ بالتخلف عن السدادعلى األجل القصير هو تصنيف ستاندرد أند بورز، بينما 
تصنيف موديز يأتي األفضلفي التنبؤ على فترات زمنية أطول. وقد حقق تصنيف 

ستاندرد آند بورز أفضل أداء من حيث مناسبة التوقيت فيما يتعلق بالتخلف عن 
السداد، على الرغم من أن ذلك يرجع جزئيا إلى أن تصنيفها هو األكثر قسوة في 

إجراءات التصنيف خالل فترة المراجعة، مما قد يأتي على حساب االستقرار. وقد 
جاء أداء وكالة موديز االفضل من حيث االستقرار، حيث كان لها أقل تكرار 

للتخفيض المفاجئ للتصنيف وانعكاس التصنيف.  
وتشير البيانات التاريخية إلى أن كافة حاالت التخلف عن السداد التي وقعت منذ 

، قد سبقها صدور تصنيف لها دون درجة االستثمار وقبل توقيت 1975عام 
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Reinhart(2002)P19F20التخلف عن السداد بنحو عام. وهو ما خلص إليه 
P من أن 

التصنيفات االئتمانية السيادية فشلت منهجيا في التنبؤ بوقوع أزمات العملة ولكنها 
تبلى بالءا حسنا في توقع مخاطر التخلف عن السداد. واشار إلى أن تخفيض 

التصنيفات االئتمانية السيادية في اعقاب وقوع أزمات العملة، ربما يرجع إلى أن 
عدم استقرار العملة مما يزيد من خطر التخلف عن السداد. كما وجد أيضا أنه في 

اقتصادات األسواق الناشئة هناك صلة قوية بين أزمات العملة والتخلف عن 
السداد. 

اختبار وفحص مدى استقرار التصنيف االئتماني؛  
تشير البيانات التاريخية للتصنيف الصادر عن وكالة ستاندرد أند بورز للفترة 

بالنسبة للدول، والفترة )1975-2016) بالنسبة للشركات 1980-2016( )
والبنوك إلى االستنتاجات التالية )تتشابه مع تلك التي تم استخالصها من تحليل 

ولكن عن Kiff ،Nowak ،Schumacherمماثل لوكالتي فيتش وموديز) )
(؛  2010-1975الفترة )

أن التصنيفات االئتمانية األعلى أكثر استقرارا عن نظيرتها االدنى، وأن .1
التصنيفات االئتمانية السيادية للدول أكثر استقرارا من نظيرتها للشركات 

والبنوك والكيانات االقتصادية األخرى.  
عالمات عدم استقرار التصنيف تتواجد بقوة خالل فترات اشتداد أن .2

الضغوط على السوق، مما يشير إلى أن تقنيات استقرار التصنيف المطبقة 
تعمل بكفاءة أقل خالل مثل هذه الفترات.  

تركز في فئات الدرجة .3 أن التخفيض الكبير )ثالثة درجات او أكثر(
االستثمارية، على الرغم من أنه من المفترض لمثل هذه التصنيفات 

األعلى أن تكون أكثر استقرارا، حسب تصميم النموذج، عن نظيرتها 
االقل. وهو ما يسلط الضوء على حقيقة أن المخاطر تمثل مقياس تطلعي 
يشترط لوقوعها حدوث سيناريوهات محددة حتى يصبح هذا المقياس ذو 

معنى ومغزى. وعلى الرغم من أن التصنيف باستخدام طريقة "من خالل 
الدورة" هي بطبيعتها أكثر استقرارا من التصنيف باستخدام طريقة "عند 

                                                            
20Reinhart Carmen M., Default, Currency Crises and Sovereign Credit Ratings”, NBER 
Working Paper 8738, Cambridge, MA 02138 January, PP.1-35, 2002. 
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نقطة محددة"، تبقى مشكلة تعرض هذه الطريقة لخطر عدم مسايرة الواقع 
 Cliffلالتجاهات الدورية نتيجة تأثير االنقطاع المفاجئ للتصنيف 

Effect وذلك في حالة تخفيض التصنيف الذي يعقبه تدهور في الجدارة .
االئتمانية لمصدر أداة الدين، مما يستلزم تخفيض أكثر للتصنيف 

االئتماني.
التصنيف بعمليةتتعلقثالثاً؛ مشاكل

الخدماتباستخدامإلى العيوب المرتبطة(،2004) وآخرون Castilloأشار
أعقاب األزمة الماليةفيواضحةوالتي أصبحتالتصنيف،وكاالتتقدمهاالتي

(، حيث كان من المفترض األتي؛  1997/1998االسيوية )

حاالتعنالسوقإلىإشاراتالتصنيفاوال؛من المفترض أنترسل وكاالت
تغيير المخاطر بموجب التصنيفات الصادرة لدول وشركات االزمة. ولكنها غالبا

المخاطر، بما نتج عنه تقلبات في تقييمفيكانت تتبع االزمة وال تقود السوقما
االقتصاداتمنالعديدفيواالضطرابات االقتصاديةالرأسمالية الدوليةالتدفقات

سرعان ما يبدأومالية،اقتصاديةالناشئة. فبمجرد أن تواجه دولة مدينة صعوبات
بتخفيضالتصنيفأدوات الدين الصادرة عنها، تتبعها وكاالتبيعالسوق في

تصنيفها االئتماني السيادي بما يؤدي إلى تخوف المستثمرين وانسحاب رؤوس 
وهو ما أطلق أوضاع االقتصادية في هذه الدولة.مالاالموال إلى الخارج وتفاق

. Cliff Effectتأثير االنقطاع المفاجئ للتصنيف ونعليه المحلل

منلسوق التصنيف االئتماني من قبل العديداالحتكاريةالطبيعةإلىينظرثانيا؛
المراقبين على ان الوكاالت لديها شعور دائم بالرضا عن مستوى األداء واالنجاز. 
ويعزى بطءاستجابة وكاالت التصنيف إلى تسارع التغيرفي مخاطر الكيانات التي 

البعضلتقييم سلوك بعضهاالثالثةالتصنيفوغالباً ما تلجأ وكاالتيتم تصنيفها.
الصادرة عنها، كما أنها دائما ال تنحرف عن تلجأ لتعديل التصنيفاتأنقبل

P20Fالقلة"متوسط الصناعة" الذي يتصف باحتكار

21
Pعن. ولعل االخفاق في الكشف

خالل االزمة المالية والمؤسساتEnronشركةفياالئتمانيةتدهور الجدارة
لسلوك صادر عن سوق تنقصه الوخيمةعلى العواقبيمثل ابلغ مثالالعالمية

                                                            
مدني، "دور وكاالت التصنيف االئتماني في صناعة االزمات في االسواق المال�ة ومتطل�ات أحمد 21

، 10، قسم العلوم االقتصاد�ة والقانون�ة، العدد االكاد�م�ة العر��ة للدراسات االجتماع�ة واالنسان�ةاصالحها"، 
  .61-53، ص 2013يونيو 
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المنافسة. فلقد صنفت وكاالت التصنيف الثالث ديون العديد من المؤسسات المالية 
التي لعبت دورا رئيسيا في االزمة العالمية ضمن درجة االستثمار، بل ولم يتم 

إعادة تقييم تلك المؤسسات، التي كانت تحتفظ باألوراق المالية المضمونة 
)باستثناء بنك 2007بالرهونات العقارية أو كانت مؤمنة عليها، حتى أغسطس 

Lehman Brothers 2007 الذي تم تخفيض تصنيفه في يونيو  .)

إلىتصنيف مستقل والحاجةتقديممصالح بينتضاربهناكيكونثالثا؛ قد
هادفة على أنها شركاتالتصنيفتجارية، حيث تصنف وكاالتأرباحتحقيق

إصدار التصنيف التي يتحملها الجهة للربح وتهيمن على ايراداتها رسوم
المصدرةالجهاتمعجيدةتجاريةعالقةعلىالمصدرة. ولذا فإن الحاجة للحفاظ

تقييم تلك الجهات وراء امكانية تساهل الوكاالت فيقويألدوات الدين يمثل حافز
Bhatia(2002)P21F22أشاركماالمدينة.

P إال أن تقديم تلك الوكاالت لخدمات
لجأت للربح،الهادفةالمشكلة. ورضوخا للضغوطهذهالمشورة أدى إلى تفاقم

أثر بالسلب على دقة تحليل تكلفة العمالة مماوتخفيضعملياتهالتبسيطالوكاالت
AlenHost, Igor Cvečić, and VinkoZaninovićالحظالمخاطر. كما

(2012)P22F23
Pوبنوكالدوليالنقدنتائج دراسات صندوقعلى، اعتماد المحللين

ونتائج النظروجهاتفيالتصنيف األخرى، بما يوفر تقاربووكاالتاالستثمار
التحليل.  

                                                            
22Bhatia, A., V., op.cit., P.43. 
23Alen Host, Igor Cvečić, and VinkoZaninović, “Credit Rating Agencies and 
their Impact on Spreading the Financial Crisis on the Eurozone”, EKON. 
MISAO PRAKSA DBK, Vol. 2, PP. 639-661, November 27. 2012.  
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(؛ درجات التصنيف لعدد من المؤسسات المالية قبل يوم واحد من إعالن افالسها:  4جدول رقم )

فيتش S&Pموديز حالة االفالس أو االنقاذ التاريخ الشركة 

 سبتمبر 15ليمان براذرز 
2008

-A2AAإعالن إفالس

A.I.G16 سبتمبر 
2008

قدم البنك االحتياطي الفيدرالي 
 مليار 85االمريكي قرض بمبلغ 

%79.9دوالر مقابل حصة قدرها 

A2A-A

 نوفمبر 23سيتي جروب 
2008

20قدمت وزارة الخزانة االمريكية 
 مليار 300مليار دوالر+ ضمانة 

دوالر من أصوله
Aa3AA-AA-

Merrill 
Lynch

 سبتمبر 14
2008

صفقة حيازة بواسطةبنك اوف 
أميركا

A2AA+

Bear 
Steams

 مارس 16
2008

صفقة حيازة بواسطة 
JPMorgan

Baa1BBBBBB

Source; Financial Crisis Inquiry Commission, Preliminary Staff Report “credit rating and 
the Financial Crisis”, Washington D.C., 2010, P40.

رابعاً؛ تحديات صناعة التصنيف االئتماني  
نظرا إلى الدور المهم الذى تلعبه وكاالت التصنيف في النظام الماليالعالمي، فأنه 

من االهمية بمكان استعراض بعض التحديات الهامة التي تحيط بصناعة التصنيف 
االئتماني ومنها: 

ضعف المنافسة: تواجه وكاالت التصنيف عقبات في الدخول إلى صناعة •
التصنيف االئتمانيوالتي تفرضها السلطات المحلية فعلى الرغم من وجود 

 وكالة تصنيف ائتماني حول العالم إال أنه لم يتمكن سوى 150ما يزيدعن 
بضع وكاالت من استخراج ترخيص لجنة االوراق المالية والتداول 

االمريكية بوصف كل منها وكالة تصنيف احصائية معترف بها وطنيا. 
ناهيك عن حاجة الوكاالت الجديدة إلى الوقت لبناء سمعتها واكتسابثقة 

المتعاملين في االسواق المالية. وكان من النتائج السلبية لضعف المنافسة 
تكلفة استصدار التصنيف، ضعف االبتكار في صناعة أن ارتفعت

التصنيف، انخفاض جودته، عالوة على مشكلة تضارب المصالح 
والممارسات الضارة بالمنافسة. 
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: بدأت المشكلة منذ عام  Conflict of Interestsتضارب المصالح•
 عندما قامت لجنة االوراق المالية والتداول االمريكية بتغييرالجهة 1970

التيتتحمل تكاليف اصدار التصنيف من المستثمر إلى المصدر بما يمثل 
% من ايرادات وكاالت التصنيف.ثمة مصدر أخر للمشكلة قد يحدث 90

حال تقديم وكاالت التصنيف الخدمات االستشارية للجهات المصدرة والتي 
قد تسدد قيمة مرتفعة لهذه الخدمات مقابل حصولها على تصنيف مرتفع، 
مما يؤثر على استقاللية التصنيف وموضوعيته. ولذا أصدرت المنظمة 

P23Fالدولية للجان االوراق المالية

24
PInternational Organization of 

Securities Commissions )IOSCO(قواعد السلوك المهني
التي تلزم الوكاالت بأال تتأثر بالعالقة القائمة أو المحتملة مع عمالئها في 

P24Fاصدار التصنيف االئتماني

25
P .

؛ Accountability ومحاسبة المسئوليةTransparencyالشفافية•
نظرا ألن صناعة التصنيف تتسم بالغموض حول المنهجيات واالجراءات 

التي تتبعها الوكاالت في اصدار درجات التصنيف وبالتالي يتعرض 
المستثمر والمقترض لمخاطر عدم دقة التصنيف، فقد أصدرت المنظمة 
الدولية للجان االوراق المالية قواعد السلوك المهني لوكاالت التصنيف 

والتي تقضي بضرورة نشر هذه الوكاالت لمنهجياتها المستخدمة في 
عملية التصنيف وانشاء قواعد خاصة بها بهدف زيادة شفافية عملية 
التصنيف بما يمكن المتعاملين في السوق من تقييم جودة التصنيف 

وبالتالي زيادة الثقة بوكاالت التصنيف االئتماني.

                                                            
% 95 وتضم لجان اسواق األوراق المال�ة ألكثر من 1983انشئت المنظمة الدول�ة للجان األوراق المال�ة في عام 24

من االسواق المال�ة حول العالم وتقدم مساعدات فن�ة ألعضائها ف�ما يتعلق بتنظ�م أسواق األوراق المال�ة. 
 الالعبين كونها ضمناتخاذ اجراءات ضد وكاالت التصنيف �غرض لكونجرس لقدمت االدارة االمر�ك�ة قانونا 25

حدة ها و�ين عمالئهاألنهازادت من إلى الغاء تعارض المصالح بينتهدف  عن االزمة المال�ة العالم�ة المسئولين
بخالف  درجات تصنيف مرتفعة العقار�األمر�كياألوراق المال�ة عال�ة المخاطر والمتعلقة �القطاع منح االزمة نتيجة 

اتعاب  مادة تمنع وكاالت التصنيف من تقد�م الخدمات االستشار�ة مقابل األمر�كيومن بين مواد القانون ما تستحق 
ضرورة االفصاح وكاالت تلك الكما تلزم �عض مواد القانون .  تصنف منتجاتها المال�ةالتي إلى المؤسسات أو رسوم

  حصلت عليها.التيالتصن�فات األول�ة �اإلعالنعن المصارف ، إضافة إلى الزاما�ة رسوم تحصل عليهاعن 
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خامسا؛ الخالصة والتوصيات 
أن وقوع االزمات المالية تباعا أدى إلى توجيه انتقادات كبيرة إلى وكاالت 

التصنيف االئتماني العالمية بسبب عدم قدرتها على تقييم المخاطر المستقبلية 
وتأخر رد فعلها في تخفيض تصنيفات الدول التي واجهت مخاطر ائتمانية ومن ثم 

بوقوع التنبؤعلىقادرةتكنلمالتصنيفوكاالتنازمات مالية. وذلك نظراً أل
السوقفياألزمات بأنواعها المختلفة ومن ثم لم تكن قادرة على تحذيرالمشاركين

.المالية واالزماتاالضطراباتبدايةمن الوقوع الوشيك لهذه المخاطر مع

أظهرت البراهين العملية أن التصنيف االئتماني لديه القدرة على ترتيب المخاطر 
االئتمانية السيادية بدرجة أدق، ولكن ال يجب توقع اتساقها مع احتماالت محددة 
للتخلف عن السداد أو غيرها من المقاييس الكمية لمخاطر التخلف عن السداد. 
وذلك ألن وكاالت التصنيف االئتماني ال تستهدف هذه المقاييس المحددة لقياس 

التصنيفات االئتمانية للدول أو الشركات، على الرغم من افتراض العديد من 
مستخدمي هذه التصنيفات االئتمانية، بما في ذلك واضعي ومصممي اللوائح 
والقواعد المنظمة للعمل، بأن هناك عالقات محددة ومستقرة بين التصنيفات 

أن الرسالة  وبالتالي، ف.االئتمانية وهذه المقاييس الكمية لمخاطر التخلف عن السداد
الرئيسية من هذه الدراسة توصي بوجوب النظر إلى التصنيف االئتماني السيادي 

على أنه أداة ضمن أدوات عديدة لقياس المخاطر االئتمانية وليس االداة الوحيدة او 
وفي ضوء ما تقدم، صدرت العديد من التوصيات بشأن المهيمنة على هذه المهمة. 

التغلب على تحديات استمرار وكاالت التصنيف االئتماني في القيام بالدور المنوط 
بها دون أن يترتب عليه مزيد من عدم االستقرار المالي سواء على المستوى 

العالمي أو االقليمي أو على مستوى الدول فرادى؛ 

تقليل االعتماد على التصنيف االئتماني في تصميم اللوائح التنظيمية •
الداخلية بشكل تدريجي وإلى أقصى حد ممكن، حيث ينبغي أن تستمر 

جهود صناع السياسات لبلوغ هذا الهدف. وحيثما أمكن إزالة أو استبدال 
ما يشير إلى التصنيفات االئتمانية في القوانين واللوائح المنظمة، وفي 

سياسات البنوك المركزية المنظمة للضمانات المصرفية. 

ينبغي تجنب آلية استخدام التصنيف االئتماني في تصميم العقود الخاصة، •
بما في ذلك الحدود القصوى الداخلية المتعلقة بسلطات مدير االستثمار 

والسياسات المتبعة لالستثمار. ومع ذلك، ينبغي أن ندرك أن صغار 
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تحليل أسباب الفساد ومٔوشراته وأثره فى أنجوال
فايدة علي عابدين) * (
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١ 
 

  مقدمة 
 

 المتقدمة المجتمعات كل في موجودة خطیرة مرضیة ظاهرة االقتصادي الفساد ظاهرة ُتعد
 لهذه واالجتماعیة والسیاسیة االقتصادیة الخصوصیة بحسب متفاوتة، بدرجات ولكن منها والنامیة

 في والمشاریع التجارب معظم فشل سبب التنمیة لشؤون والمتتبعون الخبراء أرجع حیث ؛المجتمعات
 إلى واالقتصادیة المالیة األزمات وتفاقم وانتشار الخصوص، وجه على النامیة البلدان وفى العالم
 سوء الى أدى والذي الرشید الحكم غیاب اوجه من وجه كأهم اشكاله بمختلف الفساد وتفشي انتشار
 على العدالة سلًبا التأثیر الى باإلضافة استخدامها، وفعالیة كفاءة وتخفیض المتاحة الموارد استخدام
 بشكل المستدامة التنمیة ُیهدد ما وهذا والسیاسیة؛ واالجتماعیة االقتصادیة األوضاع وتردي التوزیعیة،
  .ملموس

  

 ان بل االقالیم، من غیرها عن دولها في "Corruption" الفساد انتشار ال یقل أفریقیا وفى
 االنجاز على مدمرة اثاراً  یترك انه كما متكررًا، حیاتیاً  واقعاً  أصبح االفریقیة الدول في الفساد

 الحكومیة االلیات ان خطورة االمر یزید ومما ،الحاكمة السلطة وطبیعة الحكومي واالداء االقتصادي
 دراسة فان وعلیهر، تذك فعالیة أي لها ولیس مؤثرة غیر الدول هذه في الفساد على للقضاء المستخدمة

 بالدول مقارنة انتشارا اكثر فقط ألنه لیس والدراسة البحث من للمزید یحتاج افریقیا في الفساد
 تشهدها التي المستدامة التنمیة عملیات على خطورته بمدى متزایداً  ادراكاً  هناك الن ولكن المتقدمة،

  . االفریقیة القارة دول
  

  أوًال: أهمیة الدراسة: 
 لآلثار نتیجة الماضي، القرن ثمانینیات من الثاني النصف منذ الفساد بقضیة االهتمام تزاید

 التعریفات أكثر وفق والفساد واالجتماعیة، واالقتصادیة السیاسیة التنمیة على تخلفها التي السلبیة
 هي الفساد ظاهرة أن ورغم شخصیة، مكاسب لتحقیق العامة الوظیفة استغالل هو وشیوعا، بساطة
 أو االقتصادي تقدمها درجة عن النظر بغض اإلنسانیة المجتمعات بمعظم ترتبط عامة ظاهرة

 األفریقیة القارة مشكالت بین من جوهرًیا مكاًنا تحتل الفساد مشكلة أن إال التنمیة، سلم تصنیفاتها على
 فضعف نفسه، الدولة كیان في هیكلیة سمة فسادال مشكلة تعتبر األفریقي، السیاق ففي.  خاص بوجه

 باإلدارة الصلة لصیقة وتجعلها الفساد شبكة إنتاج تعید للدولة الرعویة والطبیعة البیروقراطیة القدرات
 الكبیر الفساد ظواهر تشیع ثم ومن واالجتماعي، االقتصادي والتطور النمو تعیق والتي والحكم،

  .القارة دول من العدید في الدولة واختطاف
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 على القارة دول في التنمیة فاقآ على السلبیة وانعكاساتها الفساد بقضیة االهتمام تصاعد وقد
 في عوائده توزیع سوء أو النمو تأخیر في وتكلفته الفساد وطأة تنامى مع الماضیین العقدین مدى

 االهتمام وكان بالتنمیة وعالقتها الرشید الحكم بقضایا االهتمام تزاید مع وكذلك القارة، دول مختلف
 أن قبل الفساد ومنع لمكافحة بروتوكوال األفریقي االتحاد تبنى حین واضًحا اإلقلیمي المستوى على
 على للتوقیع الباب األفریقي االتحاد فتح فقد. أشهر بعدة المناظر البروتوكول المتحدة األمم تعلن

 األمم بروتوكول قبل أي ،٢٠٠٣ عام یولیو شهر من التاسع في الفساد ومكافحة منع بروتوكول
  .أشهر خمسة بحوالي المتحدة

 أشارت والتي الدولیة الشفافیة منظمة لتقاریر وفقاً  االفریقیة القارة في الفساد وتیرة تصاعد ومع
 تلك لتتناول الدراسة هذه تأتى الفساد، مؤشر حیث من االولى المراتب افریقیة دول عشرة تصدر الى

 األنجولیة الحالة اختیار تم االقتصادي، وقد النمو على انعكاساتها موضحة والتحلیل بالبحث الظاهرة
   الدولة. مؤسسات في المتغلغل الفساد نماذج أبرز من باعتبارها

ویستخرج  نفطیة دولة بأنها تتمیز حیث أفریقیا، في الفساد لدراسة صریًحا نموذًجا أنجوال وتعد
 المستویات في خاصة الفساد احتماالت أمام واسعة مجاالت یفتح والنحاس مما والذهب منها الماس

 والتنمیة السریع النمو تحقیق دون تحول التي العقبات أهم كأحد الفساد تحدید تم وقد العلیا، القیادیة
 عام في الفساد مدركات مؤشر في مرة ألول أنجوال ظهرت ولقد األنجولي، لالقتصاد المستدامة
٢٠٠٠.  

  ثانًیا: هدف الدراسة:
قیاسه ووضع  ومؤشرات هدف الدراسة في التعرف على المفاهیم المختلفة للفساد وأنواعه تمثل

 القارة في وأسبابه ومؤشراته الفساد مالمح وتحدید أهم ،دولة أنجوال في مختلف مؤشرات الفساد
األنجولیة، وكذلك تحدید  الحالة على بالتطبیق االقتصادي النمو على الفساد االفریقیة، ومعرفة أثر

القارة األفریقیة بشكل عام وفي أنجوال على وجه الخصوص بهدف  في الفساد لظاهرة التصدي جهود
  االجتماعیة.  والحمایة الفرص وتكافؤ المساواة الفقر، وتحقیق من زیادة النمو االقتصادي، والحد

  ثالثًا: إشكالیة الدراسة:
في عدم قدرة أنجوال على تحقیق مستویات عالیة من النمو  تمثلت إشكالیة الدراسة

ن أ الَّ إ، والماس والذهب لنفط الخاما منكبیرة ثروة ما تمتلكه من معلى الرغم ذلك و ، االقتصادى
 بأنجوال حیث یعیشویساعد على زیادة الفقر، ، انتشار الفساد یقف حائًال أمام الجهود التنمویة بها

  .أقل أو یومیا دوالر ٢ على السكان من %٧٠ حوالي
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  رابًعا: تساؤالت الدراسة:
الحكومة  تسعى التي أحد األولویات االقتصادىتحقیق معدالت مرتفعة من النمو  ُیعد

إذا كانت أنجوال من أكثر "الدراسة من تساؤل رئیسي مؤداه:  انطلقتتحقیقها، وعلیه،  األنجولیة إلى
الدول فـي أفریقیا تمتًعا بالثروة فلماذا لم تصبح أكثرها تقدًما وهل الفساد یتمتع بقدر من األهمیة 

، وعلى ضوء التساؤل الرئیسي للدراسة تظهر عدة تساؤالت "في التأثیر على النمو االقتصادى فیها؟
  وتحدیدها، ویمكن صیاغتها كالتالي: فرعیة والتي تساهم اجابتها في تشكیل أركان الدراسة

   بالفساد وعالقة الفساد بالنمو والتنمیة االقتصادیة؟ المقصود ما.١
 االفریقیة؟ القارة في وأسبابه ومؤشراته الفساد ماهي أهم مالمح.٢
 مدركات الفساد ومؤشرات الفساد المختلفة؟  مؤشر دولة أنجوال في وضع تطور كیف.٣
 بأنجوال؟ االقتصادىتحقیق النمو إلى أي مدى یؤثر الفساد على .٤
القارة االفریقیة عموما، وفي دولة أنجوال على وجه  في الفساد لظاهرة التصدي ما هي جهود.٥

 الخصوص؟

  : فروض الدراسة: خامًسا
  الدراسة على فرضیة رئیسیة مؤداها: اعتمدت

الذى یساهم  االقتصادىأن القضاء على الفساد وانخفاض مستواه سیساعد في تحقیق النمو 
 بأنجوال. والحمایة الفرص وتكافؤ المساواة الفقر، وتحقیق من في الحد

  سادًسا: منهج الدراسة:
ــیم أثــر  قامــت الســابقة الختبــار الفرضــیة النمــو علــى  الفســادالباحثــة بإعــداد نمــوذج قیاســي لتقی

 The Effect" بعنـوان، ٢٠١٨عـام  Ben, Etim Udo، وذلك بناًء على دراسـة التـي قـام بهـا االقتصادى

of Corruption on Economic Sustainability and Growth in Nigeria" والتـي سـبق اإلشـارة إلیهـا ،
  على النحو التالي:األول  المطلبفي 

  

RGDP = f (CRPT, UNER, INFR, EXTR) 
 

  :أنحیث 
RGDPالمحلي الناتج إجمالي، ویتم التعبیر عنه من خالل : مؤشر النمو االقتصادى 

  .ةالثابت باألسعار
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CRPT الفساد: مؤشر.  
UNER :معدل البطالة.    
INFR :معدل التضخم.  

EXTR :سعر الصرف الرسمي.  
  

 التعبیــر ویــتم )RGDP( النمــو االقتصــادىنمــوذج قیــاس العالقــة بـین تحدیـد  علــى هــذا تــمَّ  وبنـاءً 
كمتغیر تابع، وبین المتغیـرات المسـتقلة المتمثلـة  الثابتة باألسعار المحلي الناتج إجمالي خالل من عنها

ســـعر الصـــرف )، INFR(معـــدل التضـــخم ، و )UNER(ومعـــدل البطالـــة ، )CRPT( الفســـادفـــي: مؤشـــر 
  :ویأخذ النموذج الشكل التالي )،EXTR( الرسمي

     

  
RGDP = f (CRPT, UNER, INFR, EXTR) 
RGDP t = bo+ b1 CRPT t + b2 UNER t + b3 INFR t + b4 EXTR t + μ  

  

  

  الزماني:و المكاني سابًعا: اإلطار 
دولة  اختیار تم تركز اهتمام الدراسة على الفساد في دولة أنجوال كإطار مكاني للدراسة، ولقد

 نفطیة مما دولة بأنها تتمیز كما الدولة مؤسسات في المتغلغل الفساد نماذج أبرز من باعتبارها أنجوال
العلیا، وتواجه أنجوال  القیادیة المستویات في خاصةً  الفساد احتماالت أمام واسعة مجاالت یفتح

ومن ثمَّ تعتبر مجاًال خصًبا للبحث  االقتصادىتحدیات وعقبات أمام قدرتها على تحقیق النمو 
  .االقتصادى والتدقیق لتحلیل أثر الفساد على النمو

مؤشر  فيمرة  ألولت ظهر  ، وذلك ألن أنجوال٢٠٠٠بدأ من عام أما اإلطار الزماني ف
   .العالم فيفسادًا  من أكثر الدولنها أكثر من مرة على أوصنفت م، عاهذا ال فيمدركات الفساد 
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  تحلیل أسباب الفساد ومؤشراته وأثره في أنجوال
  

 ویسـتخرج نفطیـة دولـة بأنهـا تتمیـز حیـث، أفریقیـا فـي الفسـاد لدراسـة صـریًحا نموذًجا أنجوال تعد
 المســتویات فـي خاصـة الفسـاد احتمـاالت أمـام واسـعة مجــاالت یفـتح ممـا والنحـاس والـذهب المـاس منهـا

 والتنمیــة الســریع النمــو تحقیــق دون تحــول التــي العقبــات أهــم كأحــد الفســاد تحدیــد تــم وقــد، العلیــا القیادیــة
 حیــث بهــا، التنمویــة الجهــود امــام حــائالً  انیقفــ والتخلــف الفقــر یــزال وال، األنجــولي لالقتصــاد المســتدامة

 أطفـال سـتة كـل بـین مـن أنـه كمـا، أقـل أو یومیـا دوالر ٢ على السكان من% ٧٠ حوالي أنجوالب یعیش
 مـن أكثـر ویمـوت، لألطفـال بالنسـبة العـالم فـي مكـان أخطـر یجعلهـا ممـا الخامسـة سـن قبل طفل یموت
 الفســاد إلــى بــدوره یرجــع وهــذا ،المعانــاة نفــس یعــانون ال الســكان جمیــع ولكــن، ١ســنویا طفــل ألــف ١٥٠

 هـــي الـــرئیس ابنـــة ســـانتوس دوس إیزابیـــل فـــإن المثـــال ســـبیل فعلـــى وأنواعـــه؛ صـــوره بكافـــة بهـــا المنتشـــر
 االتصـاالت ومن الوطني الماس من دوالر ملیار ٣,٤ بنحو ثروتها وُقدرت أفریقیا، في ملیاردیر أصغر
  .والالسلكیة السلكیة

  

 والمبحـث، وأنواعـه الفسـاد أسـباب األول المبحـث یتنـاول، ثالثـة مباحـث إلـى حثبلا هذا وینقسم
    االقتصادى. النمو على وأثره الفساد قیاسویستعرض المبحث الثالث ، الفساد مؤشرات أهم یحلل الثاني

   

                                               
1 https://www.transparency.org/cpi2015. 
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  تحلیل أسباب الفساد ومؤشراته وأثره في أنجوال
  

 ویسـتخرج نفطیـة دولـة بأنهـا تتمیـز حیـث، أفریقیـا فـي الفسـاد لدراسـة صـریًحا نموذًجا أنجوال تعد
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 والتنمیــة الســریع النمــو تحقیــق دون تحــول التــي العقبــات أهــم كأحــد الفســاد تحدیــد تــم وقــد، العلیــا القیادیــة
 حیــث بهــا، التنمویــة الجهــود امــام حــائالً  انیقفــ والتخلــف الفقــر یــزال وال، األنجــولي لالقتصــاد المســتدامة

 أطفـال سـتة كـل بـین مـن أنـه كمـا، أقـل أو یومیـا دوالر ٢ على السكان من% ٧٠ حوالي أنجوالب یعیش
 مـن أكثـر ویمـوت، لألطفـال بالنسـبة العـالم فـي مكـان أخطـر یجعلهـا ممـا الخامسـة سـن قبل طفل یموت
 الفســاد إلــى بــدوره یرجــع وهــذا ،المعانــاة نفــس یعــانون ال الســكان جمیــع ولكــن، ١ســنویا طفــل ألــف ١٥٠

 هـــي الـــرئیس ابنـــة ســـانتوس دوس إیزابیـــل فـــإن المثـــال ســـبیل فعلـــى وأنواعـــه؛ صـــوره بكافـــة بهـــا المنتشـــر
 االتصـاالت ومن الوطني الماس من دوالر ملیار ٣,٤ بنحو ثروتها وُقدرت أفریقیا، في ملیاردیر أصغر
  .والالسلكیة السلكیة

  

 والمبحـث، وأنواعـه الفسـاد أسـباب األول المبحـث یتنـاول، ثالثـة مباحـث إلـى حثبلا هذا وینقسم
    االقتصادى. النمو على وأثره الفساد قیاسویستعرض المبحث الثالث ، الفساد مؤشرات أهم یحلل الثاني

   

                                               
1 https://www.transparency.org/cpi2015. 
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  المبحث األول
  أسباب الفساد وأنواعه في أنجوال

  

تواجـه تحـدیات  تـزال أنجـوالا من ما یقرب من ثالثة عقود من النزاع وعـدم االسـتقرار، ال انطالقً 
ویظهــر الفســاد مــن  ،كبیــرة تتمثــل فــي ضــعف الحكومــة وانتشــار الفســاد علــى جمیــع مســتویات المجتمــع

خــالل أشــكال مختلفــة، منهــا الفســاد البیروقراطــي والسیاســي والفســاد الكبیــر، واخــتالس المــوارد العامــة، 
راســخ بعمــق الــذي یعمــل خــارج قنــوات ألصــول الدولــة، ونظــام الوســاطة والمحســوبیة ال والنهــب المــنظم

 حجم الفساد وسوء اإلدارة بشكل كبیر في الصناعات االستخراجیة.مع وضوح  الدولة
  

وقــد أدخلــت الحكومــة إصــالحات هامــة فــي الســنوات األخیــرة، وال ســیما فیمــا یتعلــق بــاإلیرادات 
. ولكــن اإلطــار القــانوني والمؤسســي ٢٠٠٩ا إلــى قمــع الفســاد فــي عــام ودعــت أیًضــ، وشــفافیة الموازنــة

مؤسسـات مكافحـة الفسـاد حیـث أن  كبیـر،الشامل لمكافحة الفساد في أنجوال ال یزال غیر كاف إلى حـد 
عـن الخبـرة التقنیـة، ممـا یثیـر شـكوًكا  غیر متطورة، وكثیرا ما تفتقر إلى الموارد البشـریة والمالیـة، فضـالً 

 ن اإلرادة السیاسیة لإلصالح. جدیة بشأ
  

  المطلب األول
  أسباب الفساد في أنجوال

  

تتعدد أسباب الفساد في أنجوال، فقد یرجـع الفسـاد إلـى عـدم اسـتقرار الظـروف السیاسـیة بهـا، أو 
ثـروات الـبالد ومعانـاة بـاقي الشـعب، وغیرهـا مـن األسـباب المختلفـة، وفیمـا  القیادیـة المستویاتاستغالل 
  عرض أسباب الفساد:یلي یتم 

  

  عدم استقرار الظروف السیاسیة بأنجوالأوًال: 
بـین  ، خاضـت سـنوات مـن الحـرب األهلیـة١٩٧٥في نـوفمبر عن البرتغال أنجوال ستقالل بعد ا       

 The Government Controlled Popular Movementالحركـة الشـعبیة التـي تسـیطر علیهـا الحكومـة (

for the Liberation of Angola -  MPLA(  وبـین االتحـاد الـوطني لالسـتقالل)The Rebel National 

Union for the Total Independence of Angola – UNITA ( والتـي أدت إلـى قتـل المالیـین مــن
تم التوصـل إلـى إیقـاف النـار والوصـول  ٢٠٠٢في عام  )UNITA(، وبعد وفاة زعیم حركة ال الالجئین

، وعلـى الـرغم مـن أن الوضـع السیاسـي بـدأ فـي االسـتقرار بعـد عـام ٢٠٠٢إلى اتفاق السالم خالل عام 
لـم یظهـر  ١٩٧٩إال أن الرئیس خوسیه إدواردو دوس سانتوس (والذي یتولي الرئاسة منذ عام   ٢٠٠٢
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حیــث حــدثت انتخابــات برلمانیــة وفــازت بهــا  ٢٠٠٨ســوى فــي عــام أي التــزام تجــاه العملیــة الدیمقراطیــة 
  ١%.٨٠بنسبة  )MPLA(الحركة الشعبیة 

     

  ثانًیا: ضعف الحكم، وانتشار الفساد على جمیع مستویات المجتمع
ظلت أنجوال لمدة ثالث عقود تعاني من الصراعات وعدم االستقرار مما جعلها تعـاني كثیـًرا فـي   

كانـت مـن أسـوأ عشـرة دول  ٢٠١٠وانتشار الفساد على جمیـع المسـتویات، ففـي عـام مؤشرات الحوكمة 
 ٢٠١٥وفــي عــام  دولــة، ١٧٨مــن بــین  ١٦٨فــي العــالم فــي مؤشــر الفســاد، حیــث جــاءت فــي المرتبــة 

دولة، وفي عـام  ١٦٧من بین  ١٦٣دول في مؤشر الفساد، حیث جاءت في المرتبة  ٤كانت من أسوأ 
 ١٧٦مــن بــین  ١٦٤ولــة فــي مؤشــر الفســاد، حیــث جــاءت فــي المرتبــة د ١٥جــاءت مــن أســوأ  ٢٠١٦

 ١٦٧دولــة فــي مؤشــر الفســاد، حیــث جــاءت فــي المرتبــة  ١٤جــاءت مــن أســوأ  ٢٠١٧دولــة، وفــي عــام 
  ٢دولة. ١٨٠من بین 

  

  األمن وانعدام الصراع تأجیج فيودورها  الطبیعیة المواردثالثًا: 
، حیـث سـعت أنجـوالا في تأجیج الصـراع وانعـدام األمـن فـي ا هامً قد لعبت الموارد الطبیعیة دورً ل

أحــد أكبـر منتجــي الــنفط   أنجــوالتعتبـر الطبیعیــة، و جمیـع أطــراف النــزاع إلـى الســیطرة علــى ثـروة المــوارد 
ا وفـي فتـرة مـا بعـد الحـرب، دعمـت زیـادة إنتـاج الـنفط، جنًبـ ،والماس في أفریقیا جنوب الصحراء الكبـرى

خـالل الفتـرة ٪ ١٥سعار الدولیة للنفط، معدالت نمـو بلـغ  متوسـطها  أكثـر مـن إلى جنب مع ارتفاع األ
  .ا في أفریقیامن أسرع االقتصادات نموً  هامما جعل)، ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤(

  

٪ مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي فـي ٥٨ویعتبر النفط هو القوة الدافعة لالقتصاد، وهو مـا یمثـل 
ــــة٨٠أنجــــوال و ــــرادات الحكومی ــــي % ٣٤,٥وحــــوالي ، ٢٠٠٨عــــام  خــــالل ٪ مــــن اإلی ــــاتج المحل مــــن الن
وأسـهمت جهـود إعـادة اإلعمـار بعـد الحـرب وٕاعـادة تـوطین المشـردین فـي ، ٢٠١٣خـالل عـام اإلجمالي 

وقــد أحــرزت أنجــوال تقــدما كبیــرا فــي تحســین بنیتهــا ، ارتفــاع معــدالت النمــو فــي قطــاعي البنــاء والزراعــة
الحدیدیــة التحتیــة، حیــث اســتثمرت اســتثمارات كبیــرة فــي بنــاء الطــرق والمستشــفیات والمــدارس والســكك 

إلــى حــد  االقتصــادىوعلــى الــرغم مــن هــذه التحســینات الجــدیرة بالمالحظــة، فقــد فشــل النمــو وٕاصــالحها، 
تقـدم  ت أنجـوالفـي حـین أنـه وفقـا للیونیسـیف أحـرز فضـل للجمیـع. كبیر في ترجمتـه إلـى نتـائج إنمائیـة أف

                                               
1 Marie Chêne, "Overview of Corruption and Anti-Corruption in Angola", (Berlin:  Transparency 

International Organization, 2011), p1,  
At: https://www.transparency.org/whatwedo/answer/overview_of_corruption_and_anti_corruption_in_ 

angola. 
2 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_#2017. 
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ال تـــزال تحتـــل المرتبـــة إالَّ أنهـــا ، ٢٠٠٢خفـــض معـــدل وفیـــات األمهـــات والرضـــع منـــذ عـــام  فـــيكبیـــر 
  ١.األضعف في مؤشر التنمیة البشریة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  

  معاناة الغالبیة العظمى من السكان من الفقررابًعا: 
إلــى ثــروة كبیــرة ألقلیــة مــن الســكان، ولكــن الغالبیــة  ألنجــوالقــد أدى اســتغالل المــوارد الطبیعیــة ل  

تواجه تحدیات كبیرة تتمثل في انتشـار أنجوال ال تزال شعبها ال تزال تعیش في فقر مدقع، ف العظمى من
 تـزال نشـطة وفـرة حقـول األلغـام وحركـات حـرب العصـابات وهـي جماعـة میلیشـیات انفصـالیة الو الفقر، 

  ٢العنف المتقطع وانعدام األمن ال یزاالن قائمین في المنطقة.و في الشمال، 
  

) ٢٠٠٧-٢٠٠٠وتعــد أنجــوال كــذلك مــن أســرع االقتصــادات نمــًوا فــیالحظ أنــه فــي الفتــرة مــن (
فكــان  ٢٠٠٧عــام  % خــالل٢٢,٦وحتــي وصــل إلــى  ٢٠٠٣% خــالل عــام ٣,٠تزایــد معــدل النمــو مــن 

بــدأ یحــدث نمــًوا ولكــن بمعــدالت متناقصــة ثــمَّ بــدأ  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨معــدل النمــو ســریًعا، وخــالل عــامي 
) خـالل ٢٠١٥ – ٢٠١٠، وبلغ أعلى معدل نمـو سـنوي خـالل الفتـرة (٢٠١٠یتزاید مرة أخرى بعد عام 

رى حتــى بلــغ نحــو %، ثــمَّ بــدأ معــدل النمــو فــي االنخفــاض مــرة أخــ٦,٨لتحقــق أنجــوال نحــو  ٢٠١٣عــام 
، وعلى الرغم من ذلك إالَّ أن عوائد هذا النمو تصـل إلـى فئـة قلیلـة جـًدا فـي ٢٠١٥٣% خالل عام ٣,٠

) معدل النمو السنوي للنـاتج المحلـي ١حین یعم الفقر في الغالبیة العظمى، ویوضح الشكل التالي رقم (
  ).٢٠١٥ – ٢٠٠٠اإلجمالي بأنجوال خالل الفترة (

   

                                               
1 Ibid, p2. 
2 Idem, p2. 
3 world bank database, World Development Indicators. 
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) ٢٠٠٧-٢٠٠٠وتعــد أنجــوال كــذلك مــن أســرع االقتصــادات نمــًوا فــیالحظ أنــه فــي الفتــرة مــن (
فكــان  ٢٠٠٧عــام  % خــالل٢٢,٦وحتــي وصــل إلــى  ٢٠٠٣% خــالل عــام ٣,٠تزایــد معــدل النمــو مــن 
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) خـالل ٢٠١٥ – ٢٠١٠، وبلغ أعلى معدل نمـو سـنوي خـالل الفتـرة (٢٠١٠یتزاید مرة أخرى بعد عام 

رى حتــى بلــغ نحــو %، ثــمَّ بــدأ معــدل النمــو فــي االنخفــاض مــرة أخــ٦,٨لتحقــق أنجــوال نحــو  ٢٠١٣عــام 
، وعلى الرغم من ذلك إالَّ أن عوائد هذا النمو تصـل إلـى فئـة قلیلـة جـًدا فـي ٢٠١٥٣% خالل عام ٣,٠

) معدل النمو السنوي للنـاتج المحلـي ١حین یعم الفقر في الغالبیة العظمى، ویوضح الشكل التالي رقم (
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1 Ibid, p2. 
2 Idem, p2. 
3 world bank database, World Development Indicators. 
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الخدمـة المدنیـة واالجـراءات وُتعد عدم كفاءة األجهزة الحكومیة والروتین وانخفاض الرواتب فـي     
البیروقراطیة الحكومیـة التـي تعیـق مـن بیئـة األعمـال هـي أهـم اسـباب الفسـاد البیروقراطـي والصـغیر فـي 

  ١أنجوال.
  

  "Grand Corruptionالكبیر" الفسادثانًیا: 
وغالًبـا مـا یكـون حجـم المتحصـالت منـه  والمسـئولین،وهو الفساد الذي یقوم به كبـار المـوظفین 

ما ینتشر في الدول النامیة واألقل نمًوا والتي تعاني من غیـاب القواعـد  كبیًرا، ویتسم بكونه منظًما وعادةً 
والتنظیمات التي تحكم عملها، وهو الفسـاد النـاتج مـن جـرائم كبـرى والتـي غالًبـا مـا یشـارك فیهـا شـركات 

ویات علیا من المسؤولین األجانب والمحلیین والتي تكون خاصـة بغسـیل أجنبیة متعددة الجنسیات ومست
االخـــتالس، وغیرهـــا، وقـــد ذكـــر بعـــض الصـــحفیین األنجـــولیین بالوثـــائق أن و توریـــد األســـلحة، و األمـــوال، 

والمـاس تشـكل ة فـي االقتصـاد األنجـولي مثـل البتـرول واالتصـاالت واالعـالم والبنـوك یالقطاعات الرئیسـ
مــن االمبراطوریــة التــي ُیســطر علیهــا قلــة مــن المســؤولین المقــربین مــن الرئاســة لصــالحهم ا جــزًءا رئیســیً 
  ٢الشخصي.

  

  "Political Corruptionالفساد السیاسي"ثالثًا: 
یقوض الفساد العملیـة السیاسـیة، ویالحـظ أنـه فـي أنجـوال تـأخرت الخطـوة لالنتخابـات البرلمانیـة 

المنظمات بنزاهة االنتخابات، إالَّ أنه كان هناك بعـض  ، وعلى الرغم من إشادة بعض٢٠٠٨حتى عام 
مظــاهر الفســـاد التـــي رصـــدتها بعــض المنظمـــات األخـــرى والتـــي تشــكك فـــي شـــرعیة االنتخابـــات، فمـــثًال 
منعــــت لجنــــة االنتخابیــــة الوطنیــــة وأعاقــــت أحــــزاب المعارضــــة عــــن التصــــویت، فضــــًال عــــن أن تمویــــل 

أحــزاب المعارضــة مــن الوصــول إلــى وســائل اإلعــالم مــن  األحــزاب یفتقــر إلــى الشــفافیة، وكــذلك حرمــان
خالل التهدیدات الحكومیة لهم، ویتضح أن هناك ارتباط وثیق بین رجـال األعمـال والسیاسـة فـي أنجـوال 

  ٣وشغلهم مناصب سیاسیة هامة.
  

  "Cronyism and Patronage Networks"  العالقاتالمحسوبیة وشبكات رابًعا: 
" وهـي بحسـب بعـض التقـاریر Futungoأنجوال في ید رئیس الدولة وحاشیته "تتركز السلطة في 

تستغل موارد الدولة وتستفید منها في قنوات غیر شرعیة واالستفادة الشخصیة من هذه الموارد والثروات 
تكون من خارج میزانیة الدولـة، ویالحـظ وجـود نـوع مـن تبـادل المنـافع، حیـث تقـوم هـذه الحاشـیة بالـدعم 

  ي لنظام الرئیس في سبیل قیامها بتحقیق مصالحها.السیاس

                                               
1 Ibid, p3. 
2 Idem, p3. 
3 Ibid, p3. 
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ومن أكثر القطاعـات تـأثًرا بالفسـاد فـي أنجـوال هـو قطـاع الـنفط والتعـدین، حیـث تعـد أنجـوال مـن 
% مـــن النـــاتج المحلـــي ٥٨أكثـــر الـــدول اإلفریقیـــة الغنیـــة بـــالنفط والغـــاز الطبیعـــي، حیـــث ُیمثـــل حـــوالي 

كبیر دون محاسبة المواطنین لهم، وتتمثل حـاالت الفسـاد فـي اإلجمالي وهو ما یسمح للمسؤولین بفساد 
الرشاوى المقدمة من شركات النفط العالمیـة، وقـد كانـت الشـفافیة منعدمـة فـي إیـرادات الـنفط قبـل انتهـاء 

  ١الحرب األهلیة وٕان كانت قد تحسنت بعض الشيء، حیث أصبح یتم اإلفصاح عن ایرادات النفط.
    

                                               
1 Ibid, p4. 
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1 Ibid, p4. 
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 المبحث الثاني
والأهم مؤشرات الفساد في أنج تحلیل  

  

 Corruption Perceptionsالفسـاد فـي أنجـوال فـي مؤشـري مـدركات الفسـاد (مؤشرات أهم تتمثل 

index) وضــبط الفســاد (Control of Corruption حیــث یصــدر مؤشــر مــدركات الفســاد عــن منظمــة ،(
المبحـث مـن مطلبـین، یتنـاول  الشفافیة الدولیة، ویصدر البنك الدولي مؤشر ضـبط الفسـاد، ویتكـون هـذا

، ویتنــاول المطلـــب العالمیــة الشــفافیة لمنظمــة الفســاد مـــدركات مؤشــرالمطلــب األول وضــع أنجــوال فــي 
    .الدولي لبنكلالفساد  ضبط مؤشرالثاني وضع أنجوال في 

  

  المطلب األول
  مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافیة العالمیة في أنجوال وضع

  

 ،)٢٠١٧ – ٢٠٠٠( الفتــرة نجــوال خــاللأل الفســاد مــدركات مؤشــر هــذا المطلــب تطــور یتضــمن
  .٢٠١٧عام  خالل الفساد مدركات ووضعها المقارن مع بعض دول أفریقیا جنوب الصحراء في مؤشر

  

  

  )٢٠١٧ – ٢٠٠٠( الفترة خالل أنجوالب الفساد مدركات مؤشر أوًال: تطور
مـن  مسـتوى أعلـى ٠ الدرجة تعادل حیث ،)١٠٠ – ٠( تتراوح قیمة مؤشر مدركات الفساد بین

، المــدرك الفســاد مســتویات مــن مســتوى أدنــى ١٠٠ الدرجــة تعــادل حــین فــي المــدرك، الفســاد مســتویات
قیمــة المؤشــر كلمــا كــان ذلــك أفضــل إلدراك الفســاد والســیطرة علیــه وكلمــا كانــت  بمعنــى أنــه كلمــا زاددت

  قیمة المؤشر منخفضة كلما دل ذلك على قلة إدراك الفساد وعدم القدرة على السیطرة علیه.
  

وهــي تقـع فــي  ٢٠٠٠وتعـد أنجـوال مــن الـدول التـي تعــاني مـن فســاد كبیـر، حیـث أنهــا منـذ عـام 
نقطــة، وتتحــرك أنجــوال منهــا للمنطقــة التــي  ١٩نقــاط إلــى  ١٠لتــي تتــراوح مــن المنطقــة األكثــر فســاًدا وا

 ٢٠٠٤نقطــة، ولكنهــا ســرعان مــا تتراجــع إلــي نفــس المنطقــة، فمــثًال منــذ عــام  ٢٩إلــى  ٢٠تلیهــا مــن 
نقطـة، وبـدأت تتحسـن تـدریجَیا ولكنهـا لـم  ٢٢إلـى  ٢٠تراوحت درجـات المؤشـر مـن  ٢٠٠٧وحتى عام 

)، ویالحـظ أیًضـا أنهــا تحسـنت خــالل ٢٠١٠ - ٢٠٠٨خـالل الفتــرة ( ١٩بح تلبـث إلـى أن عــادت لتصـ
نقطــة، ولكنهــا تراجعــت مــرة أخــري  ٢٣الــى  ٢٠) حیــث تراوحــت درجاتهــا مــن ٢٠١٣ – ٢٠١١الفتــرة (

حیـث وصـلت  ٢٠١٥لتصـل إلـى أدنـي درجـة لهـا خـالل عـام  ٢٠١٧وحتى عـام  ٢٠١٤خالل األعوام 
 الفســاد مــدركات مؤشــر تطــور) ٢الشــكل التــالي رقــم (ضــح درجــة، ویو  ١٥درجــة المؤشــر إلــى حــوالى 

  ).   ٢٠١٧ – ٢٠٠٠( الفترة خالل أنجوالب
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 )٢شكل رقم (
  )٢٠١٧ – ٢٠٠٠أنجوال خالل الفترة (بتطور مؤشر مدركات الفساد 

 )درجة(                                                                                                                                

 
Source: Transparency International Organization, Transparency International Corruption 

Perceptions index, various issues (Berlin: Transparency International Organization). 
 

جـاءت مـن  ٢٠٠٠وُیالحظ أن أنجوال دائًما ما تأتي في رتبة متأخرة مـن بـین الـدول، ففـي عـام 
 ١٠٢دول مـن بـین  ٥جـاءت مـن أسـوأ  ٢٠٠٢دولة، وكـذلك فـي عـام  ٩٥دول من بین  ٥ضمن أسوأ 

دول  ١٠دولـة وكـذلك ضـمن أسـوا  ١٣٣ن بـین مـ ٢٠٠٣دول فـي عـام  ١٠دولة، وجاءت ضـمن أسـوأ 
دولـة فـي  ١٨٣دولـة مـن بـین  ١٥دولـة، وجـاءت ضـمن أسـوأ  ١٧٨مـن ضـمن بـین  ٢٠١٠خالل عام 

ة مؤشــر مــدركات الفســاد لمنظمــة الشــفافیة العالمیــتطــور  )١، ویوضــح الجــدول التــالي رقــم (٢٠١١عــام 
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٢٠٠٧ ١٨٠ ١٤٧ ٢٢ 

١٧ 

١٨ 
٢٠ ٢٠ 

٢٢ ٢٢ 

١٩ 

١٩ 

١٩ 

٢٢ ٢٠ 
٢٣ 

١٩ 
١٥ 

١٩ ١٨ 

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
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١٤ 
 

عدد الدول الرتبة الدرجة  السنة
٢٠٠٨ ١٨٠ ١٥٨ ١٩ 
٢٠٠٩ ١٨٠ ١٦٢ ١٩ 
٢٠١٠ ١٧٨ ١٦٨ ١٩ 
٢٠١١ ١٨٣  ١٦٨ ٢٠ 
٢٠١٢ ١٦٧  ١٥٧ ٢٢ 
٢٠١٣ ١٧٧ ١٥٣  ٢٣ 
٢٠١٤ ١٧٥ ١٦١ ١٩ 
١٦٧ ١٦٣ ١٥ ٢٠١٥ 
١٧٦ ١٦٤ ١٨ ٢٠١٦ 
٢٠١٧ ١٨٠ ١٦٧ ١٩ 

Source: Transparency International Organization, Transparency International Corruption 
Perceptions index, various issues (Berlin:  Transparency International Organization). 

 

 خـالل الفسـاد مـدركات مؤشـروضع أنجوال المقارن مع بعض دول أفریقیا جنوب الصحراء فـي : ثانًیا
  ٢٠١٧عام 

وذلــك بالمقارنــة  ٢٠١٧فــي المنطقــة األخیــرة فــي مؤشــر مــدركات الفســاد خــالل عــام تقــع أنجــوال 
ض دول أفریقیا جنوب الصحراء، حیث جاءت بتسوانا في المكانة األولى بین بعـض دول أفریقیـا مع بع

دولــة تضــمنها المؤشــر خــالل  ١٨٠مــن بــین  ٣٤درجــة فــي المؤشــر برتبــة  ٦٠جنــوب الصــحراء محققــة 
  .٢٠١٧عام 

  

ومن بین دول أفریقیا جنـوب الصـحراء التـي حققـت درجـات مرتفعـة فـي المؤشـر دول (سیشـیل، 
  ) على التوالي.٤٥، و٥٠، و٥١، و٥٥، و٦٠ورواندا، ونامیبیا، وموریشیوس، والسنغال) بدرجات (

  

وجــاءت فــي المنطقــة المتوســطة عــدة دول مــن دول أفریقیــا جنــوب الصــحراء مــن بیــنهم، تنزانیــا 
  .١٤٨ورتبة  ٢٧، والنیجر، ولیبیریا، وكینیا، ثمَّ جاءت نیجیریا بدرجة ١٠٣ورتبة  ٣٦بدرجة 

  

، حیــث ٢٠١٧لت بعــض دول أفریقیــا جنــوب الصــحراء مؤشــر مــدركات الفســاد خــالل عــام وتــذی
دولـة تضـمنها المؤشـر خـالل  ١٨٠مـن بـین  ١٨٠ورتبـة  ٩جاءت الصـومال فـي نهایـة المؤشـر بدرجـة 

، ١٧٥، و١٧٩، كمــــا جــــاءت جنــــوب الســــودان والســــودان وغینیــــا االســــتوائیة فــــي مراتــــب (٢٠١٧عــــام 
) ٢هم یـأتون فـي مراتـب متـأخرة عـن أنجـوال، ویوضـح الجـدول التـالي رقـم () على التوالي، وجمیع١٧١و

 عــام خــالل الفســاد مــدركات مؤشــر فــي الصــحراء جنــوب أفریقیــا دول بعــض مــع المقــارن نجــوالأ وضــع
٢٠١٧  .  
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١٥ 
 

  )٢جدول رقم (
  وضع أنجوال المقارن مع بعض دول أفریقیا جنوب الصحراء 

  ٢٠١٧عام  خالل الفساد مدركات في مؤشر
  الدرجة

  *الدولة الرتبة  )١٠٠إلى  ٠من  (نقطة
٣٤ ٦١  بتسوانا
٣٦ ٦٠  سیشیل
٤٨ ٥٥  رواندا
٥٣ ٥١ نامیبیا
٥٤ ٥٠ موریشیوس
٦٦ ٤٥ السنغال
١٠٣ ٣٦ تنزانیا
١١٢ ٣٣ النیجر
١٢٢ ٣١ لیبیریا
١٤٣ ٢٨  كینیا
١٤٨ ٢٧ نیجیریا
 تشاد ١٦٥ ٢٠
١٦٥ ٢٠ إریتریا
١٦٧  ١٩ أنجوال
١٧١ ١٧ غینیا االستوائیة
١٧٥ ١٦ السودان
١٧٩ ١٢ جنوب السودان
١٨٠ ٩ الصومال

 .٢٠١٧* الدول مرتبة تنازلًیا وفًقا لقیمة مؤشر مدركات الفساد خالل عام 
Source: Transparency International Organization, Transparency International Corruption 

Perceptions index, various issues (Berlin:  Transparency International Organization, 2017). 
 

  

   

243



فايدة علي عابدين

16

 

١٦ 
 

  المطلب الثاني
  للبنك الدولي ضبط الفسادمؤشر  في أنجوال وضع 

  

 ،)٢٠١٥ – ٢٠٠٠( الفتـرة أنجوال خـالل لدولة الفساد ضبط مؤشر یتضمن هذا المطلب تطور
  .٢٠١٥عام  خالل الفساد ضبط مؤشر ووضعها المقارن مع بعض دول أفریقیا جنوب الصحراء في

  
  )٢٠١٥ – ٢٠٠٠( الفترة خالل أنجوالب الفساد ضبط مؤشر أوًال: تطور

) نقطـــة، ٢,٥و ٢,٥-(تتـــراوح قیمتـــه بـــین َیصـــُدر مؤشـــر ضـــبط الفســـاد عـــن البنـــك الـــدولي، و 
فیمــا یتعلــق بمحاربــة الفســاد ومــن خــالل االعتمــاد علــى مؤشــر ضــبط الفســاد،  أنجــوالى واقــع إلــبــالنظر و 

ن ، كمـــا أدائهـــاأ الحـــظ تـــدهورحیـــث یُ  ،ا فـــى هـــذ المجـــالالمتـــأخرة جـــدً  الـــدولنهـــا مصـــنفة ضـــمن أنجـــد 
  .بدرجة كبیرةبها مما یدل على تفشى الفساد  )٢٠١٥ – ٢٠٠٠الفترة (خذ قیم سالبة خالل أالمؤشر 

  

 ١,٥٢-أسوء قیمة لمؤشر ضـبط الفسـاد بـأنجوال، حیـث بلغـت قیمتـه نحـو  ٢٠٠٠ سجَّل عامو  
 ١,٢٨-نقطــة و ١,١٤-لتســجَّل  ٢٠٠٤و ٢٠٠٢نقطــة، وتحســنت قیمــة المؤشــر بــأنجوال خــالل عــامي 

)، وانعكـس ذلـك علـى ٢٠١٥ – ٢٠٠٠نقطة على التوالي وهي أقل قیمة للمؤشر بأنجوال خـالل الفتـرة (
خـــالل  ٧,٣٢و ٧,٨إلـــى  ٢٠٠٠خـــالل عـــام  ٢,٤٤یـــث ارتفعـــت رتبتهـــا مـــن ترتیـــب أنجـــوال بالمؤشـــر ح

  .٢٠٠٤و ٢٠٠٢عامي 
  

وُیالحــظ علــى قیمــة المؤشــر بــأنجوال أنهــا ترتفــع قلــیًال وتــنخفض قلــیًال إالَّ أنهــا ال تتحــرك مــن  
المنطقــة المنخفضــة جــًدا بالمؤشــر، وانعكــس ذلــك علــى ترتیــب أنجــوال بــین مختلــف الــدول التــي تضــمنها 

نقطــة  ١,٤٠-و ١,٤٥-لتســجَّل نحــو  ٢٠١٥و ٢٠١٤ر، وارتفعــت قیمــة المؤشــر خــالل عــامي المؤشــ
 ٣,٣٧لتســـّجل  ٢٠١٥و ٢٠١٤علـــى التـــوالي، وظهـــر ذلـــك فـــي انخفـــاض رتبـــة أنجـــوال خـــالل عـــامي 

 أنجوالللبنـك الـدولي بـ الفسـاد ضـبط مؤشر) تطور ٣على التوالي، ویوضح الجدول التالي رقم ( ٣,٨٥و
  ).٢٠١٥ – ٢٠٠٠( الفترة خالل
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١٧ 
 

  )٣الجدول رقم (
  أنجوالب الدولي لبنكل الفساد ضبط مؤشرتطور 

  )٢٠١٥ – ٢٠٠٠الفترة ( خالل
  الدرجة

 السنة الرتبة )٢,٥إلى  ٢,٥-من  (نقطة
-٢,٤٤  ١,٥٢ ٢٠٠٠ 

… ... ٢٠٠١ 
-٧,٨ ١,١٤ ٢٠٠٢
-٤,٨٨ ١,٣٠ ٢٠٠٣
-٧,٣٢ ١,٢٨ ٢٠٠٤
-٦,٣٤ ١,٣٣ ٢٠٠٥
-٩,٧٦ ١,١٨ ٢٠٠٦
-٦,٣١ ١,٢٩ ٢٠٠٧
-٤,٨٥ ١,٢٨ ٢٠٠٨
-٢,٣٩ ١,٤٢ ٢٠٠٩
-٣,٨١ ١,٣٢ ٢٠١٠
-٢٠١١ ٤,٢٧ ١,٣٤
-٥,٢١ ١,٢٩ ٢٠١٢
-٤,٢٧  ١,٣٣ ٢٠١٣
-٣,٣٧ ١,٤٥ ٢٠١٤
-٣,٨٥ ١,٤٠ ٢٠١٥

Source: World Bank, Worldwide Governance Indicators, various issues,  
At: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

  

 خـالل الفسـاد ضـبط مؤشـروضع أنجوال المقـارن مـع بعـض دول أفریقیـا جنـوب الصـحراء فـي : ثانًیا
  ٢٠١٥عام 

  

وذلـك بالمقارنـة مـع  ٢٠١٥في المنطقة األخیرة في مؤشـر ضـبط الفسـاد خـالل عـام تقع أنجوال 
بعــض دول أفریقیــا جنــوب الصــحراء، حیــث جــاءت الســنغال فــي المكانــة األولــى بــین بعــض دول أفریقیــا 

  .٢٠١٧خالل عام  ٥٩,١٣نقطة في المؤشر برتبة  ٠,٠٣جنوب الصحراء ُمحققة 
  

التــي حققــت درجــات مرتفعــة فــي المؤشــر دول (نامیبیــا ومــن بــین دول أفریقیــا جنــوب الصــحراء 
) ٠,٨٩، و٠,٨٤، و٠,٦٧، و٠,٤٠، و٠,٢٨وموریشـــــیوس، وروانـــــدا، وبتســـــوانا، وسیشـــــیل) بـــــدرجات (

  على التوالي.
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١٨ 
 

وجــاءت فــي المنطقــة المتوســطة عــدة دول مــن دول أفریقیــا جنــوب الصــحراء مــن بیــنهم، النیجــر 
 ٠,٧٢-، ثمَّ جاءت تنزانیا بدرجـة ٣١,٢٥ورتبة  ٠,٦١-ة ، ولیبیریا بدرج٣٣,١٧ورتبة  ٠,٥٨-بدرجة 
  .٢٥,٤٨ورتبة 

  

، حیـــث ٢٠١٥وتـــذیلت بعـــض دول أفریقیـــا جنـــوب الصـــحراء مؤشـــر ضـــبط الفســـاد خـــالل عـــام 
الســـودان والصـــومال  ، كمـــا جـــاءت جنـــوب١,٨٣-جـــاءت غینیـــا االســـتوائیة فـــي نهایـــة المؤشـــر بدرجـــة 

) علـى التـوالي، وجمـیعهم یـأتون فـي مراتـب متـأخرة عـن ٢,٤٠، و١,٤٤، و٠,٤٨والسودان في مراتـب (
 الصـحراء جنـوب أفریقیـا دول بعـض مـع المقـارن نجـوالأ وضـع) ٤أنجوال، ویوضح الجدول التالي رقم (

  .   ٢٠١٥ عام خالل الفساد ضبط مؤشر في
  )٤جدول رقم (

  رن مع بعض دول أفریقیا جنوب الصحراء وضع أنجوال المقا
  ٢٠١٥عام  خالل الفساد ضبط في مؤشر

الرتبة  )٢,٥إلى  ٢,٥-(نقطة من  الدرجة *الدولة

٥٩,١٣ ٠,٠٣ السنغال
٦٥,٣٨ ٠,٢٨ نامیبیا
٦٧,٧٩ ٠,٤٠ موریشیوس
٧٥,٠ ٠,٦٧  رواندا
٧٧,٤٠ ٠,٨٤  بتسوانا
٧٧,٨٨ ٠,٨٩  سیشیل

-٣٣,١٧ ٠,٥٨ النیجر
-٣١,٢٥ ٠,٦١ لیبیریا
-٢٥,٤٨ ٠,٧٢ تنزانیا
-١٣,٤٦ ١,٠١  كینیا
-١١,٠٦ ١,١٠ نیجیریا
 تشاد ٦,٧٣ ١,٢٩-
-٥,٢٩ ١,٣٤ إریتریا
-٣,٨٥  ١,٤٠ أنجوال
-٢,٤٠ ١,٥٠ السودان
-١,٤٤ ١,٦٢ الصومال
-٠,٤٨ ١,٧١ جنوب السودان
-٠,٠٠ ١,٨٣ غینیا االستوائیة

 .٢٠١٥الفساد خالل عام ضبط * الدول مرتبة تنازلًیا وفًقا لقیمة مؤشر 
Source: World Bank, Worldwide Governance Indicators, 2015,  

At: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 
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١٩ 
 

  المبحث الثالث
في أنجوال االقتصادىأثر الفساد على النمو قیاس    

اتج المحلـي فـي النـ متمثالً  االقتصادىالتي درست العالقة بین النمو  األدبیاتهناك الكثیر من 
االجمالي وبین الفساد، وأكد العدید مـن الدراسـات علـى وجـود تـأثیر قـوي للفسـاد علـى معـدل نمـو النـاتج 
المحلــي اإلجمــالي، حیــث أن الزیــادة فــي مؤشــر الفســاد بنقطــة واحــدة یقابلــه نقــص فــي معــدل نمــو النــاتج 

 ٤٢٥ي للفـــرد بمقـــدار % ویعمـــل علـــى نقـــص النـــاتج المحلـــي اإلجمـــال٠,١٣المحلـــي اإلجمـــالي بمقـــدار 
 دوالر أمریكي.

  

ولدراسة أثر الفساد على النمو االقتصادى في أنجوال ستتبع الرسـالة المـنهج القیاسـي مسـتخدمة 
وسـیتم تطبیـق طریقـة المربعـات نموذج اقتصادي الختبار صحة العالقة بین الفساد والنمو االقتصـادى، 

وســـیتم دراســـة العالقـــة بنمـــوذج انحـــدار خطـــي  وتقـــدیر معلمـــات النمـــوذج الصـــغرى لقیـــاس تلـــك العالقـــة
  متعدد.

  

 التـي التطبیقیـة الدراسـات بعـضیتنـاول المطلـب األول  ،ویتكون هذا المبحث من ثالثـة مطالـب
 علــى الفســاد أثــراالقتصــادى، ویتنــاول المطلــب الثــاني نمــوذج قیــاس  النمــو علــى الفســاد تــأثیر تناولــت
 النمــو علــى الفســاد أثــر قیــاس، وســیتعرض المطلــب الثالــث نتــائج نمــوذج أنجــوال فــي االقتصــادى النمــو

  .أنجوال في االقتصادى
  

  المطلب األول 
 االقتصادى النمو على الفساد تأثیر تناولت التي التطبیقیة الدراسات بعض

  

 سـیتم التـي االقتصـادى النمـو علـى الفسـاد ثیرأتـ تناولـت التـي التطبیقیـة الدراسـات بعـض تتمثـل
  :كما یلي الزمني لتسلسلها اوفقً  بإیجاز راضهااستع

 

راسـة إلـى الد وتهـدف"، (ESCWA)وا اإلسـك دول فـي الموارد تخصیص وسوء الفساد".١
 وبالتـالي والصـحة، التعلـیم علـى اإلنفـاق فـي المـوارد تخصـیص علـى الفساد أثر تحلیل
 سلسـلة بیانـات تحلیـل خـالل مـن االسـكوا، دول فـي االقتصـادى النمـو علـى ذلـك أثـر

 الموجهـة المـوارد تخصـیص كفـاءة علـى اسـلبً  یؤثر الفساد أن النتائج توضح، و قطاعیة
مؤشـر الفسـاد  تحسـن وأن االقتصـادى، النمـو وبالتـالي والصـحة، التعلـیم علـى لإلنفـاق
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 مـن ٠,٠٧، ٠,٠٢ بنسـبة والصـحة التعلـیم علـى اإلنفـاق زیـادة فـي سـهمیُ  واحـدة بنقطـة
 ١.اإلجمالي المحلي الناتج

 

 فـي دولـة )١١بـالتطبیق علـى نحـو( وذلـك ،"االقتصـادى والنمـو واالسـتثمار الفسـاد".٢
 باسـتخدام )،٢٠٠٩ – ٢٠٠٠( الفتـرة خـالل أفریقیـا وشـمال األوسـط الشـرق منطقـة
 السیاسـیة للمؤسسـات إیجـابي أثـر وجود النتائج وتوضح، قطاعیة سلسلة بیانات تحلیل
 والنمـو االسـتثمار علـىا سـلبً  الفسـاد یـؤثر بینمـا االقتصـادى، والنمـو االسـتثمار علـى

 علـى ثیرهأتـ خـالل مـن یـتم النمـو علـى الفسـاد ثیرأتـ مـن األكبـر الجـزء وأن االقتصادى،
 المؤسسیة، الكفاءة عدم مثل أخرى قنوات خالل من یعمل ثیرأالت باقي أما االستثمار،

 ٢ة.والقضائی التشریعیة النظم وضعف اإلداریة، والعقبات السیاسي،االستقرار  وعدم
 

الفتـرة  خـالل وذلـك ،"نیجیریـا فـي االقتصـادى النمـو علـى الفسـاد ألثـر قیاسـي تحلیـل".٣
 جرانجــر واختبــار)، (OLSالمتعــدد االنحــدار تحلیــل باســتخدام) ٢٠٠٩ – ١٩٨٠(

 النمـو علـى مباشـر سـلبي ثیرأتـ لـه یكـون الفسـاد أن النتـائج توضـح، و للسـببیة
 ثیرأالت خالل من االقتصادى النمو على مباشرة غیر بصورة یؤثر أنه كما ،االقتصادى

، للحكومـة رأسـمالیةال والنفقـات التعلـیم، علـى واإلنفـاق الخاص، األجنبي االستثمار على
 النمـو أن فـي تتمثـل واحـد اتجـاه ذات عالقـة وجـود إلـى السـببیة عالقـات تشـیر كمـا

 ٣.الفساد یسبب االقتصادى
 

، )٢٠١٢ – ١٩٩٠الفتـرة ( خـالل وذلـك ،"مصـر مـن دلیـل االقتصـادى والنمـو الفساد".٤
 النمـو علـى اسـلبً  یـؤثر الفسـاد أن إلـى النتـائج وتشـیر)، GMM( نمـوذج باسـتخدام

 البشـري المـالرأس و  االسـتثمار مـن كـل علـى السـلبي ثیرهأتـ خـالل مـن االقتصـادى
 خفـضیُ  بنقطـة الفسـاد عارتفـا أن حیـث السیاسـي،االسـتقرار  وعـدم التجـاري واالنفتـاح
 ٤%.٠,١٣ة بنسب االقتصادى النمو معدل

                                               
1 Mashal A. M., “Corruption and Resource Allocation Distortion for “ESCWA” Countries”, International 

Journal of Economics and Management Sciences,2011, Vol. 1, No. 4, PP. 71, 
https://www.google.co.uk/. 

2 Zouhaier H, "Corruption Investment and Economic Growth", IJER, 2011, Vol. 2, No. 5, P. 18٦, Available 
online@www.ijeronline.com. 

3 Adenike E., T., “An econometric analysis of the impact of Corruption on economic growth in Nigeria”, 
Journal of Business Management and Economics,2013, Vol. 4, No. 3, PP. 54-65, 
http://www.e3journals.org. 

4 Ghalwash T., “Corruption and Economic Growth: Evidence from Egypt”, Modern Economy, 2014, Vol. 
5, PP. 1001-1009, http://www.scirp.org/journal/me http://dx.doi.org. 
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 الفتـرة خـالل دولـة ٢٢ فـي وذلـك ،"تجریبـي تحلیـل االقتصـادى النمـو على الفساد أثر".٥
 الفسـاد أن النتـائج وتشیر، قطاعیة سلسلة بیانات تحلیل باستخدام) ٢٠١٢ – ٢٠٠١(

 والنمـو الحكـومي واإلنفـاق التضـخم مـن كـل أن كما ،االقتصادى النمو علىا سلبً  یؤثر
 واالنفتـاح واالسـتثمار التعلـیم بینمـا ،االقتصـادى النمـو علـىا سـلبً  یـؤثرون السـكاني
 ١.االقتصادى النمو على إیجابي ثیرأت لهمون یك التجاري

 

 ،"بینهما؟ تربط التي العالقة نوب هو ما العربیة الدول في والفساد االقتصادى نمو"ال.٦
 بیانـات تحلیـل باسـتخدام)، ٢٠٠٩ – ١٩٩٨الفتـرة ( خـالل عربیـة دولـة ١٥ فـي وذلـك
 النمـو علـى مباشـر سـلبي ثیرأتـ له یكون الفساد أن إلى النتائج تشیر، و قطاعیة سلسلة

 الحكـم، هیكـل وبخاصـة راتالمتغیـ من هغیر  على یعتمد ثیرأالت هذا ولكن ،االقتصادى
 ولـذا،، صـحیح والعكـس محـدود، ثیرأتـ للفسـاد یكـون الجیـد الحكـم ظـل فـي أنـه حیـث
 مكافحـة مـع جنـب إلـىجنًبـا  العربیـة بالـدول الحكـم نوعیـة تحسـین الضـروري مـن یكـون
 ٢.االقتصادى للنمو أفضل أداء تحقیق أجل من الفساد

 

 وذلـك ،"الـدول عبـر تحلیلیـة أدلـة ؟االقتصـادى النمـو على والسالم الفساد یؤثر ل"ه.٧
 سلسـلة بیانـات تحلیـل باسـتخدام، )٢٠١٢ – ٢٠٠٨، خـالل الفتـرة (دولـة ١٢٦ فـي

 واألزمـات الفسـاد أنإلـى  النتـائج وتشـیر)، (OLS المتعـدد االنحـدار وتطبیـق قطاعیـة
 واالسـتثمار العـالمي السـالم بینمـا ،االقتصـادى النمـو علـى اسـلبً  تـؤثر العالمیـة المالیـة
 ٣.االقتصادى النمو یحفز المباشر األجنبي

 

تــم  ٢٠١٣، فــي عــام نیجیریــا" فــي والنمــو االقتصــادیة االســتدامة علــى الفســاد تــأثیر".٨
 النمــــو إضــــعاف إلـــى الفســــاد نمــــًوا، ولكـــن أدى الــــدول األســـرع تصـــنیف نیجیریــــا كأحـــد

 الفســـاد تـــأثیر مـــدى بفحـــص الدراســـة وقامـــت هـــذه نیجیریـــا، فـــي االقتصـــادیة واالســتدامة
ــــة والتضــــخم كمتغیــــرات مســــتقلة  ــــوســــعر الصــــرف ومعــــدل البطال ــــى النــــاتج المحل ي عل

 الخطــــي االنحــــدار علــــى نمــــوذج ، واعتمــــدت الدراســـةالحقیقــــي كمتغیــــر تــــابع اإلجمـــالي
)، وأظهرت نتـائج الدراسـة ٢٠١٦ – ١٩٩٩خالل الفترة ( باستخدام البیانات الكالسیكي

                                               
1 Adela s., Bernard D. & Perseta G. “Corruption Impact on Economic Growth: An Empirical Analysis”, 

Journal of Economic Development, 2014, Vol. 6, No. 2, PP. 57-77, https://www.google.com.eg/. 
2 Ghoneim A. F. & Ezzat A. M., “Growth and corruption in Arab countries: What type of relationship 

connects them?”, Journal of Economics and International Finance,2016, Vol. 8, No. 5, P. ٤٥, 
http://www.academicjournals.org/JEIF. 

3 Deyshappriya N. P. R., “Do corruption and peace affect economic growth? Evidences from the cross-
country analysis”, Journal of Social and Economic Development, 2016, Vol. 17, Iss. 2, PP. 135-147, 
http://link.springer.com/. 
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ـــ ( ٪ مــن إجمــالي التغیــر فــي ٩٤یعنــي أن ممــا یعنــى ٪ ٩٤) بلغــت نحــو R2أن قیمــة ال
 أن حـــین وســـعر الصـــرف، فـــي لـــى الفســـادإیمكـــن أن یعـــزى  النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي

 یقــوض هامــة، ممــا یوضــح أن الفســاد وغیــر ســلبیة التضــخم ومعــدالت البطالــة معــدالت
 ١ .نیجیریا في واالستدامة النمو

  

  الثانيالمطلب 
  أنجوال في االقتصادى النمو على الفساد أثر قیاس نموذج

  

 بــین االرتبــاط مصــفوفةاالقتصــادى،  والنمــو بالفســاد الخاصــة المؤشــراتیتضــمن هــذا المطلــب 
  .أنجوال في االقتصادى النمو علىأثر الفساد على  دراسة، وأخیًرا المتغیرات

  

  :االقتصادى والنمو بالفساد الخاصة المؤشراتأوًال: 
تـــم االعتمـــاد علـــى قاعـــدة بیانـــات البنـــك الـــدولي كمصـــدر أساســـي للبیانـــات الخاصـــة بـــأنجوال 

، ومعـــدل البطالـــة، ومعـــدل التضـــخم، وســـعر الثابتـــة باألســـعار المحلـــي النـــاتج إجمـــاليوالمتمثلـــة فـــي (
الصرف)، كما تم االعتماد على منظمة الشفافیة العالمیة للحصول علـى بیانـات مؤشـر الفسـاد بـأنجوال، 

فــي تحلیــل النتــائج   (Statistical Package of Social Science - SPSS)وتــم االعتمــاد علــى برنــامج 
) مؤشـــــر مـــــدركات الفســـــاد وبعـــــض المؤشـــــرات ٥بالنمـــــاذج، ویوضـــــح الجـــــدول التـــــالي رقـــــم (الخاصـــــة 

  ).٢٠١٧ – ٢٠٠٠االقتصادیة األخرى ألنجوال خالل الفترة (
  

)، وتــم اختیــار بدایــة الفتــرة ٢٠١٧ – ٢٠٠٠وتــم االعتمــاد علــى سلســة بیانــات خــالل الفتــرة (
ألن  ٢٠١٧وســیتم االنتهــاء عنــد عــام  ٢٠٠٠وذلــك ألن نطــاق الدراســة یبــدأ منــذ عــام  ٢٠٠٠بعــام 

  .٢٠١٧معظم البیانات متاحة فقط حتى عام 
    

                                               
1 Ben, Etim Udo, “The Effect of Corruption on Economic Sustainability and Growth in Nigeria”, 

International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol. VI, Issue 4, 2018, At: 
http://ijecm.co.uk/. 
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  )٥جدول رقم (
  ألنجوال ة األخرىاالقتصادی مؤشراتبعض الو  الفساد مدركات مؤشر

  )٢٠١٧  ٢٠٠٠خالل الفترة ( 
  *رسميال صرفال سعر
 الدوالر كوانزا مقابل(

 )األمریكي

  معدل التضخم
(%) 

  معدل البطالة
(%) 

  **مؤشر الفساد
  (درجة)

 الثابتةباألسعارالمحليالناتج إجمالي
  )٢٠١٠ عام في األمریكي للدوالر(

دوالر) (ملیار
 العام

٣٦,٠ ١٧ ٢٣,٧ ٣٢٥,٠ ١٠,٠ ٢٠٠٠ 
١٧ ٢٣,٧ ١٥٢,٦ ٢٢,١ ٣٧,٥ ٢٠٠١ 
١٧ ٢٣,٨ ١٠٨,٩ ٤٣,٥ ٤٢,٦ ٢٠٠٢ 
١٨ ٢٣,٦ ٩٨,٢ ٧٤,٦ ٤٣,٩ ٢٠٠٣  
٢٠ ٢٣,٦ ٤٣,٥ ٨٣,٥ ٤٨,٧ ٢٠٠٤  
٢٠ ٢١,٤ ٢٣,٠ ٨٧,٢ ٥٦,٠ ٢٠٠٥  
٢٢ ١٩,١ ١٣,٣ ٨٠,٤ ٦٢,٥ ٢٠٠٦  
٢٢ ١٦,٨ ١٢,٣ ٧٦,٧ ٧١,٣ ٢٠٠٧  
١٩ ١٤,٥ ١٢,٥ ٧٥,٠ ٧٩,٢ ٢٠٠٨  
١٩ ١٢,١ ١٣,٧ ٧٩,٣ ٧٩,٩ ٢٠٠٩  
١٩ ٩,٩ ١٤,٥ ٩١,٩ ٨٣,٨ ٢٠١٠  
٢٠ ٧,٤ ١٣,٥ ٩٣,٩ ٨٦,٧ ٢٠١١  
٢٢ ٧,٣ ١٠,٣ ٩٥,٥ ٩٤,١ ٢٠١٢  
٢٣ ٧,٣ ٨,٨ ٩٦,٥ ٩٨,٨ ٢٠١٣  
١٩ ٧,٣ ٧,٣ ٩٦,٥ ١٠٣,٥ ٢٠١٤  
١٥ ٧,٣ ١٠,٣ ٩٦,٥ ١٠٤,٥ ٢٠١٥  
١٠١,٨ ١٨ ٧,٧ ٣٢,٤ ٩٦,٥ ٢٠١٦  
١٠١,٧ ١٩ ٨,٢ ٣١,٧ ٩٦,٥ ٢٠١٧  

قانوًنـا،  بهـا المسـموح الصـرف بسـوق المحـدد السـعر أو الوطنیـة السـلطات تحـدده الـذي الصـرف سـعر إلـي الرسـمي الصرف سعر یشیر *
، ولــم تتــوافر قیمتــه خــالل الفتــرة )األمریكــي الــدوالر مقابــل الكــوانزا وحــدات( الشــهریة للمتوســطات اســتناًدا ســنوي كمتوســط حســابه ویــتم

  لباقي الفترة. ٢٠١٣) وعلیه تم تثبیت قیمة عام ٢٠١٧ - ٢٠١٤(
  ، على الموقع التالي: ٢٠١٩البنك الدولي لدولة أنجوال، قاعدة بیانات  المصدر:

 https://data.albankaldawli.org/country/Angola 
**source: Transparency International Organization, Transparency International Corruption 

Perceptions index, various issues (Berlin:  Transparency International Organization). 
  

 للـدوالر الثابتـة باألسـعار( المحلـي النـاتج جمـاليویوضح الجـدول السـابق اإلتجـاه التصـاعدي إل
لبـــاقي ، واالتجـــاه التنـــازلي لمعـــدل البطالـــة، فـــي حـــین ظهـــر اتجـــاه متذبـــذب )٢٠١٠ عـــام فـــي األمریكـــي

 المؤشرات وهى الفساد، ومعدل التضخم، وسعر الصرف الرسمي.
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مــن نحــو  )٢٠١٠ عــام فــي األمریكــي للــدوالر الثابتــة باألســعار( المحلــي النــاتج إجمــاليارتفــع 
، بمعــدل ارتفــاع ٢٠١٧خــالل عــام  ١٠١,٧إلــى أن بلــغ حــوالي  ٢٠٠٠ملیــار دوالر خــالل عــام  ٣٦,٠

  %.١٨٢,٥بلغ نحو 
  

، وبلغـت ٢٠١٧% عـام ٨,٢إلـى نحـو  ٢٠٠٠% عـام ٢٣,٧البطالة مـن نحـو  وانخفض معدل
، وسـجَّل ٢٠١١، و٢٠٠٥، و٢٠٠٤درجـة  خـالل السـنوات  ٢٠أعلي قیمة لمؤشر الفساد بأنجوال نحـو 

  %.٣٢٥,٠أعلى نسبة لمعدل التضخم، حیث بلغت نحو  ٢٠٠٠عام 
  

  بین المتغیرات: االرتباط مصفوفةثانًیا: 
تـــم االعتمـــاد علـــى نتـــائج معامـــل االرتبـــاط  تبـــاط بـــین المتغیـــرات المختلفـــةلدراســـة مصـــفوفة االر 

)، حیث تكـون العالقـة طردیـة تامـة حینمـا تكـون ١) إلى (١-الخطي لبیرسون والذي یتراوح قیمته بین (
) تكـون عالقـة طردیـة ١)، وكلما اقتربت قیمـة االرتبـاط مـن (١-) وتكون عكسیة تامة حینما تكون (١(

) تكون عالقة عكسیة قویة، وعندما تأخذ قیمة االرتباط (صفر) یكـون ذلـك ١-قتربت من (قویة وكلما ا
  دلیًال على عدم وجود عالقة، وكلما اقتربنا من الصفر تكون العالقة ضعیفة جًدا.

  

وجمیع المتغیرات األخرى، حیـث أن هنـاك  الفساد ویتضح عدم وجود عالقة معنویة بین مؤشر
وهـــى عالقـــة غیـــر  الثابتـــة باألســـعار المحلـــي النـــاتج إجمـــالي الفســـاد مؤشـــرعالقـــة طردیـــة ضـــعیفة بـــین 

وهــى عالقــة  وســعر الصــرف الرســمي الفســاد معنویــة، وكــذلك هنــاك عالقــة طردیــة ضــعیفة بــین مؤشــر
ولكنهـا عالقـة  ومعـدلي البطالـة والتضـخم الفسـادغیر معنویة، ویالحظ وجود عالقة عكسـیة بـین مؤشـر 

  ضعیفة وغیر معنویة.
  

   

252



  حتليل �أ�شباب �لف�شاد وموؤ�شر�ته و�أثره فى �أجنوال

25
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  )٦دول رقم (ج
  مصفوفة االرتباط الخطي بین المتغیرات 

سعر الصرف 
 الرسمي

معدل البطالة معدل التضخم مؤشر
 *الفساد

إجمالي الناتج المحلي
  باألسعار الثابتة

 البیان

معامل االرتباط   ١  ٠,٢٠١  **٠,٩٧٥- **٠,٦٧٩- **٠,٧٩٧
 الخطي لبیرسون

إجمالي الناتج 
المحلي 
باألسعار 
 معنویة العالقة   ٠,٤٢٣ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٠  الثابتة

معامل االرتباط   ٠,٢٠١  ١  ٠,١٩٨-  ٠,٤٦٦-  ٠,٤١٩
 الفساد الخطي لبیرسون

 معنویة العالقة ٠,٤٢٣    ٠,٤٣١  ٠,٠٥١  ٠,٠٨٤

معامل االرتباط   **٠,٩٧٥-  ٠,١٩٨-  ١  **٠,٦٠٧  **٠,٧٣٣-
 معدل البطالة الخطي لبیرسون

 العالقة معنویة ٠,٠٠٠  ٠,٤٣١    ٠,٠٠٨  ٠,٠٠١

معامل االرتباط  **٠,٦٧٩-  ٠,٤٦٦-  **٠,٦٠٧  ١  **٠,٨٩٥-
 معدل التضخم الخطي لبیرسون

 معنویة العالقة ٠,٠٠٢  ٠,٠٥١  ٠,٠٠٨    ٠,٠٠٠

معامل االرتباط  **٠,٧٩٧  ٠,٤١٩  **٠,٧٣٣-  **٠,٨٩٥-  ١
سعر الصرف  الخطي لبیرسون

 معنویة العالقة ٠,٠٠٠  ٠,٠٨٤  ٠,٠٠١  ٠,٠٠٠   الرسمي
*source: Transparency International Organization, Transparency International Corruption Perceptions 

index, various issues (Berlin:  Transparency International Organization). 
  .٠,٠١یوجد ارتباط معنوي عند مستوى معنویة  **

  ، على الموقع التالي: ٢٠١٩أنجوال،  قاعدة بیانات البنك الدولي لدولة المصدر:
 https://data.albankaldawli.org/country/Angola 

 

كمــا أوضــحت مصــفوفة االرتبــاط بــین مختلــف المتغیــرات وجــود عالقــة معنویــة عكســیة بــین    
نــد مســتوى كــل مــن (معــدل البطالــة، ومعــدل التضــخم)، عوبــین  ةالثابتــ باألســعار المحلــي النــاتج إجمـالي
وبــین  الثابتــة باألســعار المحلــي النــاتج إجمــاليمــا وجــدت عالقــة معنویــة طردیــة بــین ، ك٠,٠١معنویــة 

بــین معــدل  طردیــةوجــدت عالقــة معنویــة  كــذلك، ٠,٠١عنــد مســتوى معنویــة وســعر الصــرف الرســمي 
بـین معـدل عكسـیة ، وأتضحت كـذلك عالقـة معنویـة ٠,٠١معنویة  عند مستوى ومعدل التضخمالبطالة 
ووجـــدت كـــذلك عالقـــة معنویـــة عكســـیة بـــین معـــدل التضـــخم وســـعر ، وســـعر الصـــرف الرســـميالبطالـــة 

  ).٦رقم (السابق وذلك كما یوضحه الجدول الصرف الرسمي، 
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 الفسـادمؤشـر و  االقتصـادى)النمـو ( الثابتة باألسعار المحلي الناتج إجماليدراسة العالقة بین ثالثًا: 
  والمتغیرات األخرى

  

القضـــاء علـــى الفســـاد وانخفـــاض مســـتواه أن الدراســـة إلـــى اختبـــار فرضـــیة أساســـیة وهـــي  تهـــدف
 الفـرص وتكـافؤ المسـاواة الفقـر، وتحقیـق من الذى یساهم في الحد االقتصادىسیساعد في تحقیق النمو 

 بأنجوال. والحمایة
  

النمـــو علـــى  الفســـادوالختبـــار هـــذه الفرضـــیة ســـتقوم الباحثـــة بإعـــداد نمـــوذج قیاســـي لتقیـــیم أثـــر 
 The Effect" بعنـوان، ٢٠١٨عـام  Ben, Etim Udo، وذلك بناًء على دراسـة التـي قـام بهـا االقتصادى

of Corruption on Economic Sustainability and Growth in Nigeria" والتـي سـبق اإلشـارة إلیهـا ،
  على النحو التالي:األول  المطلبفي 

  

RGDP = f (CRPT, UNER, INFR, EXTR) 
 

  :أنحیث 
RGDPالمحلي الناتج إجمالي، ویتم التعبیر عنه من خالل : مؤشر النمو االقتصادى 

  .ةالثابت باألسعار
CRPT الفساد: مؤشر.  
UNER :معدل البطالة.    
INFR :معدل التضخم.  

EXTR :سعر الصرف الرسمي.  
  

 التعبیــر ویــتم )RGDP( النمــو االقتصــادىنمــوذج قیــاس العالقــة بـین تحدیـد  علــى هــذا تــمَّ  وبنـاءً 
كمتغیر تابع، وبین المتغیـرات المسـتقلة المتمثلـة  الثابتة باألسعار المحلي الناتج إجمالي خالل من عنها

ســـعر الصـــرف )، INFR(معـــدل التضـــخم ، و )UNER(ومعـــدل البطالـــة ، )CRPT( الفســـادفـــي: مؤشـــر 
  :ویأخذ النموذج الشكل التالي )،EXTR( الرسمي

     

  
RGDP = f (CRPT, UNER, INFR, EXTR) 
RGDP t = bo+ b1 CRPT t + b2 UNER t + b3 INFR t + b4 EXTR t + μ  

  

  وذلك الختبار صحة الفروض التالیة:
 : Ho    أنجوالفي  النمو االقتصادىعلى  الفسادؤثر یال .       

H1: أنجوالفي  النمو االقتصادىعلى  الفسادؤثر ی .       
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  الثالثالمطلب 
  أنجوال في االقتصادى النمو على الفساد أثر قیاس نموذجنتائج 

  

  فیما یلي: أنجوال في االقتصادى النمو على الفساد أثر قیاس نتائج نموذجتتمثل 
  

RGDP = ٠٫٦٧٢ – ١١٩٫٢ CRPT –٢٫٩١ UNER –  ٠٫٠١٨ INFR + ٠٫١٤٨ EXTR 
S.E = (١٧٫٧٦٩) (٠٫٦٦٠) )٠٫٢٥٦(  )٠٫٠٣٥(  )٠٫١٢٤(  
T- Statistic = (٦٫٧٠٨) (–١٫٠١٩) (–١١٫٣٧٠) (–٠٫٥١٣) (١٫١٩٨) 
R = ٠٫٩٨٤   R2= ٠٫٩٦٩   Adjusted R2 = ٠٫٩٥٩ 
P-value = )٠٫٠٠٠ (    

Model Summary

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .984a .969 .959 5.0030 

a. Predictors: (Constant), EXTR, CRPT, UNER, INFR 
 

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10125.302 4 2531.326 101.130 .000b 

Residual 325.394 13 25.030   
Total 10450.696 17    

a. Dependent Variable: RGDP 

b. Predictors: (Constant), EXTR, CRPT, UNER, INFR 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 119.190 17.769  6.708 .000 

CRPT -.672- .660 -.057- -1.019- .327 

UNER -2.910- .256 -.837- -11.370- .000 

INFR -.018- .035 -.058- -.513- .616 

EXTR .148 .124 .156 1.198 .252 

a. Dependent Variable: RGDP 
  

معنویــة النمــوذج الــذي یفســر العالقــة بــین إجمــالي النــاتج المحلــي  لــىإوتشــیر نتــائج االنحــدار 
ممـا یعنـي  ٠,٠٥هـي أقـل مـن و p-value=0.000 نالحـظ أن  باألسـعار الثابتـة وبـین بقیـة المتغیـرات حیـث
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% ٧١,٧% یمكننا أن نثـق بمعنویـة النمـوذج، كمـا یالحـظ أن النمـوذج یفسـر حـوالي ٩٥أننا بدرجة ثقة 
  ث في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي. من التغیرات التي تحد

  

إجمـــالي النـــاتج المحلـــي فســـر العالقـــة بـــین معنویـــة النمـــوذج الـــذي یُ  تشـــیر نتـــائج االنحـــدار إلـــى
ومعـدل ، )CRPT( الفسـادوبـین المتغیـرات المسـتقلة المتمثلـة فـي: مؤشـر  ،تابع كمتغیر باألسعار الثابتة

عنــد مســتوى معنویــة  )EXTR( الصــرف الرســمي ســعر)، INFR(معــدل التضــخم ، و )UNER(البطالــة 
ممــا ُیعنــي أننــا بدرجــة ثقــة  ٠,٠٥) وهــي أقــل مــن ٠,٠٠٠تســاوى (  P-value، حیــث أن قیمــة الـــ٠,٠٥
% یمكننا أن نثق بمعنویة النموذج، وهـذا یجعلنـا نـرفض الفـرض العـدمي ونقبـل الفـرض البـدیل بأنـه ٩٥

  .بأنجوال النمو االقتصادى للفساد على  كبیریوجد تأثیر 
  

النمـو االقتصـادى والـذي % من التغیرات التي قد تحـدث فـي ٩٥,٩كما أن النموذج یفسر نحو 
ـــ حیــث أن ،إجمــالي النــاتج المحلــي باألســعار الثابتــةتــم التعبیــر عنــه ب تســاوى Adjusted R2 قیمــة ال

)٠,٩٥٩.(  
  

إجمــالي النــاتج (والتــي یعبــر عنهــا مؤشــر النمــو االقتصــادى ویالحــظ وجــود عالقــة عكســیة بــین 
الفسـاد كلمـا  زاد كلمـا أنـه )، أيمؤشـر الفسـاد(والتـي یعبـر عنهـا  الفسـاد) وبـین المحلي باألسـعار الثابتـة

إجمـــالي النـــاتج بدرجـــة واحـــدة كلمـــا قـــل  الفســـاد، حیـــث أنـــه كلمـــا زاد مؤشـــر انخفـــض النمـــو االقتصـــادى
  درجة. ٠٫٧بحوالي  المحلي باألسعار الثابتة

  

  التي تم التوصل إلیها كما یلي: تلخیص أهم النتائجیمكن  البحثهذا وفي ختام 
  

تتعـــدد أســـباب الفســـاد فـــي أنجـــوال، فقـــد یرجـــع الفســـاد إلـــى عـــدم اســـتقرار الظـــروف .١
ثــروات الــبالد ومعانــاة بــاقي الشــعب،  القیادیــة السیاســیة بهــا، أو اســتغالل المســتویات

 أو إلـــى المـــواردالمجتمـــع  مســتویات جمیـــع علـــى الفســاد وانتشـــار الحكـــم، أو ضــعف
 مــن العظمــى الغالبیـة األمــن، أو معانــاة وانعـدام الصــراع تــأجیج ودورهــا فـي الطبیعیـة
 الفقر. من السكان

 

اد مـــن حیـــث حجـــم المتحصـــالت فـــي جریمـــة الفســـتختلـــف أنـــواع الفســـاد فـــي أنجـــوال .٢
 إلـــى الفســـاد الصـــغیرفـــي أنجـــوال ینقســـم الفســـاد والدرجـــة الوظیفیـــة لمـــن یقـــوم بـــه، و 

 والفساد الكبیر، ویوجد كذلك الفساد السیاسي وفساد المحسوبیة.
وهـي  ٢٠٠٠تعد أنجوال من الدول التي تعـاني مـن فسـاد كبیـر، حیـث أنهـا منـذ عـام .٣

نقـاط  ١٠تقع في المنطقة األكثر فساًدا في مؤشر مدركات الفساد والتـي تتـراوح مـن 
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نقطــة،  ٢٩إلــى  ٢٠مــن  نقطــة، وتتحــرك أنجــوال منهــا للمنطقــة التــي تلیهــا ١٩الــى 
ولكنهـــا ســـرعان مـــا تتراجـــع إلـــي نفـــس المنطقـــة، وتراجعـــت قیمـــة المؤشـــر بهـــا خـــالل 

 ٢٠١٥لتصــل إلــى أدنــي درجــة لهــا خــالل عــام  ٢٠١٧وحتــى عــام  ٢٠١٤األعــوام 
 نقطة. ١٥حیث وصلت درجة المؤشر إلى حوالى 

 

وذلـك  ٢٠١٥أنجوال في المنطقة األخیرة في مؤشـر ضـبط الفسـاد خـالل عـام  وقعت .٤
بالمقارنة مع بعض دول أفریقیا جنوب الصحراء، حیـث جـاءت السـنغال فـي المكانـة 

نقطـــة فـــي المؤشـــر  ٠,٠٣األولـــى بـــین بعـــض دول أفریقیـــا جنـــوب الصـــحراء ُمحققـــة 
 .٢٠١٧خالل عام  ٥٩,١٣برتبة 

  

إجمـالي النـاتج فسـر العالقـة بـین معنویـة النمـوذج الـذي یُ  نتائج االنحدار إلـى أشارت.٥
وبین المتغیرات المستقلة المتمثلة في: مؤشـر  ،تابع كمتغیر باألسعار الثابتة المحلي
ســـــعر )، INFR(معـــــدل التضـــــخم ، و )UNER(ومعـــــدل البطالـــــة ، )CRPT( الفســـــاد

 value -P، حیـث أن قیمـة الــ٠,٠٥عنـد مسـتوى معنویـة  )EXTR( الصرف الرسمي
% یمكننــا أن ٩٥ممــا ُیعنــي أننــا بدرجــة ثقــة  ٠,٠٥مــن  ) وهــي أقــل٠,٠٠٠تســاوى (

نثق بمعنویة النموذج، وهذا یجعلنا نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البدیل بأنه 
  .النمو االقتصادى بأنجوال للفساد على  كبیریوجد تأثیر 

  

النمــــو % مــــن التغیــــرات التــــي قــــد تحــــدث فــــي ٩٥,٩نحــــو اإلنحــــدار  نمــــوذجفســــر .٦
حیــث  ،إجمــالي النــاتج المحلــي باألســعار الثابتــةتــم التعبیــر عنــه باالقتصــادى والــذي 

  ).٠,٩٥٩(بلغت  Adjusted R2 قیمة الـ أن
  

إجمالي النـاتج (والتي یعبر عنها مؤشر النمو االقتصادى عالقة عكسیة بین  وجدت.٧
 أنــه )، أيمؤشــر الفســاد(والتــي یعبــر عنهــا  الفســاد) وبــین المحلــي باألســعار الثابتــة

 الفســاد، حیــث أنــه كلمــا زاد مؤشــر الفســاد كلمــا انخفــض النمــو االقتصــادى زاد كلمــا
  درجة. ٠٫٧بحوالي  إجمالي الناتج المحلي باألسعار الثابتةبدرجة واحدة كلما قل 
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  .الثاني الجزء
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 ).٢٠٠٨ي للتخطیط، فبرایر العرب
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مجلة ، سبل تعزیز المساءلة والشفافیة لمكافحة الفساد وتمكین الحكم الراشد في الدول العربیة، بوزیدسایح .١١
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  مقدمة 
 

 المتقدمة المجتمعات كل في موجودة خطیرة مرضیة ظاهرة االقتصادي الفساد ظاهرة ُتعد
 لهذه واالجتماعیة والسیاسیة االقتصادیة یةالخصوص بحسب متفاوتة، بدرجات ولكن منها والنامیة

 في والمشاریع التجارب معظم فشل سبب التنمیة لشؤون والمتتبعون الخبراء أرجع حیث ؛المجتمعات
 إلى واالقتصادیة المالیة األزمات وتفاقم وانتشار الخصوص، وجه على النامیة البلدان وفى العالم
 سوء الى أدى والذي الرشید الحكم غیاب اوجه من وجه كأهم اشكاله بمختلف الفساد وتفشي انتشار
 على العدالة سلًبا التأثیر الى باإلضافة استخدامها، وفعالیة كفاءة وتخفیض المتاحة الموارد استخدام
 بشكل المستدامة التنمیة ُیهدد ما وهذا والسیاسیة؛ واالجتماعیة االقتصادیة األوضاع وتردي التوزیعیة،
  .ملموس

  

 ان بل ،القارات من غیرها عن دولها في "Corruption" الفساد انتشار ال یقل قیاأفری وفى
 االنجاز على مدمرة اثاراً  یترك انه كما متكررًا، حیاتیاً  واقعاً  أصبح االفریقیة الدول في الفساد

 ةالحكومی االلیات ان خطورة االمر یزید ومما ،الحاكمة السلطة وطبیعة الحكومي واالداء االقتصادي
 دراسة فان وعلیهر، تذك فعالیة أي لها ولیس مؤثرة غیر الدول هذه في الفساد على للقضاء المستخدمة

 بالدول مقارنة انتشارا اكثر فقط ألنه لیس والدراسة البحث من للمزید یحتاج افریقیا في الفساد
 تشهدها التي لمستدامةا التنمیة عملیات على خطورته بمدى متزایداً  ادراكاً  هناك الن ولكن المتقدمة،

  . االفریقیة القارة دول
  

  أوًال: أهمیة الدراسة: 
 لآلثار نتیجة الماضي، القرن ثمانینیات من الثاني النصف منذ الفساد بقضیة االهتمام تزاید

 التعریفات أكثر وفق والفساد واالجتماعیة، واالقتصادیة السیاسیة التنمیة على تخلفها التي السلبیة
 هي الفساد ظاهرة أن ورغم شخصیة، مكاسب لتحقیق العامة الوظیفة استغالل هو عا،وشیو  بساطة
 أو االقتصادي تقدمها درجة عن النظر بغض اإلنسانیة المجتمعات بمعظم ترتبط عامة ظاهرة

 األفریقیة القارة مشكالت بین من جوهرًیا مكاًنا تحتل الفساد مشكلة أن إال التنمیة، سلم تصنیفاتها على
 فضعف نفسه، الدولة كیان في هیكلیة سمة الفساد مشكلة تعتبر األفریقي، السیاق ففي.  خاص هبوج

 باإلدارة الصلة لصیقة وتجعلها الفساد شبكة إنتاج تعید للدولة الریعیة والطبیعة البیروقراطیة القدرات
 الكبیر لفسادا ظواهر تشیع ثم ومن واالجتماعي، االقتصادي والتطور النمو تعیق والتي والحكم،

  .القارة دول من العدید في الدولة واختطاف
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 على القارة دول في التنمیة آفاق على السلبیة وانعكاساتها الفساد بقضیة االهتمام تصاعد وقد
 في عوائده توزیع سوء أو النمو تأخیر في وتكلفته الفساد وطأة تنامى مع الماضیین العقدین مدى

 االهتمام وكان بالتنمیة وعالقتها الرشید الحكم بقضایا االهتمام زایدت مع وكذلك القارة، دول مختلف
 أن قبل الفساد ومنع لمكافحة بروتوكوال األفریقي االتحاد تبنى حین واضًحا اإلقلیمي المستوى على
 على للتوقیع الباب األفریقي االتحاد فتح فقد. أشهر بعدة المناظر البروتوكول المتحدة األمم تعلن

 األمم بروتوكول قبل أي ،٢٠٠٣ عام یولیو شهر من التاسع في الفساد ومكافحة منع لبروتوكو 
  .أشهر خمسة بحوالي المتحدة

 أشارت والتي الدولیة الشفافیة منظمة لتقاریر وفقاً  االفریقیة القارة في الفساد وتیرة تصاعد ومع
 تلك لتتناول الدراسة هذه أتىت الفساد، مؤشر حیث من االولى المراتب افریقیة دول عشرة تصدر الى

 األنجولیة الحالة اختیار تم االقتصادي، وقد النمو على انعكاساتها موضحة والتحلیل بالبحث الظاهرة
   الدولة. مؤسسات في المتغلغل الفساد نماذج أبرز من باعتبارها

  
  

  

268



اأهم مالمح الف�شاد وم�ؤ�شراته فى القارة الأفريقية

3

 

٣ 
 

  األفریقیة القارة في ومؤشراته مالمح الفساد أهم
  

 منهــا، وبخاصــة النامیــة الــدول، معظــم فــي تنتشــر التــي األبعــاد متعــددة القضــایا مــن الفســاد یعــد
 كافــة جوانــب علــي ســلبیة بصــورة أثــاره وتــنعكس وسیاســیة، واجتماعیــة اقتصــادیة قضــیة یمثــل أنــه كمــا

 كافـة الـدول التـي فـي الفسـاد حجـم تحدیـد فـي علیها یعول بیانات توجد ال أنه ورغم. جتمعالم في الحیاة
التــي  المؤشــرات الدولیــة بعــض اســتخدام خــالل مــن إنــه إال آثــاره، قیــاس مــن یصــعب ممــا فیهــا، یتغلغــل
  .األفریقیة القارة الفساد مستوى علي التعرف خاللها من یمكن األخیرة السنوات في تتوفر بدأت

  

ــو  ویعیــق التنمیــة اإلداریــة  السیاســیة واالقتصــادیة واالجتماعیــة ا أمــام التنمیــةیشــكل الفســاد عائًق
ویسـاهم فـى عـدم تشـجیع االسـتثمارات األجنبیــة  ویـؤدي إلـى هجـرة العقــول ویضـعف الكفـاءة االقتصـادیة

 الـــدوللـــى ع انـــه یقـــوض االســـتخدام الفعـــال للمـــوارد الطبیعیـــة ممـــا یلقـــى بظاللـــه ســـلبً أكمـــا ، المباشـــرة
 المتضررة ویزید من درجة تبعیتها للخارج. 

  

 وتأثیراتـه الفسـاد من مبحثین رئیسیین، حیـث یعـرض المبحـث األول مالمـح البحثویتكون هذا 
  الفساد. مدركات مؤشر في األفریقیة القارة وضع األفریقیة، ویتناول المبحث الثاني تحلیل القارة في
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 المبحث األول
األفریقیة القارة یراته فيوتأث مالمح الفساد  

  

تختلف مالمح الفساد من منطقة ألخـرى بحسـب الظـروف االقتصـادیة واالجتماعیـة والسیاسـیة 
التـــي تمـــر بهـــا كـــل منطقـــة، ففـــي إفریقیـــا هنـــاك العدیـــد مـــن مالمـــح الفســـاد المرتبطـــة بطبیعـــة المنطقـــة 

وضــعف القیــادة، وجشــع  والظــروف التــي مــرت بهــا وهــي: االرث االســتعماري الــذي مــرت بــه المنطقــة،
الساســــة، وانتشــــار الوســــاطة والمحســــوبیة والحــــروب األهلیــــة، وضــــعف مؤسســــات الحوكمــــة، وضــــعف 
الشــــفافیة والنزاهــــة، وضــــعف اإلرادة السیاســــیة، وانهیــــار منظومــــة القــــیم، والمركزیــــة، وضــــعف النظــــام 

العـالم فسـاًدا بحسـب مـا  القضائي، وانعدام األمن، مما جعل قـارة إفریقیـا مـن أكثـر األقـالیم علـى مسـتوى
  لمنظمة الشفافیة العالمیة. یؤكده مؤشر مدركات الفساد

  

ویتناول هذا المبحث مطلبین رئیسیین، حیث یتناول المطلب األول مالمح الفساد في القارة 
 الكبیر األفریقیة، وأمثلة للفساد بالقارة عنها اإلبالغ تم التي الفساد األفریقیة من خالل عرض حاالت

أفریقیا، ویعرض المطلب الثاني تأثیر الفساد بالقارة األفریقیة من خالل تحلیل أثر الفساد على  في
الفقر، وأثره على االستثمار، وأثره على اإلنفاق الحكومي، وأثره على المساعدات الخارجیة، وأثره على 

  التضخم.
  

األولالمطلب   
األفریقیة القارة في مالمح الفساد  

  

ســـباب المتعـــددة للفســـاد إال أنـــه یظـــل األبـــرز مـــن بینهـــا هـــو ســـلوك القـــادة علـــى الـــرغم مـــن األ
السیاسیین وبقائهم في السلطة لمدد طویلة مهددین شـعوبهم بفكـرة االنقالبـات العسـكریة وسیاسـة الحـزب 

  ١الواحد وسیاسة القمع واالستفادة بمقدرات البالد لرجال الدولة والموالین لها دون بقیة الشعب.
  

ــا بســبب طبیعــة اإلنســان فــي الطمــع، واختصــار الخطــوات فــي إطــار غیــر  ســادالف وینشــأ جزئًی
قانوني، مما ُیصعب العدالة في التوزیع، وتتعدد أسـباب الفسـاد وتختلـف مـن دولـة إلـى أخـرى، ویقسـمها 
الـــــبعض إلـــــى أســـــباب مباشـــــرة وأخـــــرى غیـــــر مباشـــــرة، حیـــــث تشـــــمل األولـــــى: ســـــیادة بعـــــض القـــــوانین 

ح النظـام الضـریبي، وعـدم شـفافیة القـوانین واإلجـراءات الضـریبیة، أمـا الثانیـة والصالحیات، وعـدم وضـو 
فتشـــمل: انخفـــاض دخـــل المـــوظفین، وعـــدم اســـتقرار البیئـــة القانونیـــة والتشـــریعیة، وعـــدم شـــفافیة القـــوانین 

                                               
1 Elizabeth Nduku & John Tenamwenye, "Corruption in Africa, A Threat to Justice and Sustainable 

Peace", (Geneva: University of Basel, 2014), p 27. 
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والتشــریعات المرتبطــة بالفســاد، ونظــًرا ألن الفســاد ظــاهرة متشــابكة وذات أصــول محلیــة ودولیــة، فــیمكن 
  ١سیم أسباب الفساد وفق منظورین هما: األهداف والمحددات.تق

  

أ. أسباب الفساد المرتبطة باألهداف: ُیعتبر الفساد من الجرائم االقتصادیة، وسببه تحقیق 
  منفعة و/ أو تجنب نفقة.

ب. أسباب الفساد المرتبطة بالمحددات: هناك عوامل ممكن أن تؤثر في عائد الفساد، وتزید 
  ٢و تقلل منها وهي:من الظاهرة أ

  

القیود الحكومیة على النشاط االقتصادي، وَتمّتع أفرد السلطة السیاسیة بحریة منحهم قوة احتكاریة .١
 في منح الرخص والتصاریح المختلفة، دون التشدید في تطبیق الثواب والعقاب تجاههم.

 . االقتصادي المجال في المطبقة السیاسات تشوه.٢
ع العام مقارنًة بأجور القطاع الخاص، ورفع األجور وحده ال یكفي معدالت أجور القطا انخفاض.٣

 للقضاء على الفساد وٕانما ینبغي أن یقترن بالرقابة الفّعالة وتنفیذ القانون.
 الدخول. فجوة وظهور التنمیة معدالت ضعف.٤
 غیاب رؤیة متكاملة لخطة إحالل المنتجات المحلیة محل الواردات..٥
 المجال االقتصادي.التدخل الكبیر للدولة في .٦
 سریة بعض الصفقات الكبرى..٧
ضعف جهود مكافحة الفساد في اإلمساك بالمخالف ومعاقبته، وارتفاع المنافع المحققة من الفساد .٨

 عن التكالیف المدفوعة في العقوبات مما ُیشجع الفساد وینمیه.
 في األجنبي.غیاب الوعي األخالقي والدیني، مع ضعف دور المجتمع المدني، والغزو الثقا.٩
  

  األفریقیة القارة في أوًال: مالمح الفساد
ــا إعطائــه الصــعب مــن تجعــل للفســاد الدینامیكیــة الطبیعــة إن ــا، تعریًف  الصــعوبة هــذه ولكــن دقیًق

 تســببه الــذي واالقتصــادي االجتمــاعي الــدمار وحجــم عمــق مــن األشــكال مــن شــكل بــأي تقلــل أال یجــب
 فـي بمـا األفریقیـة، الـدول علـى كبیـرة اقتصـادیة تكـالیف تفرض الفاسدة، حیث أنها والممارسات األعمال

  .التنمیة وبرامج خطط تخریب ذلك
  

                                               
  .٢٧)، ص ٢٠٠٥(القاهرة: جامعة حلوان، دار النهضة العربیة، ، "التحلیل االقتصادي للفساد"عبد السالم السالوس،  طارق محمود ١
ــة فــي المجــال االقتصــادي فــي ظــل اقتصــاد الســوق"، عبــد الســتار عبــد الحمیــد ســامي،  ٢ ــدخل الدول (القــاهرة: دار النهضــة العربیــة، "حــدود ت

  .٧٠: ٦٩)، ص ٢٠٠٣
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 أولویـات إهمـال یـتم ما االستثمار، كما أن كثیًرا على یشجع ال ألنه السوق یشوه الفساد أن كما
  .ارالقر  لصنَّاع شخصیة مكاسب أكبر تحقق التي األولویات لصالح ما لدولة الحقیقیة التنمیة

  

 ذات الــدول عــادة االقتصــادي، حیــث تعــاني لــألداء عائقــاً  یشــكل الفســاد أن علــى إجمــاع وهنــاك
 إلـــى والوصـــول الســـریع النمـــو یعیـــق بـــدوره وهـــذا الفســـاد، مـــن عالیـــة مســـتویات مـــن المـــنخفض الـــدخل

  .المعیشة مستویات من أعلى مستویات
  

 %٥٠ نحـو األفریقیة، حیـث قُـدِّر الدول من العدید في خطیرة أبعاد إلى الفساد مشكلة ووصلت
بسـبب الفسـاد خـالل  تآكلـت قـد المعونـة مـن دوالر ملیـار ٣٠ وحوالي أفریقیا في الضریبیة اإلیرادات من

  ٢٠٠٤.١عام 
  

وال شــك أن الفســاد یــؤثر ســلًبا علــى القطاعـــات االقتصــادیة الرئیســیة فــي أفریقیــا، فعلــى ســـبیل 
عملیـات قطـع األشـجار والتعـدین غیـر القانونیـة، وتحویـل بـرزت حیـث المثال فـي القطـاع االسـتخراجي؛ 

عائــدات الــنفط واالســتیالء غیــر المشــروع علــى األصــول العامــة باعتبارهــا تحــدیات هائلــة للفســاد، وعــدم 
الصــلة، كمــا  ذات الرقابــة مؤسســات إلــى االفتقــار جانــب إلــى القانونیــة، كفایــة أو غیــاب التنظــیم واألطــر

والسیاســي فــي كــل مــن غینیــا  االقتصــادي المســار انحــراف إلــى أدى الــذي بــراألك العامــل هــو أن الفســاد
 واإلســـاءة السیاســـیة والفوضـــى االقتصـــادي لتـــدهورا فـــي وســـیرالیون؛ حیـــث بلـــغ الفســـاد ذروتـــه ولیبیریـــا
  ٢.والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة للحقوق الجسیمة

  

 تركیـز تحویـل علـى تسـاعد أنهـا حیـث الهیكلـي التحـول فـي أساسـي عنصـر هـي التحتیـة والبنیة
 الخـاص، القطـاع فـي الفاعلة الجهات الصناعیة، وتتطلب القطاعات إلى الزراعي القطاع من االقتصاد
 تقـــدیم فـــي واســـع نطـــاق علـــى الجـــودة، ولكـــن ینتشـــر الفســـاد تحســـین ســـواء حـــد علـــى واألجنبـــي المحلـــي
 فـي الهائـل للتشـوه عرضـة الصـحي فوالصـر  المیـاه قطـاع أن إلى الدالئل تشیر العامة؛ حیث الخدمات
 المالیـــة واإلدارة الموازنـــة إدارة ممارســـات وٕالـــى الكبیــرة، بالمشـــتریات المـــرتبط والفســـاد المـــوارد تخصــیص

 والصـحة التعلیم قطاعات في مماثلة استنتاجات الضعیفة، كما تم التوصل إلى للمؤسسات الشفافة غیر
  ٣.والكهرباء
  

                                               
1 United Nations, Economic Commission for Africa, "Measuring corruption in Africa: The international 

dimension matters - African Governance Report IV", (Addis Ababa: Economic Commission for 
Africa, 2016), p 23. 

2 Ibid, p 24. 
3 Plummer, Janelle, and Piers Cross, "Tackling Corruption in the Water and Sanitation Sector in 

Africa", (Washington, D.C.: The World Bank, 2007).  pp. 222–223.  
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 للفسـاد المباشـرة التكلفـة أن من الرغم ، وعلىرة وتكلفة غیر مباشرةفي أفریقیا تكلفة مباش للفساد
 التشـوهات حیـث من المباشرة غیر التكلفة األموال، إالَّ أن أو اإلیرادات خسارة حیث من عالیة تكون قد

 الطویــل المــدى علــى إشــكالیة أكثــر هــي الفاســدة، الممارســات عــن الناتجــة الكفــاءة وعــدم االقتصــادیة،
 یـؤدي ممـا األعمـال، ممارسـة تكلفـة مـن الفسـاد ویزیـد. معهـا التعامـل فـي صـعوبة أكثر جعلهات وبالتالي
 الخــدمات، تقــدیم ســوء إلــى یــؤدي أنــه كمــا. جــذري بشــكل للدولــة المتراكمــة اإلیــرادات خفــض إلــى بــدوره

 الفقـــر ُیعمـــق فـــإن الفســـاد ذلـــك، علـــى عـــالوة. إضـــافیة مبـــالغ دفـــع دون العادیـــة الوظـــائف أداء ورفـــض
 االجتماعیـة التكلفة أن على متزایدة أدلة وهناكقدًما،  المضي العادیین الناس على الصعب من یجعلو 

 الخـدمات، نقـص مـن فقـط یعـانون ال الـذین الفقـراء، علـى متناسـب غیـر بشكل تؤثر للفساد واالقتصادیة
  ١.الفاسدین المسؤولین مطالب مقاومة عن أیًضا عاجزون ولكنهم

  

األفریقــي الخســائر التــي تتكبــدها القــارة األفریقیــة ســنوًیا نتیجــة لتفشــى ظــاهرة بنــك التنمیــة  وقــدر
% مــن النــاتج المحلــى اإلجمــالي للقــارة، كمــا أشــار إلــى ٢٥بلیــون دوالر، أي حــوالى  ٣٠٠الفســاد بنحــو 

أن تلك الخسـائر تتخطـى قیمـة إجمـالي تـدفقات المسـاعدات والمـنح التـي تـأتى إلـى القـارة. وهـذا مـا أدى 
اعتبار البعض أن تزاید الفسـاد وارتفـاع نسـب االصـابة بفیـروس نقـص المناعـة (االیـدز) یعـدان مـن الى 

أكثــر العوامــل التــي تضــعف مــن فــرص التنمیــة المســتدامة بالقــارة األفریقیــة، كمــا أشــار االتحــاد األفریقــي 
خــالل اتبــاع وذلــك مــن  -% مــن االمــوال التــي یســاهم الفســاد فــي فقــدانها ١٠الــى انــه اذا تــم اســترجاع 

بلیــون دوالر یمكــن توجهیهــا الــى  ١٤,٨فــان ذلــك ســیتیح حــوالى  -سیاســات تتصــدى لتلــك الممارســات 
  ٢مبادرات الحد من الفقر وتحقیق التنمیة المستدامة بالقارة األفریقیة.

  

بالـــذكر أن  الفســـاد السیاســـي كانـــت لـــه عواقـــب وخیمـــة علـــى النمـــو والتنمیـــة والبـــد مـــن  وجـــدیر
دوار للحــد مــن الفســاد بالقــارة وتحســن مؤشــراتها التنمویــة فالبــد مــن تكامــل المنظمــات تكامــل جمیــع األ
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1 Gbenga Lawal, "Corruption and Development in Africa: Challenges for Political and Economic Change", 

Humanity and Social Sciences Journal, (Nigeria: Department of Political Science, Olabisi Onabanjo 
University, vol. 2, No. 1, 2007), pp. 1:7,  

   Available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.631.5272&rep=rep1&type=pdf. 
القـاهرة: (، مجلة مصـر المعاصـرةفریقیا: نیجیریا نموذجـًا"، أ، ""تداعیات ظاهرة الفساد وأثرها على النمو االقتصادي في العز بوأحمد أنهلة د. ٢ 

  .١٢، ص)٢٠١٥الجمعیة المصریة لإلحصاء واالقتصاد السیاسي والتشریع، 
3 Elizabeth Nduku & John Tenamwenye, "Corruption in Africa, A Threat to Justice and Sustainable 

Peace", (Geneva: University of Basel, 2014), p 73:74. 
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  )١جدول رقم (
  بعض حاالت الفساد التي تم اإلبالغ عنها بالقارة األفریقیة

  االدعاءات الدولة  حاالت الفساد
  ملیون دوالر ١١اختالس   ماالوي الدكتور باكیلي مولوزي

  دوالر ألف ٥٠٠سرقة   زامبیا  فریدریك تشیلوبا
  ملیون راند ٤غسیل أموال بقیمة  جنوب افریقیا  جاكوب زوما
  اختالس ملیون دوالر  لیبیریا  تشارلز تایلور

  ملیار دوالر ١٢اختالس  جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة  موبوتو سیسي سیكو
  دوالر ملیارات ٤اختالس   نیجیریا  الجنرال ساني أباتشا
 اختالس ملیون دوالر، وانتهاك حقوق االنسان  ریاوالیة بایلسا في نیجی  دیبري أالمییزیغا

Source: Elizabeth Nduku & John Tenamwenye, "Corruption in Africa, A Threat to Justice and 
Sustainable Peace", (Geneva: University of Basel, 2014), p 73:74. 

  

  ثانًیا: أمثلة على الفساد الكبیر في أفریقیا
  ١ثلة الخاصة بالفساد الكبیر في أفریقیا ومن أهمها ما یلي:األم تتعدد

یعـــد مشـــروع تعـــدین خـــام الحدیـــد "ســـیماندو" هـــو األكبـــر مـــن نوعـــه فـــي أفریقیـــا.  ):١٩٩٠غینیـــا (.١
ویشــمل بنــاء الســكك الحدیدیــة واستكشــاف أربــع كتــل تعــدین فــي منطقــة ســیماندو، وقــد تــم مــنح 

، وبعـد ذلـك تـم سـحب اثنـین مـن الكتـل "Rio Tinto"عقـد الكتـل األربـع فـي البدایـة إلـى شـركة 
بعیـــًدا عـــن الشـــركة، وقـــد تـــم هـــذا الســـحب بـــدون أي عملیـــة مناقصـــة وٕانمـــا عقـــد مزعـــوم شـــفهي 

. وتســـتمر االدعـــاءات بـــأن رشـــاوى كبیـــرة قـــد أُعطیـــت "BSG Resources"لشــركة أخـــرى هـــى 
ق مــن قبــل مكتــب لضــمان تقســیم الكتــل بــین الشــركتین، وهــذه الفضــیحة ال تــزال موضــوع تحقیــ

  التحقیقات الفیدرالي.
التـــأجیر األنجلـــو علـــى ســـوء اســـتخدام تمویـــل اإلیجـــار لتمویـــل  شـــكلةمتركـــزت  ):٢٠٠٥كینیـــا (.٢

عـن مـنح العقـود الفاسـدة لنظـام  لمشـكلةاالمشاریع المرتبطة باألمن على وجه التحدید، وكشـفت 
ملیــــون دوالر  ١٠٠ت جدیــــد لطباعــــة جــــوازات الســــفر. وقــــد ُمنحــــت هــــذه العقــــود والتــــي تجــــاوز 

 .لمشكلةالشركات غیر موجودة. وُزعم أن عدد كبیر من أعضاء الحكومة متورطون في هذه 

                                               
1 Elizabeth Nduku & John Tenamwenye, "Corruption in Africa, A Threat to Justice and Sustainable 

Peace", (Geneva: University of Basel, 2014), p 19. 
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علــى عقــد لطبــع بطاقــات   ".Muhlbauer Technology Co"حصــلت شــركة ):٢٠١٠أوغنــدا (.٣
 ١٠٠الهویة الوطنیـة ووجـدت عـدة شـكوك حـول هـذا العقـد، وُزعـم أن الشـركة ُمنحـت أكثـر مـن 

  .٢٠١٢بطاقة بحلول عام  ٥٠٠رولكنها أصدرت فقط أقل من ملیون دوال
تم تصمیم نظام معلومات اإلدارة المالیة المتكامل لتمكین الحكومات من مراقبة  ):٢٠١٢مالوي (.٤

میزانیتها ووضعها النقدي، إالَّ أنه عند مراجعة هذا النظام تـمَّ اكتشـاف نقـاط ضـعف كبیـرة فیـه، 
مــن الجنــاة یســتغلون نقــاط الضــعف هــذه، ممــا یــؤدي إلــى  وتشــك حكومــة مــالوي فــي أن عــدًدا

خسارة مالیة للخزانة. وتمكن الجناة من تحویل األموال من الحسـابات المصـرفیة الحكومیـة إلـى 
حســابات البــائعین للســلع والخــدمات التــي لــم یــتم توریــدها أبــًدا، ثــم حــذف المعــامالت مــن نظــام 

، أكـــد المكتـــب الـــوطني لمراجعـــة ٢٠١٤فبرایـــر  ٢٠معلومـــات اإلدارة المالیـــة المتكامـــل. وحتـــى 
ملیــون دوالر علــى أنهــا  ١٥,٥الحســابات فــي مــالوي أنــه یمكــن تصــنیف مــا یصــل إلــى حــوالي 

ســـــرقة ویجـــــب أن تخضـــــع لإلجـــــراءات القانونیـــــة المناســـــبة. كمـــــا یوجـــــد مـــــا یســـــمى بفضـــــیحة 
"Cashgateالحكـومیین،  " التي تتألف من عملیات نهب على نطاق واسع من جانب المسـؤولین

الذین أساءوا استخدام أنظمة الشراء في الدولة؛ حیـث وجـدت عـدة شـكوك حـول مـنح عقـود بمـا 
    ١ملیون دوالر لشركة أبولو الدولیة. ٧٥یزید عن 

                                               
1 Ibid, p 19. 
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1 Ibid, p 19. 
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الثاني المطلب  
   األفریقیة الفساد بالقارة داعیاتت

  

عاجــل،  بشــكل حلهــا یجــب والتــي االقتصــادیة، اإلدارة فــي الرئیســیة التحــدیات أحــد الفســاد یظــل
 النمـــو یـــؤخر ممـــا ، المـــوارد تخصـــیص وســـوء شـــدید هـــدر فـــي یتســـبب الفســـاد أن علـــى إجمـــاع وهنـــاك
المسـاواة،  عدم وتزاید النمو وتراجع االستثمار، فرص ضیاع خالل من واالقتصادیة االجتماعیة والتنمیة
 كفــاءة عــدم مــن دویزیــ الخــاص القطــاع تنمیــة ویقــوض الحكومیــة اإلیــرادات علــى أیًضــا الفســاد ویــؤثر
 المسـتمرة القـدرة عـدم بسـبب تتفـاقم الفسـاد المؤسسـیة، كمـا أن مشـكلة التنمیة یضعف مما العام، القطاع
  ١.أفریقي سیاق في مناسب نحو على الظاهرة قیاس على

  

 االســتثمار علــى الفســاد تــأثیرات الفســاد بعــدة عوامــل، فعلــي ســبیل المثــال یــرتبط تــأثیر تــرتبطو 
 نســـبًیا الفاســـدة الـــدول مـــن المســـتثمر؛ حیـــث أن المســـتثمرین بلـــد فـــي الفســـاد بمســـتوى المباشـــر األجنبـــي

 الفاسـدة، الـدول مـن للمسـتثمرین" نسبیة میزة" وجود النتائج هذه تتبع یتقبلون الفساد ویتعاملون معه، وقد
  ٢.الثقافیة العوامل ذلك في بما دولة، بكل خاصة أخرى كما قد یرتبط ذلك بعوامل

  

 واإلیـــرادات العامـــة، التحتیـــة والبنیـــة الخـــاص، االســـتثمار أثیر واضـــح علـــى كـــل مـــن:تـــ وللفســـاد
السیاســي، ویــتم تنــاول كــل مــنهم كمــا  االســتقرار وعــدم واإلنتاجیــة، البشــري المــال رأس وتــراكم الضــریبیة،

  ٣:یلي
  

 الخاص؛ حیـث أن الفسـاد االستثمار خفض من خالل االقتصادي سلًبا على النمو یؤثر الفساد.١
 المشـروعة غیـر المدفوعات أشكال من وغیرها والعموالت، بسبب الرشاوى، االستثمار یشجع ال

 الربحیـة، كمـا أن الفسـاد تقلیل وبالتالي المعامالت، وتزید من تكالیف الیقین عدم من التي تزید
 مؤكـدة غیـر الفسـاد مؤكـدة؛ حیـث أن ضـرائب وغیـر كبیر حد إلى وسریة ،"خاصة ضریبة" هو

تجاریـة  محكمة أي في إنفاذها یمكن ال وبالتالي قانونیة غیر الخاصة بها االتفاقیات ألن جزئًیا
  ٤.االستثمار مناخ یقوض مما

  

                                               
1 United Nations, OP.CIT, p 27. 
2 Habib, M. and L. Zurawicki, "Corruption and foreign direct investment", Journal of International 

Business Studies, (Massachusetts: University of Boston: vol. 33, No. 2 -Second quarter, 2002), pp. 291: 
295,  

Available at: http://www.rcmewhu.com/upload/file/20150528/20150528101547_5713.pdf. 
3 Ndikumana, Léonce, "Corruption and Pro-Poor Growth Outcomes: Evidence and Lessons for 

African Countries", (Massachusetts: political Economy Research Institute, 2007), p 184. 
4 Tanzi, Vito, and Hamid Davoodi, "Corruption, Public Investment and Growth", IMF Working Paper, 

No. WP/97/139, (Washington, D.C.: International Monetary Fund, 1997), P20, 
 Available at: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp97139.pdf. 
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 تنتهـــي األحیـــان، العامـــة، ففـــي كثیـــر مـــن االســـتثمارات ونوعیـــة كمیـــةكمـــا یـــؤثر الفســـاد علـــى .٢
 عمـوالت لـدتو  هذه األنشطة ألن ببساطة وذلك ،"مكان أي إلى تصل ال طرق" ببناء الحكومات

 ألن العـام االسـتثمار جـودة یضـعف الفسـاد القـرار، كمـا أن لصـناع السیاسیة المصالح تخدم أو
 المصـلحة مـن أكثـر القـرار لصـناع المتوقعـة الخاصـة بالمكاسـب مـدفوع العـام االستثمار اختیار
 ١العامة.

  

 أن إلــى جزئًیــا ذلــك ویرجــع عموًمــا، الكــافي باالهتمــام العامــة التحتیــة البنیــة صــیانة تحظــى ال.٣
 فقـًرا أقـل عامـة تحتیـة بنیـة إلـى الفسـاد یـؤدي أعلى، وبالتالي قـد عموالت تولد الجدیدة المشاریع

 .أفضل ولكنها لیست
  

 الضــریبیة القاعـدة ُیضــعف الضــریبیة، فالفسـاد اإلیـرادات خفــض طریـق عــن النمـو الفســاد یـؤخر.٤
 جــامعي ِقَبــل مــن واالخــتالس یبيالضــر  التهــرب بســبب التســرب وٕادامــة االســتثمار منــاخ بإنهــاء

 التحتیـة البنیـة تمویـل فإن الضرائب عائدات انخفاض النمو فمع یؤثر سلًبا على مما الضرائب،
 ٢مقیَّد. العامة

  

القــول بــأن  البشــري، فــیمكن المــال لــرأس الفعَّــال غیــر االســتخدام خــالل مــن النمــو الفســاد یبطــئ.٥
 المثــال، ســبیل فعلــى. االقتصــاد مــن محــدد اعقطــ فــي اإلنتاجیــة علــى كبیــر بشــكل یــؤثر الفســاد
 أشـكال من وغیرها والعموالت الرشاوى مطاردة في قیًما وقًتا المدنیون الموظفون یستخدم عندما

 یولـد الحكومیـة، كمـا أن الفسـاد اللوائح وتنفیذ الخدمات تقدیم من بدالً  المشروعة غیر المكافآت
 مـن كثیـر فـي اختالسـها أو المیزانیة تبدید یتم حیث المشروعات القومیة؛ تمویل في كفاءة عدم

 ،١٩٩٦ عـام فـي أنـه أوغنـدا فـي التعلـیم تمویـل عـن الدولي البنك تتبع دراسة األحیان، ووجدت
 ٣.المدارس إلى المركزیة الحكومة مساهمات من % فقط٣٦ وصلت

  

 خـالل مـن كالنمـو، وذلـ علـى السـلبیة وعواقبـه السیاسـي االستقرار عدم مخاطر من الفساد یزید.٦
 فــي النخبــة تــتحكم واالجتمــاعي، كمــا السیاســي االســتقرار عــدم خطــر مــن المــوارد علــى التنــازع

                                               
1 Driscol, David, "Roads to nowhere: How Corruption in Public Investment Hurts Growth", 

(Washington, D.C.: International Monetary Fund, March 1998), pp.10-11,  
Available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues12/issue12.pdf. 

2 Murphy, Kevin, Andrei Shleifer and Robert Vishny, Why is Rent-seeking so Costly to Growth? American 
Economic Review, (Cambridge: Harvard University, vol. 83, No. 2, 1993), p.409, Available at: 
https://scholar.harvard.edu/shleifer/files/rent_seeking.pdf. 

3 World Bank, "The Republic of Uganda Public Expenditure: Review report on the progress and 
challenges of budget reforms", Report No. 24882-UG, (Washington, D.C: World Bank, September 
2002). 
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 مـــع العـــام واالســـتثماري االجتمـــاعي المنـــاخ ُیعكـــر صـــفو أن داخلـــي نـــزاع ألي الســـلطة، ویمكـــن
  .االقتصادي والنمو الدولة شرعیة على سلبیة عواقب

  

حیــث أشــار أحــد التقــاریر الصــادرة عــن ى الخــارج لــإفــى هــروب رؤوس االمــوال الفســاد  یســاهمو 
تریلیــون دوالر خرجــت مــن  ١,٢٦إلــى أن هنــاك مــا یقــرب مــن  ٢٠١١منظمــة النزاهــة العالمیــة فــى عــام 

تریلیــون دوالر)،  ٢٧٦% (٢٢، ســاهمت فیهــا الــدول األفریقیــة بنحــو ٢٠٠٨الــدول النامیــة خــالل عــام 
  ١مساعدات تنمویة رسمیة.وهى قیمة أعلى بكثیر مما تلقته تلك الدول من 

       

 یـةى تشویه اإلنفاق العام على االحتیاجات األساسیة مثل التعلـیم والصـحة والبنالفساد إل ویؤدى
ى تدهور البیئة، وتآكل القیم االجتماعیة، والقضاء على المبـادرات المحلیـة والمشـاریع إلالتحتیة، ویؤدي 

وقـد كانـت  .البطالة والفقر واالثنیةو األخرى مثل الجریمة، یزید من حدة المشاكل االجتماعیة ، و مویةنالت
 أنى إلـا في أفریقیا مقارنة بباقى اقالیم العالم، األمر الذي جعل البعض یذهب آثار الفساد أكثر وضوحً 

الفســـاد ســـاهم فـــى تـــدمیر االهـــداف التنمویـــة وقـــوض فـــرص النمـــو االقتصـــادى طویـــل االجـــل وزاد مـــن 
  ٢راجع موقع القارة فى خریطة التجارة العالمیة.دى الى تأمعدالت الفقر و 

  

 العامـة، التحتیة البنیة في الجودة مستوى وٕاضعاف االستثمار كفاءةفي تدني  الفساد یؤثر كما
 تكلفتهـا، وزیـادة توجیههـا، وٕاسـاءة لالسـتثمار، المخصصـة المـوارد مـن تحـد التـي الرشـاوي بسـبب وذلك

 تـدني علـى یسـفر ممـا الغـش وانتشـار اإلنشـائیة المشـاریع اراختیـ فـي الوسـاطات تـداخل إلـى باإلضـافة
وأكـدت بعـض الدراسـات علـى أن الفسـاد یـؤثر علـى البنیـة التحتیـة ممـا یقلـل ، العامـة القاعدیـة المنشـآت

  من جودة الطرق ویزید من انقطاع الكهرباء، كما وجدت عالقة سالبة بین الفساد واإلیرادات العامة.
  

على تخصـیص النفقـات  ًا ملموسةممتد وانتشاره في القطاع الحكومي آثار على الفساد ال یترتبو 
، ممــا یــؤدي إلــى تحقیــق أدنــى نفــع ممكــن مــن هــذا اإلنفــاق ولــیس أقصــى نفــع بالــدول األفریقیــة العامــة 

ألنهـا  العامـة، هـاتخصـیص لموارد وءسـالقـارة ممكن منـه. وعلیـه یترتـب علـى شـیوع الفسـاد وانتشـاره فـي 
  .وجه اإلنفاق التي ال تحظى بأولویة اإلنفاق العام من وجهة نظر المجتمعسوف تتجه صوب أ

  

أن رجـال األعمـال هـم أكثـر  ٢٠١٥أجریت فـي عـام  أفادت دراسة لمنظمة الشفافیة الدولیةوقد 
وجـاء مسـؤولو الحكومـة والضـرائب فـي المـرتبتین الثالثـة  .ا في أفریقیا بعـد مسـؤولي الشـرطةالفئات فسادً 

                                               
1 UK Aid, The Department for International Development: Why Corruption Matters: Understanding 

Causes, Effects and How to Address Them: Evidence Paper on Corruption, (London: Department for 
International Development, Jan. 2015) p.6. 

ــوم االنســانیة، "الفســاد االقتصــادي وابعــاده وانعكاســاته علــى النمــو" د. رقیــة حســاني، ٢ ــة العل ، العــدد العشــرون، (الجزائــر، جامعــة محمــد مجل
 .٣، ص)٢٠١٠، نوفمبر خیضر بسكرة
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هـــذه شـــملت ، ولقـــد علـــى التـــوالي %٣٧و %٣٨بـــین الفئـــات األكثـــر فســـادا، بنســـب بلغـــت  والرابعـــة مـــن
ومـن  .دولة في منطقة أفریقیـا جنـوب الصـحراء ٢٨ألف شخص في  ٤٣الدراسة مقابالت مع أكثر من 

وكــان ي. ملیــون شــخص دفعــوا رشــاوى العــام الماضــ ٧٥لتقریــر أن مــا یقــدر بـــلهــذا ا بــین النتــائج المهمــة
 ا مقارنــةً ا إذ أن فــرص دفعهــم رشـاوى تصــل إلــى الضـعف تقریًبــا هــم األكثــر تضـررً شــد فقـرً األشـخاص األ
وقالـــت الدراســـة إن الكثیـــر مـــن هـــؤالء اضـــطروا لـــدفع رشـــاوى للحصـــول علـــى الخـــدمات  .بـــاألكثر ثـــراء

أن لیبیریـا هــي  مثـل التعلــیم والخـدمات الصـحیة، كمــا أشـار المسـح إلــى األساسـیة التـي یحتاجونهــا بشـدة
وكانـت الـدول . ا، إذ سـجلت أعلـى معـدالت رشـاوى مـن بـین الـدول التـي شـملها االسـتطالعكثر فسـادً األ

واحتــل القضــاء مرتبــة ســیئة فــي اســتطالع  .التــي تلیهــا فــي الترتیــب هــي الكــامیرون ونیجیریــا وســیرالیون
ب البرلمــان لنــوا% ٣٣ا مقارنــة بـــالقضــاة بــأنهم األكثــر فســادً  آراؤهــممــن المســتطلع  %٣٤الفســاد إذ رأى 

  ١ء.للمسؤولین عن مكاتب الرؤسا %٣١و
  

یلي تحلیل تأثیرات الفساد على القارة األفریقیة، من خـالل تحلیـل أثـر الفسـاد علـى الفقـر،  وفیما
وأثـــره علـــى االســـتثمار، وأثـــره علـــى اإلنفـــاق الحكـــومي، وأثـــره علـــى المســـاعدات الخارجیـــة، وأثـــره علـــى 

  التضخم:
 

 القارة األفریقیة:أوًال: الفساد والفقر في 
 غیـر أو مباشـرة بطریقـة سواء كبیر، بشكل الفقراء على یؤثر الفساد أن على واسع اتفاق یوجد

 حیـاتهم علـى یـؤثر ألنـه ،متناسـب غیـر نحـو علـى الـدول األفریقیـة فـي بـالفقراء الفسـاد ویضـر مباشـرة،
 نصـیبهم مـن حرمـانهم خـالل مـن ا،فقـرً  أكثـر جعلهـا إلـى ویمیـل المختلفـة، الطـرق مـن بالعدیـد الیومیـة
 غیـر ألنهـم األساسـیة العامـة الخدمات ومن للحیاة، المنقذة والمساعدات االقتصادیة الموارد من العادل
 بالصـحة المتعلقـة تلـك مثـل األساسـیة احتیاجـاتهم تلبیـة صـعوبة مـن ویزیـد الرشـاوى، دفـع علـى قـادرین
 والظلـم، المسـاواة عـدم ویغـذي المجتمـع، فـي ختلفـةالم عاتمو المج بین التمییز ویخلق. والتعلیم والغذاء
 وحتـى واالجتمـاعي االقتصـادي االسـتقرار تحقیـق أمـام رئیسـیة عقبـة یشـكل فهـو لـذا النمـو ویعرقـل
  .بالقارة األفریقیة السیاسي

  

األمــر تعقیــًدا بــالنظر إلــى تزایــد معــدالت الفقــر فــي الــدول األفریقیــة، حیــث ال تــزال تلــك  ویــزداد
تفعــة مقارنــة بأقــالیم العــالم النامیــة االخــرى، وال تــزال افریقیــا جنــوب الصــحراء تحتــل المركــز المعــدالت مر 

. فلقـد اشـار الـرئیس ٢٠١٤% عـام ٤٢,١األول على مستوى معدالت الفقر، فلقد بلغت تلـك المعـدالت 
ا فـي حـین السابق للجنة مكافحة الفساد في كینیا أن تكلفة الرشوة بها بلغت أكثـر مـن بلیـون دوالر سـنویً 

                                               
1 Transparency International Organization, People and Corruption: Africa Survey 2015, Global 

Corruption Barometer, (Berlin: Transparency International Organization, 2015). 
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ملیــون نســمة) یعیشــون تحــت خــط الفقــر، وكــذلك الحــال فــي  ٣٠أن مــا یقــرب مــن ثلثــي ســكانها (حــوالى 
% مـن ٨٠الكونغو الدیموقراطیة والتي تعد من اغنى دول القارة بالموارد الطبیعیة حیث تمتلك أكثر من 

% ٨٠اكثــر مــن % مــن النحــاس الــى جانــب المــاس والبتــرول، ورغــم ذلــك یعــیش ١٠معــدن الكولتــان، و
 ١ من سكانها في حالة فقر شدید نتیجة النتشار ممارسات الفساد.

  

 مسـتویات زیـادة علـى الفسـاد یـؤثر وكیـف بـالفقر، الفسـاد عالقـة )١ي رقم (التال الشكل یوضحو 
  ر.الفق

  

  )١شكل (
  عالقة الفساد بالفقر
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  )٢قم (جدول ر 
  ٢٠٠٧خالل عام  حجم ثروات بعض القادة األفارقة المهربة للخارج

  حجم الثروة بالدوالر الدولة اسم القائد االفریقي
  بلیون دوالر ٢٠  نیجیریا  الجنرال سانى اباتشا
  بلیون دوالر ٦  كوت دیفوار  الرئیس هوفویت بوانى
  بلیون دوالر ٥  نیجیریا  الجنرال ابراهیم بابانجیدا

  بلیون دوالر ٤  زائیر  یكوالرئیس موبوتو سیس
  بلیون دوالر ٢  مالى  الرئیس موسى تراورى
  ملیون دوالر ٣٠٠  كوت دیفوار  الرئیس هنرى بیدى

  ملیون دوالر ٢٠٠  الكونغو  الرئیس دینیس ساسو نجیسو
  ملیون دوالر ٨٠  الجابون  الرئیس عمر بونجو
  ملیون دوالر ٧٠  الكامیرون  الرئیس بوب بیا
  ملیون دوالر ٣٠  اثیوبیا  مالرئیس هیال مریا

  ملیون دوالر ٣  تشاد  الرئیس حسین حبرى
Source: Gbenga Lawal, "Corruption and Development in Africa: Challenges for Political and Economic 

Change", Humanity and Social Sciences Journal, (Nigeria: Department of Political Science, 
Olabisi Onabanjo University, vol. 2, No. 1, 2007), pp. 1:7. 

 

 سـرقت مـن قبـل دوالرملیـار  ٢٠٠أكثـر مـن  نأ إلـى١٩٩٩اشارت االمم المتحدة فـي عـام  وقد
دوالر ملیــار  ٣٠٠البالغــة نحــو دیــون القــارة  ا یقــرب مــن ثلثــيمــیمثــل وكــان هــذا المبلــغ  ،القــادة األفارقــة

  ١آنذاك.
  

  القارة األفریقیة: فيثمار الفساد واالستثانًیا: 
 العامـة، التحتیـة البنیـة فـي الجـودة مسـتوى وٕاضـعاف االسـتثمار كفـاءة تـدني فـي الفسـاد سـاهمی

 تكلفتهـا، وزیـادة توجیههـا، وٕاسـاءة لالسـتثمار، المخصصـة المـوارد مـن تحـد التـي الرشـاوي بسـبب وذلك
 تـدني علـى یسـفر ممـا الغـش انتشـارو  اإلنشـائیة المشـاریع اختیـار فـي الوسـاطات تـداخل إلـى باإلضـافة
  .العامة المنشآت

  

                                               
1 Geroge AYttea, Biting Their Own Tails: African Leaders and the Internalist Intricacies - of the Rape 

of a Continent. A Key note Address to SORAC, Nov. 7-9, 2002 - New Jersey,  
Available at: http://www.sorac.net/site/2002/11/sorac-2002-internalist-vs-externalist-interpretations-of-

african-history-and-culture/. 
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مــن الشــكل الســابق أن عــدم االســتقرار السیاســي جــاء علــى رأس تلــك المعوقــات بنســبة  ویتضــح
ـــاله مباشـــرة الفســـاد كأحـــد أهـــم الت٥٤,٦بلغـــت  ـــارة %، ت ـــة بالق حـــدیات التـــي تواجـــه االســـتثمارات االجنبی

  %.٢٦األفریقیة وذلك بنسبة بلغت 
  

  ثالثًا: الفساد واالنفاق الحكومي في القارة األفریقیة:
علـى تخصـیص النفقـات  ا ملموسـةعلى الفساد الممتد وانتشاره في القطـاع الحكـومي آثـارً  یترتب

ق أدنــى نفــع ممكــن مــن هــذا اإلنفــاق ولــیس أقصــى نفــع ، ممــا یــؤدي إلــى تحقیــبالــدول األفریقیــةالعامــة 
ألنهـا  العامـة، هـاتخصـیص لموارد القـارة سـوءوعلیـه یترتـب علـى شـیوع الفسـاد وانتشـاره فـي  ،ممكن منـه

وفـي  ،سوف تتجه صـوب أوجـه اإلنفـاق التـي ال تحظـى بأولویـة اإلنفـاق العـام مـن وجهـة نظـر المجتمـع
شطة والقطاعات االقتصادیة الهامة، أو یكون اإلنفاق علیها لـیس مقابل ذلك سیتم إغفال الكثیر من األن

بالدرجة الكافیة، كاإلنفـاق علـى القطـاع الزراعـي والصـناعي والتعلـیم والصـحة، أو اإلنفـاق علـى تحسـین 
الفساد فـى تشـویه عناصـر النفقـات الحكومیـة فمـن المتوقـع أن یبـدد كما یساهم  مستوى المناطق النائیة.

كومیون والسیاسیون المرتشـون مـوارد عامـة علـى البنـود التـى یسـهل الحصـول منهـا علـى المسؤولون الح
  رشاوى كبیرة مع االحتفاظ بسریتها.

       

زیمبابوي، على سبیل المثال، كشفت الشرطة الوطنیة بـأن الحكومـة قـد فقـدت مـا مجموعـه  ففي
فین العمــومیین، وأكثــر مــن بســبب الســرقة واالحتیــال مــن جانــب المــوظ ١٩٩١ملیــون دوالر فــي عــام  ٣

ملیون دوالر  ٣٠٠ نحو ما یعادل أيا من ناتجها المحلى % سنویً ٥یقل عن  ما ال زیمبابويذلك، تفقد 
  ١نتیجة لممارسات الكسب غیر المشروع.

  

 موجبـة عالقـة فهنـاك األفریقیـة، الـدول فـي ةً خاصـ العسكري اإلنفاق بمستوى الفساد یرتبط كما
 عناصـر مـن اإلنفـاق هـذا یتضـمنه لمـا راً نظـ العسـكري، اإلنفـاق مسـتوى تفـاعوار  الفسـاد مؤشـرات بـین

 فـرص مـن ذلـك یـوفره وما مصداقیتها، على لحكما التشریعیةالمجالس  أو المراقبة هیئات على یصعب
 اإلشـارة وتجـدر .األسـلحة شـراء فـي السریة ضرورة لسلطاتا ادعاء خالل من واالختالس للرشوة كبیرة
 یعمـل حیـث للدولـة، العامـة اإلیـرادات خفـض خـالل مـنضـًا أی العـام اإلنفـاق علـى یـؤثر الفسـاد أن هنـا
 فـي المسـئولین علـى والعمـوالت الرشـاوى تقـدیم بفضـل یتمكنـون الـذین الضـرائب دافعـي محابـاة علـى
 أو دفعهـا، مـن الكامـل التهـرب أو علـیهم المفروضـة الضـرائب قیمـة تخفـیض مـن الضـریبیة اإلدارة

                                               
1 Ibid, p 24. 
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مــن الشــكل الســابق أن عــدم االســتقرار السیاســي جــاء علــى رأس تلــك المعوقــات بنســبة  ویتضــح
ـــاله مباشـــرة الفســـاد كأحـــد أهـــم الت٥٤,٦بلغـــت  ـــارة %، ت ـــة بالق حـــدیات التـــي تواجـــه االســـتثمارات االجنبی

  %.٢٦األفریقیة وذلك بنسبة بلغت 
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وفـي  ،سوف تتجه صـوب أوجـه اإلنفـاق التـي ال تحظـى بأولویـة اإلنفـاق العـام مـن وجهـة نظـر المجتمـع
شطة والقطاعات االقتصادیة الهامة، أو یكون اإلنفاق علیها لـیس مقابل ذلك سیتم إغفال الكثیر من األن

بالدرجة الكافیة، كاإلنفـاق علـى القطـاع الزراعـي والصـناعي والتعلـیم والصـحة، أو اإلنفـاق علـى تحسـین 
الفساد فـى تشـویه عناصـر النفقـات الحكومیـة فمـن المتوقـع أن یبـدد كما یساهم  مستوى المناطق النائیة.

كومیون والسیاسیون المرتشـون مـوارد عامـة علـى البنـود التـى یسـهل الحصـول منهـا علـى المسؤولون الح
  رشاوى كبیرة مع االحتفاظ بسریتها.

       

زیمبابوي، على سبیل المثال، كشفت الشرطة الوطنیة بـأن الحكومـة قـد فقـدت مـا مجموعـه  ففي
فین العمــومیین، وأكثــر مــن بســبب الســرقة واالحتیــال مــن جانــب المــوظ ١٩٩١ملیــون دوالر فــي عــام  ٣

ملیون دوالر  ٣٠٠ نحو ما یعادل أيا من ناتجها المحلى % سنویً ٥یقل عن  ما ال زیمبابويذلك، تفقد 
  ١نتیجة لممارسات الكسب غیر المشروع.

  

 موجبـة عالقـة فهنـاك األفریقیـة، الـدول فـي ةً خاصـ العسكري اإلنفاق بمستوى الفساد یرتبط كما
 عناصـر مـن اإلنفـاق هـذا یتضـمنه لمـا راً نظـ العسـكري، اإلنفـاق مسـتوى تفـاعوار  الفسـاد مؤشـرات بـین

 فـرص مـن ذلـك یـوفره وما مصداقیتها، على لحكما التشریعیةالمجالس  أو المراقبة هیئات على یصعب
 اإلشـارة وتجـدر .األسـلحة شـراء فـي السریة ضرورة لسلطاتا ادعاء خالل من واالختالس للرشوة كبیرة
 یعمـل حیـث للدولـة، العامـة اإلیـرادات خفـض خـالل مـنضـًا أی العـام اإلنفـاق علـى یـؤثر الفسـاد أن هنـا
 فـي المسـئولین علـى والعمـوالت الرشـاوى تقـدیم بفضـل یتمكنـون الـذین الضـرائب دافعـي محابـاة علـى
 أو دفعهـا، مـن الكامـل التهـرب أو علـیهم المفروضـة الضـرائب قیمـة تخفـیض مـن الضـریبیة اإلدارة

                                               
1 Ibid, p 24. 
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 علـى تـؤثر بـدورها التـي اإلیـرادات تقلیـل علـى یعمـل هذا وكل حقهم، من لیست إعفاءات من االستفادة
  ١.الحكومي اإلنفاق

  

  رابًعا: الفساد والمساعدات الخارجیة بالقارة األفریقیة:
امكانیــة  مــن األثــار الســلبیة المحتملــة للفســاد والتــى تمثــل اهمیــة خاصــة بالنســبة للــدول األفریقیــة

یة المعونات والمساعدات التى تتدفق لتلك الدول، فالفساد قد یؤدى فى أغلـب االحیـان تقلیل الفساد لفعال
إلــى الفشــل فــى الحصــول علــى المــنح والقــروض الخارجیــة الالزمــة لتمویــل التنمیــة، باالضــافة إلــى عــدم 
القــدرة علــى توجیــه هــذه المــنح والمســاعدات نحــو االولویــات الوطنیــة العلیــا حیــث تــذهب نســبة كبیــرة مــن 
المــوارد المالیــة التــى تقــدم كمعونــات مــن قبــل الــدول المانحــة لحســاب ومنــافع النخبــة الحاكمــة فــى الــدول 

  األفریقیة. 
         

فقـد خسـرت نیجیریـا التـي  .سـاءة اسـتخدام المسـاعدات االجنبیـةإفریقیـا أمثلـة علـى أفـي  وتتفشى
لمناعـة المكتسـب (االیـدز) المسـبب لمـرض نقـص ا HIVلدیها ثالث أكبـر عـدد مـن المصـابین بفیـروس 

عنــدما علــق  ٢٠٠٦مــن عــام بریــل أملیــون دوالر لمكافحــة المــرض فــي  ٥٠فــي العــالم مســاعدات بقیمــة 
الخاصـــة  باألهـــدافالصـــندوق العـــالمي لمكافحـــة االیـــدز والســـل والمالریـــا منحتـــین بســـبب عـــدم الوفـــاء 

 ٣٦٧ا مســاعدات بقیمــة مؤقًتــوغنــدا علــق الصــندوق العــالمي أوفــي  .بالشــفافیة والحصــول علــى االدویــة
وفــي كینیــا تــورط فــي  .انــه اكتشــف ســوء ادارة خطیــر فــي توزیــع االمــوال قــائالً  ٢٠٠٥عــام ملیــون دوالر 

أكبر فضیحة بشأن المساعدات االجنبیة خالل السنوات االخیـرة المجلـس الـوطني للسـیطرة علـى االیـدز 
 .كومیــة لمكافحــة الفســاد لــه بالتالعــببعــد اتهــام هیئــة ح ٢٠٠٣الــذي أوقــف مــدیره عــن العمــل فــي عــام 

ودفعت هذه القضیة البنك الدولي لالعراب عن القلق مـن أن المجلـس الـوطني للسـیطرة علـى االیـدز لـم 
  ٢٠٠٤.٢ ا عن االموال التي أنفقت خالل ستة أشهر انتهت في یونیویقدم بیانً 

  

  خامًسا: الفساد والتضخم في أفریقیا:
ت التضـــخم فـــى الـــدول األفریقیـــة نتیجـــة ارتفـــاع تكـــالیف اداء الفســـاد فـــى زیـــادة معـــدال یســـاهم

االعمــــال لتعــــویض مــــا یــــدفع مــــن رشــــاوى للفاســــدین ونتیجــــة الرتفــــاع معــــدالت انفــــاقهم علــــى الســــلع 
االستهالكیة والعقارات والسلع المعمرة وغیرها، االمر الذى یؤدى الـى احـداث ضـغط كبیـر علـى میزانیـة 

دة الفقـر. كمـا یسـاهم تهریـب السـلع والخـدمات الـى دول مجـاورة فـى ذوى الدخول المحدودة ویزید من حـ
                                               

1 Transparency International Organization, Anti-corruption Conventions in Africa: What Civil Society 
Can Do to Make Them Work, (Berlin, Transparency International Organization, 2006), p.9. 

  

1 Ibrahima Kalil Keita,"The Review Of Corruption As The Decelerator Of Development In Africa; 
Cases, Consequences And Solutions", P4.  

Available At: https://www.academia.edu/745823/ The Review Of Corruption As The Decelerator Of  
Development In Africa; Cases, Consequences And Solutions. 
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ســعارها ویزیــد التضــخم. كمــا یســاهم الفســاد فــى أنــدرة تلــك الســلع فــى االســواق المحلیــة ممــا یرفــع مــن 
انخفــاض قیمــة العمــالت الوطنیــة للــدول األفریقیــة مقابــل العمــالت الدولیــة ممــا یــؤدى الــى زیــادة اســعار 

المقومة بالعمالت الوطنیة وبالتالى ارتفاع االسعار المحلیة وتزایـد معـدالت التضـخم.  الواردات األفریقیة
وباالضـــافة الـــى مـــا ســـبق یتســـبب انخفـــاض نمـــو االیـــرادات العامـــة خاصـــة الضـــریبیة والجمركیـــة نتیجـــة 
التهـــرب مـــن دفعهـــا فـــى عجـــز الموازنـــة العامـــة للدولـــة، ومـــن اجـــل تغطیـــة هـــذا العجـــز قـــد تلجـــأ الـــدول 

قیـــة الـــى التوســـع النقـــدى مـــن خـــالل زیـــادة المعـــروض النقـــدى وهـــذا یتســـبب فـــى ارتفـــاع االســـعار األفری
  ١وحدوث التضخم.

  
   

                                               
 2 Ibrahima Kalil Keita,"The Review Of Corruption As The Decelerator Of Development In Africa; 

Cases, Consequences And Solutions", P5. 
Available At: https://www.academia.edu/745823/ The Review Of Corruption As The Decelerator Of  

Development In Africa; Cases, Consequences And Solutions. 
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الثانيالمبحث   
مدركات الفسادمؤشر تحلیل وضع القارة األفریقیة في   

  

 فـي األفریقیـة القارة موقعهذا المبحث من مطلبین رئیسیین، حیث یتناول المطلب األول  یتكون
  الفساد. مدركات مؤشر في األفریقیة القارة وضع تحلیل ، ویتناول المطلب الثانيللفساد المالع خریطة

  

  المطلب األول
  للفساد العالم خریطة في األفریقیة القارة موقع

هــذا المطلــب مؤشــر مــدركات الفســاد مــن حیــث إصــداره ومعــاییر قیاســه والبیانــات التــي  یتنــاول
ه، كمــا یعــرض موقــع القــارة األفریقیــة فــي خریطــة الفســاد ووضــعها یعتمــد علیهــا وتفســیر القــیم الخاصــة بــ

  في مؤشر مدركات الفساد.
  

  أوًال: مؤشر مدركات الفساد
 الحكومـة فیـه تكون عالم: واحدة رؤیة في واحدة عالمیة حركةمنظمة الشفافیة العالمیة  تتشارك

 عـدد قـرر ،١٩٩٣ عـام فـي، و فسادال من خالیة للناس الیومیة والحیاة المدني والمجتمع األعمال وقطاع
 مـن أكثـر في اآلن تعمل وهي. الدولیة الشفافیة منظمة وٕانشاء الفساد ضد موقف اتخاذ األفراد من قلیل
 یـــزال وال. التغییـــر وٕاحـــداث للعـــالم الجمـــاعي الضـــمیر لتحریـــك هـــوادة بـــال المنظمـــة وتعمـــل دولـــة، ١٠٠
  ١:ذلك في بما أیضا، الكثیر تحقیق تم لكنو  الفساد، لوقف به القیام یتعین الذي الكثیر هناك

  الفساد. لمكافحة دولیة اتفاقیات إنشاء.١
  مشروعة. غیر بطریقة المكتسبة ثرواتهم ومصادرة الفاسدین القادة مقاضاة.٢
  الفساد الى حد كبیر. معالجة ونجاح الوطنیة االنتخابات فوز.٣
  .والخارج الداخل في سلوكها عن مسؤولة جعل الشركات.٤

 وجـود حكـم أن إلـى وتهـدف والشـفافیة، والنزاهـة المسـاءلة بتعزیـز الدولیـة ظمة الشفافیةمن وتلتزم
الفســـاد علـــى أنـــه ســـوء الشـــفافیة، وتعـــرف المنظمـــة  مـــن مزیـــد علـــى وانفتـــاح أخالقیـــة وممارســـات رشـــید

 یستهدف الذيف المنحر  البیروقراطي السلوك أنه أو ،استغالل الوظیفة العامة من أجل مصالح خاصة
أو یمكـن تعریفـه علـى أنـه إدخـال المصـالح  حـق، وجـه وبـدون شـرعیة غیـر بطریقـة ذاتیـة منـافع قتحقیـ

  الشخصیة والعائلیة في اتخاذ القرارات بمعرفة الموظفین الحكومیین.

                                               
1 Transparency International Organization, "Corruption Perceptions Index 2017: Full Source 

Description", (Berlin: Transparency International Organization, 2017), p 1. 
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      ومن أهم المؤشرات التي تصدر عن تلك المنظمة الدولیة ثالثة مؤشرات هي:

  Corruption Perceptions Index (CPI)مؤشر مدركات الفساد .١
، ویركز في كل عام على Global Corruption Report (GCR)عن الفساد التقریر العالمي .٢

  دراسة الفساد في قطاع حیوي من قطاعات العمل بالدولة.
، وتعتمد فیها على نتائج جمعیة جالوب Bribe Payers Index (BPI)مؤشر دفع الرشوة .٣

  Gallup International Association (GIA)الدولیة 
  

كمؤشــر مركــب یقــیس  ١٩٩٥بــإطالق مؤشــر مــدركات الفســاد منــذ عــام بــادرت المنظمــة  وقــد
مــدركات الفســاد فــي القطــاع العــام فــي دول العــالم المختلفــة، وهنــاك منهجیــة عامــة یــتم إتباعهــا إلصــدار 

ین فـي مجـال ذلك المؤشر المركب، حیث تستخدم عدة تقاریر مسحیة من رجال األعمـال ومحللـین دولیـ
السیاسة واالقتصاد، ویعتمد أساًسا على نتائج دراسات لمصادر موثوق فیها ومتنوعة في أسـالیب وأطـر 
جمــع العینــات والمنهجیــات، ممــا ُیعــزز مــن فهــم المســتویات المختلفــة للفســاد مــن دولــة ألخــرى. وهنــاك 

ون ترتیـب الـدول أحـد شروط ضروریة تراعى عنـد األخـذ بنتـائج دراسـة مـن إحـدى الجهـات، وهـى أن یكـ
المخرجــات الرئیســیة للدراســة. وال یتــأتى هــذا إالَّ إذا توحــدت المســوح والمنهجیــة المتبعــة فــي إجرائهــا مــن 
ذات الجهة لكل الدول محل الدراسة، وبالتـالي یسـُهل مقارنـة النتـائج ببعضـها الـبعض. ولـذلك یؤخـذ فـي 

الفجـائي فـي محصـلة الدرجـة التـي تحصـل علیهـا  االعتبار مجمل نتائج السنوات السـابقة لتقلیـل التغییـر
  ١كل دولة نتیجة التغیرات العشوائیة.

  

إسـاءة  –علـى سـبیل المثـال  –كل الجهات بصفة عامة نفس التعریف للفساد متضـمًنا  وتتطبق
اســتخدام النفــوذ للحصــول علــى منفعــة شخصــیة، ومنهــا الرشــوة للشخصــیات القیادیــة والمــؤثرة، واألبــواب 

إدارة عملیـات المشــتریات، واخـتالس األمــوال العامـة، والبــد أیًضـا مــن أن تقـوم الجهــة بتقیــیم  الخلفیـة فــي
مســتوى الفســاد بــین القیــادات العامــة والسیاســیة فــي الدولــة محــل الدراســة. ولكــل جهــة اســتخدام المقیــاس 

لقیمـة المتوسـطة الخاص بها لنتائج الدراسة، ولذلك یتم توحید قیاسي لهذه النتائج المتعددة قبـل حسـاب ا
لكــل دولــة، وتتجــه هــذه الجهــات مــن عــام آلخــر لألخــذ بالمعــاییر القیاســیة للنتــائج حتــى تتوحــد المنهجیــة 
واألسالیب المتبعة بغرض إصـدار دراسـة شـاملة أكثـر دقـة وموضـوعیة، وتتـراوح عـدد الجهـات التـي یـتم 

  ٢جهة بصفة عامة. ١٦الى  ١٠االعتماد على نتائجها من 
  

                                               
1 Ibid, p 4. 

2 Transparency International Organization, "Corruption Perceptions Index 2017: Technical Methodology 
Note", (Berlin:  Transparency International Organization, 2017), p1. 

287



فايدة علي عابدين

22

 

٢٢ 
 

ـــا ممـــا ُیعـــزز فهـــم ١٢هـــو مؤشـــر مركـــب یتكـــون مـــن (ت الفســـاد مـــدركا ومؤشـــر ) مؤشـــًرا فرعًی
المستویات الحقیقیة للفساد من دولة ألخرى، وقد حدث وأن تغیرت المنهجیة أكثر من مرة غیر أنه منـذ 

، وتعتمــد منهجیــة المؤشــر علــى أن جمیــع تغیــرت المنهجیــة وظلــت واحــدة منــذ ذلــك العــام ٢٠١٢عــام 
  ینبغي أن تخضع إلى عدة معاییر ومنها: المصادر
  

التأكد من صالحیة البیانات التي تم تجمیعها، والبد أن تكون مصادر الیبانات مؤسسات ذات .١
  مصداقیة عالیة.

  البد أن تمثل البیانات مدركات الفساد في القطاع العام دون غیره من القطاعات..٢
 یتسنى ترتیب الدول في المؤشر. البد من قیاس نفس المتغیرات على مستوى الدول حتى.٣

  

  معاییر قیاس مؤشر مدركات الفسادأ.  
  ١تأتي المعاییر التي یقیس علیها المؤشر درجات الفساد على النحو التالي:

 وجود برلمان فاعل ومنتخب یستطیع أن یراقب..١
 سلطة قضائیة قویة ومستقلة..٢
 .مؤسسات وهیئات لمكافحة الفساد تكون مستقلة فعلًیا وفاعلة.٣
 وجود قوانین صارمة تمنع تداخل المصالح..٤
 آلیات صارمة لتطبیق هذه القوانین..٥
 تضمین آلیات مكافحة الفساد بمراكز صنع القرارات العامة..٦
 إظهار المزید من الشفافیة فیما یخص اإلنفاق العام والعقود العامة المبرمة..٧
 اتساع رقعة مساءلة الجهات العامة والحكومیة أمام المجتمع..٨
 فافیة ونزاهة واضحة في الموازنة العامة للدولة.ش.٩
 مستوى عاٍل من الوسائل اإلعالمیة المستقلة. .١٠
 وجود مجتمع مدني فاعل ویمتلك أدوات مؤثرة ونزیهة. .١١
 حریة تداول المعلومات والحصول علیها. .١٢

  

  مصادر البیانات التي یعتمد علیها مؤشر مدركات الفساد:ب. 
مصــدًرا یــتم جمعهــا مــن خــالل مســوحات واســتطالعات  ١٣علــى مؤشــر مــدركات الفســاد  یعتمــد
  ٢) مؤسسة مستقلة تضم كل من:١٢رأي توفرها (

  

                                               
1 Ibid, p3. 
2 Ibid, p2. 
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 البنك األفریقي للتنمیة..١
 البنك األسیوي للتنمیة..٢
 مؤسسة بیرتلسمان (تقدم مؤسسة بیرتلسمان مؤشرات الحوكمة المستدامة ومؤشر التحول)..٣
 وحدة االستخبارات االقتصادیة..٤
 .بیت الحریة.٥
 مؤسسة البصیرة العالمیة..٦
 المعهد الدولي للتنمیة اإلداریة..٧
 مؤسسة االستشارات حول المخاطر السیاسیة واالقتصادیة..٨
 مؤسسة خدمات المخاطر السیاسیة، ومؤسسة الشفافیة الدولیة..٩

 البنك الدولي. .١٠
 المنتدى االقتصادي العالمي. .١١
 مشروع العدالة العالمي. .١٢

  

 –اإلجمــالي للفســاد مــن حیــث (تكــرار حدوثــه  المؤشــرت الــرأي عاهــذه المســوح واســتطال وتقــیس
حجــم الرشــاوي) فــي القطــاع العــام والعمــل السیاســي، كمــا تــوفر جمیــع هــذه المســوح واســتطالعات الــرأي 

  تصنیًفا للدول.
  

الخطوة األولى الحتساب مؤشر مدركات الفسـاد فـي توحیـد البیانـات التـي یـتم الحصـول  وتتمثل
علیها من خالل المصادر الفردیة نتیجة تنوع واختالف درجات المقـاییس المسـتخدمة فیهـا، ویـتم ترجمـة 
تلك البیانات إلى مقیاس عام موحد ضمن حدود درجـات مؤشـر مـدركات الفسـاد والتـي تنحصـر مـا بـین 

)١٠٠ – ٠.(  
  

یتم تحدید الـدرجات علـى مؤشـر مـدركات الفسـاد مـن خـالل احتسـاب المتوسـط الحسـابي  وأخیًرا
) أعلــى مســتوى للفســاد المــدرك أي تفشــى الفســاد ٠لجمیــع القــیم الموحــدة لكــل دولــة حیــث تعنــي درجــة (

  ١) أدنى مستوى للفساد المدرك أي انعدام الفساد.١٠٠بدرجة كبیرة، في حین درجة (
  

 وضع القارة األفریقیة في مؤشر مدركات الفساد ا:ثانیً 
) ١٨١) دولـة أفریقیـة مـن بـین (٥٤لنحـو ( ٢٠١٧تم حساب مؤشر مدركات الفساد خالل عام 

) دولـة شـملها المؤشـر خـالل عـام ١٧٦) دولة أفریقیـة مـن بـین (٥١دولة شملها المؤشر، مقارنًة بنحو (
٢٠١٦.  

                                               
1 Ibid, p4. 
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٢٦ 
 

  المطلب الثاني
  شر مدركات الفسادمؤ  فيدول القارة األفریقیة  تحلیل وضع

    

) ٦١دولة بوتسوانا هي األقل فساًدا من بین دول القارة األفریقیة حیـث بلـغ المؤشـر حـوال ( ُتعد
، فـي حـین كانـت دولـة الصـومال ٢٠١٦) درجـة خـالل عـام ٦٠مقارنًة بنحـو ( ٢٠١٧درجة خالل عام 

) ١٠قارنـــًة بنحـــو (م ٢٠١٧) درجـــات خـــالل عـــام ٩هـــي األســـوأ علـــى مســـتوى القـــارة األفریقیـــة بنحـــو (
  .٢٠١٦درجات خالل عام 

 

دولة أنجوال ضمن أكثر سبع دول فساًدا بالقارة األفریقیة حیث بلغت قیمة المؤشر نحو  وجاءت
، وٕان حقـق المؤشـر تحسـًنا ٢٠١٦) درجة خـالل عـام ١٥مقارنًة بنحو ( ٢٠١٧) درجة خالل عام ١٩(

  .٢٠١٦مقارنًة بعام  ٢٠١٧% خالل عام ٥,٦بنحو 
  

) سـاءت %٣١,٥ي حـوالي أ دولـة ٥٤دولـة مـن  ١٧( أن هنـاك عـدد كبیـر مـن الـدول حـظویال
، ممــا یــدل علــى أن الفســاد ٢٠١٦مقارنــًة بالعــام الســابق  ٢٠١٧أحوالهــا فــي مؤشــر الفســاد خــالل عــام 

یستشــرى فــي دول القــارة األفریقیــة، وســجلت لیبیریــا أعلــى معــدل انخفــاض فــي مؤشــر مــدركات الفســاد 
%، ١٠%، ویلیهـــا فـــي ذلـــك الصـــومال بنحـــو ١٦,٢بلـــغ نحـــو  ٢٠١٦مقارنـــًة بعـــام  ٢٠١٧خـــالل عـــام 

  %.٨,٦والجابون بحوالي 
  

 ٢٠١٧دولـــة مـــن دول القـــارة األفریقیـــة فـــي مؤشـــر مـــدركات الفســـاد خـــالل عـــام  ٢٤ وتحســـنت
، وقد یكون السبب وراء ذلك اتخاذ تلك الدول خطى اصالحیة للتغلب علـى الوضـع ٢٠١٦مقارنًة بعام 

الفســاد، وحققــت لیبیــا أعلــى معــدل ارتفــاع فــي مؤشــر مــدركات الفســاد خــالل  الســيء فــي مؤشــر مــدركات
 %، وجمهوریـة١٥,٤%، ویلیهـا فـي ذلـك جامبیـا بنحـو ٢١,٤بلغ نحـو  ٢٠١٦مقارنًة بعام  ٢٠١٧عام 
  %.١٥الوسطى بحوالي  أفریقیا

  

هـا دولة من الدول األفریقیة ظل وضع الفساد فیها كمـا هـو ولـم تختلـف درجات ١٣هناك  وكانت
 ) والــذي یوضــح تحلیــل٤، وذلــك كمــا یوضــحه الجــدول التــالي رقــم (٢٠١٦عــن عــام  ٢٠١٧فــي عــام 

  .)٢٠١٧ - ٢٠١٥( الفترة خالل الفساد مدركات مؤشر في األفریقیة القارة وضع
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٢٧ 
 

  )٤جدول رقم (
 )٢٠١٧ - ٢٠١٥الفترة (الفساد خالل  مدركات مؤشر في األفریقیة القارة وضع تحلیل

  الدولة
  اتجاه التغیر  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥

 *القیمة  الرتبة  القیمة الرتبة  القیمة  الرتبة  **في القیمة
  ٦١ ٣٤ ٦٠ ٣٥ ٦٣ ٢٨ بوتسوانا
 -- ٦٠ ٣٦  --   --   ٥٥  --   سیشیل

  ٥٥ ٤٨ ٥٩ ٣٨ ٥٥ ٤٠  الرأس األخضر

  ٥٥ ٤٨ ٥٤ ٥٠ ٥٤ ٤٤ رواندا
  ٥١ ٥٣ ٥٢ ٥٣ ٥٣ ٤٥ نامیبیا

  ٥٠ ٥٤ ٥٤ ٥٠ ٥٣ ٤٥ موریشیوس
  ٤٦ ٦٤ ٤٦ ٦٢ ٤٢ ٦٦ ساوتومى وبرنسیب

  ٤٥ ٦٦ ٤٥ ٦٤ ٤٤ ٦١ السنغال
  ٤٣ ٧١ ٤٥ ٦٤ ٤٤ ٦١ جنوب افریقیا
  ٤٢ ٧٤ ٤٢ ٧٢ ٣٨ ٧٦ بوركینافاسو
  ٤٢ ٧٤ ٣٩ ٨٣ ٤٤ ٦١ لیسوتو
  ٤٢ ٧٤ ٤١ ٧٥ ٣٨ ٧٦ تونس
  ٤٠ ٨١ ٤٣ ٧٠ ٤٧ ٥٦ غانا
  ٤٠ ٨١ ٣٧ ٩٠ ٣٦ ٨٨ المغرب
  ٣٩ ٨٥ ٣٦ ٩٥ ٣٧ ٨٣ بنین

 -- ٣٩ ٨٥  --   --   --   --   سوازیالند
  ٣٧ ٩٦ ٣٨ ٨٧ ٣٨ ٧٦ زامبیا

  ٣٦ ١٠٣ ١٠٨٣٤ ٣٢ ١٠٧ ساحل العاج
  ٣٦ ١٠٣ ١١٦٣٢ ٣٠ ١١٧ تنزانیا
  ٣٥ ١٠٧ ١٠٨٣٤ ٣٣ ١٠٣ أثیوبیا
  ٣٣ ١١٢ ١٠٨٣٤ ٣٦ ٨٨ الجزائر
  ٣٣ ١١٢ ١٠١٣٥ ٣٤ ٩٩ النیجر
  ٣٢ ١١٧ ١٠٨٣٤ ٣٦ ٨٨ مصر
  ٣٢ ١١٧ ١٠١٣٥ ٣٤ ٩٩ الجابون
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٢٨ 
 

  الدولة
  اتجاه التغیر  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥

 *القیمة  الرتبة  القیمة الرتبة  القیمة  الرتبة  **في القیمة
  ٣٢ ١١٧ ١١٦٣٢ ٣٢ ١٠٧ توجو
  ٣١ ١٢٢ ١٢٣٣٠ ٣٤ ٩٩ جیبوتي
  ٣١ ١٢٢ ٣٧ ٩٠ ٣٧ ٨٣ لیبیریا
  ٣١ ١٢٢ ١٢٠٣١ ٣١ ١١٢ ماالوي
  ٣١ ١٢٢ ١١٦٣٢ ٣٥ ٩٥ مالي
  ٣٠ ١٣٠ ١٤٥٢٦ ٢٨ ١٢٣ جامبیا
  ٣٠ ١٣٠ ١٢٣٣٠ ٢٩ ١١٩ سیریلون
  ٢٨ ١٤٣ ١٤٥٢٦ ٢٥ ١٣٩ كینیا

  ٢٨ ١٤٣ ١٤٢٢٧ ٣١ ١١٢ موریتانیا
  ٢٧ ١٤٨ ١٥٣٢٤ ٢٦ ١٣٦ جزر القمر
  ٢٧ ١٤٨ ١٤٢٢٧ ٢٥ ١٣٩ غینیا
  ٢٧ ١٤٨ ١٣٦٢٨ ٢٦ ١٣٦ نیجیریا
  ٢٦ ١٥١ ١٥١٢٥ ٢٥ ١٣٩ أوغندا

  ٢٥ ١٥٣ ١٤٥٢٦ ٢٧ ١٣٠ الكامیرون
  ٢٥ ١٥٣ ١٤٢٢٧ ٣١ ١١٢ موزمبیق
  ٢٤ ١٥٥ ١٤٥٢٦ ٢٨ ١٢٣ مدغشقر
  ٢٣ ١٥٦ ١٥٩٢٠ ٢٤ ١٤٥ الوسطى جمهوریة أفریقیا
  ٢٢ ١٥٧ ١٥٩٢٠ ٢١ ١٥٠ بوروندي
  ٢٢ ١٥٧ ١٥٤٢٢ ٢١ ١٥٠ زمبابوي
  ٢١ ١٦١ ١٥٩٢٠ ٢٣ ١٤٦  الكونغو

  ٢١ ١٦١ ١٥٦٢١ ٢٢ ١٤٧ جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة
  ٢٠ ١٦٥ ١٥٩٢٠ ٢٢ ١٤٧ تشاد
  ٢٠ ١٦٥ ١٦٤١٨ ١٨ ١٥٤ اریتریا
  ١٩ ١٦٣١٥١٦٤١٨١٦٧ أنجوال

 -- ١٧ ١٧١ -- --  -- -- غینیا االستوائیة
  ١٧ ١٧١ ١٦٨١٦ ١٧ ١٥٨ غینیا بیساو
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٢٩ 
 

  الدولة
  اتجاه التغیر  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥

 *القیمة  الرتبة  القیمة الرتبة  القیمة  الرتبة  **في القیمة
  ١٧ ١٧١ ١٧٠١٤ ١٦ ١٦١ لیبیا

  ١٦ ١٧٥ ١٧٠١٤ ١٢ ١٦٥ السودان
  ١٢ ١٧٩ ١٧٥١١ ١٥ ١٦٣ جنوب السودان
  ٩ ١٨٠ ١٧٦١٠ ٨ ١٦٧ الصومال

  بیان غیر متاح --
  .٢٠١٧* الدول مرتبة تنازلًیا وفًقا لقیمة مؤشر مدركات الفساد خالل عام 

 .٢٠١٦بقیمته لعام  ٢٠١٧** یوضح اتجاه التغیر في القیمة مقارنة قیمة مؤشر مدركات الفساد لعام 
Source: Transparency International Organization, "Transparency International Corruption Perceptions 

index 2017", (Berlin: Transparency International Organization, 2017). 

       
ویمكننــا القــول بــأن الصــورة العامــة ألداء دول القــارة األفریقیــة فــي مؤشــر مــدركات الفســاد ســیئ 

ن بـین أقـالیم العـالم، للغایة وغیر مشجع، حیث أنها تحتل المراكز المتأخرة في مؤشر مدركات الفسـاد مـ
وعلــى الــرغم مــن هــذا الوضــع الســيء نجــد أن بعــض الــدول مــازال تتــردى أوضــاعها فــي الفســاد وتســوء 
أحوالهــا، وقــد یرجــع ذلــك الــى عــدم فّعالیــة وجــدوى االصــالحات الحكومیــة فــى تحســین صــورة دول القــارة 

یـام حكومـات تلـك الـدول باصـالحات األفریقیة عالمًیا من حیث الشفافیة والنزاهة، وهـذه النتـائج تتطلـب ق
واسعة وجدیة من أجل رفع تنافسیة بلدانهم فى جذب االستثمارات االجنبیة المباشـرة ومواصـلة المشـاریع 

  التنمویة المختلفة.  
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٣٠ 
 

  أهم النتائج
  

  التي تم التوصل إلیها كما یلي: تلخیص أهم النتائجیمكن 
  

 نحــو األفریقیــة، حیــث ُقــدِّر الــدول مــن دالعدیــ فــي خطیــرة أبعــاد إلــى الفســاد مشــكلة وصــلت.١
 تآكلـت قـد المعونـة مـن دوالر ملیـار ٣٠ وحـوالي أفریقیـا فـي الضـریبیة اإلیرادات من %٥٠

 .٢٠٠٤بسبب الفساد خالل عام 
  

الفساد في تزایـد الفجـوة بـین االغنیـاء والفقـراء، فلقـد أشـارت إحـدى الدراسـات إلـى أن  یساهم.٢
هــروب رؤوس االمــوال مــن الــدول األفریقیــة، وقــدمت الدراســة انتشــار الفســاد أدى إلــى تزایــد 

بیانــات عــن ثــروات بعــض القــادة األفارقــة والتــي تــم تهریبهــا الــى الــدول المتقدمــة فــي الوقــت 
 الذي تعانى فیه تلك الدول من تزاید معدالت الفقر وانخفاض نصیب الفرد من الناتج.

 

) وهـي مـن الفئـات ٣٩- ٣٠فـي الفئـة ( %)٣١,٥دول القـارة اإلفریقیـة ( أكثر من ثلث وقع.٣
) دول مـن بـین ١٧األكثر فسـاًدا، حیـث بلـغ عـدد دول القـارة األفریقیـة فـي تلـك الفئـة نحـو (

 ) دولة شملها المؤشر على مستوى العالم.٥٠(
  

 المؤشـر قیمـة بلغـت حیـث األفریقیـة بالقـارة فسـاًدا دول سـبع أكثر ضمن أنجوال دولة جاءت.٤
 وٕان، ٢٠١٦ عـــام خــالل درجــة) ١٥( بنحـــو مقارنــةً  ٢٠١٧ امعــ خـــالل درجــة) ١٩( نحــو
 .٢٠١٦ بعام مقارنةً  ٢٠١٧ عام خالل% ٥,٦ بنحو تحسًنا المؤشر حقق

 

دولــة بوتسـوانا هــي األقــل فسـاًدا مــن بــین دول القـارة األفریقیــة حیــث بلـغ المؤشــر حــوال  ُتعـد.٥
فــي حــین  ،٢٠١٦) درجــة خــالل عــام ٦٠مقارنــًة بنحــو ( ٢٠١٧) درجــة خــالل عــام ٦١(

) درجات خالل عـام ٩كانت دولة الصومال هي األسوأ على مستوى القارة األفریقیة بنحو (
  .٢٠١٦) درجات خالل عام ١٠مقارنًة بنحو ( ٢٠١٧
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٣١ 
 

 قائمة المراجع
  أوًال: مراجع باللغة العربیة

  

  أوًال: كتب:
)، ه١٤٠٨، الخلــیج لــدول ربیــةالع التربیــة مكتبــة: بیــروت"، (ماجــة ابــن صــحیح، "الــدین ناصــر محمــد األلبــاني.١

  .الثاني الجزء
  .)٢٠٠٤، الحدیث دار: القاهرة("، عربي عربي معجم المنیر المصباح" ،علي محمد بن الفیومي أحمد.٢
، ترجمة محمد جمال امام، (القاهرة: مركز االهرام الفساد واالقتصاد العالمىالیوت . ك . أ (محرر)، .٣

 ).٢٠٠٠للترجمة والنشر، 
 ).١٩٩٣، (القاهرة: دار القارئ العربي، الفساد السیاسي في افریقیاعبدالرحمن حسن،  حمدي .٤

 
  ثانًیا: مقاالت:

 مجلة ،"نموذجاً  نیجیریا: أفریقیا في االقتصادي النمو على وأثرها الفساد هرةظا تداعیات"" أحمد، العز نهلة أبو.١
 .)٢٠١٥ والتشریع، السیاسي واالقتصاد لإلحصاء المصریة الجمعیة: القاهرة( ،المعاصرة مصر

، العدد العشرون، مجلة العلوم االنسانیةبعاده وانعكاساته على النمو، أو حساني رقیة، الفساد االقتصادي .٢
 ).٢٠١٠(الجزائر، جامعة محمد خیضر بسكرة، نوفمبر 

، (واشنطن، صندوق النقد الدولي، ٢٠١٥، سبتمبر مجلة التمویل والتنمیة تأثیر الفساد":" كاوفمان، دانییل.٣
  .)٢٠١٥ سبتمبر

، (بیروت: مركز دراسات ٣٠٩، العدد مجلة المستقبل العربي، ، مفهوم الفساد ومعاییرهمحمود عبد الفضیل.٤
 ).٢٠٠٤الوحدة العربیة، نوفمبر 

، العدد السبعون، (الكویت: المعهد جسر التنمیةمؤشرات قیاس الفساد اإلداري،  على عبد القادر على،.٥
 ).٢٠٠٨العربي للتخطیط، فبرایر 

 العدد، القضائي االجتهاد مجلة"، مفاهیمي مدخل: اإلداري الفساد، "فرحاني عمر، الحلیم مشري عبد.٦
 .)٢٠١٣، خیضر محمد جامعة: الجزائر -بسكرة( الخامس،

 ،اقتصادیة دراسات مجلة ،"الیمنیة الجمهوریة في االستثمار مناخ على دالفسا تأثیر" حسین، منیعم جعفر.٧
 .)م٢٠٠٥ سبتمبر  - یولیو عدن،( ،)١٦( العدد

مجلة حمد، أثر الفساد في النمو االقتصادي في ظل تباین مؤسسات الحكم، أعدنان دهام مفید زنون یونس، .٨
 ).٢٠١٢لموصل، كلیة االدارة واالقتصاد، ، (جامعة ا٣٤، مجلد ١٠٩، العدد تنمیة الرافدین

 مارس، الدولي النقد صندوق: واشنطن، (والتنمیة التمویل مجلة"، والنتائج األسباب الفساد،، "باولو مورو،.٩
 .)م١٩٩٨

، مركز االهرام للدراسات االتحاد االفریقي ومجابهة الفساد: دراسة حالتي كینیا ونیجیریاعبید هناء، .١٠
 http://acpss.ahram.org.eg، یجیةواالستراتالسیاسیة 
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مجلة مكین الحكم الراشد في الدول العربیة، ، سبل تعزیز المساءلة والشفافیة لمكافحة الفساد وتبوزیدسایح .١١
 ).٢٠١٠، ( الجزائر: جامعة قاصدي مرباح ، ١٠، العدد الباحث

 في اإلداري الفساد مكافحة في والمحاسبة للرقابة المركزي الجهاز دور تقییم" المولى، عبد خلیفة ناصر سعید.١٢
 .)٢٠٠٧، األزهر جامعة: القاهرة( ،االسالمي لالقتصاد كامل صالح مركز مجلة ،"الیمنیة الجمهوریة

 مجلة الحكم، مؤسسات تباین ظل في االقتصادي النمو في الفساد أثر دهام، حمد عدنانأ زنون، یونس مفید.١٣
 ).٢٠١٢ واالقتصاد، االدارة كلیة الموصل، جامعة( ،٣٤ مجلد ،١٠٩ العدد، الرافدین تنمیة

  

  ثالثًا: تقاریر:
 .)٢٠٠٣، ٢٧ العدد: بیروت، (النبأ مجلة"، المختلفة ومؤثراته الفساد قضایا، "مرسول أحمد أحمد.١
 نوفمبر ٢١: واشنطن، (والخمسون الثامنة الدورة"، الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقیة، "ةالمتحد األمم.٢

 :التالي الرابط على، )٢٠٠٣
At: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan038992.pdf 

 نیویورك، ،"الفقر من الحد جلأ من الفساد مكافحة "والتنمیة الفساد ،ةالمتحد لألمم اإلنمائيالبرنامج .٣
 .٢٠٠٨دیسمبر 

 على، )٢٠٠٣ یولیو ١١، موزمبیق"، (دالفسا ومكافحة لمنع األفریقي االتحاد اتفاقیة، "اإلفریقي االتحاد.٤
 :التالي الرابط

At: https://au.int/sites/default/files/treaties/7786-treaty-028_african_union_ 
convention_on_preventing_and_combating_corruption_e.pdf 

 النهضة دار، حلوان جامعة: القاهرة، ("للفساد االقتصادي التحلیل، "السالم عبد محمود السالوس طارق.٥
 .)٢٠٠٥، العربیة

 ).٢٠٠٩، األولى الطبعة، یعوالتوز  للنشر المیسرة دار: عمان، ("العمل أخالقیات"، خلف بالل السكارنه.٦
 .)٢٠٠٩ اإلداریة، للتنمیة العربیة المنظمة: القاهرة( ،"الرشوة أعمال مكافحة" ،عبدالعزیز عادل السن.٧
 .)٢٠١٠ وائل، دار: عمان، ("األعمال وأخالقیات االجتماعیة المسؤولیة"العامري صالح،و  ،طاهر الغالبي.٨
 .)٢٠٠٥، الحدیث الجامعي المكتب: الریاض"، (توأمة ال تزامن لمةوالعو  الفساد، "الكبیسي عامر.٩
یة لمكافحة الفساد االستراتیجیة الوطنالفساد، جمهوریة مصر العربیة،  التنسیقیة لمكافحة الفرعیة اللجنة.١٠

 ).٢٠١٤الفساد،  التنسیقیة لمكافحة الفرعیة ، (جمهوریة مصر العربیة، اللجنة٢٠١٨ – ٢٠١٤
، "العربي الوطن في والشفافیة النزاهة ترقیة في ودورها المدني المجتمع أدب من"، أحمد الرحیم بالل عبد.١١

 .)٢٠٠٧، اإلداریة للتنمیة العربیة المنظمة منشورات: القاهرة(
 العربیة المنظمة: القاهرة"، ()األردن تجربة( العربي العالم في الفساد لمكافحة مقترح مدخل" هللا، خلیل عطا.١٢

 .)م٢٠٠٩ اإلداریة، للتنمیة
"، السوق اقتصاد ظل في االقتصادي المجال في الدولة تدخل حدود"، الحمید بدع الستار سامي عبد.١٣

 .)٢٠٠٣، العربیة النهضة دار: القاهرة(
 الموقع على، "الحكومیة الوظائف الفسادفي صفر  تقلیل في الوظیفیة األخالقیات أثر"، اللطیف فخري عبد.١٤

 :التالي
www.maannews.net/arb/library.aspxFF. 
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 في اإلداري اإلصالح ندوة: صنعاء( ،"الیمنیة الجمهوریة في اإلداري الفساد" صالح، هللا عبد عقالن حمود.١٥
 .)م١٩٩٦ ،الیمنیة الجمهوریة

 الطبعة، المعارف منشأة: اإلسكندریة، ("النامیة ولالد في الحكم أنظمة في نظرات"، الحمید متولي عبد.١٦
 .)١٩٩٢، الثانیة

  

  رابًعا: بحوث منشورة:
ورقة عمل مقدمة ضمن  وعالجه، آثاره، أسبابه، االقتصادي أنواعه، ، الفسادحاسن بن هللا عبد الجابري.١

   .)٢٠٠٩القرى،  أم ، (جدة: جامعةاإلسالمي لالقتصاد الثالث العالمي المؤتمر اعمال
 لكلیة الخامس العلمي المؤتمر ،"العربیة المنطقة في الفساد" الوهاب، عبد على نجا صالح، یلنب العربي.٢

 ١٠-٨ الفترة في ،"القتصادیةوا واإلداریة المحاسبیة وأبعادها الشركات حوكمت" اإلسكندریة، جامعة، التجارة
 .)٢٠٠٥، التجارة كلیة: اإلسكندریة، (سبتمبر

 ماجستیر رسالة"، مقارنة دراسة المتحدة األمم اتفاقیة في الفساد تجریم، "سعود بن عبدهللا بن الفارسي أحمد.٣
  .)٢٠٠٨، األمنیة للعلوم العربیة نایف جامعة: الریاض، (اإلسالمي الجنائي التشریع تخصص

 المالیة المؤسسات دور" ندوة"، اإلداري الفساد مكافحة وأسالیب أسس حول دراسة، "حسین بن فتحي السكري.٤
 منشورات، القاهرة، (٢٠٠٧ أغسطس ٢٣-١٩، تونس في المنعقدة "،األموال غسیل مكافحة في والمصرفیة

 .)٢٠٠٨ ،اإلداریة للتنمیة العربیة نظمةالم
، "واإلداري المالي الفساد ومكافحة العام المال: "ندوة"، الرشوة أعمال مكافحة، "العزیز عبد السن عادل.٥

 .)٢٠٠٨ ،اإلداریة للتنمیة العربیة المنظمة منشورات، القاهرة، (٢٠٠٨ مایو ١٨ – ١٤، تونس في المنعقدة
 تطویر: "األول العربي الملتقي "،واإلداریة المالیة المخالفات مواجهة لباتمتط"، العزیز عبد السن عادل.٦

 .)٢٠٠٨، اإلداریة للتنمیة العربیة المنظمة، اإلسكندریة، ("الحكومي اإلداري الجهاز
، ورقة عمل مقدمة ضمن مؤشرت االدارة الرشیدة: مكافحة الفساد والتمثیل والمساءلة، عمرو  د هللاعب.٧

اعمال الملتقى العربي الثاني: "االدارة الرشیدة خیار لإلصالح اإلداري والمالي، (القاهرة: المنظمة العربیة 
 .)٢٠٠٩للتنمیة االداریة، 

 الوظیفة إلدارة المعاصرة االتجاهات" :ملتقي"، اإلداري والفاسد العامة الوظیفة أخالقیات، "منصور صبحي.٨
 المنظمة منشورات، القاهرة، (٢٠٠٧ یولیو ٢٠ – ١٦ من الرباط في المنعقد، "الموظفین وشؤون العامة
 .)٢٠٠٨ ،اإلداریة للتنمیة العربیة
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القدمي  حتى نهاية الألف الثاين قبل امليالد: درا�سة مقارنة
فوزية عبد هللا محمد عبد الغني) * (

) * ( كلية اآلثار - جامعة القاهرة  - عدد 45، يناير 2019 ص ص 306 - 323 .

1 	  
	  

	أأختامم  	فنونن  	في"  	االحيیوااناتت  	سيید"  	االمصاررعع  	االبطل  	نمط  
	:االميیالدد  	قبل  	االثاني  	ااأللف  	نهھايیة  	حتى  	االقديیم  	ااألددنى  	االشرقق  

اررنةمق  	ددررااسة 	  
فوززيیة عبد هللا محمد عبد االغني* /دد  

االملخص  

 م٬،االقديی رقق ااألددنىيیهھدفف هھھھذاا االبحث إإلى تناوولل نمط فني اانتشر في فنونن االش
في  " أأوو "سيید  االحيیوااناتت أأوو "االبطل قاهھھھر " االبطل االمصاررعع" تجسيیدتمثل 
٬،  بال حضاررااتت ااألختامم في فنونن ضمن مناظظر "٬، االحيیوااناتت االنهھريین  ٬، االسند وودد 

ووال يیهھدفف االبحث إإلى  ووإإيیجة . ٬، عيیالمموو ٬، ااألناضولل بالددوو٬، سورريیا وو٬،  ددلموننوو
كما أأنهھ ال يیركز  ٬،االصْنعماددةة من حيیث االشكل أأوو ى ددناالمقاررنة بيین أأختامم االشرقق ااأل

نماذذجج ع حصر  مجردد  االنمط لى   ووإإنما يیهھدفف إإلى تأصيیل هھھھذاا االنمط االفني٬،هھھھذاا 
االعالقاتت االحضارريیة في اانتشاررهه ٬، ووأأووجهھ االتشابهھ أأوو  ووتأثيیر االمصاررععلتجسيید االبطل 

 لمرااكزتلك اا من ااألختامممن ططبعاتت بعض االنماذذجج  تفاصيیل تمثيیلهھ فيفي ااالختالفف 
  حتى نهھايیة ااأللف االثاني قق.مم.االحضارريیة وو

 
:االمصاررعع  	االبطل  	نمط  	مناظظر  	اانتقالل  	في  	ووتأثيیرهه  	ااألددنى  	االشرقق  	مناططق  	بيین  	االحضارريي  	وااصلتلاا

	  

لعبتهھ كانن للد االذيي  االمتميیز  ن تأثيیراا ووااضحا على حضاررةة بالدد االنهھريیوورر 
عن اووررةة االمج ةيیفي االمرااكز االحضارر أأعمالل االتنقيیب ااألثريي حيیث أأبانت جيیراانهھا

   قويیة من حضاررةة بالدد فنيیة تت ويي تأثيیرااووجودد أأختامم ااسطواانيیة وومنبسطة تح
مع  )1( .االنهھريین االنهھريین  بالدد  بضائع  تناقلت   االدلمونيیة في مرااكز االحضاررةةووقد 

ااتصاال مع تلك االمرااكز ووااتصلت  االثالث وواالثاني قق.مم. يینااأللفاالخليیج االعربي أأثناء 
ظظهھرتت في جنوبب بالدد االنهھريین ي االتووبخاصة ئق االوثا ووددلت عليیهھا٬،  تجارريیا مباشراا

 )2(.االعصر االبابلي االقديیم ووما تالهھھھا  ءأأثنا

 

٬، ووكانت  تتووقد اامتد االعالقاتت االتجارريیة االدووليیة بيین بالدد االنهھريین ووعيیالمم 
مع حضاررةة هھھھارر مع جاررااتهھا ووبخاصة   ااباددلمونن ذذااتت صالتت تجارريیة ووااسعة 

االثاني ااأللف  ف ااألوولل مناالنص ووخاللل٬،  قق.مم ااأللف االثالث أأووااخر في ووموهھھھنجداارروو
االعالقة  االمربعةوواالسنديیة ٬،  االداائريیة االطابع عكست ااألختامم االدلمونيیةكما   )3(قق.مم. 
 ٬،ووحضاررااتت االخليیج االعربي االدلمونيیة مرااكز االحضارريیة في بالدد االنهھريینبيین اال
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َمظاهُر الَنشاِط االِقتَصادّي لَعَرب َبنّي ِهالل
في ُسودان وادي الِنيل )القرن 8-10هـ(

إسَماعِيل َحاِمد إسَماعِيل َعلّي) * (

) * ( كلية الدراسات اإلفريقية العليا- جامعة القاهرة ، عدد 45، يناير 2019 ص ص 109 - 140 .

في  بُنوهالل  به  قام  الذي  االقتَصاديِ  الَنشاِط  مَظاهِر  أهَم  الورقُة  َتتَناوُل 
الثامن الهجري/الرابع عشر  القرن  التي تمتُد من  الفترِة  النيل خالل  ُسودان وادي 
الميالدي، وحتى القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميالدي. ومن المعروف أن 
تلك المرحلة شهدت بروز “الدور الهاللي” إلى أوِج ازدهارِه في ُسودان وادي النيل 
السيما عبر دورهم السياسي الُمهم من خالل تأسيِس عدٍد من الممالـِك اإلسالمية في 
هذه البالد، ولعل أهمها: تأسيس “سلطنة دافور” اإلسالمية على أيدي سالطين “أُسرة 
الهالليين  تأسيس  ملكيٌة ذات “أصل هاللي” معروف، وكذلـك  أسرةٌ  كيرا”، وهي 
لـ”سلطنة الُمسبعات” في إقليم ُكردفان بفضل أحد الُبطون أو الفُروع التي تنتسُب 
هي األُخرى إلى قبيلة بني هالل. ومن خالل الدوِر السياسي للجماعات الهاللية، 
وكذلـك أهميته في ُسودان وادي النيل، برز من جانٍب آخر َدوُرهم االقتصادي في 

أقاليم تلك البالد.

 ويتجلى ذلك من خالل َتعُدد وَتنوِع مظاهر النشاط االقتصادي الذي قامت به 
بعُض جماعات بني هالل، أو أحد فروع تلك القبيلة العربية التي استقرْت في ُسودان 
يادية، والُتنُجور )الُتنجر(، والُمسبعات..الخ.  وادي النيل، ولعل منها: الُرزيقات، والزَّ
ومما الريب فيه أن الهالليين مارسوا العديد من األنشطة االقتصادية السيما الحرف 
والصناعات في ُسودان وادي النيل، ويبدو أنهم أتقنوا بعَضها بشكٍل أو بآخر، وإن 
طغى النشاُط الَرَعوي على أكثر الهالليين هناك. ولعل ذاك هو الموضوع الرئيس 
الذي ُتحاول الورقُة أن تقوم بدراسته، وكشَف الُغُموض الذي يكتنُف مظاهر النشاط 
االقتصادي للجماعات الهاللية في ُسودان وادي النيل في ضوِء قلة المصادر التي 
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المحاور  تلك اإلشكالية من خالل  الورقُة  تتناوُل  الموضوع. وسوف  ذلـك  تناولت 
التالية:

أوالً – َنَسُب َبني ِهالل وِهجراُتهم إلى ُسودان وادي النيل.

ثانياً- النشاُط االقتصادُي للهالليِّين في ُسودان وادي النيل:

1- ِحرفُة الَرعّي.

2- النشاُط الِزراعي.  

3- الِتجارةُ.

4- الِحدادةُ واألسلحُة المعدنية.

5- ِحرفُة البناِء.

6- الصناعاُت الخشبيُة. 

7- ِحرفُة الَصيد الَبَري. 

8- الِدباغة والصناعاُت الِجلدية.
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أوالً– َنسُب بني ِهالل وهجراُتهم إلى ُسودان وادي النيل:
        َينتسُب  َبنوهالل إلى جدهم األول: ِهالل بن َعامْر بن َصعصعة ابن ُمعاوية 
ابن َبكر بن َهوازن بن َمنصور بن ِعكرمة بن َحصفة بن َقيس ِعيالن بن ُمَضر 
)1(. وهذا هو النسُب الذي ورد في أكثر مصادر “األنساِب العربية” الُمعتبرة، ومن 
الالفت أن البعض أشار إلى أن هالل الجُد األعلى لُبطون بني هالل يرجع أصلُه 
من خارج “جزيرة العرب” )2(. وهو ما لم ُتشر إليه أي من المصادر الُمعتبرة في 
“علم األنساب”. أما ُمَضر وهو أحد األجداد البعيدين فى نسب النبى )صلى هللا عليه 

وسلم( )3(، واسمه: “ُمَضر بن ِنزار بن َمعد بن َعدنان” )4(. 

وُتقسم المصادُر التاريخيُة قبيلة بني هالل بصفٍة عامٍة إلى ثالثِة ُبطون رئيسية، 
وهم ُبطون: )األَثِبج، ورياح، وَزغبة( )5(. وُتَعد جماعاُت “رياح” من أقوى ُبطون 
بني هالل، وهم أكثرهم جمعاً )6(. وهم ولُد: “رياُح بن رَبيعة بن َنهيك بن ِهالل بن 
عامر” )7(. ومن أوالِد رياح  ربيعة بن رياح ابن أبي ربيعة، وهو المشهور بلقب “ذو 
الُبردين” )8(. ومن العشائر التي  تنتمي إلى جماعات رياح أيًضا: “الدواودة )9(. ومن 
بطون بنى هالل أيضا: بنوقُرة )أو بنوَفروة(، وكذلـك بنونعجة، وهم الذين هاجروا 
ويذكر   .)10( الحجاز  بالد  سكنوا  الذين  حرب”  “بنو  وكذلك  وإفريقية،  مصر  إلى 
البعُض بطن “بني قُرة” باسم: بني َفروة  بن عمرو، وهم من نسل بنى عبدمناف بن 
ِهالل بن عامر )11(، واسُم “بني قُرة” هو األصُح  حسب ما ورد في ُجل المصادر 
 ،)12( )ت:749هـ/1348م(  الُعَمري  ابُن فضل هللا  لذلـك:  أشار  وممن  التاريخية، 
وابُن خلدون )ت: 808هـ/1405م(، والمقريزُى )ت:845هـ/1441م(، حيث يقول 
عنهم ابن خلدون: “وكان فيها بنوقُرة من هالل بن عامر..” )13(. ويرى الباحث أن 

اسم بني َفروة هو تصحيف السم: بني قُرة، أو كان ذلـك بسبب خطأ في النسخ.

      وهاجرت جماعاٌت من بني ِهالل مع بدايات “الفتوحات اإلسالمية” من موطنها 
األول بـ”شبه جزيرة العرب” إلى بالد الشام )14(. كما ارتحل بعُضهم أيًضا إلى 

335



اإ�سَماعِيل َحاِمد اإ�سَماعِيل َعلّي

112

مصر بعد الفتح العربي )21هـ/641م(، وكذلـك إلى سودان وادي النيل )السودان 
الوقت،  ذلك  في  الرئيسيين  الطريقين  الجماعاُت  هذه  سلكت  الغالب  وفي  حالًيا(. 
وهما: “البحراألحمر”، وطريق “درب األربعين”)15(. وتشير المصادر إلى وجود 
بعض الجماعات من بني هالل في مصر منذ أيام أيام حملة الُعمري التي أرسلها 
والي مصر ابن طولون إلى بالد البجة سنة 255هـ/868م، ثم هاجر الهالليون من 

البجة بعد أن وقع الصدام بين العمري وعرب ربيعة )16(. 

وتم نقل جماعات كبيرة من الهالليين، ومن بني عمومتهم من قبيلة بني ُسليم 
إلى مصر أيام “العزيز باهلل” )365–386هـ/975-996هـ( إلى الصعيد، حيث 
عمل الخلفاء الفاطميون على استقرار هذه الجماعات هناك، وكان من أهم البطون 
رياح،  بنو  الوقت:  ذلك  في  المصرية   المدن  في  استقرت  التي  الهاللية  والفروع 
وُزغبة، ومعقل، وجشم، وبنوقُرة )17(. وُيشير البعُض إلى أن جماعات “الجعافرة” 
الذين كانوا قد استقروا بين كل من أسوان وإسنا كانوا في األصل من بني هالل )18(. 
كما سكنت أيًضا أعداٌد من قبيلة بني هالل في مدن: أخميم، وساقية قلتة، كما أقاموا 
في إسنا، وغيرها من مدن الصعيد )19(. ثم انتشر الهالليون في مدن وقرى الصعيد 
األعلى، حتى قالت عنهم المصادر: “وكانوا أهل بالد الصعيد كله إلى عيذاب...” 

)20(. وهي إشارةٌٌ جليٌة لكثرة أعدادهم هناك. 

      وُتشكل هجراُت بني هالل من أرض مصر إلى بالد المغرب خالل عصر 
القبيلة،  تاريخ  في  ُمهمة  مرحلة  )358-567هـ/969-1171م(  الفاطمية  الدولة 
وذلـك نظًرا لألثر الحضاري المهم الذي تركته هذه الهجرات في المغرب، سواء 
األدنى،  المغرب  إفريقية، وكذلـك  في  اجتماعًيا، وتحديًدا  أم  سياسًيا،  أم  اقتصادًيا، 
رغم ما شاب هجراتهم من أعمال الفوضى )21(. وهاجرت جماعات وُبطون بني 
هـالل إلى بالد النوبة وُسودان وادي النيل على الراجح عبر ثالث مراحل رئيسية، 
أي أنهـا لم تتم خالل مرحلة واحدة. وُتؤرُخ المرحلة األولى لهجرة ُبطون بني هالل 
إلى مناطق ُسودان وادي النيل لحوالي النصف الثاني من القرن 3هـ/9م، ذلـك إبان 
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حملة أبي عبدالرحمن الُعمري )22( إلى بالد البجة، حيث هاجر الهالليون الى بالد 
النوبة بعد أن وقع الصراع بين كل من الُعمري وعرب ربيعة، ومن كان يحالفهم 

من قبائل العرب األُخرى التي كانت تسُكن تلك المنطقة )23(.

   وكان بنُوهالل ُمرافقين لقدوم الحملة العسكرية إلى مناطق سودان وادي النيل، 
وهذه اإلشارةُ من أقدم ما ورد في المصادر عن هجرة واضحة لـ”بني هالل” إلى 
استقرت  منهم  أخرى  جماعات  توجد  كانت  أنه  المؤكد  ومن  النيل.  وادي  سودان 
وعرب  الُعمري  بين  الصراع  وقع  أن  بعد  3هـ/9م  القرن  آواخر  البالد  هذه  في 
الثانية” وكانت خالل حملة السلطان قالوون  ربيعة في بالد البجة. أما “المرحلة 
 .)24( 686هـ/1481م  سنة  النوبة  بالد  إلى  )679-689هـ/1279–1290م( 
وثمانين  ست  سنة  قالوون، فبعث  المنصور  الى  الُملك  خلدون: “وانتقل  ابن  يقول 
أن  قوص..بعد  والي   بهم  سنجر...وسار  الدين  علم  مع  النوبة  بالد  الى  العساكر 
استنصر الُعربان وأوالد بكر، وأوالد عمر...وأوالد كنز الدولة..وبني هالل..”)25(. 
بينما  المرحلة الثالثة: ترجُع إلى حوالي القرن 8هـ/14م، وربما قبله بقليل، وبدأت 
الهجرة في الغالب من شمال أفريقيا، ثم اتجه بنوهالل جنوًبا إلى سودان وادي النيل 
أثًرا  تركت  النيل، ألنها  وادي  سودان  إلى  الهاللية  الهجرات  أهم  تعد  وهي   .)26(
مهما، خاصة في إقليمي دارفور وُكردفان، إذ برز الدور السياسي لـ”بني هالل” 
في إقامة السلطنات اإلسالمية، ومنها: “سلطنة دارفور”، و”سلطنة المسبعات” في 
ُكردفان. وُيشير البعض من ناحية أخرى إلى أن بني عطية هاجروا إلى دارفور من 

جزيرة العرب، وبنوعطية ينتسبون لـ”األثبج” الهالليين )27(.

ثانياً- الدور االقتصادي لعرب بني هالل في سودان وادي النيل:
       برز الدوُر االقتصادُي باعتباره من أكثر الجوانب التي قام بها بنوهالل بصفة 
النيل.  وادي  سودان  في  دورهم  ذلـك  ومن   ،)28( البالد  في  استقروا  حيثما  عامة 
ويبدو أثرهم االقتصادي واضحاً في هذه البالد من خالل تعدد أنماط األنشطة التي 
مارسوها، وإن كان يغلب عليها النشاط الرعوي )29(. ومن أبرز مظاهر النشاط 

االقتصادي للهالليين:
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1- حرفُة الرعّي:
في  بنوهـالل  بها  قام  التي  االقتصادي  النشاط  جوانب  أهم  الرعُي من  ُيعتبر         
سودان وادي النيل، ومن المعروف أن الرعي نشاٌط اقتصادٌي يتوافُق مع طبيعة بني 
هالل البدوية، ولذا يقول القلقشندي: “وهم )أي الهالليون( أهُل إبل، يكوُن عند الرجل 
زادت  أنه  الروايات  بعض  في  ورد  ما  ذلـك  وُيؤيُد   .)30( بعير...”  ألف  ستين  منهم 
ثروات بني هالل بعد قدومهم مع أحمد المعقور، وهو جد الهالليين في سودان وادي 
النيل، وتكاثرت ماشيتهم، وأنعامهم )31(. وعلى هذا اشٌتهر الهالليون برعي الماشية 
منذ ما قبل هجراتهم لهذه البالد، وكان من الطبيعي أن يحترف أكثُرهم الرعي أينما 
 Baggara ”ارتحلوا )32(. فـ”الرزيقات” الهالليون على سبيل المثال كانوا من “البقارة
Groups  واشُتهروا برعي األبقار والماشية )33(. ويؤيد ذلك أن جماعات من “البقارة” 

تزعم النسب للمعقور الهاللي )34(. ومما ورد في المصادر عن عمل الهالليين بحرفة 
َبر  الى  دخولهم  كثر  العرب  السودان”: “ألن  ملوك  تاريخ  تقول “مخطوطة  الرعي، 
السودان، وصاروا سكانها. منهم من سكن الحضر ومنهم من تبع المراعي، وهم قبائل 

شتى من ِحمير، وربيعة، وبنوعامر )وهم بنوهالل(، وقحطان...” )35(. 

من  غيرهم  مثل  عامر، كانوا  بني  هالل، أو  بني  اإلشاراُت أن  تلك  وتعني 
القبائل العربية التي هاجرت إلى سودان وداي النيل ممن عملوا بـ”الرعي”، وكانوا 
يتبعون العشب والكأل أينما ذهبوا. وكانت “البقارة” Baggara Groups التي ينتسب 
لهم بعض الجماعات الهاللية بصفة عامة يتشكلون من عدد من الجماعات والبطون 
تسكن بعض األقاليم في حوض النيل األوسط السيما المناطق التي تالئم حياة “البداوة”، 
وأنهم كانوا يرعون األبقار أكثر من اإلبل، ولذا غلب عليهم االرتباط بـ”األبقار” )36(. 
وُيشير البعُض إلى أن “البقارة” كانوا ينتشرون في كثير من بقاع حوض النيل األوسط 
السيما في كل من دارفور وُكردفان )37(. ولفُظ “البقارة” ليس اسم علم يشير لقبيلة 
بذاتها، بل وصٌف يدُل على الحرفة التي يقوم بها من ينتسب لهم، والغاية من ذلـك 

ُتمييزهم عن غيرهم من الُرعاة، مثل: “الكبابيش”، و”األبالة” )38(. 
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وتوجد عدة جماعات هاللية أُخرى استقرت وسط البقارة، ومن أبرزهم: 
دارفور  سكان  حياة  أن  المعروف  ومن  الرزيقات، والشوا، والحوازمة..الخ )39(. 
ومنهم بنوهالل كانت تقوم على رعي اإلبل، والماشية أكثر من غيرها )35(. وتتحكم 
تلك  على  يعتمدون  إذ  كبير،  لحٍد  “البقارة”  وجود  في  الطبيعية”  “العوامل  بعُض 
العوامل في جوانب حياتهم، وكذا اختيار المنطقة التي يستقرون بها، ومن أهم تلك 
العوامل ما يرتبط بفترة سقوط “األمطار”، ووفرة العشب، والكأل، وموسم الزرعة، 
ووجود نظاٍم لحفر آبار المياه بحيث تكون المياه متوافرة لهم خالل موسم الصيف 
 Adams آدامز المستشرق  رأي  العربي، في  األصل  ذات  الجماعات  وهذه   .)36(

وغيره، “صار يغلُب عليها الطابع األفريقي أكثر من الطابع العربي” )37(. 

         وتذكر إحدى الروايات الهاللية السودانية أن عدداً كبيراً من بني هـالل، 
وعبيدهم عبروا مع “أبي زيد الهاللي” مناطق سودان وادي النيل، ثم إنهم تركوا 
القبيلة خالل مسيرهم في بعض أقاليم هذه البالد )38(، ثم عاش هؤالء الهالليون مع 
قبائل “البقارة”، واختلطوا بهم، ومن ثم تزوجوا منهم بعد ذلـك )39(. وكان البقارة 
 Baggara ، وكان منهم جماعات هاللية معروفة، مثل “الرزيقات” وغيرهم أيضاً، 
وكانوا في الغالب ُيطلقون لقب: “الناظر” )النظير( على “شيخ القبيلة” السيما في 
المناطق الجنوبية من إقليم دارفور )40(. وكانت جماعات البقارة ُتطلق أيضاً اسم 
“شاليخة” Shalikha وذلك لإلشارة إلى بعض الرعاة الذين يقومون بالرعي خالل 

 .)41(  Bahr al – Arab  موسم الصيف جنوب بحر العرب

وَر “البقارة” نمط حياتهم السيما في المناطق التي استقروا بها غرب  وطَّ
في  يرتحل  بعضهم  Shari River ، وكان  شاري”  “نهر  شمال  وتحديداً  كردفان، 
اتجاه الشرق ليقترب من األماكن التي تقع بالقرب من “جبال النوبا” جنوبي كردفان 
)42(. وفي هذا الصدد كان “درب األربعين” تستخدمه جماعات البقارة فى الحركة 
كبيراً من األبقار إلى  التجارية، حيث كانت القبائل ترسل عبر هذا الطريق عدداً 
أسواق مصر )43(. وفي ذات الوقت كان الُرزيقات الهالليون يقومون برعي الكباش 
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والضأن أيضاً، وكانت لهم أعداٌد كبيرة من الخيول ربما الُتحصى من كثرتها )44(، 
إذ تذكر بعُض المصادر أنه خالل إحدى المناسبات بلغ عدد خيول الرزيقات حوالي 

سبعين ألف، بينما كانت اإلبُل تبلُغ لديهم حوالي أربعين ألف )45(. 

وكان “الـزيادية” ذوي األصل الهاللي يشتهرون بحياة البداوة في دارفور 
إبل  من  تمتأل  اإلقليمين  هذين  في  الواقعة  الشمالية  األودية  وكردفان )46(، وكانت 
جماعات هذه القبيلة )47(، كما زادت ثروات الزيادية وخاصة بفضل إقبالهم على 
حرفة الـرعي، وكذلـك تربية الخيول )48(. وعلى هذا اشتهر الزيادية الذين استقروا 
كانت  أعدادهم  إن  يقال  الذي  الحد  إلى  كبيرة، وذلـك  قبيلة  بأنهم  دارفور  إقليم  في 
التكاد ُتحصى من كثرتهـا )49(. كما عملت جماعات أخرى يرجع نسبها لـ”قبائل 
النيل،  وادي  سودان  في  التسمية  بهذه  اشتهروا  ما  “هوازن”، حسب  أو  عكرمة”، 
بـ”الرعي”، ومن المعروف أن “مجموعة عكرمة” ينتسب إليهـا بنوهالل، ومن تلك 
القبائل المعروفة قبيلة “ثقيف”، وكانوا استقروا في سودان وادي النيل، وكانت منهم 

جماعات ُتعرف بـ”الموسيين” )50(.

 واشتهر هؤالء “الموسيون” بحرفة الرعي، وكانوا يعيشون حياة البداوة في 
المناطق التي استقروا بهـا، وهو ما يتوافق مع طبيعتهم منذ كان أجدادهم من أقارب 
جماعات  تميزت  كما   .)51( العرب”  بـ”جزيرة  األول  موطنهم  يسكنون  هالل  بني 
“البوالال” هي األخرى بـ”الحياة البدوية”، وتلك الجماعات العربية األصل ينتسبون 
في الغالب إلى قبيلة بني هالل، وكان “البوالال” يعملون بالرعي، ولهذا ُيوصفون 
بأنهم من “القبائل الرعوية البدوية” )52(. كما يصفهم البعُض  بأنهم “شعب  رعوي 
جاء من الصحراء” )53(، وهو ما يشير العتماد شعب البوالال على حرفة الرعي 

أكثر من غيره من النشاطات االقتصادية األخرى. 

        ويوجد عدٌد من الـوثائق المحلية Local Documents  تتحدُث عن بعض 
مظاهر النشاط االقتصادي التي كانت ترتبط بحكام دارفور خاصة ما يرتبط منها 
بالرعي  في هذه السلطنة الهاللية، السيما ما يختص  بالمنتجات التي يتم الحصول 
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عليها من خالل العمل بالرعي وتربية الحيوانات )54(. وُتظهر بعض هذه الوثائق 
الُمهمة جانباً مهماً من جوانب النشاط االقتصادي في السلطنة اإلسالمية، ولعل من 
أهمها على سبيل المثال: )وثيقـة باسم أحد سالطين دارفور(، وتتحدث تلك الوثيقة 

عن الحصول على الكميات من ألبان اإلبل )55(. 

وُتشير تلك الـوثيقة التاريخية بشكٍل أو بآخٍر إلى أهمية حرف رعي اإلبل، 
حيث كانت ُتعد مصدراً رئيساً للحصول على األلبان للسكان في إقليم دارفور، كما أن 
الـوثيقة ُتشير ربما إلى وفرة منتجات األلبان، وكذلـك رغبة بعض سالطين دارفور 
في الحصول على ألبان اإلبل، ومن ثم تظهر تلك الـوثيقة اآلنفة الذكر أيضاً أهمية 
اإلسالمية  دارفور  سلطنة  في  المحليين  السكان  احتياجات  توفير  في  الـرعي  حرفة 
من أجل الحصول على ذلـك المنتج الُمهم لحياة السكان. ويمكن القوُل بأن ارتباط 
ارتباطاً واضحاً في العديد من  جماعات وبطون بني هـالل بحرفة “الـرعي” كان 
المناطق التي استقروا بها في أقاليم حوض النيل األوسط، وأن هذه الحرفة كانت ربما 
ُتشكل مصدر ثقل اقتصادي لجماعات وبطون بني هـالل الذين سكنوا في هذه البالد. 

الذي  الثراء  مدى  الى  أيضاً  ُيشير  آنفـاً  أوردناه  ما  بأن  القول  بنا  وَيجدُر 
بلغته العديد من الجماعات الهاللية في سودان وادي النيل، ومن ثم إدراك الدور 
المهم الذي قامت به “الجماعات الهاللية” في نمو حركة النشاط االقتصادي بشتى 
على  الحيوانات، ومايعتمد  تربية  بالرعي، وكذلـك  منها  يرتبط  ما  أشكاله، السيما 
يادية،  تلك الحرف من أنماط الصناعات والحرف خاصة من جانب جماعات الـزَّ
والُرزيقات، والبوالال...الخ )56(. وكان من الطبيعي مع هذا السياق التاريخي أن 
تصف  المصادُر والروايات السودانية عدداً من الجماعات والُبطون ذوي األصل 
الهاللي، “بأن لها كيان وعظمة” )57(. وهو ما ُيشير إلى رخاء وثراء الجماعات 

والبطون الهاللية في شتى أقاليم حوض النيل األوسط. 
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2- النشاط الزراعي:
عمل بنوهالل بحرفة الـزراعة على غرار أندادهم من الجماعات والبطون 
العربية األُخرى التي استقرت في حوض النيل األوسط، وحسب بعض اإلشارات 
البالد  في  حيثما استقروا  بنوهالل  بها  يعمُل  كان  من الحرف التي  كانت الزراعة 
)58(. ويؤيد تلك الفرضية أن ابن حوقل )ت: 350هـ/961م(  يقول عن الهالليين 
ممن سكنوا “واحات مصر” غير بعيٍد عن إقليم دارفور: “وبالواحات من بني هالل 
عدةٌ غزيرة، وأُمٌة كثيرة، وهي مصيفهم وقت الغلة، وميرتهم منها...” )59(. ولعل 
بعمل  الخاصة  التاريخية  المصادر  في  وردت  التي  اإلشارات  أقدم  من  ُتعد  هذه 
الهالليين بـ”النشاط الزراعي”، وذلـك منذ حقبة تاريخية مبكرة، وهو ما ُيشير إلى 
ميل جماعات بني هالل إلى الزراعة، واعتمادهم على هذه الحرفة في حياتهم، فمنها 

يأخذون الميرة والطعام. 

ويرى الباحُث أن هؤالء المزارعين الهالليين كانوا في طريقهم إلى إقليم 
دارفور عبر طريق “درب الربعين”، ثم توقفوا لمدة غير معلومة بالواحات التي تعد 
من المحطات المهمة  لذلـك الطريق التجاري. ويصف البعُض جماعات بني هالل 
في سودان وادي النيل بأن “لهم سكن ومزارع” )60(. ومن المعروف أن النشاط 
الزراعي يتوافق أيضاً مع طبيعة الجماعات العربية عامة السيما إذا توافرت لهم 
الُتربة الخصبة، ومصادر المياه )61(. وُيمكن القول بأن السكان المحليين في دارفور 
وكان أكثرهم من بني هالل ُيقبلون على العمل بالزراعة للحصول على ما يحتاجون 

إليه من الطعام )62(. 

3- التجارة:
       أسهم بنوهالل بدوٍر الُيغفل في الحركة التجارية في سودان وادي النيل، 
العمل  إلى  يميلون  عامة  بصفة  كانوا  العربية  القبائل  من  غيرهم  مثل  فالهالليون 
بـ”التجارة”، ومن المعروف أن العرب كانوا يشتهرون دوماً بتنظيم القوافل التجارية 
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في كل البالد التي استقروا بهـا )63(. ومن أدلة ارتباط الهالليين بالتجارة في سودان 
وادي النيل أن اسم الُتنجور )الهالليين( الذي اشتهروا به في حوض النيل األوسط 
ـار )64(. وهذا األمر ُيعضد االعتقاد الـذائع بأن هؤالء  مأخوذ في الغالب من لفظ الُتجَّ
الُتنجور كانوا قد احترفوا العمل بالتجارة في سودان وادي النيل. ومن الراجح أن 
جماعات من التنجور جاءوا في الغالب مهاجرين ضمن بعض القوافل التجارية التي 
قدمت من الشمال إلى هذه البالد. كما أن طريق “درب األربعين” لعب هو اآلخر 
دوراً ُمهماً في الربط التجاري البري بين سلطنة دارفور من ناحية، وبين أسواق 
للقوافل  رئيساً  معبراً  الُتجاري  الطريق  هذا  وظل   .)65( أخرى  ناحية  من  مصر 
التجارية القادمة من مصر إلى دارفور )66(. وكان التونسي )1789-1857م( قد 

رافق إحدى القوافل القادمة من مصر إلى دارفور عبر “درب األربعين”.

وارتبط السكان المحليون في دارفور بعالقات تجارية مع العديد من الُتجار 
األجانب، سواًء أولئك القادمين من أوروبا خاصة التجار البنادقة، هذا إضافة إلى 
التجار اآلخرين القادمين من أسواق آسيا، مثل التجار الهنود، وتجار الكارم )67(، 
حيث عثر على بضائع لبعض التجار األجانب في “عين فرح” شمال دارفور، وهي 
تؤرخ إلى القرنين )9-10هـ/15-16م( )68(. ويبدو أن ازدهار الحركة التجارية 
في ذلك الـوقت كان أمراً جلياً، وهو ما يمكن أن نلحظه من خالل قدوم هجرات بني 
هـالل مرافقة للقوافل التجارة القادمة إلى سودان وادي النيل، كما أن إقليم دارفور 
السودان  بالد  أسواق  من  القادمة  التجارية  للقوافل  معبراً  الوقت  ذات  في  ُيعد  كان 
تلك  أو  النيل،  نهر  عبر  القادمة  القوافل  وكذا  األوسط،  السودان  وكذلـك  الغربي، 
القادمة عبر طريق “درب األربعين” وهو الطريق الذي يبدأ من مدينة أسيوط بمصر 
الوسطى)69(. كما ازدهرت حركة التجارة من جانب آخر بين دارفور وكردفان، 

وكذلك مع سكان واداي وبحر الغزال )70(.

وكان دارفور أيضاً معبراً مهما للقوافل التجارية القادمة من الشمال عبر 
“طريق- طرابلس” الـذي كان يبدؤه التجار من طرابلس، ثم يعبرون فزان، ثم كانت 
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القوافل تتجه جنوباً لدارفور )71(، كما كان إقليم دارفور مقصداً للقوافل القادمة عبر 
“طريق–تونس” )72(. ويرى الباحُث أن هذا الطريق كان من أهم الطرق التي جلبت 
للقوافل  مرافقين  كانوا  الغالب  وفي  النيل،  وادي  ُسودان  إلى  الهالليين  المهاجرين 
دارفور  سلطنة  في  التجار  واشُتهر  المغرب.  وبالد  إفريقية  من  القادمة  التجارية 
بـ”الَجالّبة”، وهو اسم كان يطلق على الُتجار، وعلى هذا كان لتجار دارفور عالقات 
تجارية مع شتى أسواق الممالك المحيطة بهم، ومنها األسواق المصرية، وأسواق 

بالد السودان األوسط مثل الكانم والبرنو، وكذا أسواق السودان الغربي )73(.

4- الِحدادةُ واألسلحُة المعدنية:
       اهتم السكان في ُسودان وادي النيل بالصناعات المعدنية في مختلف النشاطات 
 ،)74( النحاس  السيما  المعادن  من  صنوفاً  استخدموا  حيث  واالقتصادية،  الحرفية 
وكان إقليم دارفور يشتهر بوجود معدن النحاس، ويبدو ذلـك من خالل اشتهار إحدى 
المناطق التي توجد في اإلقليم باسم: “ُحفرة الُنحاس” )75(، وهو ما ُيشير على أية 
حال لوفرة ذلـك المعدن بهذا اإلقليم. كما كان يوجد الحديد، ويبدو انتشار صناعات 
الحديد من خالل تلقُب بعض حكام دارفور بـ”سلطان الحدادين”)76(. وهو ما يؤكد 
انتشار حرفة “الحدادة” في تلك “السلطنة الهاللية”، وكثرة استخدام الحديد، واهتمام 

السالطين بهذه الحرفة، وبطبقة “الحدادين” بوجه خاص.           

وعمل الهالليون في إقليم دارفور وغيره من أقاليم سودان وادي النيل بعمل 
أبدى  كما  األعداء،  لمقاومة  المعدن  من  المصنوعة  األسلحة  وذلك  الحروب  آالت 
سكان دارفور اهتماماً بصناعة األسلحة التي كانوا يحتاجون إليها بشتى أشكالها، 
ذلـك  على  ويدل   .)77( المعدنية  الدروع  المعدنية:  األسلحة  تلك  منتجات  أهم  ومن 
أن مدينة “أوري” عاصمة التنجور الهالليين كانت تشتهر بصهر الحديد والنحاس 
يتسمون  أوري  في  الصناع  وكان   .)78( المعادن  هذه  تصنيع  وكذلـك  والقصدير، 

بالمهارة واإلتقان السيما فيما يخص الصناعات المعدنية )79(. 
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ويشير بعُض الرحالة األوروبيين ممن قاموا بزيارة سلطنة دارفور الهاللية 
في رواياتهم أن “طبقة العبيد” في هذا اإلقليم كانوا يشتهرون بصناعة هذا النوع من 
األسلحة المعدنية )80(، والريب فيه أن اهتمام السالطين في سلطنة دارفور، وفي 
غيرها من الممالـك والسلطنات اإلسالمية األخرى التي ظهرت فيما يرى الباحث 
في مناطق حوض النيل األوسط، مثل سلطنة المسبعات التي قامت في إقليم كردفان 
بعمل كل ما من شأنه تأمين تخوم بالدهم ضد أية اعتداءات خارجية قد تأتي من 

جانب بعض الشعوب األخرى.

   5- حرفُة الِبناء:

        َشِهدْت حرفُة البناِء في سودان وادي النيل تطوراً إبان عصر سلطنة دارفور 
ورد  ما  خالل  من  ذلـك  ويبدو  النيل.  وادي  سودان  سلطنات  من  وغيرها  الهاللية 
عن المنشآت التي كشف عنها، مثل: البيوت، والقصور، وكذلك األسوار، وغيرها 
)81(. كما يظهر ذلـك من خالل التنقيبات األثرية التي كشفت عن العديد من المباني 
األثرية  االكتشافات  تلك  أهم  من  وكان  المتنوعة،  والُطُرز  األشكال،  ذات  القديمة 
أطالل المباني التي ُكشف عنها في المواقع األثرية في دارفور )82(. وتم الكشف 
عن العديد من البيوت والمنازل في منطقة “عين فـرح” Ain Farah ، وغيرها من 
مدن هذا اإلقليم والتي يؤرخها ُثلة من العلماء إلى عصر الُتنجور الهالليين )83(. 
ويرى البعُض أن تلك المنشآت كانت في الغالب قصوراً ملكية لحكام دارفور، بينما 
يذهب آخرون إلى أن هذه األطالل األثرية القديمة لم تكن على هذا النحو الذي يراه 
أطـالل  وأنها  دينـي،  طابع  ذات  منشآت  كانت  إنهـا  بل  األول”،  “الرأي  أصحاب 

بعض المساجد وبيوت العبادة )84(. 

ومن المعروف أن ُسليمان سولونج لما وجد أن بالده كانت تقل بها المساجد، 
اهتم ببناء المساجد في شتى أرجاء السلطنة، حتى صارت صالة الُجمعة تنتشر في 
عموم البالد )85(. وُيشير بعض العلماء إلى أن أقدم مسجد ُعثر عليه في منطقة عين 
فرح يرجع إلى القرن 7هـ/13م )86(. وربما ُيشير ذلك بشكٍل أو بآخر إلى حدوث 
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ما يمكن أن يكون طفرة معمارية أيام هذا السلطان ذي األصل الهاللي، ويؤيد ذلـك 
ازدهـار البناء في ذلـك الوقت ُمقارنة بما كان عليه الحال قبل أيامه. ومن المعروف 
أن سالطين دارفور توسعوا بشكل كبير في استخدام الطوب األحمر في البناء، وفي 
إقامة منشآتهم المعمارية، ويدل على ذلـك الكشف عن العديد من األطالل، والمباني 
البيوت  وكذلـك  الملكية،  القصور  من  لعدد  وأطالل  بقايا  على  العلماء  عثر  حيث 

الخاصة باألمراء، وكبار رجال البالط )87(.

ومن جانب آخر اهتم حكام التنجور وهم من ذوي األصل الهاللي بإقامة 
التنجور  اتخذ  أمرهم  بداية  ففي  دارفور،  إقليم  في  والحواضر  المدن  من  عدد 
)الهالليين( عاصمة لحكمهم في مدينة تعرف باسم “ماسة” Masa، وهي تقُع بين 
بلدة “كتوم” kutum ومدينة “الفاشر” في إقليم دارفور )88(. ثم انتقل حكام التنجور 
اهتمام  إلى  ُيشير  ما  وهو   .)89(  Uri “أوري”  تدعى:  جديدة  مدينة  إلى  ذلـك  بعد 
السالطين الهالليين في إقليم دارفور عبر الحقب المتعاقبة بإقامة المدن والحواضر 
الجديدة، وهو ما يعني ازدهـار البناء في ذلـك الـوقت. ولعل من أهم مظاهر المنشآت 
والعمارة أيضاً أن مدينة “أوري” كانت ُتحيط بهـا األسوار الُمشَّيدة من الحجارة، 
وكانت هذه األسوار تتميز في ذات الـوقت باتساعهـا، وكانت العديد من المنشآت 
بمدينة أوري تُخُص الحكام والسالطين )90(، السيما سالطين “أسرة كيرا” من ذوي 
األصل الهاللي. بينما يشير جـي. آركل Arkell إلى أن العديد من المواقع األثرية 
التي تم الكشف عنها تنتمي بشكل تقليدي إلى عصر سالطين التنجور الهالليين )91(. 

تلك  دارفـور  إقليم  في  عنها  ُكشف  التي  األُخرى  المبانـي  أهم  من  ولعل 
التي تم الكشف عنها في منطقة “جبل فوجـا” Jebel Foga  حيث كشف األثريون 
 House of دالي”  )السلطان(  “منزل  العامة  عليه  ُيطلُق  كان   مباٍن،  أطـالل  عن 
 Royal ملكية”  منشآت  “مجموعة  على  الُعثور  تم  ذلـك  إلى  وإضافـة   .)92(  Dali

 ، Tong Kori ”وكان ُيطلق عليهـا باللغة المحلية اسم: “تونج كوري ،Compound 
وهذه المجموعة المعمارية كانت ُتنسب على الـراجح إلى السلطان الهاللـي أحمد 

كورو، وهو ابن السلطان صـابون بن السلطان دالـي )93(. 

346



ادّي لَعَرب َبنّي ِهالل يف �ُسودان وادي الِنيل )القرن 8-10هـ( َمظاهُر الَن�ساِط ااِلقت�سَ

123

وكشف األثريون أيضاً عند األطراف الشمالية لـ”جبل نامي” Jebel  Namiعن 
مجموعة معمارية ملكية أخرى ُتنسُب لكل من السلطان الهاللي ُسليمان سولونج، 
وابنه السلطان موسى الـذي ارتقى العرش بعد أبيه )94(. ومن المعروف أن مدينة 
قبل  شيدت  وقد  دارفور،  إقليم  في  المدن  أقدم  من  كانت  المثال  سبيل  على  ماسة 
كل من مدن أوري وكوسـي، وكان ُيطلق على هذه المدينة: “بيت السلطان شاو” 
)95(، ويرى الباحُث أن المقصود بهذا السلطان “شاو– دورشيت” الذي ورد اسمه 
في الروايات المحلية، وربما سبب هذه التسمية اآلنفة ألن السلطان “شاو” هو من 
جعل مدينة “ماسة” عاصمة لمملكته، أو ربما لـوجود العديد من المباني والمنشآت 

األخرى التي تم الكشف عنها هناك ترجع إلى أيام هذه السلطان. 

“الطوب  قوالب  األحيان  من  كثير  في  يستخدمون  دارفور  سكان  وكان 
األحمر” Brick Red لتشييد مبانيهم، ومنشآتهم، ويبدو ذلـك واضحاً في مدينة “أوري” 
)96(. ويذهب البعُض من جانب آخر إلى أن العمارة في مدينة “عين فرح” على 
في  برزت  التي  العمارة  مظاهر  ببعض  بآخر  أو  بشكل  متأثرة  كانت  المثال  سبيل 
ممالـك النوبة المسيحية السيما مملكتي: ُعلوة والمقُرة )97(، وهو أمر الغرابة فيه، 
وذلـك بسبب التقارب الُجغرافي والحضاري بين كل منهم. وُعثر أيضاً على منشآت 
أطالل  منها  األوروبية، ولعل  الكشوف  مرحلة  خالل  دارفور  في  أُخرى  معمارية 
القصور الملكية التي ُعثر عليها هناك، ومن أشهر هذه المنشآت أحد القصور مشيد 

بالطوب األحمر، وُيعتقد أنه يرجع إلى أيام السلطان دالي )98(. 

وتم الكشف أيضاً عن أطالل أحد المساجد القديمة، والذي يؤرخه البعض 
إلى  حوالي القرن 10هـ/16م في مدينة “عين فرح”، وهذا المسجد ُينسب تشييده 
إلى أحد الحكام من سالطين دارفور )99(. والشك أن ذلـك  ُيشير بشكٍل أو بآخر 
إلى ازدهار حرفة البناء أيام سالطين التنجور ذوي األصل الهاللي، ثم استمر ذلـك 
االزدهـار المعماري وبشكل أكبر من بعدهم السيما خالل حكم سالطين “أسرة كيرا” 

ذات األصل الهاللي هي األخرى.
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6- الصناعاُت الَخَشبيُة:
       اشُتهر بنوهالل، وبطونهم، ومنهم الـُرزيقات باإلقبال على العمل بالحرف 
والصناعات التي تعتمد على استخدام المواد الخشبية، ولعل من أهمها حرفة الِنجارة، 
وكذلـك صناعة األثاث )100(. وُتعد الصناعات الخشبية من بين الصناعات الحيوية 
ألي مجتمع بشري. ومن المعروف أن المظاهر الطبيعية التي تتمتع بها أقاليم سودان 
وادي النيل، وكذلـك نوعية الُتربة الِخصبة الموجودة هناك، هذا إضافة إلى وفرة 
مصادر المياه، وتنوعها سواء من األمطار، أم من مياه العيون، واآلبار الجوفية، كُل 
تلك العوامل ساعدت بالطبع على كثرة وجود المراعي، وانتشار المروج، وكذلـك 

“وفرة الغابات” في مناطق سودان وادي النيل )101(. 

وساهم ذلـك التنوع الطبيعي في زيادة الموارد الطبيعية في أكثر المناطق 
الجماعات  بعض  تشجيع  إلى  أدى  ما  األخشاب، وهو  وفرة  السيما  البالد  هذه  في 
الخشبية  المواد  فيها  تدخل  التي  الحرف  في  العمل  بنوهالل، على  العربية، ومنهم 
تأسيس  في  الخشبية  القطع  استخدام  وكذا  اآلثاث،  صناعة  ومنها  أساسية،  كمادة 
عمل  في  تستخدم  التي  األخشاب  صنوف  من  فيها  يلزم  وما  والقصور،  البيوت، 

السقوف، وكذلـك صناعة األبواب، والنوافذ، وغيرهـا )102(. 

ومن مظاهر وفرة األخشاب في إقليم دارفور وجود وثائق باسم “سالطين 
تطور  ويبدو   .)103( األخشاب  من  كميات  على  الحصول  عن  تتحدث  دارفور” 
الصناعات الخشبية واضحاً من خالل العثور على أطالل العديد من البيوت، وكذا 
قصور الحكام الهالليين، واألمراء السيما في إقليم دارفور التي كان الخشب مادة 

مهمة في تشييدهـا )104(. 

7- حرفُة الصيد )الَبرّي(:
اشتهر سكاُن سودان وادي النيل بصفة عامة بحرفة “الصيد البري”، وهي 
من الحرف التي اليمكن االستغناء عنها في مثل هذه المجتمعات التي تطغى عليها 
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حياة البداوة، والسيما وأن “الصيد البري” ُيساهم في سد جانٍب كبير من احتياجات 
السكان المحليين، ومنها الطعام، وكذلـك يساهم الصيد البري في تقديم مواد أولية 
للصناعات األخرى، مثل: الدباغة، وصناعة األحذية مثل جلود الحيوانات. وقد برز 
“الصيد البري” بشكل واضح في إقليم دارفور خاصة بين أعراب البادية، وهناك 
حيث سكنت العديُد من بطون بني هالل خاصة وأنهم كانوا يهتمون بصيد الحيوانات 

البرية، ومن أهمها الزراف، والنعام، والغزالن، وغيرها )105(. 

ومن بين هذه الجماعات ذات “األصل الهاللي” التي اشتهرت بالصيد البرّي 
“الزيادية”، وكانوا يقومون بـ”صيد الخيول”، ولهذا ُيقال حسب بعض الروايات عن 
أفراد هذه القبيلة: “وكان أكثرهم صيداً أسبقهم جواداً...” )106(. ومن ناحية أخرى 
ُيشير بعُض الرحالة الذين زاروا إقليم دارفور إلى أن أعراب البادية بصفة عامة 
ومنهم بنوهالل، كانوا ُمنعمين فيما يشتهون، وكانوا اليحتاجون في حياتهم إال إلى 
الدخن، واألطعمة من الـذرة، وكانوا يشترون ما يحتاجون إليه من ذلـك، وبما يزيد 
عن كفايتهم من األطعمة المأخوذة من الحيوانات، إضافة إلى الحصول على جلود 
الحيوانات التي كانوا يحصلون عليها من خالل صيد “الحيوانات البرية”، إضافة 
إلى غيرهـا من صنوف الحيوانات األخرى التي كانوا يقومون برعايتهـا وتربيتها، 

مثل: اإلبل، واألبقار، وكذلـك الخيول..الخ )107(. 

8-  الِدَباغُة والصناعاُت الِجلدية:
أدى اهتمام ُبطون بني هـالل في مناطق ُسودان وادي النيل بـ”الـرعي” على 
وجه الخصوص إلى زيادة إقبالهم على اقتناء الحيوانات والماشية بشتى أنواعهـا، 
ومن ثم صار هؤالء الـرعاة الهالليون من أغنى الجماعات والبطون العربية في 
سودان وادي النيل ثـراء بالحيوانات والمواشـي )108(. وقد أدى ذلـك بشكٍل أو بآخر 
فيما يـرى الباحُث إلى ازدهـار الحرف والصناعات التي تعتمد على جلود الحيوانات 
يبلغ  لم  األحذية، وغيرهـا، وإن  صناعة  الجلود، وكذلـك  خاصة، وأبرزهـا: “دبغ 
حرفيو سودان وادي النيل اتقانهم لتلك الصناعات مابلغته مصر وبالد المغرب من 
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ازدهـار. وعلى أية حال كانت الجلود ُتستخدم في صناعـة الِقَرب، واألوعية الجلدية 
التي كان ُيحفظ فيهـا صنوف الطعام، مثل: السمن والعسل )109(. 

ويرى الباحُث أن الصناعات والمنتجات الجلدية، وكذلـك الحرف التي ترتبط 
بهـا، وكذا مدى تطورهـا وازدهارهـا في أي مجتمع من المجتمعات كان يتوافق 
السياسي،  واستقراره  االقتصادية،  قوته  ومدى  المجتمع،  طبيعة  مع  كبير  حد  إلى 
في  بالبساطة  يتسم  كان  النيل  وادي  سودان  في  كما  مجتمعـاً  أن  فيه  الريب  ومما 
ذلـك الوقت، وكان السكان المحليون يتمتعون في مثل هذه المجتمعات بحياة بسيطة، 
إضافـة إلى مدى الحاجة إلى مثل هذه المنتجـات، وهو ما انعكس بدوره على بساطة 

المنتجات التي قاموا بهـا.
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الخاتمة
أكدت هذه الـدراسُة أن هجرات ُبطون بني هالل اتجهت صوب أقاليم ُسودان وادي 	 

النيل منذ بدايات القُرون الهجرية األولى، كما أن هذه الهجرات مرت بمراحل ثالثة، 
األولى إبان حملة أبي عبدالرحمن العمري في بالد البجة منتصف القرن 3هـ/9م، 
بينما المرحلة الثانية: كانت إبان حملة السلطان المنصور قالوون إلى بالد النوبة، أما 
المرحلة الثالثة: فكانت في الغالب خالل القرن 8هـ/14م، وكان الُمهاجرون الهالليون 
قادمين خاللها من بالد شمال أفريقيا السيما عبر “طريق تونس” صوب بالد السودان 
إقليم  آراضي  إلى  الهالليون  هاجر  والبرنو، ومنها  الكانم  بالد  عبر  السيما  األوسط 

دارفور، ثم إلى إقليم كردفان، ومن ثم هاجروا منه إلى باقي أقاليم هذه البالد.
من 	  عدد  تأسيس  في  كبيٍر  بدوٍر  قاموا  الهالليين  أن  إلى  الـدراسُة  هذه  وأشارت 

اشهرها  لعل  النيل،  وادي  ُسودان  مناطق  في  اإلسالمية  والسلطنات  الممالـك 
“سلطنة دارفور” اإلسالمية التي تأسست على أيي سالطين “أُسرة كيرا” الملكية 
“سلطنة  بتأسيس  الملكية  األسرة  هذه  فروع  أحد  قام  ثم  الهاللي”،  “األصل  ذات 
الُمسبعات” اإلسالمية في إقليم كردفان، وكان تأسيُس هاتين السلطنتين الهالليتين 

خالل القرن 8هـ/14م.
وأكدت هذه الـدراسُة إلى جماعات وُبطون بني هـالل لعبوا دوراً اقتصادياً ُمهًما 	 

في أقاليم ُسودان وادي النيل السيما الجماعات والبطون الهاللية المعروفة، ولعل 
من أبرزهم: الُرزيقات، والزيادية، والُتنُجور )الُتنُجر(...الخ.

وبينت الـدراسُة أن الهالليين مارسوا في سودان وادي النيل العديَد من مظاهر 	 
بشكٍل  ترتبط  التي  والصناعـات  الحرف  يخُص  فيما  السيما  االقتصادي  النشاط 
أو بآخر بحياة السكان المحليين اليومية، والتي ُتسهم بدورهـا في سد احتياجات 
هؤالء السكان، مثل: حرفة الرعي، الـزراعة، حرفة الصيد السيما الصيد البري، 
وحرفة البناء، وكذلـك عملوا بالتجارة، هذا باإلضافة إلى ممارسة هؤالء الهالليين 
الصناعات  وكذا  الخشبية،  بالصناعات  ترتبط  التي  األُخرى  الحرف  لبعض 
المعدنية بأنماطها وأشكالها المتنوعة، وكذلـك األسلحة، كما أن الهالليين مارسوا 

الصناعات التي ترتبط بالدباغة، والصناعات الجلدية...الخ.
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الهوامش

جـ1، ص283، جمهرة  النسب،  الكلبي: جمهرة  ابن  انظر  بني هالل،  بطون  نسب  )1( وعن 
النسب، جـ1، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2010م. ابن حزم: 
2009م،  القاهرة،  الفكر،  نوابغ  شركة  بروفنسال،  ليفى  تحقيق:  العرب،  أنساب  جمهرة 
ص282، السويدي: سبائك الذهب ، شركة نوابغ الفكر، 2008م، ص58-60، العمري: 
قبائل العرب في القرنين السابع والثامن الهجريين، تحقيق: دوروتيا كرافولسكي، المركز 
اإلسالمي للبحوث، بيروت، 19855، ص157، ابن خلدون: الِعبر وديوان المبتدأ والخبر 
ص6،  2007م،  الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة  جـ6،  والبربر،  والُعجم  العرب  أيام  في 
القلقشندي: صبح األعشى، جـ1، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2004م، 341، القلقشندي: 
وفُضالة  الُمبتدي  ُعجالة  ص64،  1982م  بيروت،  العربي،  الكتاب  دار  الجمان،  قالئد 
الُمنَتهـي في الَنسب، تحقيق: عبدهللا كنون، مجمُع اللغة العربية، المطابع األميرية، القـاهرة، 
1965م، ص123، ماكمايكل: تاريخ العرب في السودان، جـ2، ترجمة: سيد على محمد 

ديدان، الخرطوم، 2013م، ص161(.
المعارف  دائرة  موجز  )انظر  مصري  أصل  من  عامر  بن  هالل  أن  البعض  أشار  حيث   )2(

اإلسالمية: جـ32، مركز الشارقة لإلبداع الفكري، 1988م، ص10062(.
)3( أما عن نسب النبى )ص(، فهو حسب ما ورد في كتب األنساب: "محمد بن عبد هللا بن عبد 
المطلب )شيبة( بن هاشم )عمرو( بن مناف )المغيرة( بن قُّصى بن كـالب بن ُمرة بن لؤى 
بن غالب بن ِفهر بن مالك بن النضر بن ِكنانة بن خزيمة بن ُمدركة )عامر( بن إلياس بن 
ُمضر بن ِنزار بن معد بن عدنان.." )الذهبى: السيرة النبوية، دار الكتب العلمية، بيروت، 
1986م، ص17، وانظر  محمد بن يزيد ابن ماجة: كتاب تاريخ الخلفاء، تحقيق: مديحة 

الشرقاوي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2000م، ص10(. 
وكسا  األنصاب  وضع  من  أول  عدنان  "وكان  اليعقوبى:  يقول  ونسله،  عدنان  وعن  عدنان:   )4(
الكعبة، فكان له من الولد عشرة أوالد، وهم: ِنزار، وقضاعة، وعبيد، وقنص..وكان معد يكنى: 
أباقضاعة، فانتسب عامة ولد معد فى اليمن...وانتمت قضاعة الى ملك حمير" )اتاريخ اليعقوبى، 
تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 2002م، ص191(. ويقول البالذرى: 
"وولد معد بن عدنان: نزار بن معد، وبك كان يكنى"")أنساب األشراف، جـ1، تحقيق: محمد 
حميدهللا، دار المعارف، القاهرة، 1987 م، ص15( وينتسب لعدنان "العرب العدنانية"، وهم 
ولد عدنان بن إسماعيل عليه السالم، أما العرب اآلخرون، فهم "عرب قحطان"، قال ابن هشام: 
"فالعرب كلها من ولد إسماعيل وقحطان، وبعض أهل اليمن يقول: قحطان من ولد إسماعيل، 

وإسماعيل أبوالعرب كلها.." )السيرة النبوية، مكتبة الصفا،2001م، ص15(.
)5( وللمزيد عن بطون قبيلة بني هالل انظر ابن فضل هللا العمري: قبائل العرب، ص157، 

وانظر أيضا: موجز دائرة المعارف اإلسالمية: جـ32، ص10062.
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الشيوخ   بعض  أن  خلدون  ابن  ويذكر  العرب، ص283-282،  أنساب  جمهرة  حزم:  ابن   )6(
أثارت  التي  الجماعات  أنهم من نسل "البرامكة"، وهم من  من بطن رياح كانوا يزعمون 
الفوضى في العالم اإلسالمي، يقول ابن خلدون: "وقد يتشرف كثير من الرؤساء على القبائل 
والعصائب إلى أنساب يلهجون بها، إما لخصوصية فصيلة كانت في أهل ذلك النسب من 
شجاعة...ومنه ادعاء أوالد رباب المعروفين بالحجازيين من بني عامر أحد شعوب زغبة 
أنهم من بني سليم، ثم من الشريد منهم لحق جدهم ببني عامر نجارا يصنع الحرجان )وهو 
ما  الباب  هذا  عليهم..ومن  بنسبهم حتى رأس  والتمهم  بهم  واختلط  الموتى(،  يحمل  خشب 
رياح  شيوخ  والزواودة  سليم،  من  أنهم  توجين  من  يدللتن  بني  شيوخ  سالمة  يدعيه..بنو 
أنهم من أعقاب البرامكة أمثال كثير، ورياستهم في قومهم مانعة من ادعاء هذه األنساب" 
الخطاب  بن  عمر  قبيلة  كعب  بن  عدي  من  رياح  بطن  وتوجد  جـ1، ص73(.  )المقدمة، 

)مصعب الزبيري: نسب قريش، ص347(.
)7( ياقوت الحموي: المقتضب من جمهرة النسب، ص124.

)8( المصدر السابق، ص124.
)9( انظر ابن خلدون: المقدمة، جـ1، ص73.

رمضان  تحقيق:  األعراب،  قبائل  من  مصر  بأرض  عمن  واإلعراب  البيان  المقريزى:   )10(
البدرى، دار الحديث، القاهرة، 2006 م، ص 132.    

)11( المصدر سابق، ص 135.
)12( الُعمري: مسالك األبصار، مصدر سابق، ص157.

)13( المقدمة: جـ1، ص73، العبر، جـ6، ص6.
)14( P. 145     Macmichael: A History of the Arabs in the Sudan, Vol.1,

)15( رجب عبدالحليم: اإلسالم والعروبة في دارفور في العصور الوسطى، ص22.
السودانية،  المكتبة  مسعد:  مصطفى  أيضا  وانظر   ،205 جـ1، ص  المقفى،  المقريزي:   )16(

ص367.
فى  والنوبة  االسالم  مسعد:  محمد  مصطفى  وانظر  ص18،  جـ6،  العبر،  خلدون:  ابن   )17(

العصور الوسطى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2011 م، ص250.   
)18( وُيشير المستشرق هارولد ماكمايكل  Harold Macmichael إلى أنه خالل القرن 8هـ/14م 
كان  بنو هالل أكثر الجماعات العربية استقرارا في الصعيد، وكانت أعدادهم كبيرة خاصة 
وللمزيد  الصعيد عموما،  مدن  أكثر  وفي  عيذاب،  الشرقية وحتى   والصحراء  أسوان  في 

 P. 147    Macmichael: A History of the Arabs in the Sudan, Vol.1 :انظر
)19( قال المؤرخ الحمداني عن وجود بني هالل في العديد من المدن المصرية: "وبإخميم منهم  
بنوقرة، وبساقية قلتة منهم طائفة، وبأصفون وإسنا  بنوعقبة وبنو جميلة" )القلقشندي: قـالئد 
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الجمان، ص65-66(، ويشير المقريزي إلى أنه  بالصعيد األعلى كانت تسكن عدة قبائل 
من العرب، ففي أسوان وما تحتها بنوهالل )انظر المقريزي: البيان واإلعراب، ص134(.
)20( وللمزيد، انظر المؤرخ والنسابة "رواية الحمداني" عن وجود بطون بني هالل في أرض 

الصعيد بمصر )القلقشندي: قالئد الجمان، ص65(.
)21( ابن خلدون: العبر، جـ6، ص18، المقريزي: اتعاظ الحنفا، جـ2، ص212، وللمزيد، انظر 
يوسف فضل حسن: المعالم الرئيسية في الهجرة العربية إلى السودان، الجمعية المصرية 

للدراسات التاريخية، عدد 13، 1967م، ص121.
)22( حملة الُعمري: كان أبوعبدالرحمن العمري رجالً من أتقياء الناس وأورعهم، كما كان من 
أهل العلم. قضي شطًرا كبيًرا من حياته في مدينة القيروان )إفريقية(، وحاز ثقة واسعة. 
أبوعبدالرحمن  كامال:  واسمه  الخطاب،  بن  لنسل عمر  ينتسب  الُعمري ألنه  باسم  وعرف 
عبدهللا بن عبد الحميد بن عبدهللا بن عبد العزيز بن عبد هللا ابن عمر بن الخطاب )وللمزيد، 
العصور  في  والنوبة  اإلسالم  مسعد:  مصطفي  ص355،  جـ2،  اليعقوبي:  تاريخ  انظر 
العصرالطولوني،  في  االسالمية  أحمد محمود: حضارة مصر  الوسطى، ص125، حسن 
الُعمري، وكانت  ابن طولون والي مصر حملة  ص43(. وفي سنة 255هـ/869م أرسل 
ُجهينة رافقت  العربية. ويبدو أن جماعات كبيرٍة من  القبائل  العديد من  الحملة  تضم  هذه 
تقول مخطوطة كاتب  بلغ حوالي 869 شخصاً.  فإن عددهم  البعض  الحملة، وحسب  تلك 
الشونة: "وقدم إليهم أبوعبدالرحمن بن عبدهللا بن عبد الحميد الُعمري بعد محاربته النوبة في 
سنة خمس وخمسين ومائتين، ومعه ربيعة وُجهينة وغيرهم من العرب..")مخطوطة كاتب 
الشونة: ورقة رقم12(. وللمزيد، انظر محمد غيطاس: حملة اليونسكو وأضواء جديدة علي 
تاريخ النوبة، دار المعرفة الجامعية، 1987م، ص112، مصطفى مسعد: البجة والعرب: 

  Macmichael: A  History of the Arabs, Vol. I , P. 138 ،ص36،وللمزيد
وثمة رأي يذهب إلى أهمية هذه الحملة في جلب الهجرات العربية إلى بالد البجة، ومن 

ثم دورها في حركة التعريب أكثر من غيرها من الحمالت العسكرية األخرى.  
)23( المقريزي: الُمقفى، جـ1، ص265، مصطفى مسعد: المكتبة السودانية، ص367، وانظر 
أيًضا جوستاف ناختيجال: سلطنة دارفور أقاليمها وأهلهـا وتاريخهم، ترجمة: النور عثمان 

أبكر، دار عزة للنشر والتوزيع، طبعة الخرطوم، 2004م، ص119.
P. 147    Macmichael: A History of the Arabs in the Sudan, Vol. 1 :وانظر أيًضا

ابن  األرب، جـ29، ص68،  نهاية  النويري:  العبر، جـ1، ص450،  ابن خلدون:  انظر   )24(
الفرات: تاريخ الدول والملوك، جـ6، ص78، القلقشندي: صبح األعشى، جـ5، ص، وللمزيد 
عن حملة السلطان المنصور قالوون، انظر أيضا مصطفى محمد مسعد: المكتبة السودانية: 

ص278،  رجب محمد عبدالحليم: العروبة واإلسالم في دارفور، ص205.
)25( انظر العبر: جـ1، ص455 ، وانظر المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك، اختصار 
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المكتبة  الكتاب، 2016م، ص147، مصطفى مسعد:  وتقديم: عمر مصطفى لطف، هيئة 
السودانية، ص278.

)26( وللمزيد انظر رجب عبدالحليم: المرجع السابق، ص205.
)27( رجب عبدالحليم: العروبة واإلسالم في دارفور، ص110، واستقرت جماعات كبيرة من بني 
عطية في إقليم كردفان بعد أن انفصلوا عن الهالليين بالسودان، ثم صاروا ينتسبون لجماعات 
"الكبابيش". كما ذهبت جماعات منهم من رعاة اإلبل لمناطق أبعد في الجنوب، وعاشوا بين 
الرزيقات، وهم من البقارة في دارفور ويشير البعض أيًضا الى أن جماعات "المحاميد" التي 
تنتسب لـ"بني هالل" كانوا قدموا من أفريقية )تونس( وليبيا، أي أنها ربما جاءت خالل ذات 
بعدها،  وما  السابق، ص110  المرجع  دارفور،  عبدالحليم:  انظر رجب  )وللمزيد  المرحلة 
وانظر أيضا ص 128(. كما أن  بعض المصادر التاريخية  تتحدث عن وجود جماعات منهم 
في منطقة "واداي" Wadai إلى الشرق من دولة  تشاد )انظر محمد بن عمر  التونسي: تشحيذ 
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)وللمزيد، انظر رجب عبدالحليم: العروبة واإلسالم في دارفور، ص198(.
)28( القلقشندي: قالئد الجمان، ص65، وانظر ابن خلدون: العبر، جـ6، ص32-33، التونسي: 
تشحيذ األذهان، ص139، الفحل الفكي الطاهر: تاريخ وأصول العرب بالسودان ص360. 
وعن بني هالل يصف أوليا جلبي: "كما أن لهم كثرة هائلة من األغنام، والمواشي التي تنتج 
المسكية" )الرحلة، جـ1، ص279(، وانظر       الرائحة  النفيس ذي  السمن  كميات كبيرة من 

Macmichael: Kordofan, Op. Cit. P. 61

)29( مصطفى مسعد: سلطنة دارفور، ص216، وانظر  موسى آدم عبدالجليل، خالوي دارفور، 
ص66.

دارفور،  سلطنة  مسعد:  ص139،  األذهان،  تشحيذ  ص65،  الجمان،  قالئد  القلقشندي:   )30(
ص216.

)31( أحمد عبدالقادر أرباب: تاريخ دارفور عبر العصور، جـ1، ص69.
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)33( الفحل الفكي: تاريخ وأصول العرب بالسودان، ص360.
)33( Macmichael: Kordofan, P. 137. 

Macmichael: Kordofan, Op. Cit. P. 58.
)34( مجهول: مخطوطة تاريخ ملوك السودان وأقاليمه، ورقة رقم 10، وتعني تلك اإلشاراُت أن 

بني هالل، أو بني عامر، كانوا مثل غيرهم من القبائل العربية 
)35( k. Henderson: A Note on the Migration of the Messiria Tribe into South West 

Korofan, Sudan Notes & Records )S.N.R( Vol. 22. No. 1, 1939,  P.49.                          
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وللمزيد، انظر ويليام آدامز: النوبة رواق أفريقيا، ص489. ومن المعروف أن أكثر قبائل البقارة 
تزعم أنهم من ساللة أبي زيد الهاللي )انظر يوسف أبوقرون: قبائل السودان الكبرى، ص100(.
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كردفان )عبدالمجيد عابدين: المرجع السابق، ص61(.                       
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)39( مصطفى مسعد: سلطنة دارفور، ص216.
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)41( ويليام آدامز: النوبة رواق أفريقيا، ص489.  وللمزيد، انظر:
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)43( Ibid, P. 131
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)45( Ibid, P. 17
)46( K. Henderson: Op. Cit, P. 49
الى  النوبا  بالقرب من مناطق جبال  المنطقة اآلنفة  Muglad شرق هذه  وتعد منطقة "المقالد"  
الجنوب من اقليم كردفان مركزا رئيسا لقبيلة المسيرية وهم المعروفون باسم "الحمر"، أو 
"المسيرية الحمر" Red Messiria ، وتقع جزيرة المقالد شمال وادي الغاال، وتحيط بهذه 
تكون  التي  القبائل  مجموعة  وللمزيد عن  الحاجز.  منطقة خور  ثالثة جهات  من  الجزيرة 

"البقارة" في سودان وادي النيل. وللمزيد عن ذلك، انظر:
K. Henderson: Op. Cit, P. 49

)47( حسن محمد جوهر: السودان، ص290.
)48( الفحل الفكي الطاهر: تاريخ وأصول العرب السودان، ص360. وللمزيد، انظر أيضا عن 
خالوي  عبدالجليل،  آدم  موسى  انظر  تحديدا،  الشمالية  الرزيقات  قبيلة  عند  الرعي  حرفة 

دارفور، ص66.
)49( الفحل الفكي الطاهر:  المصدر السابق، ص360. ويشير التونسي إلى أن قبيلة الرزيقات 
كانوا أهل بقر وخيل، وكانوا أنهم أهل ثروة، وهم يتبعون الكأل والمروج أينما كانت )تشحيذ 

األذهان: ص139(
)50( Macmichael: Kordofan, Op. Cit. P. 137 
)51( Ibid, P. 137
)52( Ibid, P. 137

356



ادّي لَعَرب َبنّي ِهالل يف �ُسودان وادي الِنيل )القرن 8-10هـ( َمظاهُر الَن�ساِط ااِلقت�سَ

133

)53( التونسي: تشحيذ األذهان، ص139.
)54( الموسيون: حسب الوثائق المحلية السودانية، فإنهم من نسل رجل يدعى "موسى بن سعيد 
الثقفي"، وهو ينتسب لفرع من قبيلة "ثقيف" العربية، كانوا قد سكنوا سودان وادي النيل على 
الراجح بعد الفتح العربي لمصر. وتنتسب ثقيف لمجموعة هوازن أو عكرمة التي ينتسب 
لها بنوهالل )انظر مخطوطة أحمد بن الفكي معروف: ماكمايكل: جـ2، ص350-249(. 
ومن هوازن أيضا التي ينتسب اليها بنوهالل: بنوسليم، وكان بنوسليم يحترفون رعي البقر، 
ولهذا أطلق على جماعات منهم: بقارة بني سليم، تقول مخطوطة تاريخ ملوك السودان:"وهم 
ببالد  الموجودة  القبائل  من  واألحامدة  وغيرهم  بنوسليم  بقارة  وقبائل  وفزارة  الكبابيش 

السودان.." )مجهول: مخطوطة تاريخ ملوك السودان وأقاليمه، ورقة رقم 11(.
)55( مخطوطة أحمد بن الفكي معروف: ماكمايكل: جـ2، ص249-350. انظر ملحق رقم54، 

ص282.
)56( Roland Oliver: A Short History of Africa, Op. Cit., P. 116                                   
)57( A History of  West Africa: Op. Cit. P.33, Wllie F. Fage: Encyclopedia of African 
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)58( R. S. O’ fahey: Darfur historical documents, university of Bergen, Bergen, 

2006, P. DF 46. 7l19, P. 24                                                                                                              
)59( Ibid, P. 24

)60( الفحل الفكي الطاهر: تاريخ وأصول العرب السودان، ص348.
)61( المصدر السابق، ص348

)62( وللمزيد عن عمل الجماعات والبطون الهاللية بحرفة الـزراعة، انظر روايـة المؤرخ ابن 
حوقل: صورة األرض، ص153، ويقول جوستاف ناختيقال عن سكان اقليم دارفور وكان 
بالزرع على )جبل( طرة..." )جـ.  السكان يشتغلون  بني هـالل: "وكان  قبيلة  أكثرهم من 
ناختقال: سلطنة دارفور، ص63(. وللمزيد عن الزراعة، انظر التونسي: تشحيذ األذهـان 

)ملحق الكتاب(، ص412.
)63( كما يقول ابن حوقل: "وليس بجميع الواحات حمام وال فندق يسكنه الطارىء والقادم إليهـا. 
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وقلما يمطرون..." )صورة األرض، ص153(. وانظر أيضاً الفحل الفكي الطـاهر: تاريخ 

وأصول العرب بالسودان، ص128.
)64( الفحل الفكي الطـاهر: تاريخ وأصول العرب بالسودان، ص128.

)65( ويشير ابن حوقل إلى بعض الجماعات الهاللية كانت تسكن الصحراء في الـواحات وإن 
لم ُيحدد الموقع بشكل واضح. يعملون بالزراعة، ويعتمدون عليها في ايجاد ما يحتاجون له 
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من الطعام. والمعروف أن الـواحات تقع بالقرب من حدود مصر والسودان، خاصة واحات 
الخارجة والجلف الكبير. )وللمزيد، انظر ابن حوقل: صورة األرض، ص153(. 

)66( ناختيقال: سلطنة دارفور، ص63. ومن المعروف أن دارفور حيث سكنت أكثر جماعات 
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)وللمزيد، انظر: إبراهيم حسين محمد علي: الممالـك والمشيخات العربية في سودان وادي 
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ص412.
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دارفور، ص16.
تاريخ سودان وادي  الجمل:  التونسي: تشحيذ األذهان، ص382، وانظر  شوقي عطاهلل   )72(
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)90(  Ibid, P. 45                                                                                                                      
)91( Y. Takana; Darfur, p. 11                                                                                            
)92(  Intissar  Soghroun el  – Zein: The  Archaeology of  the Early  Islamic Period 

, P. 32
)93( نعوم شقير: تاريخ السودان، ص156. مصطفى مسعد: سلطنة دارفور، ص17.

)94( A. J. Arkell:  Medieval History of Darfur in its Relationship to other Cultures 
& the Nioltic Sudan, P. 45                                                                                                             

)95( Arkell: History of Darfur, p. 274
أوري: هي مدينة تقع في اقليم دارفور، وأوري توجد على بعد حوالي عشرين ميالً شمال مدينة 
عين فرح )انظر أحمد عبدالقادر أرباب: تاريخ دارفور، جـ1، ص51(. وللمزيد عن مدينة 

أوري، انظر مصطفى مسعد: سلطنة دارفور، ص17.
)96( Arkell: The Medieval History of Darfur & Nioltic Sudan, P. 45 

وللمزيد أيضاً انظر أحمد عبدالقادر أرباب: تاريخ دارفور، جـ1، ص51.
)97( Ibid, P. 45 
)98( Arkell: History of Darfur, p. 274
)99( Ibid, P. 274  
)100( Arkell: History of Darfur, p. 274
)101( A. J. Arkell:  Medieval History of Darfur in its Relationship to other Cultures 

& the Nioltic Sudan, P. 46    
)102( أرباب: تاريخ دارفور، جـ1، ص51. 

)103( P. 45  , A. J. Arkell:  Medieval History of Darfur
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)104( Arkell: History of Darfur, P. 274
)105( Ibid, P. 274 
)106( يشير المؤرخون الى أن عامة سكان دارفور كانوا يرجعون أنسابهم األولى ألبي زيد 
الهاللي، وهو "البطل الهاللي" الذي كان قد نال شهرة كبيرة السيما في تونس )أفريقية(، 
وفي بالد المغرب، وسودان وادي النيل، ومصر..الخ )انظر التونسي: تشحيذ األذهان بسيرة 
بالد العرب والسودان )ملحق الكتاب(، ص369،(. يقول التونسي عن جماعات الرزيقات 
الهالليين: "وهم أهل بقر وخيل، وأثاث، وأكثرهم ثروة ال يألفون الحاضرة، ويتبعون الكأل.." 

)التونسي: تشحيذ األذهان، ص13(. انظر أيضاً التونسي: ملحق ص412.
)107( وعن جغرافية سودان وادي النيل، وتوافر مصادر المياه وخصوبة التربة، ومدى مالئمتها 

 Macmichael: Kordofan, P. 1 :لنمو الغابات واألشجار ذات الحجم الضخم، انظر
ناختيقال: سلطنة دارفور، ص127، رجب عبدالحليم: العروبة واإلسالم في دارفور، ص18-16.
نعوم  انظر:  البيوت والمنازل في أطالل مدن ومواقع دارفور،  اكتشافات  )108( وللمزيد عن 
وللمزيد،  جـ1، ص21.  دارفور،  تاريخ  أرباب:  انظر  السودان، ص156،  تاريخ  شقير: 
 A. J. Arkell:  Medieval History of Darfur in its Relationship to other  :ًانظر أيضا
                                                                                                                  Cultures & the Nioltic Sudan, P. 46

)109( R. S. O’ fahey: Darfur historical documents, P. 21                                                    
)110( التونسي: تشحيذ األذهان، ص292.

)111( ناختيقال: سلطنة دارفور، ص125. وانظر أيضاً التونسي: تشحيذ األذهان، ص292.
)112( التونسي: تشحيذ األذهـان، ص292، ويذكر التونسي أيضاً أن األعراب في إقليم دارفور 
كانوا يحصلون على السمن من النعام التي كانوا يصيدونهـا، أما العسل فكانوا يحصلون عليه 
من األشجار ألن النحل يعشش فيها، وألن الصيد عندهم كثير ووفير، فلم يكن لريش النعام 
عندهم قيمة كبيرة، وكذلـك قرن الخرتيت. وكانت أعراب البادية إذا رأى الصيد وتبعه اليقفوا 
أثره، بل يباريه حتى يحاذيه، وإذا تمكن من الفريسة كان يعقرهـا، أما صيد النعام وألنه حيوان 
سريع جًدا، فكان يوجد من يلحق به، أما الـزراف فاليكاد يلحقه في العدو فرس، ولم يكن يلحقه 
إال الفرس. وكان أعراب دارفور يأكلون لحم الزراف طريا قديدا، وكانوا يبيعون جلودها في 
حوانيتهم. وكان العرب يأكلون األرز، والدفرة، والكوريب، والتمر الهندي، والعسل، وغير 
له عندهم نظر لوفرته، وكانوا يحصلون على  قيمة  اللبن فال  أما  الطعام.  ذلـك من صنوف 
السمن منه ثم يرمون رأئبه حتى من قدم الى أحياء العرب هناك خاصة الـرزيقات الهالليين 

يجد الغدران والبرك القريبة منهم كلها لبنا )تشحيذ األذهان: ص295-293(.
)113( التونسي: ص293. وللمزيد عن ثراء الجماعات الهاللية بتربية الماشية واإلبل، وكذلك 

الكباش، وتربية شتى صنوف الحيوانات األخرى في إقليم دارفور، انظر
Y. Katana; Darfur, P. 10 
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)114( التونسي: تشحيذ األذهـان بسيرة بالد العـرب والسودان، ص293-294. وللمزيد أيضا، 
انظر التونسي: المصدر السابق )ملحق هذا الكتاب(، ص412، وانظر نعوم شقير: تاريخ 

السودان، جـ2، ص111 وما بعدهـا.
)115( المصدر السابق، ص293.

النيل  وادي  سودان  في  استقرت  التي  األخرى  العربية  الجماعات  من  كغيرهم  بنوهـالل  وكان 
السيما في إقليم دارفور يدفعون الضرائب، والمكوس األخرى لسالطين دارفور، أو من كان 
ينوب عنه من العمال، أو الموظفين، وكانت تلك األموال جزء ُيستقطع مما كانوا يربحونه 
من خالل قيامهم باألنشطة االقتصادية واالحرف التي يقومون بها. وقد عين ُحكام دارفور 
موظفاً كبيراً لجمع وتحصيل الضرائب والمكوس من قبائل العرب، ومنهم بنوهالل، وكان 
هذا الموظف يشتهُر باسم "أبي الجبايين". وصاحب هذه المنصب من أهم موظفي الدولة في 
ذلك الوقت، وكان يعمل تحت سلطته عدٌد كبيٌر من الموظفين الصغار والمرؤوسين. وجدير 
يرتبط  فيما  السالطين  وعمال  القبائل  بعض  بين  الخالفات  بعض  تنشب  كانت  أنه  بالذكر 
بجمع الضرائب المفروضة على هذه القبائل نظير نشاطها االقتصادي، وأوردت المصادر 
بعض تلك النزاعات التي قامت، ومن بينها نزاعات لجماعات من بني هـالل. )وللمزيد عن 
ذلك، انظر )التونسي: تشحيذ األذهان، ص140-141.  وللمزيد عن صاحب منصب أبي 

                        Y. Katana; Darfur, PP. 10-11 :الجبايين، انظر
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المصادر والمراجع
أوالً– المخطوطات:

1- أحمد بن الفكي معروف: مخطوطة مخطوطـة “ِذكر قبائل الَعَرب التى سكنْت أرض السودان 
)انظر متن المخطوطة ماكمايكل: تاريخ العرب في السودان، جـ2، ص288-279(.

13هـ/19م(:  القرن  من  الثاني  النصف  خالل  )عاش  الخليفة  محمد  بن  الدرديري  الشيخ   -2
مخطوطة الشيخ الدرديري بن محمد الخليفة )ماكمايكل: تاريخ العرب في السودان، جـ2، 

ص176(، منسوخة عن مخطوطة أخرى ترجع إلى سنة 1836م.
3- السمرقندي )أبوعبدهللا حسين بن عبدهللا الحسين السمرقندي، عاش إبان القرن 10هـ/16م(: 

.Misc /18 /189 ،مخطوطة  “أنساب عرب السودان”، نسخة مصورة
4- مجهول: مخطوطة تاريخ ملوك السودان وأقـاليمه الى حكم إسماعيل باشا خديوي مصر، عدد 

األوراق: 45 ورقـة، نسخة مصورة، دار الكتب القومية، القاهرة، رقم 2547 )تاريخ(.
5– مجهول: مخطوطة حكام دارفور)انظر المخطوطة ناختيجال: سلطنة دارفور، ص120(.

ثانياً- المصادر المنشورة:
6- أوليا جلبي )أوليا جلبي بن درويش محمد ظلي )رحالة تركي(، ت بالقاهرة: 1093هـ/1682م(: 
القطوري،  أحمد  الصفصافي  ترجمة:  جـ3،  الحبش،  وبالد  والسودان  مصر  إلى  الرحلة 

المركز القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة األولى، 2010م.
7–  البكري )أبوعبيد البكري، 487هـ/1094م(: الُمغِرب في ذكر بالد إفريقية والمغِرب، مكتبة 

الثقافة الدينية، القاهرة، د. ت.
8- البالُذري )أحمد بن يحيي بن جابر، ت: 279هـ/892م(: أنسـاب األشراف، تحقيق: الدكتور  

محمد حميد هللا، دار المعارف، القـاهرة، 1987م.
9- التونسى )محمد بن عمر التونسي، ت: 1274هـ/1857م(: تشحيذ األذهان بسيرة العرب 
الهيئة  عساكر،  محمود  خليل  والدكتور  مسعد  محمد  مصطفى  الدكتور  تحقيق:  والسودان، 

المصرية العامة للكتـاب، سلسلة التراث، القـاهرة، 2007م.
10- ابن ُجبير )أبوالحسن محمد بن جبير الكناني األندلسي، ت: 614هـ/1217م(: رحلة ابن 

جبير، تحقيق: الدكتور محمد زينهم عزب، دار المعارف، القـاهرة، 1986م. 
11- ابن حزم )أبومحمد علي بن سعيد األندلسي، ت: 457هـ/1164م(: َجمهرة أنساب العرب، 

تحقيق: ليفي بروفنسال،  شركة نوابغ الفكر، القـاهرة، 2009م.
12- ابن َحوقل )أبوالقاسم بن محمد النصيبي، ت: 350هـ/961م(: صورة األرض، شركة 

نوابغ الفكر، القاهرة، 2009م.
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ابن ُخلدون )عبدالرحمن بن محمد بن خالد، ت: 808هـ/1405م(:
13– الِعبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والُعجم والبربـر، تقديم: الـدكتور ُعبادة كحيلة، 

الهيئة العامة لقصور الثقـافة، القـاهرة، 2007م.
14- المقدمة )المعروف باسم: مقدمة ابن خلدون(،  تحقيق: الـدكتور علي عبدالواحد وافي،  الهيئة 

المصرية العامة للكتاب، القـاهرة، 2006م.
15- الذهبي )شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، ت: 748هـ/1347م(: السيرة النبوية، 

دار الكتاب العربي، بيروت، 1987م.
الجبـال  538هـ/1143م(:  ت:  الخوارزمي،  عمر  بن  محمود  )أبوالقاسم  الَزمخشري   -16

واألمكنة والمياه، الجزيرة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2007م.
يدي )أبوالفوز محمد أمين البغدادي، ت: 644هـ/1246م(: سبائُك الَذهب في معرفِة  17- السوَّ

قبائل العرب، شركة نوابغ الفكر، القاهرة، 2008م.
18-  الُعمري )شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيي، ت: 749هـ/1348م(:  قبائل العرب 
اإلسالمي  المركز  كرافولسكي،  دوروتيا  تحقيق:  الهجريين،  والثامن  السابع  القرنين  في 

للبحوث، بيروت، 1985م.
19- الفحل الفكي )الفحل الفكي بن الفقيه الطاهر الجعلي، ولد سنة  1878م(: تاريخ وأصول 

العرب بالسودان، تحقيق: عمر فضل هللا، طبعة دار المصورات، الخرطوم، 2015م.
الَقلقشندي )أبوالعباس شهاب الدين أحمد بن علي، ت: 821هـ/1418م(:

الكتاب  دار  اإلبيـاري،  إبراهيم  تحقيق:  الزمان،  قبـائل  بَعرب  التعريف  في  الُجمان  قالئد   –20
العربـي، بيروت، 1982م.

21-  ُصبح األعشى في صناعة اإلنشـا، )األجزاء الثانـي والرابع والخامس(، تقديم: دكتور فوزي 
أمين، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2004م.

تحقيق:  الَنسـْب،  َجمهرة  206هـ/821م(:  ت:  محمد،  بن  هشام  )أبوالُمنِذر  الَكلبي  ابن   -22
الدكتور علي محمد عمر، مكتبة الثقـافة الدينية، طبعة القاهرة، 2010م.

23– المقريزي )أحمد بن علي بن عبد القادر، ت: 845هـ/1441م(: البيان واإلعراب عمن 
بأرض مصر من قبائل األعراب، تحقيق: رمضان البدرى، دار الحديث، القاهرة، 2006م. 
24- ابن هشام )أبو محمد عبدالملك بن هشام، ت: 213هـ/828م(: السيرة النبويـة، تحقيق: 

وليد بن محمد سالمة، مكتبة الصفا، القاهرة، 2001م.
25- الَهمداني )الحافظ أبوبكر محمد بن أبي عثمان الحازمي، ت: 584هـ/1188م(: ُعجالة 
الُمبتدي وفُضالة الُمنَتهـي في الَنسب، تحقيق: عبدهللا كنون، مجمُع اللغة العربية، المطابع 

األميرية، القـاهرة، 1965م.
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ثالثاً- المراجع العربية والمعربة:
وبالد  أفريقيـا  شمال  إلى  العرب  جزيـرة  من  الهـالليين  إبراهيم: هجرات  إبراهيم إسحاق   -26

السودان، طبعة الخرطـوم، دون تاريخ.
27- أحمد عبدالقادر أرباب: تاريخ دارفور عبر العصور، جـ1، جامعة الخرطوم، 1998م.

28- آدامز، ويليام: النوبة رواق أفريقيا، ترجمة: محجوب التيجاني، مطبعة الفاطمية، القاهرة، 2005م. 
29- جوستاف ناختيجال: سلطنة دارفور أقاليمها وأهلها وتاريخهم، ترجمة: النورعثمان أبكر، 

دار عزة للنشر والتوزيع، الخرطوم، 2004م.
30- حسن إبراهيم حسن: انتشار االسالم فى القارة األفريقية، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة 

الثالثة، القاهرة، 1984م.
31- حسن محمد جوهر وحسين مخلوف:السودان وتاريخه وحياة شعبه، دار الشعب، 1970م. 
32- رجب محمد عبد الحليم: العروبة واإلسالم فى دارفور فى العصور الوسطى، دار الثقافة 

للنشر والتوزيع، الفجالة، القاهرة، 1991م.
33- شوقي عطاهلل الجمل: تاريخ سودان وادي النيل )حضارته وعالقاته بمصر من أقدم العصور 

الى الوقت الحالي( ، مكتبة األنجلوالمصرية، القاهرة، 2008م.
34-عبدالمجيد عابدين: دراسات في تاريخ العروبة في وادي النيل، عالم الكتب، 1961م. 

35- ماكمايكل: تاريخ العرب في السودان، ترجمة: سيد على محمد ديدان،الخرطوم، 2013م.
36– مصطفى مسعد: اإلسالم  والنوبة فى العصور الوسطى، هيئة الكتاب، 2011م.

العالمية،  أفريقيا  جامعة  أفريقية،  دراسات  دارفور،مجلة  خالوي  عبدالجليل:  آدم  موسى   -37
الخرطوم، د.ت.

38- نعوم شقير:تاريخ السودان، تحقيق: محمد إبراهيم أبوسليم، دار الجيل، بيروت، 1981م.
39- يوسف أبوقرون: لمحات عن حياة وعادات قبائل السودان الكبرى، طبعة الخرطوم، د.ت.

40- يوسف فضل حسن: المعالم الرئيسية في الهجرة العربية إلى السودان، الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية، جـ13، 1967م.

رابعاً- الرسائل العلمية:
النيل، رسالة  وادي  سودان  في  العربية  والمشيخات  الممالـك  إبراهيم حسين محمد علي:   -41

ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات األفريقية، جامعة القاهرة، 1990م.
عبدالمنعم ضيفي عثمان:

42- األزهر ودوره في الممالك اإلسالمية في أفريقيا في عصر سالطين المماليك، رسالة ماجستير 
غير منشورة، معهد البحوث والدراسات األفريقية، جامعة القاهرة، 2002م.
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خامساً- الدوريات والمجالت والمقاالت:
43– أبكر عبدالبنات آدم إبراهيم: دور قوافل طرق الحج في بناء عالقات التواصل واالتصال 
األفريقية،  والدراسات  البحوث  مركز  أفريقيا،  في  الحج  طرق  مؤتمر  أنموذجا،  دارفور 
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تحليل توزيع المدارس الثانوية بمدينة نياال
2018 - 2017
د. سمية محمد يعقوب زريبة) * (

) * ( أستاذ مساعد بقسم الجغرافيا - كلية الدراسات اإلفريقية العليا- جامعة القاهرة ، عدد 45، يناير 
2019 ص ص 109 - 140 .

مستخلص:

هدفت الدراسة إلي تحليل وتقويم توزيع المدارس الثانوية الحكومية باستخدام نظم 
اعتمدت  ذلك  لتحقيق  التخطيطية.  المعايير  وبعض   )GIS( الجغرافية  المعلومات 
الي  إضافة  والتعليم  التربية  وزارة  إدارات  ببعض  المسؤلين  مقابلة  علي  الباحثة 
تقارير ويبانات الوزارات ذات الصلة. توصلت الدراسة إلي بعض النتائج أهمها عدم 
وجود معايير تخطيطية موحدة في إنشاء المدارس الثانوية حيث تتباين خصائص 
بالفصل  الطالب  ومتوسط  والطالب  الفصول  وعدد  المساحة  حيث  من  المدارس 
المستضافة  المدارس  من  كبير  إلي وجود عدد  الدراسة  توصلت  كما  ذلك.  وغير 
الوسط  بالتمركز حول  يتسم  الثانوية  المدارس  توزيع  لها. وإن  مباٍن  إنشاء  يتم  لم 
فقد أظهرت المسافة المعيارية ومعامل صلة الجوار أن نمط توزيع المدارس يميل 
الي التمركز وأنه متجمع يميل نحو العشوائية. من النتائج أيضاً قلة عدد المدارس 
تخلو اجزاء كبيرة منها من  المدينة حيث  السكان وبمساحة  الثانوية مقارنة بحجم 
التوصيات  ببعض  الدراسة  الوادي. وختمت  أحياء جنوب  المدارس خاصة  وجود 
منها: زيادة عدد المدارس خاصة بأحياء جنوب الوادي، وضع معايير ُيعتمد عليها 
في التخطيط النشاء المدارس، ومراعاة توسع المدينة ونموها السكاني عند اختيار 

مواقع المدارس.  
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1/ المقدمة:

تمثل  دالالت  من  لها  لما  الخدمات  لدراسة  كبيراً  اهتماماً  الجغرافيا  تولي 
الريف  بين  فيما  خاصًة  العيش  ومستوي  الحياة  نوعية  تقييم  في  هامة  مؤشرات 
والحضر. وهو اهتمام قديم في الدراسات الجغرافية بدأ منذ النصف األول من القرن 
الماضي عندما أكد كالرك علي أهمية دراسة الخدمات المختلفة. تركز الدراسات 
وعدد  بحجم  ومقارنًة  الجغرافي  وتوزيعها  مواقعها  علي  للخدمات  الجغرافية 
الخدمات  مواقع  بين  فيما  المسافة  لطول  هامة  داللة  توجد  منها، حيث  المستفيدين 
وأماكن إقامة أفراد المجتمع المستفيد منها فيما يعرف بإمكانية الوصول، كما توجد 
داللة فيما بين حجم السكان وحجم الخدمات المتاحة لهم: أي امكانية الحصول. أيضا 
تأتي أهمية دراسة الخدمات من الحجم الكبير للعمالة الذي تستوعبه إضافة الي ما 

تقدمه من دعم وفوائد لغيرها من األنشطة األخري.

التعليم من أهم الخدمات التي تقدم للسكان. وتأتي أهمية دراستها من أهمية التعليم 
في عصر يتميز بتسارع االنتاج المعرفي والتقني. ولقد بات االهتمام بشأن التعليم 
والمهتمين  الباحثين  إهتمامات  مقدمة  في  العلمي  والبحث  المعرفة  في  واالستثمار 
علي  كبير  حد  الي  يعتمد  أصبح  االقتصادي  المستوي  ألن  وذلك  التنمية،  بقضايا 
ورفاه  لحراك  األساسي  المفتاح  فهو  البشري  المال  رأس  ومقدرات  خصائص 
المجتمع. من هنا زاد اهتمام الدراسات الجغرافية بخدمات التعليم خاصة مع زيادة 
الطلب علي التعليم بسبب النمو السكاني والحضري الكبير الذي يميز هذا العصر.

وقد شكلت الزيادة السكانية الكبيرة والمستمرة بمدينة نياال ضغطاً كبيراً علي مختلف 
الخدمات وال يستثني التعليم منها إن لم يكن أكثرها تأثراً. ويتوقف حل تلك المشكلة 
علي االمكانات المادية التي توفرها الوالية للنهوض بالتعليم، إال أن حل المشكلة 
ينبني علي  السليم والذي  التخطيط  يتطلب  بل  المال فحسب  توفير  يتوقف علي  ال 
دراسات المختصين في عدة مجاالت من أهمها الجغرافيا التطبيقية. إن مسألة تقويم 
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كفاءة التوزيع المكاني ذات أهمية كبيرة خاصة مع تطور نظم الحاسوب التي تساعد 
في تحليل وتقويم توزيع الخدمات وغيرها بل وتقدم نماذج للتوزيع األمثل بناء علي 

قراءة واقع المنطقة وما بها من مقومات.

الثانوية  بالمرحلة  التعليمية  الخدمات  واقع  علي  الضوء  إلقاء  الي  الدراسة  تسعي 
بالتركيز علي التوزيع المكاني لها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.

2/ مشكلة الدراسة:

تعرضت مدينة نياال لتغيرات سكانية كبيرة أدت الي زيادة حجم ومعدل النمو السكان 
بها، أهمها النزوح لألسباب األمنية إضافًة الي هجرة الريف الي الحضر. شكل وقد 
الوضع الديموغرافي الجديد والذي لم تكن المدينة علي استعداد الستيعابه مشكالت 
تباينت في أشكالها وحدتها علي مختلف الخدمات كان التعليم والصحة والمياه اكثرها 

تأثراً. وتتلخص مشكلة الدراسة في األسئلة التالية:

أ/ ما هو واقع المدارس الثانوية بمدينة نياال؟ 

ب/ هل يتَّفق التوزيع الجغرافي للمدارس الثانوية مع المعايير التخطيطة؟

العمراني والسكاني  التطور  الثانوية مع  المدارس  يتوافق توزيع  الي اي مدي  ج/ 
للمدينة؟

3/ أهمية الدراسة:

يحتاجها  التي  الخدمات  أهم  من  واحدة  تتناول  أنها  من  الدراسة  أهمية  تأتي 
المجتمع والذي تتوقف عليه عملية تقدمه وازدهاره، فالمدارس الثانوية هي عنق الزجاجة 
نحو التعليم العالي الذي هو أمل كل أُمة للنهوض وتحقيق التنمية والتطور علي كافة 
الخريطة  علي  وتمثيلها  بالمدينة  الحكومية  الثانوية  المدارس  توزيع  أن  كما  األصعدة. 
يوفر بيانات يمكن أن يستفاد منها في التخطيط المستقبلي لخدمات التعليم بالمدينة كواحدة 
من أهم الخدمات ويوضح مدي قرب أو بعد صورتها الحالية عن المعايير التخطيطية. 
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وأيضا يمثل تسليط الضوء علي مدي كفاية تلك المدارس مقارنة بحجم وتوزيع السكان 
فائدة علمية يمكن أن تفتح اآلفاق للمزيد من الدراسات في هذا المجال.

4/ فروض الدراسة: 

أ/ ال يتناسب توزيع المدارس مع توزيع السكان.

ب/ قلة عدد المدارس مقارنة بحجم السكان في الفئة )14 – 17(. 

ج/ عدم مراعاة المعايير التخطيطية في توزيع وتشييد المدارس الثانوية. 

5/ أهداف الدراسة: 

 أ/ التعرف علي حجم وتركيب السكان بمدينة نياال.

ب/ دراسة التوزيع العددي للمدارس الثانوية في أحياء مدينة نياال.

ج/ تقييم وتقويم توزيع المدارس الثانوية باستخدام معايير اإلحصاء المكاني ونظم 
المعلومات الجغرافية.

6/ منهجية الدراسة وطرق جمع البيانات:: 

والتحليل  التوزيع  علي  القائمة  الجغرافي  البحث  مناهج  من  عدد  الدراسة  تتبع  
والربط فيما بين الظاهرات منها: المنهج الوصفي التحليلي واألسلوب اإلحصائي لتحليل 
البيانات التي تم التحصل عليها. كما استخدمت نظم المعلومات الجغرافية ) GIS( كأداة 

في تحديد مواقع المدارس وتوقيعها علي الخريطة ومن ثم تحليل توزيعها المكاني. 

المسؤلين  مع  الشخصية  المقبالت  علي  البيانات  جمع  في  الباحثة  اعتمدت 
جنوب  بوالية  والتعليم  التربية  بوزارة  اإلدارات  من  عدد  في  القرار  وأصحاب 
دارفور وإدارة المرحلة الثانوية بنياال، اضافًة الي التقارير واالحصاءات والبيانات 
من المؤسسات ذات الصلة بموضوع الدراسة كمكتب االحصاء وبلدية نياال ومحلية 
الثانوية من عدد من الكتب والمراجع،  البيانات  نياال شمال وغيرها. كما تم جمع 

البحوث والرسائل الدراسات واألوراق العلمية.
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7/ منطقة الدراسة:

تقع مدينة نياال بغرب السودان عند تقاطع خط طول )53 24( شرق ودائرة عرض 
) 3 12( شمال، ) خريطة رقم )1(( في حزام السافنا الشوكية معدل المطر السنوي 
فيها 300 ملم. وتبلغ مساحتها 242 كيلومتر مربع، وهي أكبر وأهم مدن الوالية 
الزراعية  والمحاصيل  الماشية  أسواق  أكبر  وبها  واإلدارية  السياسية  وعاصمتها 
بالوالية  السكان  اقطاب جذب  أهم  بعدة مميزات جعلتها  تتميز  والغابية.  والبستانية 
بل بإقليم غرب السودان كله، لما يتوفر بها من خدمات وفرص عمل وسهولة النقل 
واالتصال، فهي ملتقي الطرق التي تربط معظم انحاء البالد. كما انها ملتقي الطرق 
التي تربط البالد بدول الجوار بغرب أفريقيا. من أهم ميزات المدينة انها تقع في نهاية 

خط السكة الحديد الغربي الذي يربطها بكل من العاصمة والميناء الرئيسي للبالد.

 وقد صنفت نياال المدينة الثانية بعد الخرطوم عاصمة البالد من حيث حجم ومعدل 
سكان  حجم  بلغ  حيث  2008م  بالبالد  الخامس  التعداد  في  للسكان  السنوي  نمو 
المدينة 493732 نسمة) حوالي 17% من جملة سكان والية جنوب دارفور(، منهم 
 – لإلحصاء  المركزي  )الجهاز  شمال،  بنياال  و214542  نياال  ببلدية   279190
التعداد الخامس 2008(. وكما يتضح من الجدول رقم )1( أن المدينة تتميز بنمو 

سكاني مرتفع إذ يتضاعف حجم سكانها كل عشر سنوات تقريبا.

جدول رقم )1( حجم ومعدل النمو السنوي للسكان بمنطقة الدراسة
في الفترة من 1965 إلي 2016م

حجم السكانالسنةحجم السكانالسنة 

442000 )تقدير(2003 )تقدير(14000  )تعداد(1956

493732 )تعداد(2008 )تعداد(95600 )تعداد(1973

583864 )تقدير(2012 )تقدير(113632 )تعداد(1983

637087 )تقدير(2016 )تقدير(227193 )تعداد(1993

المصدر: مكتب اإلحصاء نياال.
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تتميز المدينة بتركيب سكاني فتي إذ يمثل السكان أقل من 19 سنة 55.5 % من 
جملة السكان بينما يمثل الفئة 20 -  44 سنة 33.14 %، والفئة 45  - 64 سنة 
8.35 %، والفئة 65 سنة فأكثر 2.96 % من جملة السكان )االحصاء نياال(. توضح 
هذه النسب إرتفاع نسبة اإلعالة حيث أن أكثر من 58 % من السكان يعتمدون علي 
غيرهم لتحقيق وتلبة احتياجاتهم والتي أهمها التعليم والصحة، وهي حقيقة يجب أن 
التعليم موضع اهتمام مع وضع إعتبار أيضاً  يضعها المسئولون والمهتمون بأمر 

الرتفاع معدل الفقر بين السكان وإنخفاض الدخول السنوية لغالبية األسر.     

جدول رقم )2( السكان في سن 14- 15-16-17-18سنة ما بين
عام 2008 و 2017م بمدينة نياال.

20082017السنة

  العمر
نياال جنوبنياال شمالنياال جنوبنياال شمال

المجموعاناثذكورالمجموعاناثذكورالمجموعاناثذكورالمجموعاناثذكور

14310329696072394736517598378136667447454845359083

15301029325942384336267469382136997520455645409096

16290128775778372835847312381036767486452644879013

17276827975565360135257126374635977343446143738834

18260126825283345534406895364134717112437142108581

143831425728640185741782636400187991810936908224622214544607المجموع

المصدر:  إسقاطات اإلحصاء نياال.

تتكون مدينة نياال من 39 حياً إضافة إلي عدد من معسكرات النازحين وتنقسم إداريا 
إلي وحدتين إداريتين هما بلدية نياال وتضم 23 حياً ومحلية نياال شمال وتضم 16 
حياً. و يتبع كل من معسكر دريج وعطاش وكلمة إدارياً لمحلية نياال شمال بينما يتبع 

معسكري سكلي والسريف لبلدية نياال.
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خريطة رقم )1( منطقة الدراسة

المصدر :  موقع قوقل ايرث بتاريخ 5 /11 / 2018م  بتصرف 2019م

8/ التوزيع المكاني للمدارس الثانوية الحكومية بنياال:

 أ/ المدارس الثانوية بمنطقة الدراسة:

توجد بمنطقة الدراسة 42 مدرسة ثانوية حكومية منها 21 مدرسة للبنين و21 
مدرسة للبنات تتوزع فيما بين محلية نياال شمال وبلدية نياال كما يوضح الجدول 
رقم )3(. تتفاوت المدارس من حيث المساحة وعدد الطالب والفصول جدول كما 

يوضح الجدول رقم )4(.

جدول رقم )3( توزيع المدارس الثانوية الحكومية بمدينة نياال

بناتبنين المجموعالمدارسعدد االحياءحجم السكانالوحدة االدارية
214542239716نياال شمال
27919016121426بلدية نياال
49373239212142المجموع

المصدر: الباحثة بناء علي بيانا اإلحصاء نياال + وزارة التربية والتعليم والية جنوب دارفور.
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جدول رقم ) 4/أ ( خصائص المدرس الثانوية الحكومية بنات بمدينة نياال 2018م

الوحدة الرقم
الحي    المدرســــــــــــةاإلدارية

متوسط
طالب/
فصل

عدد
الفصول

عدد عدد الفصول
الطالبات الثالثالثانياألول

1

نياال

شمال

738202154230586الرياضالرياض الثانوية

5810227219137583المطارالبير راغب الثانوية2

668323102100525الرياضمحمد ناصر الساير 3

7512478324105907النهضةالنهضة الثانوية4

6911320279167766االمامعبد الحميد ضو البيت5

501023318680499خرطوم بالليلالشيخ  البرعي6

254661718101مستضافةحي السالم الثانوية  7

56363184912818373967المجموع

100 21.1 32.%46.6 النسبة المئوية من مجموع الطالب

8

بلدية

 نياال

787179187185551المزادحي الوادي 

456939289274المزادجنوب دارفور9

6513382337137856المزادنياال الثانوية10

5813330320110760االستبالةمهيرة11

8510378322151851الواديام المؤمنين النموذجية12

86732720572604الجيرالجير الثانوية بنات13

6912400306126832المزادالزهراء14

67621013065405كرريكرري الثانوية15

617169142116427الجبلالجبل الثانوية16

56922719192510النيلالصداقة السودانية السعودية17

6810290266125681كرري االنقاذ الثانوية18

711245534361859الوحدةالوحدة الثانوية19

226575919135مستضافة اسماء بنت ابي بكر20

689300213100613الوحدةامنة بنت وهب 21

651273797311314488358       المجموع

100%17.3 37.2 45.5 النسبة المئوية من مجمع الطالب

المصدر: الباحثة بناًء علي االدارة العامة لالمتحانات بمكتب التعليم الثانوي بنياال شمال وبلدية نياال.
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جدول رقم )4/ ب( خصائص المدارس الثانوية الحكومية للبنين بنياال 2018م

الحيالمدرســــةالوحدة اإلداريةالرقم
متوسط 
طالب/
فصل

عدد
الفصول
األول

عدد عدد الفصول
الطالب الثالثالثاني

1

نياال

شمال

الرياض

نياال الثانوية بنين

الشمالية الثانوية بنين
السيدة آمنة التركية
دريج الثانوية بنين
نياال الجديدة الثانوية
حي السالم الثانوية
جنوب دارفور 

491233219067589النهضةالنهضة الثانوية
2734838086الرياض2
541642235590867السد العالي3
42812216358343السد العالي4
493596920148امتداد دريج5
286667427167مستضافة6
657191136131458حي المعهد7
4824651097مستضافة8
536104102113319النهضة9

4963139011785063074   المجموع
100%16.5%38.3%45.2%النسبة المئوية من مجموع الطالب

10

بلدية 

نياال

6813433322132887الواديالمصطفي النموذجية
719297245100642االمتدادمصعب بن عمير11
45920513765407شم النسيمخالد بن الوليد12
49822412745396مستضافة حي الوادي بنين13
76838115082613الوحدةالوحدة الثانوية بنين14
209013544179مستضافةعمر بن الخطاب15
55716916750386كرريكرري الثانوية16
4382169836350القادسيةالقادسية17
2831456584الجبلمعهد الشيخ موسي18
39818111516312الجيرالجير الثانوية بنين19
5232220115157الواديمعهد نياال العلمي20
3324819067دومايةدوماية المشتركة21

5188219015407504480     المجمــــــــــــــــــــــوع

100%16.7%34.4%48.9%النسبة المئوية من مجموع الطالب

المصدر: الباحثة بناًء علي بيانات ادارة المرحلة الثانوية بكل من محلية نياال شمال وبلدية نياال.
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ب/ تحليل واقع المدارس الثانوية بنياال حسب المعايير التخطيطية:

بتحليل بيانات الجدول رقم )4/ أ و ب( يتبين أن هنالك تبايناً كبيراً فيما بين المدارس 
من حيث عدد الطالب وعدد الفصول ومتوسط عدد الطالب بالفصل. لكن الظاهرة 
األكثر لفتاً للنظر هي أن جملة عدد الطالبات 12325 طالبة بينما كانت جملة عدد 
للذكور من جملة  البنين 7554 طالب أي أن اإلناث يشكلن 62 % مقابل 38 % 
البنين  يرتفع عدد فصول  بينما  للعام.  البالغ 19879 طالب وطالبة  للطالب  عدد 
)190فصل( عن عدد فصول البنات )151(، ولذلك يرتفع متوسط عدد طالبات/ 
فصل عن متوسط عدد طالب/ فصل. في كل مدارس البنات اليقل متوسط الفصل عن 
50 طالبة باستثناء مدرستي أسماء بنت أبي بكر والسالم والمدرستين مستضافتين 
تعمالن بدوام مسائي. أما مدارس البنين يزيد المتوسط فيها عن 50 طالب للفصل 
بثمان مدارس منها، أعالها بمدرسة الوحدة الثانوية وذلك ألنها المدرسة الوحيدة 

بكل حي الوحدة امتداده وهو من أكبر أحياء المدينة جنوب الوادي.
خريطة رقم )2( توزيع المدارس الثانوية الحكومية بمدينة نياال

المصدر :  موقع قوقل ايرث بتاريخ 5 /11 / 2018م  بتصرف 2019م
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ج/ التوزيع المكاني للمدارس الثانوية بنياال:

يتميز القرن العشرين بأنه قرن تطور نظم جمع وتحليل البيانات. من أهم 
تلك النظم هو نظم المعلومات الجغرافية )GIS(، أحدي التقنيات الحديثة والتي تمكن 
من جمع وتخزين ومعالجة وتحليل كم هائل من المعلومات عن طريق الحاسوب 
للظاهرات واألنتشار  المكانية  باستخدام برامج مخصصة تقوم بتحليل الخصائص 
أو التوزيع المكاني لها) جمعة محمد داؤود، 2012(. يستفاد من ذلك التحليل في 
مختلف مجاالت التنمية أهمها تخطيط الخدمات والمدن ودراسة الموارد واالنشطة 
المقاييس  )GIS( عدد من  الجغرافية  المعلومات  البشرية وغير ذلك. تستخدم نظم 

والمؤشرات لدراسة التوزيع المكاني، استخدمت الدراسة منها:

1/ الموقع المتوسط:

ويعني النقطة أو الموقع الذي يتوسط  المواقع الجغرافية لمفردات الظاهراة موضع 
الدراسة. اهمية هذا الموقع انه يستخدم كمركز لرسم الدائرة المعيارية. 

آخر مدرسة من جهة الشرق هي السيدة آمنة التركية للبنين، وتقع علي خط طول 
)51   55  24( شرق، وآخر مدرسة من ناحية الغرب هي مدرسة الجير الثانوية 
للبنات وتقع علي خط طول ) 50   50  24( شرق. اما من جهة الجنوب فان 
دائرة عرض           علي  وتقع  بنات  الثانوية  وهب  بنت  آمنة  مدرسة  هي  مدرسة  آخر 
)14  1   12( شمال، ومدرسة نياال الجديدة للبنين هي آخر مدرسة من جهة الشمال 
وتقع علي دائرة عرض )44   5    12( شمال. المدرسة المركزية أو الوسطي 
فهي مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين. خريطة رقم )2(. ونالحظ من الخريطة 
أن النقطة أو المدرسة الوسطي ال تبعد عن النقطة الفرضية )النقطة التي تقع أقرب 
ما يمكن لمركز توزيع الظاهرات( : احداثيات األولي هي ) 10  53  24( شرق 

و)31  3  12( شمال، والثانية )9  53  24( شرق و) 26  3  12( شمال. 
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:)Distance Standard ( 2/ المسافة المعيارية

تستخدم المسافة المعيارية للتعرف علي مدي تباعد أو تمركز مفردات الظاهرة موضع 
الدراسة. يتم رسم دائرة تسمي الدائرة المعيارية يكون مركزها الموقع المتوسط بنصف 
قطر يساوي قمة المسافة المعيارية. هذه المسافة المعيارية كما االنحراف المعياري تدل 
علي أن 68% من المفردات تقع داخل الدائرة المعيارية ) جمعة محمد داؤود، 2012(. 
ويمكن ان تضاعف المسافة المعيارية لرسم دائرة يقع داخلها 95% من القيم، ويمكن رسم 

دائرة ثالثة بثالث اضعاف المسافة المعيارية يقع ضمنها 99 % من المفردات.

نتبين من الخريطة رقم )3( تركز المدارس بوسط المدينة حيث تقع 22 مدرسة 
من جملة 37 مدرسة ضمن المسافة المعيارية األولي والتي تمثل 68% من الظاهرات، 

بينما تخلو الدائرة المعيارية الثالثة )99%( من وجود أي المدارس الثانوية

خريطة رقم )3( المسافة المعيارية واتجاه التوزيع للمدارس الثانوية بمدينة نياال.

المصدر :  موقع قوقل ايرث بتاريخ 5 /11 / 2018م  بتصرف 2019م.
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جدول رقم )4( توزيع المدارس حسب المسافة المعيارية

الدائرة 
المعيارية

مساحة

الدائرة
بالكلم2

%    

من مساحة

  المدينة

% من عدد المدارس داخل الدائرة

جملة

 المدارس
المجموعبناتبنين

% 682711.111112259.5

% 958033.1691540.5

% 9913555.80000.0

242100172037100الجملة

المصدر: الباحثة.

يتضح من الخريطة رقم )3(  والجدول رقم )4( اآلتي:

كيلومتر(   2.9( المعيارية  المسافة  قطرها  نصف  والتي  المعيارية  الدئرة  ان   /1
مساحتها 27 كيلومتر مربع، تقع بها 22 مدرسة أي 59.5 % من جملة المدارس 
الظاهرة علي الخريطة والبالغ عددها 37 مدرسة منها 11 مدرسة للبنات و11 

مدرسة بنين.

 5.8( المعيارية  المسافة  ضعف  قطرها  نصف  والتي  المعيارية  الدئرة  ان   /2
كيلومتر( ومساحتها 80 كيلومتر مربع، تقع بها 15 مدرسة أي 40.5 % من 

جملة المدارس، منها 6 مدارس بنين و9 من مدارس البنات.

3/ ال توجد اي مدرسة ثانوية ضمن الدئرة المعيارية والتي نصف قطرها ثالث 
أضعاف المسافة المعيارية وهي تمثل 55% من مساحة المدينة.

4/ أن توزيع المدارس الثانوية يتسم بالتركز اذ نجد ان حوالي ¾ المدارس تقع في 
مساحة تبلغ 11 % من مساحة المدينة، ويقع الربع المتبقي منها في 33% من 
مساحتها. يخلو أكثر من 55% من مساحة المدينة من وجود أي مدرسة ثانوية 
حكومية، األمر الذي يعكس صعوبة الوصول وبعد المسافة بالنسبة لعدد كبير 

من سكان األحياء الطرفية للمدينة.
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5/ تتركز المساحات الخالية من المدارس في الجزء الواقع جنوب الوادي: امتداد 
كرري وامتداد الوحدة وغرب اإلذاعة، واألجزاء الشمالية للمدينة شمال الوادي: 

امتداد الرياض، الثورة، دريج، خرطوم بالليل والسريف.

البنات ويرجع ذلك  المدينة مقارنة بمدارس  بوسط  أكثر تركزاً  البنين  6/ مدارس 
لوجود عدد كبير من المدارس المستضافة بين مدارس البنين.

3/ اتجاه التوزيع:

هو أحد أدوات التحليل المكاني، يسمي أيضا بالشكل البيضاوي المعياري للتشتت 
)Ellipse Deviation Standard( يعبر عما إذا كان التوزيع المكاني للظاهرة له 

المتوسط  المركز  من  االتجاه  يحسب   .)2012 داؤود،  جمعة  )محمد  محدد  اتجاه 
المعالم فيه  يطوق الظاهرة بحيث تظهر  وباتجاهين وينتج عن ذلك شكال بيضوياً 
ومدي اقتراب توزيعها او ابتعاده عن الشكل الدائري. لهذا االتجاه أهمية كبيرة ألنه 
يحدد محاور توزيع الظاهرة فيستفاد منه في رسم التخطيط المستقبلي للخدمات. من 
خالل الخريطة رقم )3( يتضح أن توزيع المدارس الثانوية يأخذ اتجاه شمال شرق 
الشرق نحو جنوب غرب الغرب بزاية 58.8 درجة. ويطوق الشكل البيضاوي كل 
المدارس ما يشير الي أن جميع المدارس تقع في بهذا االتجاه داخل المدينة وهو يتفق 

الي حٍد كبير مع اتجاه نمو وتوسع المدينة.

4/ الحرم المكاني:

يستخدم تحليل الحرم المكاني أو نطاق التأثير، للتعرف علي نطاق الخدمة للمدارس 
الباحث  قبل  تحديدها من  يتم  بمسافة  المدرسة  دائرة حول  برسم  الموجودة، وذلك 
علي  الباحثة  اعتمدت  الدراسة.  منطقة  في  المتبعة  التخطيطية  المعايير  بحسب  او 
تطبيق نطاقين األول منها 500 متر ) كيلومتر( والثاني 800 متر)  كيلومتر( علي 
المدارس الموجودة فعلياً اي أن لها مواقع ومباني تخصها علي أرض الواقع. توضح 
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الخريطة رقم )4( أنه يوجد تداخل كبير فيما بين نطاقات التأثير المدارس، فهنالك 
فقط ست مدارس تقل المسافة بينها وأقرب مدرسة عن 500 متر وأربع تقل المسافة 
بينها عن أقرب مدرسة عن 800 متر األمر الذي يشر إلي تركز المدارس وقرب 
المسافات فيما بينها بوسط المدينة فكما تبين الخريطة هنالك أجزاء كبير ال تغطيها 
نطاقات تأثير المدارس. التداخل فيما بين مدارس البنين أكبر منه بالنسبة لمدارس 
البنات: توجد مدرستان فقط من مدارس البنين تزيد المسافة بينها وبين اقرب مدرسة 
للبنين عن 800 متر بينما توجد خمس مدارس للبنات تزيد المسافة بينها واقرب 
مدرسة بنات عن 800 متر. ويرجع ذلك كما ذكرنا سابقا  بسبب وجود عدد كبير 
من مدارس البنين مستضافة مقارنة بمدارس البنات فالمستضافة منها مدرستان فقط. 

خريطة رقم )4( نطاق التأثير للمدارس الثانوية بمنطقة الدراسة

المصدر :  موقع قوقل ايرث بتاريخ 5 /11 / 2018م  بتصرف 2019م

:) Neighbor Nearest Average( 5/ الجار األقرب

 يستخدم تحليل الجار األقرب أو معامل صلة الجوار لمعرفة نمط انتشار ظاهرة ما 
مكانياً، من خالل مقارنة التوزيع الفعلي للظاهرة مع توزيع نظري معين. ويحسب 
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بقسمة نسبة المسافة المقاسة علي المسافة المتوقعة بالمعادلة : معامل الجار االقرب 
ل  ) ن/ م (     أو ل  م / م2

حيث:

م : متوسط المسافات الفعلية ، م2  : متوسط المسافة النظرية او المتوقعة،  ن : عدد النقاط 

، ح : مساحة المنطقة.

تتراوح قيم معامل صلة الجوار ما بين صفر و 2.15. فإن كانت = صفر فالتوزيع 
متجمع، وإن كانت 1 فالتوزيع عشوائي، وان كانت أكبر من 1 فالتوزيع متقارب 

، وان كان 2.15 فهو توزيع منتشر. تتضح داللة هذا المعامل من الجدول اآلتي:

جدول رقم )5( داللة قيمة معامل الجار األقرب

النمط الفرعيقيمة معامل الجار القربالنمط

المتقارب 

اقل من  1المتجمع

متجمع تماماًصفر

متقارب لكن غير منتظم0 ــــــ 0.5

متقارب يتجه نحو العشوائي0.5 ــــــ 1

بعض النقاط متجمعة واالخري متباعدة         1العشوائي

المتباعد

 المنتظم

متباعد المسافات2 -1اكبر من 1

منتظم الشكل ) مربع(2

منتظم الشكل السداسيالكبر من 2

المصدر: محمد مجعة داؤود، 2012 بتصرف.

بتحليل الجار األقرب للمدارس بمنطقة الدراسة كانت النتيجة :
متوسط المسافات الفعلية: 605.24 متر

متوسط المسافة النظرية او المتوقعة: 662.2 متر

وعليه فإن قيمة معامل صلة الجوار يساوي 0.91 اي انه يقع ضمن المدي 0.5 
ــــــ 1 اي أن توزيع المدارس الثانوية الحكومية بمدينة نياال توزيع متجمع يتجه 

نحو العشوائي ) النمط الثاني موضح باالطار (.
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ملخص تحليل معامل صلة الجوار للمدارس الثانوية  بنياال

Neighbor Nearest Running script Average

Summary Neighbor Nearest Average

605.242097  :Distance Mean Observed

662.207168  :Distance Mean Expected

0.913977  :Ratio Neighbor Nearest

0.987409-                 :score-Z

0.323442                 :value-P

Meters in measured Distance

2019 11:29:01 15 Jan Tue at Succeeded
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النتائج:

توصلت الدراسة إلي النتائج التالية:

الي 2632 نسمة /  الخام  الكثافة  بكثافة سكانية عالية تصل  نياال  تتميز مدينة   /1
كيلومتر المربع.

2/ ترتقع نسبة الفئات العمرية في سن التعليم العام ) األساس والثانوي(.

3/ قلة عدد المدارس الثانوية الحكومية مقارنة بعدد السكان في الفئة العمرية 14 
– 18 سنة.

4/ يوجود عدد من المدارس المستضافة خاصة مدارس البنين منها ما تعمل بدوام 
مسائي ومنها ما تعمل بدوام عادي.

ومتوسط  الفصول  وعدد  الطالب  عدد  حيث  من  المدارس  خصائص  تباين   /5
الطالب/ الفصل.

6/ تشكل البنات 62 % من جملة الطالب لكن يحظين بـ 44 % من جملة الفصول، 
بينما يشكل البنين 38 % من مجموع الطالب ولهم 56 % من جملة الفصول 

بالمدينة.

7/ من أهم النتائج تناقص عدد الطالب من السنة األولي نحو السنة الثالثة حيث يمثل 
عدد طالب السنة الثالثة أقل من 20% بأغلب المدارس.

8/ يظهر تطبيق مقاييس خصائص التوزيع لنظم المعلومات الجغرافية أن المدارس 
الثانوية تتركز حول الوسط، مع اتجاه يتفق مع اتجاه امتداد المدينة.

9/ بينت المسافة المعيارية نمط توزيع  يميل نحو التركز، حيث تتركز المدارس 
بوسط المدينة خاصة مدارس البنين منها. كما  أظهرت صلة الجوار نمط توزيع 

متجمع يميل نحو العشوائية.

الثانوية، خاصة األحياء  المدارس  بالمدينة من نقص  الطرفية  تعاني األحياء   /10
التي تقع جنوب الوادي. 
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التوصيات:

بناء علي ما تم التوصل اليه من نتائج توصي الدراسة باآلتي:

الثانوية من  المدارس  إنشاء  في  عليها  االعتماد  يتم  تخطيطية  معايير  أوال: وضع 
حيث المساحة الكلية، مساحة وعدد الفصول، مساحة الميادين، األنشطة غير 

الصفية: المعامل، المسارح، المالعب وغيرها.

ثانياً: ضرورة مراعاة تحقيق العدالة والمساواة في توزيع المدارس الثانوية اعتماداً 
علي حجم السكان المسافة التي يقطعها الطالب وصوالً للمدرسة.

حيث  من  المدارس  بكل  الخاصة  البيانات  علي  تشتمل  بيانات  قاعدة  انشاء  ثالثا: 
لتكون  البيانات  من  وغيرها  والطالب  الفصول  وعدد  والمساحة  الموقع 

مرجعية التخطيط واتخاذ القرارات الخاصة بانشاء المدارس.

رابعا: يجب ان ُيراعي التوسع المساحي واالمتداد العمراني للمدينة والنمو السكاني 
بها عند اختيار مواقع المدارس الثانوية.

بأحياء  والبنات  للبنين  مدارس  التخطيط إلنشاء  الملحة  الضرورة  من  انه  خامسا: 
جنوب الوادي.

سادساً: العمل علي زيادة عدد الفصول بمدارس البنات تكملة وانشاء مباني المدارس 
المستضافة.

سابعاً: إجراء دراسة تفصيلية للسكان ومعرفة حجم السكان في سن التعليم الساسي 
والثانوي.

ثامناً: أن تشجيع وتبني وزارة التربية والتعليم البحوث والدراسات التي تقوم بدراسة 
وتقويم وتحليل الخدمات التعليمية باستخدام مختلف الوسائل واالساليب.
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العالقات الصينية - األفريقية
من منظور أمن الطاقة

غزالن محمود عبد العزيز) * (

) * ( مـدرس العلـوم السياسية - كلية االقتصـاد واالدارة - جامعة 6 أكتوبر  - عدد 45، يناير 2019 
ص ص 1 - 28 .

 ________________________________________العالقات الصينية األفريقية من منظور أمن الطاقة

 ملخص

الصين من نمو سريع وتوسع اقتصادي، وسعيها نحو بناء نظاا  ممناي في إطار ماتشهده 
بالنسابة لبلاد يازداد ف. ضمان ممن الطاقة لهااعلى النفط وسعيها نحو  -الصين–، يتزايد طلبها قوي

تاايمين إمااداداط الطاقااة المسااتدامة وبيسااعار مع ولااة مماار يصاابأ مماار  ،اسااتهه م ماان الاانفط ساانوي ا
االعتماااد علااى الااماط فيمااا يتعلااا باايمن الطاقااة لاا  تعااد حااو  سياسااة الصااين  ، خاصااة ومنحتمااي
 . مم نة

إنماا األفري ياة اهتما  الصين المتزايد بال ارة ها، من ع همه الدراسة فرضية مساسية مفادتض
دون وبوآمنة من مصادر موثوقة الطاقة تيمين امداداط يرجع إلى سعي الصين نحو تح يا هدف 

 . لعد  ممان مصادر الطاقة الت ليدية بالنسبة لهاالصين ي إطار ادراك ، خاصة  فان طاع

فبالنسبة لدولة تيم  في تح يا ت د  اقتصادي م بر وتسعى لتيمين مقصاى قادر مان النماو 
االقتصاادي لشاعبها، يصابأ ممار تايمين إماداداط الطاقاة ممار باال  األهمياة، خاصاة فاي ظا  تزاياد 

. على النفط في بلدان مث  روسيا ومنط ة غار  آسايا -الصين–تع د وصعوبة استمرار اعتمادها 
نجااد  -لمشاا هط وال ضااايا السياساايةل ضااافة باإل -ط ااة غاار  آساايا والشاارا األوسااطفبالنساابة لمن

ماداداط الانفط مماا بالنسابة إل. منظمة الح   فاي هامه المنط اة الوالياط المتحدة علىوهيمنة سيطرة 
 . في المست ب  البعيداالعتماد عليها ة ال يم ن  فإن الصين تنظر إليها بينها منطمن روسيا، 

ماااع والتواجاااد ب ااوة دعاا  مزياااد ماان عهقااااط التعاااون إلاااى الصااين  تحاااو وحظ ف اااد لاالااملك 
علاى  -بشا يم الشامالي والجناوبي– منجاوال والساودان :إفري يا، خاصة في الدو  المنتجة للانفط مثا 

 .واجهم في مجا  ممن الطاقةتمم  موازنة الخطر األمني والتهديد المي 
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 :مقدمة

الف رة حو  من الصين في مجا  اهتماماط سياستها  من المهحظ منم لسنواط عدة سادط
–نهاااا قليمااي المتمثااا  فاااي شااارا آسااايا، غيااار مالخارجيااة تر اااز بالدرجاااة األولاااى علاااى محيطهاااا اإل

فري يااة، هادفااة  إلااى لمحااور متجهااة  إلااى عاال  ال ااارة األباادمط فااي التحاارك بعياادا  عان هااما ا -الصاين
 .ك إيجاد بدائ  جديدة تح ي ا  لسياساتها ومهدافهاتوسيع دوائر نفومها وخياراتها، محاولة في مل

فري ياة والتاي ضاربط بجامورها فاي عماا ما العهقاط الصاينية األهما، وعلى الرغ  من ع
فري يااا، إال يولوجي الصاايني لحر اااط التحارر فااي مالتااري  والتااي قامااط باألسااا علااى الاادع  األياد

ل ارن المنصار ، ولا  ي ان هاما التطاور للعهقااط منها شهدط تطورا  ملحوظا  منم بداياط تساعينياط ا
بين الجانبين لسد احتياجاط التنمياة االقتصاادية المتساارعة للصاين وحسا ، با  ولموا باة الصاين 

 .للتطوراط المتسارعة على الساحة الدولية، و سبها وزنا  اقتصاديا  ونفوما  استراتيجيا  

قليمياة التاي جااءط فاي مع اا  انهياار مان التيياراط العالمياة واإل ا   ما شهدط الصين عدد
نتهاء الحر  الباردة والتي  ان لها انع اساتها على السياسة الخارجية  الصينية االتحاد السوفيتي وا 

نهيااار االتحاااد السااوفيتي واجهااط إع ااا  مففااي . فري يااة بشاا   خااا بشاا   عااا  وعلااى ال ااارة األ
ي تزامنااط مااع بااروز تحاادياط ومتييااراط ماان التحاادياط السياسااية واالقتصااادية والتاا ا  الصااين عاادد

فاي التنمياة  فري ياا مان منطلاا اعتبارهاا شاري ا  قاارة مداخلية دفعط الصين نحو تعزياز تواجادها فاي 
تاوافر الماواد الخاا  والمعاادن الهزماة للصاناعة،  ماا الصاين فاي تبنيهاا والتاي تحتاا  ل التي شرعط

ية التاااي شاااهدط طفااارة  بيااارة خاااه  تتطلاا  فاااتأ مساااواا جديااادة تساااتوع  هااامه الصاااناعاط الصاااين
 .السنواط ال ليلة الماضية

ة التاي تحتاجهاا سايفري ياة باالمواد األولياة والمعاادن النفمن هما المنطلا، ولثراء الادو  األو 
فري ياااة تها مااان هااامه المعاااادن فاااي ال اااارة األالصاااين، فااايم ن ال اااو  باااين الصاااين قاااد وجااادط ضاااال

وقاااد  ااان ملااك مااان خااه  تعزيااز التواجااد الصااايني فااي ال ااارة بشاااتى  ،المتعطشااة للتنميااة والتطااور
 .الطرا

وماان المهحااظ من هااما التواجااد الصاايني فااي ال ااارة إنمااا يتميااز بالساالمية، والاامي ينبااع ماان 
والتطاور  النهاو المباديء التي تتمسك بها الصين في إطار خططها التنموية وهي التي يد علاى 
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علااى الارغ  مان المخاااوف و . تطورهااعملياة سااريع إلاى ت -رجااة ماابد–متاا  لهاا  ن، وهاو ماااييالسالم
الواسااعة النطاااا وعااد  الي ااين بشااين النفااوم االقتصااادي المتزايااد للصااين والم انااة السياسااية، تظاا  

النهااو  الساالمي وال ضاااء علااى الف اار ماان خااه  تعزيااز العولمااة االقتصااادية مبدم ب ااين ملتزمااة بااا
 .ال العدو  وتحسين العهقاط مع ب ية 

 اشكالية الدراسة

فاي إطاار ماشاهدتم العهقااط الصاينية األفري ياة ماان تطاور  بيار فاي ا،وناة األخيارة، فااإن 
طاار الدراسااط المتنوعاة التاي تناولاط هاما نفسم في إطار همه العهقااط وفاي إ السؤا  المي يطر 

التطور في العهقاط بين الجانبين، ل  يعد يتر ز علاى عمليااط اسات راء البيانااط والت اديراط حاو  
م دار استههك النفط الهز  لدفع التنمية في الصاين ودفعهاا إلاى مروة الهيمناة العالمياة، ومعادالط 

ول ن السؤا  المي تطرحم هامه الدراساة يتر از حاو  ري ية، النفط التي تستوردها من دو  ال ارة األف
ماهية السياساط والمبادراط التي اتخمتها الصين لتلبية الطل  علاى الطاقاة وتايمين مصاادره وساد 

 .العجز لديها في هما المجا ، و يف يت  تنفيم همه الخطواط في سياساتها المختلفة

ين لتيمين النفط واليااز فاي م ابا  ت ليا  زايد مهمية موضوع احتيا  الصملك من منطلا ت
م ادار انبعاثاااط ال رباون والمخااطر البيئيااة : اعتمادهاا علاى الفحا ، وملااك لعادة مسابا  تاادور حاو 

، وسعي الصين المتنامي إلاى البحاع عان مصاادر مخارف للانفط ( )التي ينطوي عليها حرا الفح  
طاقة ا،سايوي، خاصاة  فاي اطاار التشا يك والياز بعيدا  عن مصادرها الت ليدية في محيط مجمع ال

مضااف إلااى ملاااك، فااإن غلباااة . ( )روساايا وقيرغيزساااتان هقاااط الت تي ياااة التااي تربطهااا ماااع فااي الع
السيطرة األمري ية على منط ة الشرا األوسط إلى جان  األوضاع المضطربة التي يتس  بها هاما 

للصااين والتااي تجعلهااا دائمااة البحااع عاان اإلقلااي  إنمااا تعتباار محااد مهاا  األساابا  المزعجااة بالنساابة 
 . لتيمين الطاقة لديها ةدر جديدامص

عاادة النظار فاي  -بدرجة مو مخرف–   همه األسبا   إنما تدفع الصين إلى إعادة ت يي  وا 
في ظ  هامه المخااوف، فاإن مهمياة مفري ياا . قضايا ممن الطاقة لديها، وتيمين مصدر بدي  لإلمداد

باليااة فااي ت اااديرها، وهااو مايتضاااأ للعيااان ماان خاااه  مختلااف السياسااااط إنمااا تتزايااد وتساااتحا الم
حيااع التناااامي السااالمي . والخطااط التاااي وضاااعتها الصااين ومفري ياااا علاااى ماادار الع ااادين الماضااايين
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للوجود الصيني فاي مفري ياا ومشاار تها المتزايادة فاي ال اارة مان خاه  المباادراط العملياة والخطاواط 
 .المتمث  في ايجاد بدائ  دائمة المدادها بالطاقةالتي تتخمها لمواجهة التحدي 

 فرضية الدراسة

تنامي الوجود ت و  همه الدراسة على فرضية مساسية تتمث  في وجود عهقة ارتباطية بين 
بااار المحاااور تعاداط الطاقاااة بالنسااابة لهاااا والااامي يالصااايني فاااي مفري ياااا وهااادف تااايمين مصاااادر اماااد

 . األساسي لتح يا التنمية الصينية المنشودة

 تقسيم الدراسة

التاي تتخامها مباادراط السياسااط و المن منطلا التساؤ  الرئيسي للدراسة والمي يبحع في 
فإن همه الدراسة تن سا   الح ومة الصينية في مفري يا لتيمين امداداط الطاقة لديها، ولهجابة عليم،

 :مساسيةة عناصر مربعإلى 

 االطار النظري للدراسة  -1
 سياساط ب ين نحو تح يا ممن الطاقة مع الدو  األفري ية -2
 ممن الطاقة في إطار مجموعة البري ا -3
 األفري ية -ممن الطاقة في العهقاط الصينية مست ب  -4

 :وتعريف المفاهيمللدراسة  االطار النظري: أوالا 

الباحثااة فرضااياط النظريااة الواقعيااة الجدياادة ومحاولااة تتناااو  فااي االطااار النظااري للدراسااة 
ن هامه النظرياة تعتبار مان مقاد  نظريااط األمان فاي ألتطبي هاا علاى الموضاوع محا  الدراساة، ملاك 

الدراسة إلى وضع التعريفااط لعادد مان المفااهي  محا  االهتماا   اث  تتطر . مجا  العهقاط الدولية
طار وفيماا يلاي تتنااو  الباحثاة هامه األأ . اسية، ومفهاو  ال اوةمفهو  ممن الطاقة، الجيرافيا السي: مث 

 . النظرية بشيء من التفصي 
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  :ة الجديدة وممن الطاقةيالواقع (1)

تعتمااد هاامه الدراسااة فااي الم ااا  األو  علااى م ااوالط الواقعيااة الجدياادة علااى اعتبااار  ونهااا 
. تعتبر واحدة من مه  النظرياط الت ليدية في مجا  العهقاط الدولياة والمرتبطاة بالدراسااط األمنياة

فالواقعيااة الجدياادة تفتاار  من تفاعاا  الاادو  ماط الساايادة يم اان تفساايره ماان خااه  الضاايوط التااي 
ارساااها عليهاااا البنياااة الفوضاااوية للنظاااا  الااادولي، والتاااي تعمااا  بالتاااالي علاااى الحاااد مااان خياراتهاااا تم

 .وت ييدها، ومن النظا  الدولي مدفوع إلى حد  بير بسياسة ال وة وتعظي  األمن

إلى التنافا والصراع الناشئين عن غيا  لهشارة  الدراسةالواقعية في همه  تستخد هما، و 
ولفها  طبيعاة السياسااة الدولياة والسالو ياط التاي تنباع مان التفاعا  بااين  ،الادوليالنظاا  فاي النظاا  

 . الدو 

وهاما واضاأ فاي  ،ال وة واألمنفإن العهقاط بين الدو  في عال  اليو  إنما يحددها عاملي 
ومان خاه  ماقدمام . ا،ونة األخيرة من خاه  معر اة الادو  للسايطرة علاى الماوارد، وخاصاة الانفط

، حااو  الواقعيااة ومافيهااا ماان شاار  لساالو ياط الاادو  ومنماااط التفاااعهط الدوليااة "يميرجااون ميرشاا"
 : ( )الوقوف على ح ي تين مساسيتين يم ن 

على الارغ  مان تعادد وتماايز األهاداف التاي تساعى إليهاا الادو ، إال من هادف ب ااء الدولاة  -
Survival  هو محد مه  األهداف التاي تساعى مختلاف الادو  لتح ي هاا، حياع تح ياا هاما

 .  الهدف يعتبر هو الضامن لتح يا ب ية األهداف
ممنها التنافا مع بعضها الابع  بتح يا لنظا  الدولي على الدو  المعنية ايفر  هي    -

ل ااوة الهاادف النهااائي ل اا  قااوة عظمااى هااو تعظااي  حصااتها ماان ابمعنااى من . علااى الساالطة
 .العالمية والسيطرة على النظا  في نهاية المطاف

  Anarchicalسامة النظاا  الادولي الفوضاوي  وعلى نفا المنوا ، رمف بع  العلماء من
 . تعتبر المتسب  األساسي في نشو  الصراعاط والحرو 

وماااع ا م رهااا، ر وم ااوالط النظريااة الواقعيااة السااابوعلياام، فعنااد األخاام فااي االعتبااار مف اااا
لا  تعاد يم ان النظار إليهاا  ونهاا والماوارد قضايا الطاقاة  تطوراط النظا  الدولي المعاصر، نجد من
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تستخدمها الدو  على واستراتيجية ب  هي مصلحة جيوسياسية  -فحس – جيولوجية اياقضمجرد 
  .-موارد الطاقة– لوصو  والسيطرة عليهااقناع وا راه مختلف مجهزة النظا  الدولي لحد سواء في 

ومن هاما المنطلاا، فاإن الدراساة تؤ اد علاى ف ارة وفرضاية رئيساية تادور حاو  مهمياة دور 
العسا رية –تح ياا الهيمناة و الحصاو  علاى ماوارد الطاقاة الجيرافيا السياساية فاي فها  العهقاة باين 

ا  جيوسياسايو اقعي اا و نظري اا و   ماا من الجيرافياا السياساية تضاع نهجاا  . علاى حاد ساواء -واالقتصادية
وماان مهاا  االفتراضاااط . ماادف مهميااة ال ضاايا ماط الصاالة باايمن الطاقاة فااي الشااؤون العالمياةيؤ اد 

 : ( )والحجج التي يم ن اختزالها من همه الف رة 

الطاقاة األ ثار مهمياة،  فيهاا يعد الوصو  إلى الموارد الطبيعية والسيطرة عليها، والتاي تعاد -1
 .للدولة والمصلحة الوطنيةال وة الوطنية تح يا في  مساسيا   عنصرا  

تتسا  مصابحط  -في ا،ونة االخيرة ومع تصااعد صاراعاط السايطرة عليهاا– موارد الطاقة -2
 .آمنة  غيرمصادرها م ثر ندرة و بينها 

ي حو  الوصو  والتح   في مصادر الطاقة، العام  المي ياؤدف إلاى تنافا الدولتنامي ال -3
 . يةالدولالنزاعاط والحرو  تزايد احتمالية نشو  

مااع بااروز مااا مصاابأ يطلااا علياام فااي المعجاا  الاادولي باساا  االسااتيهء علااى الاانفط، هااما، و 
مصبأ الصراع الدولي على النفط والموارد الطبيعية األخرف م ثر احتماال  ومصبحط المنافسة م ثر 

 . ضراوة

فااي النظااا  الاادولي  لهااا الطري ااة الوحيادة لتاايمين م ااانبالنساابة للصااين تعتباار  مفإنااوعليام، 
، وال والسايطرة علااى منط تهااا لاايا ف اط باالعتماااد علااى النمااو السا اني والنمااو االقتصااادي الحااالي

لتماساك الاداخلي، ضامان النمو المساتمر القتصاادها والامي ساوف يتارج  إلاى قادراتها العسا رية و با
، ة مثا  الانفط والياازالوصو  والسيطرة على الماوارد االساتراتيجيل ن ي من في مدف قدرتها على و 

نعاادا  األماان فااي مضاايا مل ااا، واحتمااا  فاار  حظاار عساا ري علااى إمااداداتها خاصااة  فااي ظاا  ا
 . يمث  تهديد ا مساسي ا للمصالأ الوطنية األساسية للصينوهو ماالنفطية، 

 ياة، من منطلا م والط النظرية الواقعية الجديدة وتطبي ها علاى العهقااط الصاينية األفريو 
ي ناط االرتبااط الوثياا باين ممان الطاقاة لاديها وقادرتها علاى تح ياا حظ من الصاين انماا مفمن المه
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ومااان منطلاااا هاااما االيماااان، ف اااد تبناااط الصاااين ف ااارا  براجماتياااا  لتح ياااا مصااالحتها . ممنهاااا ال اااومي
الوطنية، والتي وجدتها في استمرارية تواجدها في مفري ياا مان خاه  ضا  االساتثماراط ال بارف فاي 

 .طاقة والتباد  التجاري والمنأ وال رو ، باإلضافة إلى دع  قطاع الخدماطقطاع ال

 :Energy Securityممن الطاقة  (2)

الوصااو  المسااتمر إلااى مصااادر الطاقااة : فااي هاامه الدراسااة، يشااير مفهااو  مماان الطاقااة إلااى
 يشاير  ما من ممن الطاقاة إنماا. وبيسعار مع ولة، والم صود بالطاقة هنا هي  ه  من النفط والياز

وبالتالي فإن األمن النفطي يعني وجاود . إم انية الوصو  إلى النفط وال درة على تحم  ت لفتم إلى
  .إمداداط ثابتة و افية من الطاقة بسعر مع و  على مدف فترة طويلة

ويم ن النظر إلى مفهو  ممن الطاقة على منم مو طبيعة ارتباطية باين األمان ال اومي مان 
وهاما المفهاو  ألمان الطاقاة إنماا . د الطبيعية الستههك الطاقة من ناحية مخارفجهة، وتوافر الموار 

والمي يصف ممن الطاقة بينم قادرة ( IEA)يتماشى مع التعريف المي ت دمم الو الة الدولية للطاقة 
إلااى مصااادر الطاقااة التااي يحتاجهااا، وال اادرة علااى شااراء الطاقااة  مماانمي بلااد علااى الوصااو  بشاا   

وهااما المفهااو  الاامي تتبناااه هاامه الدراسااة إنمااا ياايتي ليتماشااى مااع . ( )او  الجميااع بيسااعار فااي متناا
المفهو  المي وضعم فيلي   ورني  حو  ممن الطاقة والمي م اد فيام علاى ضارورة صاياغة تعرياف 
ألمن الطاقة يتس  بالدقة والخلو مان التساييا المفارط مو عسا رة قضاايا الطاقاة، لماا يترتا  عليهاا 

 .(6)السياساط العدوانية التي قد تعرق  في النهاية تح يا ممن الطاقة من التشويش و 

 Political Geographyالجيرافيا السياسية  (3)

     .F" راتاز "وملاك  ماا صااغم عاال  الجيرافياا الجيرافياا السياساية تهت  همه الدراسة بمفهو  
 Ratzel (1444-1094 )،  والمي افتر  من الدولة  ائن حي يرتبط مصيره بالمجا  األرضي

من مج  الب ااء ال باد لهاا مان من ت اافأ مان مجا  توسايع مجالهاا  -الدولة–المي يلتصا بم، وهي 
الحيوي، حتى لو مدف ملك إلى استخدا  ال وة، ألنها إن ل  تنماو وتتساع ستضاعف مو تهلاك، مثلهاا 

مضف إلى ملك، فإن مفهو  الجيرافياا السياساية إنماا يارتبط ارتباطاا   .( )في ملك مث  ال ائن الحي 
تتوافاااا ومعطياااط النظاااا  الااادولي " مهمبااة"وثي ااا  باإلمبريالياااة غياار الرسااامية  اسااتراتيجية سياساااية 

 World ما ويرتبط بدراسة سياسة الهيمنة االقتصادية من خه  منهج النظ  العالمية . المعاصر
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System Approach  ن  ان في إطار وتر يزها على مظاهر التنافا في سلوك الدو ، حتى وا 
التاااي تااارتبط بالتوساااع اإلمبريالياااة غيااار الرسااامية وصاااوال  للهااادف األسااامى للااادو  وهاااو بلاااو  ال اااوة 

 ".االقتصادي"

تحلياا  مثاار العواماا  الجيرافيااة علااى عهقاااط تهاات  بهاامه الدراسااة وماان هااما المنطلااا، فااإن 
وت صاد الباحثاة هناا بالعواما  الجيرافياة مي عاما  الانفط  يحاد العواما  . الدوليةال وة في العهقاط 

  مو عاد/ فالحصاو  علاى. الجيرافية االستراتيجية التي تؤثر على سياساط صنع ال رار فاي الادو 
يلعاا  دورا  مااؤثرا  علااى السياساااط التااي تتخاامها الاادو  فااي  هالحصااو  علااى الاانفط وتاايمين مصااادر 

 . ةعهقاتها الدولي

 Powerال وة  (4)

فإن ال وة تعني ال درة على التيثير فاي قاراراط وسياسااط Dahl وف  ا لتعريف روبرط داه  
وهااو مااا ينطااوي ضاامنا  علااى  -المرنااة منهااا والعساا رية –ا،خاارين، ملااك ماان خااه   افااة مشاا الها 

راط فااي النظااا  األدواط وال اادراط العساا رية واالقتصااادية والدبلوماسااية للتاايثير علااى النتااائج وال اارا
 .( )الدولي 

هما، وبعد عر  االطار النظري للدراسة والامي ي او  باألسااا علاى افتراضااط الواقعياة، 
التعااارف علاااى عااادد مااان : يااايتي هاااما الجااازء مااان الدراساااة ليتنااااو  ن طتاااين رئيسااايتين تتماااثهن فاااي

والبلاادان األفري ياة، ثاا  السياسااط التاي اتخاامتها ح وماة ب اين لاادع  وتعزياز مواصاار الصاداقة بينهاا 
 .تتناو  الدراسة ت يي  ألثر همه السياساط في تعزيز التعاون والصداقة بين الجانبين

  سياسات بكين نحو تحقيق أمن الطاقة مع الدول األفريقية: ثانياا 

فاي اطااار االصااهحاط االقتصااادية التااي شاهدتها الصااين خااه  الع ااود الثهثااة الماضااية، 
، ثا  %0.4بنسابة  2994إلاى  1009ارتفع معد  النمو في الناتج المحلي لديها خه  الفترة من 

و انط همه ال فزة نتيجة اساتحوام الصاين  2919خه  العا  % 19.1واص  االرتفاع ليص  إلى 
ب  نجحط الصين في من . الصادراط العالمية في نفا العا من إجمالي حج  % 4.1على نسبة 
تريليااون دوالر متجاااوزة  3.40لتبلاا  تجارتهاا  2912م باار قاوة تجاريااة فااي العاال  عااا  تتحاو  إلااى 
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بل  الناتج المحلاي االجماالي لهاا  2912وفي العا    .( )واالتحاد األوروبي  بملك الوالياط المتحدة
 .األمر المي جعلها تعتبر واحدة من م بر االقتصاداط العالميةسمليار دوالر  12.214

ازدياااد االسااتههك للعديااد ماان المعااادن والاامي ترتاا  هااما النمااو االقتصااادي الاامي صاااحبم 
والتاي تضااعف عليهاا الطلا  إلاى حاوالي المعاادن هامه ارتفااع طلبهاا علاى الماواد الخاا  مان عليم 

ملياااار دوالر إلاااى  12.2حياااع ارتفعاااط مااان . 2919-2999عشااارة مضاااعاف خاااه  الفتااارة مااان 
 .(  )نفا الفترة مليار دوالر خه   121.2

هاما النماو المتساارع لهقتصااد الصايني، مدف إلاى زياادة طلبهاا علاى الطاقاة، حياع تشا   
وفي إطار تزاياد طلبهاا علاى الطاقاة  اان عليهاا البحاع . الطاقة الدافع الرئيسي لنمو هما االقتصاد
علااى  هاا  عفري يااا لموقاإلادو  األفري يااة مان منطلاا احاته  عان مصاادر جديادة لهااا متر ازة علاى ا

  .(  )من االنتا  العالمي % 19حيع تنتج م ثر من العالمية  -الطاقية–خريطة انتا  المواد 
: مثااا مااان الثااارواط المعدنيااة الهاماااة  ا  مضااف إلاااى ملااك، فاااإن ال اااارة األفري يااة تمتلاااك عاادد

لمااا، المنجنياز، الفوسافاط، البهتينياو ، والصاودا، مي منهاا تحتاوي علاى وبلاط، األالبو سيط، ال 
 .(  )من إجمالي االحتياطاط العالمية من الموارد المعدنية % 39مانسبتم 

هاااما، وتفياااد التوقعااااط إلااااى منااام باااالنظر إلااااى من مسااااحاط  بيااارة ماااان ال اااارة لااا  تشااااملها 
 .(  )مرشحة لهرتفاع  -الطاقية–المسوحاط الجيولوجية، فإنم متوقع من همه النس  من الموارد 

باال  األهمياة ل ا  دولاة، وهاو يارتبط  ا  تعتبار ممار   Surviveومن منطلا من مسيلة الب ااء 
وبالنسبة للصاين، فاإن السايطرة علاى المعارضاة . بالتماسك الداخلي ارتباط ا مباشرا  بالدرجة األولى 

دامااة الحااز  تاارتبط إلااى حااد  بياار ب اادرة الحااز  علااى  الداخليااة وتشاا ي  قاادر م باار ماان ال وميااة وا 
وباالنظر إلاى المنشا ين الجادد والحر ااط . الوفاء بوعود التنمية االجتماعية واالقتصاادية للجمااهير

لهنفصا  وتح يا االست ه  ساواء فاي إقلاي  تاايوان، وهاونج  اونج، إلاى جانا  وجاود مان  الداعية
يادعمون تحر ااط الاداالي الماا فاي إقلاي  التبااط، والحر ااط االنفصاالية فاي إقلاي  ساينجيانج، وهااي 
 لها عوام  مهددة لألمن ال ومي الصيني من جان ، وسعي الحاز  الشايوعي الحاا   إلاى تح ياا 

ماان جانا  مخاار، األماار الاامي ياادفع  -التااي تتوقااف علاى تح يااا مماان الطاقااة–قتصااادية التنمياة اال
 -التي تبدو معارضة داخ  المجتمع الصيني-الح ومة الصينية إلى جم  شبا  همه الجماعاط 

وبالتااالي، . فاي عمليااة الت ااد  والنمااو االقتصااادي المسااتمر مماار ا بااال  األهميااة لألماان الشااام  للدولااة
مؤمنة بالطاقة، والتي تتمتع بإقتصاد جيد النمو، لاديها النفاوم الطبيعاي لتخفياف حادة فإن الصين ال

الفتنااة الداخليااة المت ااررة واالضااطراباط ماان مجموعاااط األقلياااط ماان مقصااى غاار  وشااما  الاابهد 
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مثا  األييااور والمعارضااين السااخطين فااي المناااطا اإلدارياة الخاصااة الثهثااة تاايوان وهوناا   ااونج 
 .وما او

ناااى مخااار، من عاااد  حصاااو  الصاااين علاااى الطاقاااة الهزماااة وال افياااة لتح ياااا تنميتهاااا بمع
وفااي إطااار . عاماا  مهاادد ألمنهااا ال ااومي -بدرجااة مو مخاارف–االقتصااادية، إنمااا يمثاا  بالنساابة لهااا 

العهقة بين تح يا التنمية االقتصادية وزيادة ال دراط العس رية، تصبأ الحل ة المف ودة هي عاما  
دامتهاالطاقة المي  عد مه  هادف ل ا  دولاة، وبالتالي، فإن ب اء الدولة المي يأ . يعنى ب اء الصين وا 

فاي وضااع الصااين يباادو مهادد ا بسااب  عااد   فايااة الطاقااة الهزماة لتعزيااز نموهااا االقتصااادي، وهااو 
مايدفع الصين إلى زيادة وجود قواتها العس رية في مفري يا من منطلا تيمين مصاادر الطاقاة لاديها 

 .للمصلحة الوطنية الصينية ا  وجوهري ا  شرعي ا  مايعتبر هدفوهو 

ماان هااما المنطلااا، ف ااد اسااتخدمط ح ومااة ب ااين لعاادد ماان آلياااط دعاا  التعاااون مااع ال ااارة 
 .مايليوالتي  ان من بينها . لتح يا ممن الطاقة لديهااألفري ية 

 تعزيز االستثماراط الصينية في مفري يا -1

بالرجوع إلى إحصائياط وزارة التجارة الصينية، ف د نمط استثماراط الصين في إفري يا من 
، إال منااام وبساااب  2994ملياااار دوالر فاااي عاااا   1.40إلاااى  2992ملياااار دوالر فاااي عاااا   1.12

ف ااد تراجعااط نساابة االسااتثماراط  2990األزمااة الماليااة العالميااة التااي شااهدها النظااا  الاادولي عااا  
مليااار  2.11مليااار دوالر، لتعاااود االرتفاااع ماارة مخاارف إلااى  1.44ال ااارة لتصاا  إلااى الصااينية فااي 
 . 2911مليار دوالر في عا   3.12ث   2919دوالر في عا  

وعلى الرغ  من هما التطور، إال منم من المهحظ من االساتثماراط الصاينية فاي مفري ياا ال 
ففاي الوقاط الامي بلياط فيام . ن العالمياةتش   سوف جزء صيير م ارنة  بإجماالي اساتثماراط الصاي

، بلياااط 2911فاااي المائاااة ف اااط مااان إجماليهاااا العاااالمي عاااا   4.3اساااتثمارط الصاااين فاااي مفري ياااا 
وموروباااا ( فاااي المائاااة 19)وممري اااا الهتينياااة ( فاااي المائاااة 99.0)االساااتثماراط الصاااينية فاااي آسااايا 

 .(  )( في المائة 11.1)

 2912وقد شهدط االستثماراط الصينية األفري ية قفزة  بيارة خاه  الرباع األو  مان العاا  
فاي  94حيع ارتفعط فيم بنسبة الخما،  ما ارتفع االستثمار الصيني المباشر في مفري ياا بنسابة 
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مضااف إلااى ملااك، فااإن اإلحصاااءاط األخياارة الصااادرة عاان وزارة التجااارة . المائااة خااه  نفااا الفتاارة
بلياط قيماة الاوارداط والصاادراط مان  2914ية والجمارك الصينية تشير إلى منام فاي ينااير الصين

فاااي المائاااة علاااى مسااااا  13.2ملياااار دوالر ممري اااي، بزياااادة قااادرها  19.1بين نالتجاااارة باااين الجاااا
مليااار دوالر ممري ااي،  4.31حيااع بليااط صاادراط الصااين إلااى إفري ياا . فااي المائاة 21.0سانوي، 

فااي المائااة بفااائ   41.4مليااار دوالر ممري ااي، بزيااادة  4.10ارداتهااا ماان ال ااارة فااي حااين بليااط و 
 .(  )مليون دوالر ممري ي  139تجاري قدره 

شاراء الشاار ة الوطنياة الصاينية لح او  الاانفط : ومان مها  االساتثماراط الصااينية فاي مفري ياا
ممري ااي،  مليااار دوالر 2.22م ابا  % 41حصااة تبلاا   2991عاا   CNOOCالبحاري النيجيااري 

بلاادا  مفري يااا  بمااا فااي ملااك مشااروع البنيااة  30وسااعط شاار ة هااواوي للهاااتف الن ااا  مشاااريع لتشااتم  
باالضااافة إلااى التوقيااع بااين . مليااار دوالر 499التحتيااة لسااوا الهاااتف الن ااا  فااي نيجيريااا ب يمااة 

موجبهاا تحصا  ب 2994الصين وجمهورية ال ونيو على اتفاقية اقتصادية في مجا  التعدين عاا  
الخمسااة ملاف طاان مان ال وبلاط خااه  األعاوا   929مليااون طان مان النحاااا و 11الصاين علاى 

ال ادمااة م اباا  تنفياام عاادد ماان مشاااريع البنيااة التحتيااة مثاا  بناااء الماادارا والمستشاافياط  والعشاارين
  .(6 )والجامعاط باإلضافة إلى خطوط الس ك الحديدية 

 2919 -2919مفري يا خه  الفترة من حج  وارداط الصين من النفط الخا  من 
 ال يمة باألف برمي 
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ويم اااان التمييااااز بااااين عاااادد ماااان المجاااااالط ماط األهميااااة ال صااااوف والتااااي تتر ااااز حولهااااا 
 : االستثماراط الصينية في ال ارة األفري ية

االسااتثمار الصاايني فااي مجااا  البنيااة التحتيااة والمتمياازة بانخفااا  الت اااليف وتااوفير جااودة  - م
باإلضافة إلى مساهمتها فاي النهاو  بمجاا  التنمياة االقتصاادية فاي .وسرعة في االنجاز

 .(  )مفري يا 
حيااع مبرمااط الشاار اط الصااينية . االسااتثمار فااي مجااا  بناااء وتطااوير المااوانيء البحريااة  -  

 49بت لفة بلياط  ميناء   49من االتفاقياط التي التزمط بموجبها ببناء وتطوير عدد  ا  عدد
، (  )ملياااار دوالر فاااي عااادد مااان المواقاااع االساااتراتيجية فاااي ال اااارة، خاصاااة  فاااي جيباااوتي 

باإلضافة إلى تيسيا ميناء باغامويو في تنزانيا والمي ينظر إليم باعتباره م بر ميناء فاي 
ولا  تتوقاف االساتثماراط الصاينية فاي ال اارة علاى ملاك وحسا ، با    .مفري يا حا  إ تمالام

تيسيا خط س ة حديد نيروبي مومباسا : امتدط لتيسيا خطوط الس ك الحديدية  ما في
زامبيااا، خااط ساا ة حديااد  -جيبااوتي، خااط ساا ة حديااد تنزانيااا–فااي  ينيااا، خااط مديااا مبابااا 

ار فاااي عااادد مااان المشااااريع فاااي باإلضاااافة إلاااى االساااتثم. (  ) ادوناااا فاااي نيجيرياااا -مبوجاااا
مجااااالط الزراعاااة وبنااااء ال ااادراط الصاااناعية والصاااحة العاماااة واألمااان، مماااا سااااعد علاااى 

 .النهو  باقتصاداط ال ارة األفري ية ودعمط مهداف التنمية المستدامة
ويعتباار تطااوير االقتصاااد البحااري محااد مهاا  االسااتثماراط التااي تر ااز عليهااا الصااين فااي   - ط

باإلضاافة . بتطوير االقتصاد البحري في ناميبياا، السانيا ، جيباوتي مفري يا، حيع مهتمط
وهما يساعد على ا تشاف ن اط نمو اقتصادية جديادة فاي .. إلى إقامة مناطا تجارية حرة

 .ال ارة

، يم اان 2914وحتااى  2993وبتحلياا  االسااتثماراط الصااينية فااي ال ااارة خااه  الفتاارة ماان 
حيع ارتفعاط  2914وحتى  2911 بيرة خه  السنواط  مهحظة ان االستثماراط قد شهدط قفزة

ملياااااار دوالر علاااااى التاااااوالي، م ارناااااة  39 -21 -14.2إلاااااى  2911ملياااااار دوال عاااااا   12مااااان 
حيااع اتساامط بالتباام  مااابين الصااعود والهبااوط وقااد ح  ااط  2990وحتااى  2993بالساانواط ماان 

 .(  ) 0.33 -1.40 -11.2 -9.099-9.921: على التوالي
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ارتفااااع حجاااا  التباااااد  التجاااااري بااااين الجااااانبين الصاااايني  2912إلااااى  2999فمناااام العااااا  
ماارة ومصاابحط الصااين تمثاا  م باار شااريك تجاااري ألفري يااا حيااع بلاا  حجاا  التباااد   12واألفري ااي 
 Tenمعلنااط الصاين عاان خطاط التعااون العشاار  2911ففااي عاا  . ملياار دوالر 129التجااري 

Cooperation Plans مليااار دوالر لاادع   99والتااي ت ااد  فيهااا  2914حتااى  للااثهع ساانواط
الصااناعية، تحااديع الزراعااة، : ماان الجواناا  والمجاااالط ا  التعاااون مااع مفري يااا، والتااي تيطااي عاادد

البنيااة التحتيااة، الخاادماط الماليااة، التنميااة الخضااراء، تسااهي  وتيساايير التجااارة واالسااتثمار، خفاا  
وفااي إطااار . (  )لااى مجاااالط الث افااة والسااه  واألماان معاادالط الف اار، الصااحة العامااة، باإلضااافة إ

 41   مان الطارا الساريعة، وماوانيء تساتوع  حتاى 39.999همه الخطط مضافط الصين نحو 
مليااون طااان ماان المياااه النظيفااة يوميااا ، وتوليااد م ثاار مااان  0مليااون طاان ساانويا  وتااوفير م ثاار ماان 

 .فرصة عم  099.999ميجاواط من ال هرباء وتوفير  29.999

مان المهحااظ من االسااتثماراط الصااينية فااي ال اارة الت تصاار علااى المعوناااط واالسااتثماراط 
نما تمتد لتص  إلى مها  مان ملاك، وهاي المتعل اة بتجربتهاا فاي م افحاة الف ار والتاي يم ان للادو   وا 

 .األفري ية االستفادة منها

نبين، حيع تر ز هما، وتعتبر المشروعاط الضخمة محد مولوياط التعاون المثمر بين الجا
 ا  ياربط  449يصا  إلاى  خاط سا ة حديادالصاين علاى مشاروعاط البنياة التحتياة، حياع مسساط 

عم  تص   م بر مدينتين في  ينيا وايجاد فر  اتصا بين نيروبي ومومباسا والمي يساعد على 
ثيوبياا سااعدط فاي انشااء مو  خاط قطاار  هرباائي ياربط باين اثيوبياا إوفي . وظيفة 49.999إلى 

مليااار دوالر مان اجمااالي  2لاى جيباوتي والتااي منشايط بهاا منط ااة تجاارة حاارة متوقاع من تساتوع  إ
 .(  )التجارة 

علااى ماار الساانين مظهااارط الدراساااط مناام علااى الااارغ  ماان من الاانفط يمثاا  مصااادر ا هااما، و 
ألن جمهورياااة الصاااين ، المصااادر الوحيااادغيااار منااام ال يعتبااار  رئيساااي ا لههتماااا  الصااايني بيفري ياااا،

األلومنياو  والبو سايط والنحااا وخاا   :الماوارد المعدنياة المختلفاة مثا وباهتما  الشعبية تتابع ب وة 
األدلاة التاي  تمثا  ماا من هامه الدراسااط . وغيره  من الموارد األولية نيز، اليورانيو ،جالحديد، المن

تؤ اد علاى من م بار شار اء الصاين ماان  توصالط إليهاا فاي إطاار العهقااط الصاينية األفري يااة إنماا
 . (  ) لتي لديها موارد معدنية وفيرة، وخاصة الدو  المنتجة للنفطالدو  األفري ية، هي تلك الدو  ا
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هااما، وفااي إطااار سياساااط الصااين نحااو تاايمين مااوارد الاانفط فااي ال ااارة اإلفري يااة ، واتباااع 
الباليااة  Sin-opec’sالصااينية، ف ااد تاا  عماا  صااف ة سااينوبك " دبلوماسااية الاانفط"مااايطلا علياام 

ساي إن باي )مليون دوالر في الجزائر والتي تهدف إلى تطوير ح او  نفاط زرزايتاين، وشاراء  121
باإلضافة إلى استثماراط الصاين الث يلاة فاي . مليون دوالر 319جزائرية ب يمة  لعدة مصافي (سي

ثيوبيااا، وجااابون، وساااح  العااا ، و ينيااا، مدغشاا ر،  ح ااو  الاانفط فااي منجااوال، وال ونيااو برازافياا ، وا 
ت  تنفيم    همه الملياراط من االستثماراط من قب  الصاين فاي ماوارد . ناميبيا، نيجيريا، والسودان

، وتاا  إضااافة ملياااراط 2999و  2991فااي إفري يااا خااه  نصااف ع ااد ت ريب ااا مااابين عااامي  الاانفط
 .(  )مخرف خه  الع د الماضي 

علاى تصااريأ بالشارا ة ماع شاار ة  CNPC ماا حصالط شار ة البتاارو  الوطنياة الصاينية 
هاا  البتارو  الجناو  إفري يااة الساتيه  ح ا  نفااط قبالاة سااح  نيجيريااا، وهامه المنط اة تعتباار مان م

المناطا ألنها  انط تعتبر في السابا منط ة محصنة للشر اط اليربية مثا  إ ساون موبيا  وشا  
 . وشيفرون

األو  : فمن المهحاظ من الصاين نحاو ساعيها الماتهك الانفط، إنماا تضاع هادفين رئيسايين
هادف لاديها، والالمتزايد هدف قصير المدف ومتمث  في تيمين إمداداط النفط لتلبية الطل  المحلي 

فااإن . العبااا  عالميااا  فااي سااوا الاانفط الاادوليالثااني يعتباار هاادف طوياا  الماادف متمثاا  فااي وضاعها 
اللعا  علاى الشا وك التاريخياة للزعمااء "ب ين تسعى في الواقع إلى تح يا  ه الهدفين مان خاه  

 .(  )" األفارقة حو  النوايا اليربية

 ت دي  ال رو  الميسرة -2

وماان منطلااا االيمااان بااين اسااتمرار الصااين فااي تح يااا تنميتهااا المنشااودة بااادذ مي باادء، 
علاى تايمين مصاادر الطاقاة والحصاو   -بدرجاة مو مخارف–وتح ياا ممان الطاقاة لاديها إنماا يعتماد 

، إنماا اد خاا وامتهك مفري يا الحتياطياط  بيرة مان الطاقاة ومان معاادن وماو ، م بولةعليها بيسعار 
لتعزيز نموها و لحصو  على الموارد الطبيعية من مج  الطموحاط الصينية هدفا  حيويا  ال ارة تمث  

موال ، : شاهدط الصاين تطاورين  بيارين تماثه فاي،  2999بحلو  موائ  عا  ف. االقتصادي المحلي
هاامه الفتاارة شااهدط الاابهد ، وفااي نفااا جمعااط بالفعاا  احتياطي ااا  بياار ا ماان العمااهط األجنبيااة منهااا
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الطاقااااة المحليااااة والماااوارد الطبيعيااااة والتااااي مصااابحط بالتااااالي قيااااد ا متزاياااد ا علااااى تنميتهااااا اساااتنفاد 
ساعد عما العهقاط التاريخياة ال وياة والجيادة باين الجاانبين الصايني واألفري اي ثانيا   ،االقتصادية

ا م ارناة شري  ا ودود ا ومرغوب ا إلى تيسيير اعادة بناء العهقاط الحديثة بين الجانبين وجع  الصين
 .(6 )اتسمط بالطبيعة االستعمارية في تاري  عهقاتها مع مفري يا بالدو  التي 

علاى إلى من الح ومة الصينية قد شجعط على مدار السنين في هما الم ا  تجدر اإلشارة 
ئتماناااط العاديااة االالسااتثمار فااي مفري يااا ماان خااه  ال اارو  الميساارة والتجاريااة، و ااملك تنشاايط ا

ملياااراط دوالر  19، قاادمط الصااين 2912 إلااى عااا  2990ماان عااا  فخااه  الفتاارة . والتفضاايلية
قااا  بهااا الاارئيا الصاايني شااي إلااى  زيااارةخااه  مو  و ". قاارو  ميساارة"لتموياا  مفري يااا فااي شاا   

اط الاثهع مليار دوالر خاه  السانو  29، ت  تجديد هما االلتزا  وزاد إلى  2913مفري يا في مارا 
 . 2911 حتىو  2912بين 

عأ اادط فااي جوهانساابر  عااا  المنتاادف الصايني األفري ااي التااي فااي قمااة فعاهوة علااى ملااك، 
ملياااار دوالر فاااي  99تخصاااي  المرتبطاااة ب خطاااط عااان عااادد مااان ال معلااان الااارئيا شاااي 2911

د يات  خلطهاا قااساتثماراط الصاين فاي إفري ياا يم ان ال او  باين وبالتالي، . مشاريع التنمية األفري ية
 .(  )لزيادة الحيوية والمرونة وملك بالمساعداط الخارجية في بع  االحيان 

ال ثيار مان التموياا  الصايني بتايمين الماوارد الطبيعيااة يهحااظ ارتبااط باإلضاافة إلاى ملاك، 
هااما . فاي التعاماا  مااع معظاا  البلاادان األفري يااة" والجاانمااوم  من"مو مااا مصاابأ يطلااا علياام ، ألفري ياا
تفاقيااط التمويا  المدعوماة مان الماوارد ال  لجان الم اوماة الشاعبية استخدالمي يتمث  في ا النموم 

للتوصا  إلاى صااف اط ماع الاادو  المتل ياة التااي تعتماد علاى الساالع األساساية مثاا  الانفط مو المااوارد 
 ااان هااما الاانهج الاامي تاا  اسااتخدامم فااي عااا  و . قاارو  منخفضااة الفائاادةوملااك لتاايمين الطبيعيااة، 

تزامن مع اإلعهن عن قار  ب يماة المي وال و جلحصو  على  ت  من ح و  النفط في منل 2991
 . وليةجإلى الح ومة األن Exim Bank of Chinaملياري دوالر من بنك 

سااعد شار اط الانفط الصاينية فاي الفاوز بح اوا  2999فاي عاا  لام ت  تبناي نهاج مماثا  
 طاساتحوم  ماا. والجامليااراط دوالر فاي من 4االستيه  لعدة  ت  نفطياة مان خاه  قارو  ب يماة 

 14في المائة في المبنى  19على حصة تبل   Sin-Opec Petrolim Stationشر ة سينوبك 
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في  Exim Bank of China والتي تزامنط مع صرف الدفعة األولى من تموي  2919في عا  
ة الصاينية نفاا النماوم  استخدمط مجموعة الس ك الحديدياف د باإلضافة إلى ملك، . منجوال ميضا  

ومناااج  ال وبالااط فااي عااا  ( DRC)لتايمين ح ااوا التعاادين لنحاااا جمهوريااة ال ونياو الديم راطيااة 
2994 (  ). 

اسااتخدط الصااين الاانهج المتبااع مااع منجااوال فااي العديااد ماان دو  ال ااارة وبصااورة  بياارة لع ااد 
ولتح ياا ممان  االقتصااديةزماة لتح ياا تنميتهاا هصف اط تحصلط بموجبها على الماوارد األولياة ال

 - 2994، األمااار الااامي جعااا  مااان مفري ياااا ثااااني م بااار ماااورد للصاااين خاااه  الفتااارة الطاقاااة لاااديها
2911 . 

ومن الجدير بالم ر في هما الم ا  االشارة إلى من ح ومة ب اين اهتماط بتيسايا صاندوا 
مليااراط  1  ، وهاو الصاندوا الامي ت لاف بت ادي2992في عاا   CADFالتنمية الصيني األفري ي 

 . دوالر للمشاريع التي مطل تها الصين في ال ارة

وعليم، يم ن ال و  بين الصين قد نجحط في ت دي  نفسها إلى الادو  األفري ياة مان خاه  
منأ قرو  بدون فوائد مع التسهيهط في السداد، فضه  عن مساعداط التنمية والتي لديها ال درة 

 ماا ر ازط علاى تاوفير آليااط الوصاو  الاهز  إلاى مساواا رما . على  سر التجارة غيار المت افئاة
 .الما 

 المساعداط المالية والخدمية -3

محاد مها  آليااط التعااون الصايني األفري اي،  لخادميتعد آلية المساعداط بنوعيها الماالي وا
وت ااد  الصااين هامه المساااعداط علااى هيئااة . با  وماان مهاا  آليااط تي يااد التواجااد الصاايني فاي ال ااارة

ت ااادي  المعوناااط المشاااروطة، والهباااط، باإلضاااافة إلااى الضاااماناط : مشاا ا  متنوعااة تتبااااين مااابين
 .الح ومية لهستثمار في عدد من ال طاعاط

 مااااا من المساااااعداط الصاااااينية ألفري يااااا تتسااااا  بااااالخلط فيهااااا ماااااابين التعاااااون والمعوناااااة، 
ة وبنااء المرافاا وال صاور الرئاساية فباالضافة إلى المساعداط المالياة، تهات  الصاين بالهادايا العينيا

 .(  )والمهع ، مما يضفي الصبية غير الشفافة على سياساتها تجاه ال ارة 
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وفي إطار ت دي  الصين للمساعداط المالية ل ارة مفري يا، فإنها تتبع سياسة محاددة تضامن 
المسااعداط وتتمث  همه السياساة فاي وضاعها ألماوا  . لها االستيه  األمث  واأل م  لهمه األموا 

فااي حساااباط مضاامونة لاادف بنو هااا فااي ب ااين، ثاا  ياات  وضااع قائمااة بالمشاااريع المطلااو  تنفياامها، 
وبعد حصو  الشر اط الصينية على ع ود بنااء هامه المشااريع، يات  تحويا  األماوا  إلاى حسااباط 

ضاامان بناااء المشاااريع المتفااا : متمثلااة فاايوتتساا  هاامه األليااة بعاادد ماان السااماط ال. (  ) الشاار اط
، ومخيارا  عليها، عد  ضياع همه األموا  مو تعرضها للسرقة من قب  المسئولين الفاسادين فاي ال اارة

 .ضمان حصو  الصين على سمعة جيدة لدف الدو  األفري ية

  توطيد العهقاط األمنية والعس رية -4

وعلى الرغ  من عد  إم انياة ، الصين ومفري يابالنظر إلى المسافة الجيرافية الشاسعة بين 
اساتمرار ي، إال منام وماع لصاينامي تهدياد ماادي مباشار لألمان ال اومي تشا   إفري ياا التش يك باين 

في ال ارة، مصبأ األمن المادي لهستثماراط والمواطنين  لب ينألنشطة االقتصادية التوسع ال بير ل
مصابحط م بار لمزياد  وبالتاالي، فاإن الحاجاة .(  )لب اين  التحادي األ بار في ال ارة يمثا  الصينيين

من تيمين همه االستثماراط والمنشيط الصينية الموجودة على األراضي، وهو ما دفع بالصين إلى 
إنشااء مو  قاعادة : ومان باين هامه السياسااط. اتباع سياساط تدخلياة فاي عادد مان الادو  األفري ياة

وزياادة عادد قاواط حفاظ الساه  المفترضاة ماع األما  المتحادة عس رية خارجية للصين في جيبوتي 
 .في مجزاء مختلفة من ال ارة األفري ية

ف اد لجايط الصااين إلاى دعا  الساال  واألمان فاي مختلااف مجازاء مفري ياا ماان خاه  المشااار ة 
فااي عملياااط حفااظ الساااه  سااواء ب ااواط  بياارة  ماااا فااي ليبيريااا، مو قااواط صاااييرة  مااا الحااا  فاااي 

 .السودانال ونيو و 

وتعتبر الصين هي م بر مساه  في عملياط حفظ السه  من بين الدو  الدائمة العضوية 
ت اان المساااهمة ب ااواط فااي عملياااط حفااظ السااه  هااي األداة الوحياادة، باا  ولاا  . فااي مجلااا األماان

قااااادمط الصاااااين المسااااااعداط المالياااااة لااااادع  عمليااااااط حفاااااظ الساااااه  التابعاااااة لهتحااااااد األفري اااااي، 
 .المالية لم افحة التصحر وح  مزمة دارفوروالمساعداط 
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يتمر ازون عااادة  فاي مفري ياا حفاظ الساه قاواط من معظا  والجادير بالام ر فاي هاما الم اا ، 
ر إلياام الصااينيون باساا  يفااي األمااا ن التااي ت ثاار فيهااا االسااتثماراط الصااينية تحااط غطاااء مااا يشاا

 .(  ) "العملياط العس رية بخهف الحر "

، العساا ري ل ااواط جاايش التحرياار الصاايني فااي مختلااف منحاااء ال ااارة األفري يااةهااما التواجااد 
وال والساااودان، ومطالباتهاااا الحصااارية ببحااار الصااااين جاااافاااي منالعسااا رية األنشاااطة باإلضاااافة إلاااى 

، والعهقااط الثنائياة ماع فنازويه -شارعيةرعية مو غيار بي  النظر عن ماإما  انط شا–الجنوبي 
تعظي  األمان  إلى، إنما تهدف منم الصين دو  ممري ا الجنوبيةاتجاهها نحو تعظي  عهقاتها مع و 

 .المي يهدف إلى ح  التهديد الوجودي الن طاع الطاقة

ولتوضيأ ملك م ثر، فإن سياسة الصين البحرية قبالاة الساواح  الصاومالية وبنااء ال اعادة 
 ا  حاادثإنمااا يمثاا   -الفعا  قاعاادة عساا رية ممري يااةالبلااد الاامي يستضاايف ب -العسا رية فااي جيبااوتي 

دخلط فيهاا الصاين مساطولها فاي الميااه مواحدة من المراط ال ليلة التي ، ملك ل ونها تعتبر  ا  تاريخي
في الشئون الداخلية واحترا  سايادة لسياسة عد  التدخ   ةمخالفوهو مايمث  السيادية لدولة مخرف، 

لسافن  -الصاين–وهاو مااينطبا ميضاا  علاى ارساالها . وعي الحاا  الدو  والتي يتبناها الحز  الشي
سااتند إلااى قااراراط مجلااا ، غياار منهااا تال وافاا  إلااى خلاايج عاادن والبحااار قبالااة السااواح  الصااومالية

 . (  )األمن 

همه السياساط العس رية التي تنفمها الصاين علاى األراضاي األفري ياة إنماا ال تعناي ساوف 
الصااينيين علاى طريااا ساافنه  وحمايتهااا تتجلاى بوضااو  فااي هااما العماا  من ساهمة الساافن واألفااراد 

وبالتاالي مصاالحة  ،الفاردي الامي يتعلااا بحاد ماتام بحمايااة المصاالأ الوطنيااة األساساية فاي الخااار 
 . الصين التنموية األساسية

سفينة تجارية صينية تبحر عبار  211.1،  انط هناك حوالي 2994 في نهاية ديسمبرف
تشاير المعلومااط إلاى من حاوالي ، ا بين ثهع إلى مربع سفن يومي ا في المتوساطخليج عدن، مي م

هااامه البضاااائع وبالتااالي، يعتبااار حمايااة . (  ) يتعرضاااون لهجماااط مت اااررةماان هااامه الساافن ٪  29
بمعناى مخار، منام إما  اناط . ويسمو فاوا إلتزاماتهاا الدولياةمعلى  ا  هدف  -بالنسبة للصين– والسفن
األم  المتحادة مو بساب  ال لاا  اطب رار تها اقواتها العس رية مبنية على إلتزامالصين في نشر حجة 
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تعتبااار حجاااة ضاااعيفة م اباا  هااادفها فاااي تااايمين المنشاا ط واألفاااراد واالساااتثماراط والسااافن  اإلنساااني
 . (  )الصينية 

هاما، وباإلضااافة إلااى المشااار ة ب اواط حفااظ السااه  التابعااة لألما  المتحاادة فااي ال ااارة، ف ااد 
اهتمط  الصين بلعا  دور حياوي فاي مجاا  بياع األسالحة فاي ال اارة مان منطلاا توطياد العهقااط 

 .مع عدد من ال ياداط األفري ية وفي م اب  حصولها على ع ود نفطية في ال ارة

ف د اساتيلط الصاين ثيارة توقاف الادو  ال بارف عان بياع الساه  لعادد مان الادو  األفري ياة 
دو  ال برف، ونجحط في الدخو  إلاى ساوا الساه  األفري اي مان خاه  التي التتفا تواجهاتها وال

بيع األسحلة والتي علاى الارغ  مان ضايلة نسابتها مان مجما  مبيعااط الساه  األجنباي فاي ال اارة، 
ولااا  ت تفاااي الصاااين ببياااع . إال من الساااه  الصااايني مثباااط فاعليتااام فاااي صاااراعاط ال ااارن األفري اااي

ب  تعدط ملك بانشاء مصانع للساه  الخفياف  ماا هاو الحاا   السه  إلى بع  الدو  األفري ية،
 .(6 )في مغندا والسودان 

 اتباع سياسة عد  التدخ  في الشئون الداخلية للدو  -1

ها الصين بصورة واضحة اتعتبر سياسة عد  التدخ  في الشئون الداخلية للدو  والتي تتبن
تل اى ترحيباا   بيارا  مان قباا  سااط التااي مان مها  السيافاي معامهتهاا ماع ح ومااط الاادو  األفري ياة، 

 .-نيخاصة الفاسدين والمستبد-الزعماء األفارقة 

بدرجاة مو –عناي ت إنماا -للادو  األخارففاي الشائون الداخلياة تادخ  العاد  -فهمه السياسة 
المشاااار ة االقتصاااادية المساااتمرة ماااع األنظماااة االساااتبدادية وبالتاااالي دعااا  األنظماااة غيااار  -مخااارف

علاى سابي  المثاا ، فاي زيمباابوي اساتمر الح ا  ف. الليبرالية التي بدورها لها تيثير سلبي علاى ال اارة
ابي ابتاااداء مااان عاااا  جاااال معاااي بساااب  دعااا  الصاااين العسااا ري ال بيااار للااارئيا الساااابا روبااارط مو 

الع ابيااة ماان قباا  الاادو  اليربيااة فااي مواجهااة  الجاازاءاطلساالة ماان واجهااط الاابهد س حيااع. 2999
العزلااة الدوليااة المتزايااادة واألزمااة االقتصاااادية التااي وصااالط إلااى مبعااااد ملحميااة، ماااع العلاا  بالااادع  

حياع . الهائ  المي حظي بم من الصين، وح ي ة منم من المتوقع من يستمر هاما الادع  باه هاوادة
تنطلا من سياسة النظر شرقا  عن سياسة جديدة  2991ابي في عا  جن مو معه كترت  على مل
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وبالمث ، توجد مدلاة تشاير إلاى قياا  الصاين بشا   عشاوائي بتزوياد الجايش الساوداني  .إلى الصين
 .(  )منط ة دارفور  فيباألسلحة التي استخدمط ضد ا،راء المعارضة 

في إطار سياسة عد  التدخ  في الشئون الداخلياة للابهد والتاي تتبناهاا الصاين ماع الادو  
يع تشاجبين همه الدراساة  اليم ن ال و  -ورد في السابا ما –األفري ية، وفي إطار ماترت  عليها 

، ول اان الم صااود هنااا هااو ضاارورة اتباااع الصااين الصااين علااى التاادخ  فااي شااؤون الاادو  األفري يااة
م ثاار حاامرا ، خاصااة  عنااد التعاماا  مااع الااد تاتوريين المسااتبدين فااي جميااع منحاااء  ا  نهجاا اهاااعتمادو 

غيار مربحاة قاد ت اون ه يم ن إل اء اللو  على الصين لتوقيعها صف اط ف، ومن جهة مخرف. ال ارة
إبااارا  صاااف اط مسااائولية  -بدرجاااة  بيااارة–ح ومااااط دو  ال اااارة تتحمااا  ، ملاااك ألن لل اااارة اإلفري ياااة

من حاا  ا  دولاة من تساعى لتح ياا مصالحتها الوطنياة، ، وهما من منطلا منم الصينمفض  مع 
 . وهو ماينع ا على مختلف مساعي الدو 

ممااا ساابا، يتضااأ مناام باااختهف وتنااوع آلياااط الصااين لتاايمين مصااادر الطاقااة فااي ال ااارة 
. شااا   خاااا فاااإن اهتماااا  الصاااين بيفري ياااا ي مااان فاااي ماااوارد ال اااارة الطبيعياااة ونفطهاااا باألفري يااة، 

إال صين في إفري يا بشا   صاحيأ للال يم ن فه  األنشطة الدبلوماسية والتجارية النشطة وبالتالي 
ال تختلااف  ثياارا   ، والتاي تنااتهج سياسااة إما تا  النظاار إليهااا فااي ساياا سياسااة الصااين تجاااه إفري يااا

 .الوطنية امصلحتهلتح يا  ىسعوالتي ت جميع الدو  الع هنية في النظا  الدولياط سياسو 

 أمن الطاقة في اطار مجموعة البريكس: ثالثاا 

المنظماااط  إلااىالنظااا  الاادولي الحااديع ماان سااعي الاادو  لهنضااما  باام فااي اطااار مايتساا  
يسااه  فاي تح ياا  قليمياة لماا تمثلام مان عاما  قاوة للادو  األعضااء ومجااال  والتجمعاط الدولية واإل

، مان مسااحة اليابساة% 39والتاي تحتا  مااي ر  مان  BRICطموحاط الدو ، فإن دو  مجموعة 
مااان % 22ساا ان األر ، بناااتج محلاااي إجمااالي بلاا   مااان% 42ويمثاا  عاادد سااا انها م ثاار ماان 

منام تيسيسااها ، (  )% 21إجماالي الناااتج المحلاي العااالمي، بمعاد  نمااو سانوي للتجااارة وصا  إلااى 
البرازيااا ، روسااايا، الهناااد، والصاااين وقاااد معطاااط مولوياااة للبعاااد االقتصاااادي : مااان دو  2991عاااا  

إلاى دعا  عهقاتهاا ماع مفري ياا، األمار الامي ساعط  -خاصة الصين والهناد–والمالي، وهو مادفعها 
حياااع انضاامط بالفعااا  دولاااة . ماان خهلااام إلااى تشاااجيع انضااما  دو  مفري ياااة إلاااى دو  المجموعااة
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لتصاااابأ المجموعااااة تساااامي  2919ديساااامبر  23نااااو  مفري يااااا بصاااافة رساااامية للمجموعااااة فااااي ج
BRICS وتمث  محد مه  االقتصاداط الناشئة في ال ارة. 

وماان مهاا  مهااداف قبااو  جنااو  مفري يااا  شااريك للمجموعااة، حاجااة دو  المجموعااة للمااوارد 
العشر األ ثار طلباا  علاى  الطبيعية التي تتمتع بها ال ارة، حيع تصنف دو  البري ا ضمن الدو 

ومااان منطلاااا تااايمين . (  ) ، ومااان م بااار مساااتهل ي الحديااادالااانفط والفوسااافاط علاااى مساااتوف العاااال 
ودعااا  التواجاااد االساااتثماري مصاااادر جديااادة للطاقاااة، اهتماااط دو  المجموعاااة باااالنظر إلاااى مفري ياااا 

 .التجاري فيها

ومهادافها فاي ال اارة فاي خاه  وقد معلنط مجموعة البري ا عن مهمية مفري يا بالنسابة لهاا 
، والتاي  اناط 2913ال مة الخامسة لهاا التاي ع ادط فاي مديناة ديرباان بجناو  مفري ياا فاي ماارا 

، حيااع تاا  االتفاااا علااى عاادد ماان "تصاانيع....ت اماا  ....تنميااة ...بااري ا ومفري يااا"تحماا  عنااوان 
بااين المجموعااة ودو  الموضااوعاط محاا  االهتمااا  بااين الطاارفين، وآلياااط وسااب  تطااوير العهقاااط 

 .في شتى المجاالط -ثنائية مو جماعية سواء عهقاط–ال ارة 

وفي اطار همه ال مة، عبرط دو  المجموعة عن مهمياة ال اارة والادور الحياوي الامي تلعبام 
جنااو  مفري يااا فااي تعزيااز نطاااا التعاااون داخاا  المجموعااة لاادع  عملياااط التنميااة األفري يااة، ماان 

 . ي يا م بر اقتصاد في ال ارةمنطلا اعتبار جنو  مفر 

فاااي اطاااار  ومااان مهااا  مجااااالط التعااااون التاااي ح  اااط نجاحااااط وطفاااراط تنموياااة ملحوظاااة
 : التباد  المشترك

، فخاااه  الفتااارة التاااي ساااب ط انضاااما  جناااو  مفري ياااا إلاااى دو  مجاااا  التباااادالط التجارياااة -
مضاعاف،  2ارتفع حج  التباد  التجاري بين مفري يا والبريك إلى م ثر مان  دالمجموعة، ف 
وماع انضاما  جناو  مفري ياا إلاى . من إجماالي التجاارة الخارجياة لل اارة% 29واحت  نسبة 

 19ملياااار دوالر بزياااادة قااادرها  349المجموعااة، ف اااد بلااا  اجمااالي التجاااارة باااين الجااانبين 
ملياار دوالر ماع نهايااط عاا   322لتصا  إلاى  ، ثا  ارتفعاط2912اف خاه  العاا  عمض

ومن المهحظ في اطار التبااد  التجااري . 2911مليار دوالر خه  العا   139، 2914
ماان اجمااالي التجااارة % 01بااين البااري ا ومفري يااا، من  ااه  ماان الصااين والهنااد قااد احتلتااا 
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ع دو  ال ارة بنسابة البينية، واحتلط الصين المر ز األو  بين دو  البري ا في تجارتها م
مااان صاااادراط % 41مااان صاااادراط الماااواد الخاااا  الزراعياااة، و% 09الساااتهه ها % 99

  .(  ) (الطاقية)ال ارة من المواد 
هاااما، وقاااد احتااا  الوقاااود المر اااز األو   يحاااد مهااا  الصاااادراط األفري ياااة إلاااى دو  
البري ا، باالضاافة إلاى الماوارد الطبيعياة والسالع المصانعة ومنتجااط الطعاا  وغيرهاا مان 

ممااااا بالنساااابة لصااااادراط الباااااري ا إلااااى مفري يااااا، فماااان المهحااااظ من الصاااااين . المنتجاااااط
حياااع احتلاااط الساااالع المصااانعة نساااابة ماااان صاااادراط البااااري ا، % 14اساااتحومط علاااى 

23.4 %(  ). 
، فمااان المهحاااظ اساااتحوام  اااه  مااان لباااري ا ومفري يااااممااا بالنسااابة لمجاااا  االساااتثمار باااين ا -

ماع دو  ال ااارة، حياع تتر ااز  االصاين والهناد علااى تنمياة هااما المجاا  فااي اطاار عهقاتهماا
موريشايوا، موزمبياا، غاناا، زيمباابوي، بوتساوانا، : االستثماراط بصورة  بيرة مع  ه  من

وتعتباار الصااين هااي الشااريك الرئيسااي لهسااتثمار األجنبااي المباشاار فااي مفري يااا، . وناميبيااا
ثاا   -فااي الم ااا  األو –حيااع تتر ااز االسااتثماراط فااي قطاعاااط الصااناعاط االسااتخراجية 

 .قطاع الت نولوجيا واالتصاالط والبناء والخدماط

ويعتباار الاانفط عنصاارا  اسااتراتيجيا  فااي عهقاااط الصااين مااع مفري يااا داخاا  مجموعااة هااما، 
البااري ا، حيااع يع ااا صااعود الصااين فااي مجااا  الطاقااة الحجاا  الهائاا  المتزايااد ماان طلبهااا علااى 

للت ااااارير واالحصاااااءاط الصااااادرة عاااان طب ااااا  ف. الاااانفط لتزوياااادها بإمااااداداط الطاقااااة فااااي المساااات ب 
Statistical Review of World Energy 2016   حو  نس  موارد الطاقة العالمية، ف د بلا

، انخفضاط مشاار ة دو  2911مليار برميا  بنهاياة عاا   249حج  الفائ  من الطاقة العالمي 
دو  المجموعاة حياع التنمياة المساتمرة لا%. 4إلاى % 11مجموعة البري ا فاي هاما الفاائ  مان 

ماااوارد الطاقاااة  ملااك إلاااى زياااادة فاااي معاادالط اساااتههك مدف% 21إلاااى % 19والتااي ارتفعاااط مااان 
ملياون طان، وبالنسابة  149إلاى  349خاصة فاي روسايا، حياع ارتفعاط معادالط اساتهه ها مان 

ملياااون طاان خاااه  العاااا   211إلااى  199للصااين، ف اااد ارتفعااط معااادالط اسااتهه ها للطاقاااة مااان 
2911. 
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للطاقاة، حياع اساتوردط  ةمجموعاة الباري ا مان التجمعااط المساتوردمن منطلا اعتبار و 
 ،من اجماالي الطاقاة العالمياة% 3.2مليون طن من موارد الطاقة، وهو مايمث   199ماي ر  من 

فااي الوقااط الاامي تعتباار فياام  ااه  ماان روساايا وجنااو  مفري يااا دو  ماط فااائ  فااي الطاقااة، حيااع 
ماان إجماالي احتياجاتهااا النفطياة، فااي الوقااط % 90طاان وهاو مايمثاا  ملياون 919صادرط روساايا 

مان احتياجاتهاا مان % 24مان احتياجاتهاا النفطياة مان مفري ياا، % 12المي استوردط فيم الصين 
 .(  ) من الفح % 31الياز الطبيعي، 

هما، وعلى الجان  األخر وبالنظر إلى المعطياط األفري ياة، فباالتعرف علاى تعاداد سا ان 
طب ااااا  – مليااااار نساااامة 1.3 ال ااااارة وتحلياااا  الطب اااااط التااااي ينتمااااي إليهااااا الساااا ان البااااال  عاااادده 
يم ان تصانيفه  مان الفئاة  -لهحصاءاط الصاادرة عان الجهااز المر ازي للتعبئاة العاماة واالحصااء

النشيطة، حيع من م ثر من ثلثه  ينتمي إلاى الطب اة الوساطى، ومان المتوقاع ارتفااع عادد السا ان 
مليااار نساامة سااينتمي  1.1بمعنااى من حااوالي . 2911مليااار نساامة بحلااو  عااا   2.9ى ليصاا  إلاا

للطب ااة الوسااطى ال اطنااة فااي المناااطا الحضاارية، وبالتااالي فااإن مشاااريع البنيااة التحتيااة  مشاااريع 
المياه والطاقة وتشييد شب اط االتصاالط يم ن النظر إليها باعتبارها مسائ  حيوية بالنسابة لل اارة 

 . على ملك من احتياجاط للمواد اليمائية والصناعيةومايترت  

ماان المتوقااع من تزيااد معااد  صااادراط لمسااأ الجيولااوجي عملياااط اهااما، ومااع التوسااع فااي 
فطب ااا  الحصاااءاط المعهااد الجيولااوجي األمري ااي فااإن ال ااارة . ماان ال ااارة (الطاقيااة)المعااادن والمااواد 

األمااا، المنجنياز، الفوسافاط، البهتينيااو ، تعتبار ثااني مصادر الحتياطااط البو ساايط، ال وبلاط، 
مان االحتياطااط العالمياة مان الماوارد المعدنياة وهاو مايجعلهاا % 39 ما من ال ارة تمتلك .والصودا

تتساا  بااالثراء فااي المااوارد المعدنيااة المهمااة بالنساابة لاادو  البااري ا بصااورة عامااة والصااين بصااورة 
 .(  )خاصة 

مضااف إلااى ملااك، فطب ااا  لت ااديراط ادارة معلوماااط الطاقااة األمري يااة، ف ااد شااهد االحتياااطي 
ملياون 12خه  الع ود الثهثة الماضية، حيع ارتفع من % 129النفطي ل ارة مفري يا زيادة بنسبة 

وارتفاااع احتيااااطي ال اااارة مااان اليااااز . 2912ملياااون برميااا  عاااا   124، إلاااى 1049برميااا  عاااا  
، مي بزيادة قدرها 2912عا   3تريليون   190غلى  1049عا   3تريليون   219الطبيعي من 

، وي در من همه النس  ستشهد ارتفاعا  م بر خاصة  فاي طا  اال تشاافاط الحديثاة فاي  ا  149%

469



العالقات ال�صينية - الأفريقية : من منظور اأمن الطاقة

24

 _____________________________________________________غزالن محمود عبد العزيز

 25 

همه المعطيااط الساابا م رهاا ساوف يادفع بنماو المصاالأ الصاينية فاي . (  )من تنزانيا وموزمبيا 
 . ليلة ال ادمةال ارة خه  السنواط ال

 مستقبل أمن الطاقة في العالقات الصينية األفريقية: رابعاا 

حسااا  التوقعااااط الصاااادرة عااان إدارة معلومااااط الطاقاااة، فاااإن مصاااادر الطاقاااة مااان الفحااا  
مان إجماالي اساتههك الطاقاة فاي العاال  خاه  الفتارة % 24والنفط والياز الطبيعي يم ن من توفر 

يظ  الانفط يعتبار م بار مصادر للطاقاة علاى مساتوف العاال  حيع . (  ) 2949وحتى  2911من 
% 39إلاى  2913عاا  % 33على الرغ  من توقع انخفا  حصتم مان االساتههك الطااقي مان 

 .خه  مربعينياط األلفية الحالية

بعا  الادو ، إال منام سايظ   فايهما، وعلى الرغ  من توقع انخفا  الطلا  علاى الانفط 
  األخري وملك تلبياة  للطلا  علاى التنمياة االقتصاادية، وملاك  ماا في تزايد مستمر في بع  الدو 

 هو الحا  في دو  مث  الصين والهند والشرا األوسط

الوقاود االحفاوري مان الانفط واليااز الطبيعاي، وفاي وفاي اطاار تزاياد الطلا  الصايني علاى 
المنشااودة، فهااي تواجاام تنميتهااا االقتصااادية  اطااار سااعيها لتاايمين مصااادر الطاقااة لااديها، ولتح يااا 

 :من التحدياط في ال ارة األفري ية، مبرزها ا  عدد

ففاي . تحدي مصالأ ال وف اليربية األمري ية واألوروبية ماع المصاالأ الصاينية فاي مفري ياا -1
اطار االستراتيجية التي تتبعها الصين من تنويع مصادر الطاقاة وتايمين امداداتام خاصاة  

جيتها العالمية المرت زة على قاعدة المساعداط م اب  النفط، في مفري يا، وفي اطار استراتي
فااي نظاار الوالياااط –وبموجاا  الاادع  الصاايني للاادو  األفري يااة المارقااة وغياار الديم راطيااة 

تتعاااظ  المخاااوف اليربياااة ماان تهديااد الصااين لمصاااالحها الحيويااة فااي منااااطا  -المتحاادة
إلااى  2914ة فااي مغسااطا ماان العااا  األماار الاامي دفااع الوالياااط المتحااد. نفومهاا الت ليديااة

ع د قمة ممري ية مفري ية ت دمط فيم باستراتيجية جديدة ترت ز فيها على البعاد االقتصاادي 
التعاااوني فااي عهقاتهاااا مااع الااادو  األفري يااة وتياا  الطااارف عاان ممارسااااط قااادة بعااا  

 .الدو  فيما يخ  مجاالط ح وا االنسان والديم راطية
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فمان المهحاظ إنام بساب  الممارسااط الصاينية فاي . األفري ياة تحدي تدمير وتادهور البيئاة -2
ال ارة من عملياط التنجي  واستخرا  النفط والمعادن ومايترت  عليام مان تلاوع، باالضاافة 
إلااااى بنائهااااا لمشاااااريع البنيااااة التحتيااااة ال بااااري ومايترتاااا  عليهااااا ماااان تاااادهور فااااي البيئااااة 

ء السادود والتااي تتساب  فااي تاادمير األي ولوجياة وتهجياار للسا ان خاصااة  عناد عملياااط بنااا
ه الممارساط، فاإن ممارسااط ال طاع الجاائر لليابااط مضف إلى هم. الحياة البرية والبحرية

على –االخشا  إلى الصين، إنما يمث  خاصة في ليبيريا وال اميرون وموزمبيا لتصدير 
 .عامه  حيويا  في تدمير البيئة الطبيعية في ال ارة -المدف البعيد

فعلاى الارغ  . معارضة عدد من المنظماط غير الرسمية للوجود الصيني في مفري ياتحدي  -3
  و مان المسااعداط الماديااة والخدمياة التاي ت اادمها ح وماة ب اين لعاادد مان ح ومااط وشااع

الدو  األفري ية، إال منها تثير مخاوف لادف منظمااط المجتماع المادني األفري اي وعادد مان 
هااامه المسااااعداط الصااينية مااااهي إال دعااا  وتييياااد  الجهاااط غيااار الرسااامية التاااي تاارف فاااي

تح يااا للح ومااط المساتبدة فااي ال اارة واساتيه  جااائر للثارواط الطبيعياة لل ااارة فاي م ابا  
 . المصالأ الصينية

 الدراسة  خاتمة

اهتمط همه الدراسة بالبحع عن السب  األساسي المي يدفع بالح ومة الصينية نحو دع  
حياااع وضاااعط .  ومااااط األفري ياااة وتزاياااد االنخاااراط الصااايني فاااي ال اااارةوتوطياااد عهقاتهاااا ماااع الح

تح يااا و  (الطاقيااة)تاايمين المااوارد الدراسااة فرضااية مساسااية تاادور حااو  وجااود عهقااة ارتباطيااة بااين 
التنمياة االقتصاادية بالنسابة للصاين، ملاك باالعتمااد علااى مبادم من الطاقاة تعتبار جازء اليتجازم ماان 

 .بالنسبة لتح يا التنمية الصينية المنشودةتنمية مي دولة، خاصة  

إلااى  -لاايا ف ااط–فماان منطلااا تح يااا االسااتراتيجية الصااينية فااي التنميااة، سااعط الصااين 
فاااإن إقاماااة  وبالتاااالي .تهااااوحماي هاضااامان، بااا  والعمااا  علاااى البحاااع عااان مصاااادر جديااادة للطاقاااة

عهقاااط موثااا ودعاا  وتعزيااز موجاام التعاااون مااع الاادو  األفري يااة، وخاصااة الاادو  الينيااة بااالنفط، 
ااا ماان مجااا   يصاابأ ضاارورة حتميااة، لاايا ف ااط بسااب  الم اسااا  االقتصااادية النساابية، ول اان ميض 

ط ومن هنا تيتي الحاجة إلى تنظي  الحز  الشايوعي الحاا   لايا ف اط ،لياا. تح يا ممنها ال ومي
وسااب  بناااء الث ااة مااع الاادو  األفري يااة، ول اان األهاا  ماان ملااك هااو امااتهك مصااادر إنتااا  الطاقااة 
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وبالتاالي، فاإن منشاطة الصااين المتنامياة فاي مفري ياا واتباعهااا . والاتح   فيهاا فاي جمياع منحاااء ال اارة
نطلااا لسياسااط براجماتيااة فاي عهقاتهااا ماع دو  ال ااارة إنمااا يايتي ماان منطلاا زيااادة األمان وماان م

 .اهتماماط الصين ومصالحها المشروعة
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تحليل توزيع المدارس الثانوية بمدينة نياال
2018 - 2017
د. سمية محمد يعقوب زريبة) * (

) * ( أستاذ مساعد بقسم الجغرافيا - كلية الدراسات اإلفريقية العليا- جامعة القاهرة ، عدد 45، يناير 
2019 ص ص 109 - 140 .

مستخلص:

هدفت الدراسة إلي تحليل وتقويم توزيع المدارس الثانوية الحكومية باستخدام نظم 
اعتمدت  ذلك  لتحقيق  التخطيطية.  المعايير  وبعض   )GIS( الجغرافية  المعلومات 
الي  إضافة  والتعليم  التربية  وزارة  إدارات  ببعض  المسؤلين  مقابلة  علي  الباحثة 
تقارير ويبانات الوزارات ذات الصلة. توصلت الدراسة إلي بعض النتائج أهمها عدم 
وجود معايير تخطيطية موحدة في إنشاء المدارس الثانوية حيث تتباين خصائص 
بالفصل  الطالب  ومتوسط  والطالب  الفصول  وعدد  المساحة  حيث  من  المدارس 
المستضافة  المدارس  من  كبير  إلي وجود عدد  الدراسة  توصلت  كما  ذلك.  وغير 
الوسط  بالتمركز حول  يتسم  الثانوية  المدارس  توزيع  لها. وإن  مباٍن  إنشاء  يتم  لم 
فقد أظهرت المسافة المعيارية ومعامل صلة الجوار أن نمط توزيع المدارس يميل 
الي التمركز وأنه متجمع يميل نحو العشوائية. من النتائج أيضاً قلة عدد المدارس 
تخلو اجزاء كبيرة منها من  المدينة حيث  السكان وبمساحة  الثانوية مقارنة بحجم 
التوصيات  ببعض  الدراسة  الوادي. وختمت  أحياء جنوب  المدارس خاصة  وجود 
منها: زيادة عدد المدارس خاصة بأحياء جنوب الوادي، وضع معايير ُيعتمد عليها 
في التخطيط النشاء المدارس، ومراعاة توسع المدينة ونموها السكاني عند اختيار 

مواقع المدارس.  
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1/ المقدمة:

تمثل  دالالت  من  لها  لما  الخدمات  لدراسة  كبيراً  اهتماماً  الجغرافيا  تولي 
الريف  بين  فيما  خاصًة  العيش  ومستوي  الحياة  نوعية  تقييم  في  هامة  مؤشرات 
والحضر. وهو اهتمام قديم في الدراسات الجغرافية بدأ منذ النصف األول من القرن 
الماضي عندما أكد كالرك علي أهمية دراسة الخدمات المختلفة. تركز الدراسات 
وعدد  بحجم  ومقارنًة  الجغرافي  وتوزيعها  مواقعها  علي  للخدمات  الجغرافية 
الخدمات  مواقع  بين  فيما  المسافة  لطول  هامة  داللة  توجد  منها، حيث  المستفيدين 
وأماكن إقامة أفراد المجتمع المستفيد منها فيما يعرف بإمكانية الوصول، كما توجد 
داللة فيما بين حجم السكان وحجم الخدمات المتاحة لهم: أي امكانية الحصول. أيضا 
تأتي أهمية دراسة الخدمات من الحجم الكبير للعمالة الذي تستوعبه إضافة الي ما 

تقدمه من دعم وفوائد لغيرها من األنشطة األخري.

التعليم من أهم الخدمات التي تقدم للسكان. وتأتي أهمية دراستها من أهمية التعليم 
في عصر يتميز بتسارع االنتاج المعرفي والتقني. ولقد بات االهتمام بشأن التعليم 
والمهتمين  الباحثين  إهتمامات  مقدمة  في  العلمي  والبحث  المعرفة  في  واالستثمار 
علي  كبير  حد  الي  يعتمد  أصبح  االقتصادي  المستوي  ألن  وذلك  التنمية،  بقضايا 
ورفاه  لحراك  األساسي  المفتاح  فهو  البشري  المال  رأس  ومقدرات  خصائص 
المجتمع. من هنا زاد اهتمام الدراسات الجغرافية بخدمات التعليم خاصة مع زيادة 
الطلب علي التعليم بسبب النمو السكاني والحضري الكبير الذي يميز هذا العصر.

وقد شكلت الزيادة السكانية الكبيرة والمستمرة بمدينة نياال ضغطاً كبيراً علي مختلف 
الخدمات وال يستثني التعليم منها إن لم يكن أكثرها تأثراً. ويتوقف حل تلك المشكلة 
علي االمكانات المادية التي توفرها الوالية للنهوض بالتعليم، إال أن حل المشكلة 
ينبني علي  السليم والذي  التخطيط  يتطلب  بل  المال فحسب  توفير  يتوقف علي  ال 
دراسات المختصين في عدة مجاالت من أهمها الجغرافيا التطبيقية. إن مسألة تقويم 
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كفاءة التوزيع المكاني ذات أهمية كبيرة خاصة مع تطور نظم الحاسوب التي تساعد 
في تحليل وتقويم توزيع الخدمات وغيرها بل وتقدم نماذج للتوزيع األمثل بناء علي 

قراءة واقع المنطقة وما بها من مقومات.

الثانوية  بالمرحلة  التعليمية  الخدمات  واقع  علي  الضوء  إلقاء  الي  الدراسة  تسعي 
بالتركيز علي التوزيع المكاني لها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.

2/ مشكلة الدراسة:

تعرضت مدينة نياال لتغيرات سكانية كبيرة أدت الي زيادة حجم ومعدل النمو السكان 
بها، أهمها النزوح لألسباب األمنية إضافًة الي هجرة الريف الي الحضر. شكل وقد 
الوضع الديموغرافي الجديد والذي لم تكن المدينة علي استعداد الستيعابه مشكالت 
تباينت في أشكالها وحدتها علي مختلف الخدمات كان التعليم والصحة والمياه اكثرها 

تأثراً. وتتلخص مشكلة الدراسة في األسئلة التالية:

أ/ ما هو واقع المدارس الثانوية بمدينة نياال؟ 

ب/ هل يتَّفق التوزيع الجغرافي للمدارس الثانوية مع المعايير التخطيطة؟

العمراني والسكاني  التطور  الثانوية مع  المدارس  يتوافق توزيع  الي اي مدي  ج/ 
للمدينة؟

3/ أهمية الدراسة:

يحتاجها  التي  الخدمات  أهم  من  واحدة  تتناول  أنها  من  الدراسة  أهمية  تأتي 
المجتمع والذي تتوقف عليه عملية تقدمه وازدهاره، فالمدارس الثانوية هي عنق الزجاجة 
نحو التعليم العالي الذي هو أمل كل أُمة للنهوض وتحقيق التنمية والتطور علي كافة 
الخريطة  علي  وتمثيلها  بالمدينة  الحكومية  الثانوية  المدارس  توزيع  أن  كما  األصعدة. 
يوفر بيانات يمكن أن يستفاد منها في التخطيط المستقبلي لخدمات التعليم بالمدينة كواحدة 
من أهم الخدمات ويوضح مدي قرب أو بعد صورتها الحالية عن المعايير التخطيطية. 
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وأيضا يمثل تسليط الضوء علي مدي كفاية تلك المدارس مقارنة بحجم وتوزيع السكان 
فائدة علمية يمكن أن تفتح اآلفاق للمزيد من الدراسات في هذا المجال.

4/ فروض الدراسة: 

أ/ ال يتناسب توزيع المدارس مع توزيع السكان.

ب/ قلة عدد المدارس مقارنة بحجم السكان في الفئة )14 – 17(. 

ج/ عدم مراعاة المعايير التخطيطية في توزيع وتشييد المدارس الثانوية. 

5/ أهداف الدراسة: 

 أ/ التعرف علي حجم وتركيب السكان بمدينة نياال.

ب/ دراسة التوزيع العددي للمدارس الثانوية في أحياء مدينة نياال.

ج/ تقييم وتقويم توزيع المدارس الثانوية باستخدام معايير اإلحصاء المكاني ونظم 
المعلومات الجغرافية.

6/ منهجية الدراسة وطرق جمع البيانات:: 

والتحليل  التوزيع  علي  القائمة  الجغرافي  البحث  مناهج  من  عدد  الدراسة  تتبع  
والربط فيما بين الظاهرات منها: المنهج الوصفي التحليلي واألسلوب اإلحصائي لتحليل 
البيانات التي تم التحصل عليها. كما استخدمت نظم المعلومات الجغرافية ) GIS( كأداة 

في تحديد مواقع المدارس وتوقيعها علي الخريطة ومن ثم تحليل توزيعها المكاني. 

المسؤلين  مع  الشخصية  المقبالت  علي  البيانات  جمع  في  الباحثة  اعتمدت 
جنوب  بوالية  والتعليم  التربية  بوزارة  اإلدارات  من  عدد  في  القرار  وأصحاب 
دارفور وإدارة المرحلة الثانوية بنياال، اضافًة الي التقارير واالحصاءات والبيانات 
من المؤسسات ذات الصلة بموضوع الدراسة كمكتب االحصاء وبلدية نياال ومحلية 
الثانوية من عدد من الكتب والمراجع،  البيانات  نياال شمال وغيرها. كما تم جمع 

البحوث والرسائل الدراسات واألوراق العلمية.
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7/ منطقة الدراسة:

تقع مدينة نياال بغرب السودان عند تقاطع خط طول )53 24( شرق ودائرة عرض 
) 3 12( شمال، ) خريطة رقم )1(( في حزام السافنا الشوكية معدل المطر السنوي 
فيها 300 ملم. وتبلغ مساحتها 242 كيلومتر مربع، وهي أكبر وأهم مدن الوالية 
الزراعية  والمحاصيل  الماشية  أسواق  أكبر  وبها  واإلدارية  السياسية  وعاصمتها 
بالوالية  السكان  اقطاب جذب  أهم  بعدة مميزات جعلتها  تتميز  والغابية.  والبستانية 
بل بإقليم غرب السودان كله، لما يتوفر بها من خدمات وفرص عمل وسهولة النقل 
واالتصال، فهي ملتقي الطرق التي تربط معظم انحاء البالد. كما انها ملتقي الطرق 
التي تربط البالد بدول الجوار بغرب أفريقيا. من أهم ميزات المدينة انها تقع في نهاية 

خط السكة الحديد الغربي الذي يربطها بكل من العاصمة والميناء الرئيسي للبالد.

 وقد صنفت نياال المدينة الثانية بعد الخرطوم عاصمة البالد من حيث حجم ومعدل 
سكان  حجم  بلغ  حيث  2008م  بالبالد  الخامس  التعداد  في  للسكان  السنوي  نمو 
المدينة 493732 نسمة) حوالي 17% من جملة سكان والية جنوب دارفور(، منهم 
 – لإلحصاء  المركزي  )الجهاز  شمال،  بنياال  و214542  نياال  ببلدية   279190
التعداد الخامس 2008(. وكما يتضح من الجدول رقم )1( أن المدينة تتميز بنمو 

سكاني مرتفع إذ يتضاعف حجم سكانها كل عشر سنوات تقريبا.

جدول رقم )1( حجم ومعدل النمو السنوي للسكان بمنطقة الدراسة
في الفترة من 1965 إلي 2016م

حجم السكانالسنةحجم السكانالسنة 

442000 )تقدير(2003 )تقدير(14000  )تعداد(1956

493732 )تعداد(2008 )تعداد(95600 )تعداد(1973

583864 )تقدير(2012 )تقدير(113632 )تعداد(1983

637087 )تقدير(2016 )تقدير(227193 )تعداد(1993

المصدر: مكتب اإلحصاء نياال.
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تتميز المدينة بتركيب سكاني فتي إذ يمثل السكان أقل من 19 سنة 55.5 % من 
جملة السكان بينما يمثل الفئة 20 -  44 سنة 33.14 %، والفئة 45  - 64 سنة 
8.35 %، والفئة 65 سنة فأكثر 2.96 % من جملة السكان )االحصاء نياال(. توضح 
هذه النسب إرتفاع نسبة اإلعالة حيث أن أكثر من 58 % من السكان يعتمدون علي 
غيرهم لتحقيق وتلبة احتياجاتهم والتي أهمها التعليم والصحة، وهي حقيقة يجب أن 
التعليم موضع اهتمام مع وضع إعتبار أيضاً  يضعها المسئولون والمهتمون بأمر 

الرتفاع معدل الفقر بين السكان وإنخفاض الدخول السنوية لغالبية األسر.     

جدول رقم )2( السكان في سن 14- 15-16-17-18سنة ما بين
عام 2008 و 2017م بمدينة نياال.

20082017السنة

  العمر
نياال جنوبنياال شمالنياال جنوبنياال شمال

المجموعاناثذكورالمجموعاناثذكورالمجموعاناثذكورالمجموعاناثذكور

14310329696072394736517598378136667447454845359083

15301029325942384336267469382136997520455645409096

16290128775778372835847312381036767486452644879013

17276827975565360135257126374635977343446143738834

18260126825283345534406895364134717112437142108581

143831425728640185741782636400187991810936908224622214544607المجموع

المصدر:  إسقاطات اإلحصاء نياال.

تتكون مدينة نياال من 39 حياً إضافة إلي عدد من معسكرات النازحين وتنقسم إداريا 
إلي وحدتين إداريتين هما بلدية نياال وتضم 23 حياً ومحلية نياال شمال وتضم 16 
حياً. و يتبع كل من معسكر دريج وعطاش وكلمة إدارياً لمحلية نياال شمال بينما يتبع 

معسكري سكلي والسريف لبلدية نياال.
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خريطة رقم )1( منطقة الدراسة

المصدر :  موقع قوقل ايرث بتاريخ 5 /11 / 2018م  بتصرف 2019م

8/ التوزيع المكاني للمدارس الثانوية الحكومية بنياال:

 أ/ المدارس الثانوية بمنطقة الدراسة:

توجد بمنطقة الدراسة 42 مدرسة ثانوية حكومية منها 21 مدرسة للبنين و21 
مدرسة للبنات تتوزع فيما بين محلية نياال شمال وبلدية نياال كما يوضح الجدول 
رقم )3(. تتفاوت المدارس من حيث المساحة وعدد الطالب والفصول جدول كما 

يوضح الجدول رقم )4(.

جدول رقم )3( توزيع المدارس الثانوية الحكومية بمدينة نياال

بناتبنين المجموعالمدارسعدد االحياءحجم السكانالوحدة االدارية
214542239716نياال شمال
27919016121426بلدية نياال
49373239212142المجموع

المصدر: الباحثة بناء علي بيانا اإلحصاء نياال + وزارة التربية والتعليم والية جنوب دارفور.
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جدول رقم ) 4/أ ( خصائص المدرس الثانوية الحكومية بنات بمدينة نياال 2018م

الوحدة الرقم
الحي    المدرســــــــــــةاإلدارية

متوسط
طالب/
فصل

عدد
الفصول

عدد عدد الفصول
الطالبات الثالثالثانياألول

1

نياال

شمال

738202154230586الرياضالرياض الثانوية

5810227219137583المطارالبير راغب الثانوية2

668323102100525الرياضمحمد ناصر الساير 3

7512478324105907النهضةالنهضة الثانوية4

6911320279167766االمامعبد الحميد ضو البيت5

501023318680499خرطوم بالليلالشيخ  البرعي6

254661718101مستضافةحي السالم الثانوية  7

56363184912818373967المجموع

100 21.1 32.%46.6 النسبة المئوية من مجموع الطالب

8

بلدية

 نياال

787179187185551المزادحي الوادي 

456939289274المزادجنوب دارفور9

6513382337137856المزادنياال الثانوية10

5813330320110760االستبالةمهيرة11

8510378322151851الواديام المؤمنين النموذجية12

86732720572604الجيرالجير الثانوية بنات13

6912400306126832المزادالزهراء14

67621013065405كرريكرري الثانوية15

617169142116427الجبلالجبل الثانوية16

56922719192510النيلالصداقة السودانية السعودية17

6810290266125681كرري االنقاذ الثانوية18

711245534361859الوحدةالوحدة الثانوية19

226575919135مستضافة اسماء بنت ابي بكر20

689300213100613الوحدةامنة بنت وهب 21

651273797311314488358       المجموع

100%17.3 37.2 45.5 النسبة المئوية من مجمع الطالب

المصدر: الباحثة بناًء علي االدارة العامة لالمتحانات بمكتب التعليم الثانوي بنياال شمال وبلدية نياال.
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جدول رقم )4/ ب( خصائص المدارس الثانوية الحكومية للبنين بنياال 2018م

الحيالمدرســــةالوحدة اإلداريةالرقم
متوسط 
طالب/
فصل

عدد
الفصول
األول

عدد عدد الفصول
الطالب الثالثالثاني

1

نياال

شمال

الرياض

نياال الثانوية بنين

الشمالية الثانوية بنين
السيدة آمنة التركية
دريج الثانوية بنين
نياال الجديدة الثانوية
حي السالم الثانوية
جنوب دارفور 

491233219067589النهضةالنهضة الثانوية
2734838086الرياض2
541642235590867السد العالي3
42812216358343السد العالي4
493596920148امتداد دريج5
286667427167مستضافة6
657191136131458حي المعهد7
4824651097مستضافة8
536104102113319النهضة9

4963139011785063074   المجموع
100%16.5%38.3%45.2%النسبة المئوية من مجموع الطالب

10

بلدية 

نياال

6813433322132887الواديالمصطفي النموذجية
719297245100642االمتدادمصعب بن عمير11
45920513765407شم النسيمخالد بن الوليد12
49822412745396مستضافة حي الوادي بنين13
76838115082613الوحدةالوحدة الثانوية بنين14
209013544179مستضافةعمر بن الخطاب15
55716916750386كرريكرري الثانوية16
4382169836350القادسيةالقادسية17
2831456584الجبلمعهد الشيخ موسي18
39818111516312الجيرالجير الثانوية بنين19
5232220115157الواديمعهد نياال العلمي20
3324819067دومايةدوماية المشتركة21

5188219015407504480     المجمــــــــــــــــــــــوع

100%16.7%34.4%48.9%النسبة المئوية من مجموع الطالب

المصدر: الباحثة بناًء علي بيانات ادارة المرحلة الثانوية بكل من محلية نياال شمال وبلدية نياال.
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ب/ تحليل واقع المدارس الثانوية بنياال حسب المعايير التخطيطية:

بتحليل بيانات الجدول رقم )4/ أ و ب( يتبين أن هنالك تبايناً كبيراً فيما بين المدارس 
من حيث عدد الطالب وعدد الفصول ومتوسط عدد الطالب بالفصل. لكن الظاهرة 
األكثر لفتاً للنظر هي أن جملة عدد الطالبات 12325 طالبة بينما كانت جملة عدد 
للذكور من جملة  البنين 7554 طالب أي أن اإلناث يشكلن 62 % مقابل 38 % 
البنين  يرتفع عدد فصول  بينما  للعام.  البالغ 19879 طالب وطالبة  للطالب  عدد 
)190فصل( عن عدد فصول البنات )151(، ولذلك يرتفع متوسط عدد طالبات/ 
فصل عن متوسط عدد طالب/ فصل. في كل مدارس البنات اليقل متوسط الفصل عن 
50 طالبة باستثناء مدرستي أسماء بنت أبي بكر والسالم والمدرستين مستضافتين 
تعمالن بدوام مسائي. أما مدارس البنين يزيد المتوسط فيها عن 50 طالب للفصل 
بثمان مدارس منها، أعالها بمدرسة الوحدة الثانوية وذلك ألنها المدرسة الوحيدة 

بكل حي الوحدة امتداده وهو من أكبر أحياء المدينة جنوب الوادي.
خريطة رقم )2( توزيع المدارس الثانوية الحكومية بمدينة نياال

المصدر :  موقع قوقل ايرث بتاريخ 5 /11 / 2018م  بتصرف 2019م
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ج/ التوزيع المكاني للمدارس الثانوية بنياال:

يتميز القرن العشرين بأنه قرن تطور نظم جمع وتحليل البيانات. من أهم 
تلك النظم هو نظم المعلومات الجغرافية )GIS(، أحدي التقنيات الحديثة والتي تمكن 
من جمع وتخزين ومعالجة وتحليل كم هائل من المعلومات عن طريق الحاسوب 
للظاهرات واألنتشار  المكانية  باستخدام برامج مخصصة تقوم بتحليل الخصائص 
أو التوزيع المكاني لها) جمعة محمد داؤود، 2012(. يستفاد من ذلك التحليل في 
مختلف مجاالت التنمية أهمها تخطيط الخدمات والمدن ودراسة الموارد واالنشطة 
المقاييس  )GIS( عدد من  الجغرافية  المعلومات  البشرية وغير ذلك. تستخدم نظم 

والمؤشرات لدراسة التوزيع المكاني، استخدمت الدراسة منها:

1/ الموقع المتوسط:

ويعني النقطة أو الموقع الذي يتوسط  المواقع الجغرافية لمفردات الظاهراة موضع 
الدراسة. اهمية هذا الموقع انه يستخدم كمركز لرسم الدائرة المعيارية. 

آخر مدرسة من جهة الشرق هي السيدة آمنة التركية للبنين، وتقع علي خط طول 
)51   55  24( شرق، وآخر مدرسة من ناحية الغرب هي مدرسة الجير الثانوية 
للبنات وتقع علي خط طول ) 50   50  24( شرق. اما من جهة الجنوب فان 
دائرة عرض           علي  وتقع  بنات  الثانوية  وهب  بنت  آمنة  مدرسة  هي  مدرسة  آخر 
)14  1   12( شمال، ومدرسة نياال الجديدة للبنين هي آخر مدرسة من جهة الشمال 
وتقع علي دائرة عرض )44   5    12( شمال. المدرسة المركزية أو الوسطي 
فهي مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين. خريطة رقم )2(. ونالحظ من الخريطة 
أن النقطة أو المدرسة الوسطي ال تبعد عن النقطة الفرضية )النقطة التي تقع أقرب 
ما يمكن لمركز توزيع الظاهرات( : احداثيات األولي هي ) 10  53  24( شرق 

و)31  3  12( شمال، والثانية )9  53  24( شرق و) 26  3  12( شمال. 
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:)Distance Standard ( 2/ المسافة المعيارية

تستخدم المسافة المعيارية للتعرف علي مدي تباعد أو تمركز مفردات الظاهرة موضع 
الدراسة. يتم رسم دائرة تسمي الدائرة المعيارية يكون مركزها الموقع المتوسط بنصف 
قطر يساوي قمة المسافة المعيارية. هذه المسافة المعيارية كما االنحراف المعياري تدل 
علي أن 68% من المفردات تقع داخل الدائرة المعيارية ) جمعة محمد داؤود، 2012(. 
ويمكن ان تضاعف المسافة المعيارية لرسم دائرة يقع داخلها 95% من القيم، ويمكن رسم 

دائرة ثالثة بثالث اضعاف المسافة المعيارية يقع ضمنها 99 % من المفردات.

نتبين من الخريطة رقم )3( تركز المدارس بوسط المدينة حيث تقع 22 مدرسة 
من جملة 37 مدرسة ضمن المسافة المعيارية األولي والتي تمثل 68% من الظاهرات، 

بينما تخلو الدائرة المعيارية الثالثة )99%( من وجود أي المدارس الثانوية

خريطة رقم )3( المسافة المعيارية واتجاه التوزيع للمدارس الثانوية بمدينة نياال.

المصدر :  موقع قوقل ايرث بتاريخ 5 /11 / 2018م  بتصرف 2019م.
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جدول رقم )4( توزيع المدارس حسب المسافة المعيارية

الدائرة 
المعيارية

مساحة

الدائرة
بالكلم2

%    

من مساحة

  المدينة

% من عدد المدارس داخل الدائرة

جملة

 المدارس
المجموعبناتبنين

% 682711.111112259.5

% 958033.1691540.5

% 9913555.80000.0

242100172037100الجملة

المصدر: الباحثة.

يتضح من الخريطة رقم )3(  والجدول رقم )4( اآلتي:

كيلومتر(   2.9( المعيارية  المسافة  قطرها  نصف  والتي  المعيارية  الدئرة  ان   /1
مساحتها 27 كيلومتر مربع، تقع بها 22 مدرسة أي 59.5 % من جملة المدارس 
الظاهرة علي الخريطة والبالغ عددها 37 مدرسة منها 11 مدرسة للبنات و11 

مدرسة بنين.

 5.8( المعيارية  المسافة  ضعف  قطرها  نصف  والتي  المعيارية  الدئرة  ان   /2
كيلومتر( ومساحتها 80 كيلومتر مربع، تقع بها 15 مدرسة أي 40.5 % من 

جملة المدارس، منها 6 مدارس بنين و9 من مدارس البنات.

3/ ال توجد اي مدرسة ثانوية ضمن الدئرة المعيارية والتي نصف قطرها ثالث 
أضعاف المسافة المعيارية وهي تمثل 55% من مساحة المدينة.

4/ أن توزيع المدارس الثانوية يتسم بالتركز اذ نجد ان حوالي ¾ المدارس تقع في 
مساحة تبلغ 11 % من مساحة المدينة، ويقع الربع المتبقي منها في 33% من 
مساحتها. يخلو أكثر من 55% من مساحة المدينة من وجود أي مدرسة ثانوية 
حكومية، األمر الذي يعكس صعوبة الوصول وبعد المسافة بالنسبة لعدد كبير 

من سكان األحياء الطرفية للمدينة.
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5/ تتركز المساحات الخالية من المدارس في الجزء الواقع جنوب الوادي: امتداد 
كرري وامتداد الوحدة وغرب اإلذاعة، واألجزاء الشمالية للمدينة شمال الوادي: 

امتداد الرياض، الثورة، دريج، خرطوم بالليل والسريف.

البنات ويرجع ذلك  المدينة مقارنة بمدارس  بوسط  أكثر تركزاً  البنين  6/ مدارس 
لوجود عدد كبير من المدارس المستضافة بين مدارس البنين.

3/ اتجاه التوزيع:

هو أحد أدوات التحليل المكاني، يسمي أيضا بالشكل البيضاوي المعياري للتشتت 
)Ellipse Deviation Standard( يعبر عما إذا كان التوزيع المكاني للظاهرة له 

المتوسط  المركز  من  االتجاه  يحسب   .)2012 داؤود،  جمعة  )محمد  محدد  اتجاه 
المعالم فيه  يطوق الظاهرة بحيث تظهر  وباتجاهين وينتج عن ذلك شكال بيضوياً 
ومدي اقتراب توزيعها او ابتعاده عن الشكل الدائري. لهذا االتجاه أهمية كبيرة ألنه 
يحدد محاور توزيع الظاهرة فيستفاد منه في رسم التخطيط المستقبلي للخدمات. من 
خالل الخريطة رقم )3( يتضح أن توزيع المدارس الثانوية يأخذ اتجاه شمال شرق 
الشرق نحو جنوب غرب الغرب بزاية 58.8 درجة. ويطوق الشكل البيضاوي كل 
المدارس ما يشير الي أن جميع المدارس تقع في بهذا االتجاه داخل المدينة وهو يتفق 

الي حٍد كبير مع اتجاه نمو وتوسع المدينة.

4/ الحرم المكاني:

يستخدم تحليل الحرم المكاني أو نطاق التأثير، للتعرف علي نطاق الخدمة للمدارس 
الباحث  قبل  تحديدها من  يتم  بمسافة  المدرسة  دائرة حول  برسم  الموجودة، وذلك 
علي  الباحثة  اعتمدت  الدراسة.  منطقة  في  المتبعة  التخطيطية  المعايير  بحسب  او 
تطبيق نطاقين األول منها 500 متر ) كيلومتر( والثاني 800 متر)  كيلومتر( علي 
المدارس الموجودة فعلياً اي أن لها مواقع ومباني تخصها علي أرض الواقع. توضح 
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الخريطة رقم )4( أنه يوجد تداخل كبير فيما بين نطاقات التأثير المدارس، فهنالك 
فقط ست مدارس تقل المسافة بينها وأقرب مدرسة عن 500 متر وأربع تقل المسافة 
بينها عن أقرب مدرسة عن 800 متر األمر الذي يشر إلي تركز المدارس وقرب 
المسافات فيما بينها بوسط المدينة فكما تبين الخريطة هنالك أجزاء كبير ال تغطيها 
نطاقات تأثير المدارس. التداخل فيما بين مدارس البنين أكبر منه بالنسبة لمدارس 
البنات: توجد مدرستان فقط من مدارس البنين تزيد المسافة بينها وبين اقرب مدرسة 
للبنين عن 800 متر بينما توجد خمس مدارس للبنات تزيد المسافة بينها واقرب 
مدرسة بنات عن 800 متر. ويرجع ذلك كما ذكرنا سابقا  بسبب وجود عدد كبير 
من مدارس البنين مستضافة مقارنة بمدارس البنات فالمستضافة منها مدرستان فقط. 

خريطة رقم )4( نطاق التأثير للمدارس الثانوية بمنطقة الدراسة

المصدر :  موقع قوقل ايرث بتاريخ 5 /11 / 2018م  بتصرف 2019م

:) Neighbor Nearest Average( 5/ الجار األقرب

 يستخدم تحليل الجار األقرب أو معامل صلة الجوار لمعرفة نمط انتشار ظاهرة ما 
مكانياً، من خالل مقارنة التوزيع الفعلي للظاهرة مع توزيع نظري معين. ويحسب 
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بقسمة نسبة المسافة المقاسة علي المسافة المتوقعة بالمعادلة : معامل الجار االقرب 
ل  ) ن/ م (     أو ل  م / م2

حيث:

م : متوسط المسافات الفعلية ، م2  : متوسط المسافة النظرية او المتوقعة،  ن : عدد النقاط 

، ح : مساحة المنطقة.

تتراوح قيم معامل صلة الجوار ما بين صفر و 2.15. فإن كانت = صفر فالتوزيع 
متجمع، وإن كانت 1 فالتوزيع عشوائي، وان كانت أكبر من 1 فالتوزيع متقارب 

، وان كان 2.15 فهو توزيع منتشر. تتضح داللة هذا المعامل من الجدول اآلتي:

جدول رقم )5( داللة قيمة معامل الجار األقرب

النمط الفرعيقيمة معامل الجار القربالنمط

المتقارب 

اقل من  1المتجمع

متجمع تماماًصفر

متقارب لكن غير منتظم0 ــــــ 0.5

متقارب يتجه نحو العشوائي0.5 ــــــ 1

بعض النقاط متجمعة واالخري متباعدة         1العشوائي

المتباعد

 المنتظم

متباعد المسافات2 -1اكبر من 1

منتظم الشكل ) مربع(2

منتظم الشكل السداسيالكبر من 2

المصدر: محمد مجعة داؤود، 2012 بتصرف.

بتحليل الجار األقرب للمدارس بمنطقة الدراسة كانت النتيجة :
متوسط المسافات الفعلية: 605.24 متر

متوسط المسافة النظرية او المتوقعة: 662.2 متر

وعليه فإن قيمة معامل صلة الجوار يساوي 0.91 اي انه يقع ضمن المدي 0.5 
ــــــ 1 اي أن توزيع المدارس الثانوية الحكومية بمدينة نياال توزيع متجمع يتجه 

نحو العشوائي ) النمط الثاني موضح باالطار (.
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ملخص تحليل معامل صلة الجوار للمدارس الثانوية  بنياال

Neighbor Nearest Running script Average

Summary Neighbor Nearest Average

605.242097  :Distance Mean Observed

662.207168  :Distance Mean Expected

0.913977  :Ratio Neighbor Nearest

0.987409-                 :score-Z

0.323442                 :value-P

Meters in measured Distance

2019 11:29:01 15 Jan Tue at Succeeded
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النتائج:

توصلت الدراسة إلي النتائج التالية:

الي 2632 نسمة /  الخام  الكثافة  بكثافة سكانية عالية تصل  نياال  تتميز مدينة   /1
كيلومتر المربع.

2/ ترتقع نسبة الفئات العمرية في سن التعليم العام ) األساس والثانوي(.

3/ قلة عدد المدارس الثانوية الحكومية مقارنة بعدد السكان في الفئة العمرية 14 
– 18 سنة.

4/ يوجود عدد من المدارس المستضافة خاصة مدارس البنين منها ما تعمل بدوام 
مسائي ومنها ما تعمل بدوام عادي.

ومتوسط  الفصول  وعدد  الطالب  عدد  حيث  من  المدارس  خصائص  تباين   /5
الطالب/ الفصل.

6/ تشكل البنات 62 % من جملة الطالب لكن يحظين بـ 44 % من جملة الفصول، 
بينما يشكل البنين 38 % من مجموع الطالب ولهم 56 % من جملة الفصول 

بالمدينة.

7/ من أهم النتائج تناقص عدد الطالب من السنة األولي نحو السنة الثالثة حيث يمثل 
عدد طالب السنة الثالثة أقل من 20% بأغلب المدارس.

8/ يظهر تطبيق مقاييس خصائص التوزيع لنظم المعلومات الجغرافية أن المدارس 
الثانوية تتركز حول الوسط، مع اتجاه يتفق مع اتجاه امتداد المدينة.

9/ بينت المسافة المعيارية نمط توزيع  يميل نحو التركز، حيث تتركز المدارس 
بوسط المدينة خاصة مدارس البنين منها. كما  أظهرت صلة الجوار نمط توزيع 

متجمع يميل نحو العشوائية.

الثانوية، خاصة األحياء  المدارس  بالمدينة من نقص  الطرفية  تعاني األحياء   /10
التي تقع جنوب الوادي. 
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التوصيات:

بناء علي ما تم التوصل اليه من نتائج توصي الدراسة باآلتي:

الثانوية من  المدارس  إنشاء  في  عليها  االعتماد  يتم  تخطيطية  معايير  أوال: وضع 
حيث المساحة الكلية، مساحة وعدد الفصول، مساحة الميادين، األنشطة غير 

الصفية: المعامل، المسارح، المالعب وغيرها.

ثانياً: ضرورة مراعاة تحقيق العدالة والمساواة في توزيع المدارس الثانوية اعتماداً 
علي حجم السكان المسافة التي يقطعها الطالب وصوالً للمدرسة.

حيث  من  المدارس  بكل  الخاصة  البيانات  علي  تشتمل  بيانات  قاعدة  انشاء  ثالثا: 
لتكون  البيانات  من  وغيرها  والطالب  الفصول  وعدد  والمساحة  الموقع 

مرجعية التخطيط واتخاذ القرارات الخاصة بانشاء المدارس.

رابعا: يجب ان ُيراعي التوسع المساحي واالمتداد العمراني للمدينة والنمو السكاني 
بها عند اختيار مواقع المدارس الثانوية.

بأحياء  والبنات  للبنين  مدارس  التخطيط إلنشاء  الملحة  الضرورة  من  انه  خامسا: 
جنوب الوادي.

سادساً: العمل علي زيادة عدد الفصول بمدارس البنات تكملة وانشاء مباني المدارس 
المستضافة.

سابعاً: إجراء دراسة تفصيلية للسكان ومعرفة حجم السكان في سن التعليم الساسي 
والثانوي.

ثامناً: أن تشجيع وتبني وزارة التربية والتعليم البحوث والدراسات التي تقوم بدراسة 
وتقويم وتحليل الخدمات التعليمية باستخدام مختلف الوسائل واالساليب.
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مملكــة الــزولــو قبيـل إعـــالن
الحماية البريطانية 1887

نجوى محمد جمعة) * (

كان قيام مملكة الزولو Kingdom Zulu أحد أبرز حاالت تشكيل األمم ، فقيامها 
الفتاً  كان  كبير  نطاق  في  السريع  الجغرافي  توسعها  ثم  قصيرة  زمنية  فترة  في 
لالنتباه، تخلل تلك  الفترة عمليات عسكرية دموية عنيفة وقاسية إلخضاع ما حولها 

من قوى ومجتمعات إفريقيا، ثم كان سقوطها صادم أمام القوى االستعمارية.

تلك  عاماً، حكمها خالل  لمدة ستون  مستقل  بوجود  الزولو  مملكة  تمتعت 
 ka Senzangakhona inKosi أبناء سينزانجاخونا الفترة أربعة ملوك من 
و   )1819  -1828(  kaSenzangakhona  Shaka شاكا  وهما   Jama
مابندا  و   )1820  -1828(   Senzangakhona  ka  Dingane دنجان 
Senzangakhona Ka Mpande )1872- 1840( ثم ستشوايو ابن مابندا 
 -1883( أخرى  لفترة  ثم   )1879  -1872(  kaMpande  Cetshwayo
1884( حيث كان ستشوايو أخر ملوك الزولو المستقلين الذين وجدوا أنفسهم في 

خضم الحوادث والمتاعب التى كان من الصعب تجنبها )1(.

أوالً- مملكة الزولو قبل إعالن الحماية البريطانية.

كان وضع المملكة في فترة ما قبل االستعمار وضع آمن اقتصادياً بما فيه 
تتهاوى  اإلفريقية األخرى  المجتمعات  فيه  للبقاء والصمود في وقت كانت  الكفاية 
وتسقط أمام القوى االستعمارية واالستيطان، فعندما ولد شاكا حوالي 1787 كان 
االستيطان بأجزاء صغيرة بأقصى جنوب إفريقيا، لكنه سرعان ما استشرى ليبتلع 
مملكته ويسحقها، وبعد خمسون عاما من االستقرار واعتالء ستشوايو العرش كانت 

) * ( باحثة دكتوراه – قسم التاريخ- كلية الدراسات اإلفريقية العليا- جامعة القاهرة ، عدد 45، يناير 
2019 ص ص 109 - 140 .

)1( D.H.Reader: The Zulu Tribe in Transition, The Makhanya of Southern Natal, 
1966, NewYork.p.17.
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عشائر الزولو وبطونها قد كونت وحدات محلية كبيرة، اعتمدت قوتها االقتصادية 
iLO-  )§2 الممكانتها االجتماعية على حيازة قطعان الماشية ومبادلتها بال )لوبو

الهادئة كانت قوة  المرحلة  تلك  السياسية ، في  التحالفات  لتقوية أواصر   BOLO
المملكة تكمن في بيئتها الخصيبة والمنتجة التي قامت ونشأت عليها المملكة واستمر 
عليها الزولو مما جعلها مطمع المجتمع االستعماري المحيط من البريطانيين والبوير 

والذي تتباين مواقفهم ما بين الحقد والخوف)3(.

كانت الزراعة ورعاية الماشية من أعمدة اقتصاد زولوالند قبل االستعمار 
الرجال  حقل  كان  الماشية  فتربية   ، العشرين  القرن  حتى  استمرارها  سبب  و 
للكفاح فيه أكثر من الزراعة التي تركت للنساء، فالبيئة دعمت نمط الحياة للزولو 
كمزارعين ورعاة، فالمنطقة خصيبة تكثر بها مصادر المياه الخالية من األمراض 
االستوائية الخطيرة  تحميها منظمة عسكرية ضخمة، وعدد كبير من الرعايا قد يبلغ  
200.000 ألف نسمة  تقريبا ًفالنساء تؤدي معظم األعمال الزراعية في “البيوت 
اإلفريقية” ، يزرعون المحاصيل وينقلون المياه لألراضي والبيوت، أما الصبية فقد 
أسند لهم رعاية الماشية وحلبها ، وكان الرجال يقومون على حماية القطيع الذى 
يشغل مركز البيت اإلفريقي) الكرال4§( وتحيطه األكواخ ، وظل اقتصاد الماشية 
ظل  كما  الرأسمالي،  االقتصاد  وتوسع  التجارية  الزراعة  مطالب  لمقاومة  أفضل 

اقتصاد الماشية ميزة مؤثرة للنظام االجتماعي)5(.

لعبت الماشية دوراً حاسماً في حياة مجتمع الزولو -ليس فقط كغذاء رئيسي 

2§  اللوبوال iLOBOLO: هو عدد من رؤوس الماشية تقدمه عائلة الرجل لعائلة العروس كمهر 
التمام مراسم الزواج وكتعويض لكرال الفتاة لفقدانها عضو منتج من اعضائها وغالباً ما تكون 

اللوبوال من ثالث رؤوس ماشية أو تتفاوت اعدادها على حسب المكانة والمنزلة.
)3( Jeff, Guy: The Destruction of the Zulu kingdom: The Civil war in Zululand 
1879- 1884, Doctor of philosophy, London, 1975, PP.11, 20-21.
4§ الكرال: الحظيرة أو البيت األفريقي، يحتوى على عدة أكواخ  تبعاً لعدد زوجات رئيس البيت 
كل حسب مكانتها كزوجة رئيسية أو ثانوية ، يشمل كل كرال عائلة واحدة فقط  تتكون من رئيسها 
وزوجاته وابنائهم وربما احفادهم والذى قد يبلغ أعدادهم مابين 100: 150 فرد،  يشغل مركز 

الكرال حظيرة الماشية  لحماية ثروة الزولوى المتمثلة فى قطعانه .
)5( Aran S. MacKinnon: Chiefly Authority, Leapfrogging Headmen and the Po-
litical Economy of Zululand, South Africa, ca. 1930-1950,  Journal of Southern 
African Studies, Vol. 27, No. 3, Special Issue for Shula Marks)Sep., 2001(, p. 569 
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للباس  استعملت  أنها  جانب  إلى  وقوته،  وثروته  الفرد  مكانة  على  كدليل  -وإنما 
والدروع وفي الطقوس الدينية كما أن تبادل الماشية يقوي روابط القرابة والسياسة، 
كما كانت بالنسبة لإلفريقي رأسمال مجمد يتزايد من تلقاء نفسه ويتم مبادلته عند 
الضرورة كالبنوك لدى األوربيين وكان للماشية دور كبير في قيام حكومات وانهيار 
أخرى خالل القرن التاسع عشر وكذلك سقوط مجتمعات زراعية ، اعتمدت الماشية 
مناطق  بين  الجغرافي  الموقع  وتنوع  الختالف  كنتيجة  الطبيعية  المراعي  على 

السورفيلد والسويتيفيلد )6(.

كانت اللوبوال والسيسا ukusisa,7§( من أكثر اآلليات االجتماعية أهمية 
في توزيع الماشية، وظلت هاتان اآلليتان تمارسان بالمملكة فقد كان الملك وأعضاء 
العائلة المالكة والمرتبطة بهم وأغنياء الزولو يمارسون السسيا حيث يعيرون الماشية 
للفقراء من شعوبهم لرعايتهم واالستفادة من ألبانها كما أن اللوبوال ظلت بقية في 
مواجهة الكوارث البيئية المتكررة وسعى المبشرين إللغائها، فقد كانت اللوبوال تعمل 
على تحسين مكانة ذوي الزعامة من كبار الزولو ويعمل على تقوية الروابط بين 

العشائر وتقوية العشائر نفسها والنظام األبوي المتآكل )8(.

ثانياً-االستيطان األوروبى قبل الحماية البريطانية. 

البريطانيون  التجار  واستقرار  ظهور  مع  للمملكة  األبيض  االختراق  بدأ 
التجار  هؤالء  بها  أسس  حيث   ،1824 في  الزولو  مملكة  لحكم  الخاضعة  بناتال 
أراد هؤالء  أن  بعد  فشيئا،  شيئا  التوسع  في  أخذت  نواة مستعمرة ساحلية  األوائل 

)( نجوى محمد جمعة: مستعمرة ناتال تحت الحكم البريطاني 1843- 1910، ماجستير   6
غير منشورة، جامعة القاهرة 2013- ص188. =

- =Campbell ,Gwyn :Disease ,Cattle and Slaves ,the development 
of  trade  between  Natal  and  Madagascar  ,1904  -1875  ,Journal  of 
African Economic history ,No .1990 ,19.Pp105.115 -107 ,
 -Ntate ,Makeune :Historical Survey of the Development of Political 
Awareness among the Zulus ,Master of Arts ,University Zululand, 
.1989 
§  ukusisa أو السيسا : هى من عادات الزولو حيث يقوم الملك  أو اغنياء الزولو   7

بإعارة الماشية لرعاياهم لفترة لالستفادة من منتجاتها كااللبان والروث )سماد التربة ( .
8 )(Arans , Mackinnon: The Persistence,P.106. 
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التجار سوقاً لتبادل سلعهم بالعاج والجلود والذرة واالنخراط في تجارة خليج داليجو 
Delagoa Bay ، خاصة بعد ازدياد أهمية المنطقة بعد إبعاد الحكومة الهولندية 
عن حكم مستعمرة الرأس 1806 وتحول خليج تيبل Table من مجرد محطة إلى 
مركز بحري وإداري في طريق مستعمرات بريطانيا إلى الهند وهو ما أضفى على 
طريق الجنوب الشرقي لساحل جنوب إفريقيا أهمية استراتيجية للقوى المهيمنة على 

التجارة. )9(

 Shaka حاول التجار البريطانيون الحصول على إذن ملك الزولو شاكا
لإلقامة في ميناء ناتال Natal الخاضعة لسيادته وممارسة التبادل التجاري، وقد 
نجحوا فى الحصول على مكانة قد تكون أدنى من “الزعماء”  أتاحت لهم اجتذاب 
األتباع من األفارقة )10( والتقرب من الزولو بإتباع أسلوب حياتهم حيث اتخذ بعض 
هؤالء التجار زوجات محليات قدموا لهن »اللوبوال« وأقاموا لهن  »الكراالت« 
، وهو ما ترك انطباعا جيداً لدى ملك الزولو لسرعة تبني هؤالء لعادات أمته )11( 
لكن كان بمخيلة شاكا أنه مع تنامي وتأمين التجارة بالميناء سيفتح أمامه العالقات 
الدبلوماسية مع القوى الشرعية بالمنطقة ، والتي بدأ رعاياها بالحصول على إذنه 

لشغل المنطقة والمتاجرة معها وهو ما كان اعتراف بشرعية حكم الزولو لناتال.

كان التجار االنجليز قوى ضئيلة تافهة في مواجهة جيش الزولو خاصة مع 
عدم رغبة الحكومة البريطانية التوسع إلى ما وراء حدود الرأس الشرقية، وكأي 
من الخاضعين لحكم الزولو تعامل هؤالء وخضعوا لخدماتهم حيث استدعاهم شاكا 
مرتين لمساعدته في حمالته العسكرية ضد أعدائه )12(كذلك في عهد دنجان، وهذا 
إن دل على شيء فإنما يدل على مرونة أخالقية أبداها هؤالء مقابل امتيازات األمن 
9 )( Ballard, Charles: Natal 1824- 1844, The Forntier Internreg-
num, Journal of Natal and Zulu History, 1982.pp 49-64.
10 )( M.Wilson and L.Thompson: The Oxford History of South 
Africa, Oxford, 1969, pp.348-349.
11 )( A.Hattersely: The British settlement of Natal, A study in Im-
perial migration, Cambridge, 1950, p13. 
- E, Brooks and Webb, 1965, pp.18- 21. 
iz- فى معركة  الندوندى  االقوياء من  منافسيه  ناتال شاكا فى سحق  تجار  )(  ساعد   12
Hills inDolowane فى سبتمبر 1826، ومرة أخرى فى اخضاع شعب Bheje فى 1827م.
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والتجارة بالتكيف مع الحقائق السياسية القائمة )13( وإن خضعوا لسيد أسود.

Drak-  1837 من الدراكنزبرج Boer رددفق العديد من المهاجرين البوي
ensberg إلى بالد الزولو بعد أن أعلنوا “الهجرة الكبرى” حاملين معهم عائالتهم 
وقطعانهم وأسلوب معيشتهم ونمط حياتهم ، شكل هؤالء تهديد عظيم لهيمنة الزولو)14( 
وكانت مجموعة ريتيف Retief Pieter أحد المجموعات األربع األكثر فاعلية 
التى كان  يطمح قائدها إلى تأسيس وطن ليس فقط للرعاة وإنما جمهورية لكل البوير 
لها ساحل وميناء على المحيط الهندي تحررهم من سيطرة الحكومة البريطانية وهو 

ما وجده في ناتال)15(.

الحكومة  به  أقرت  وأن  سبق  ما  وهو  الزولو  لحكم  تخضع  ناتال  كانت 
معهم،  المباشرة  التجارية  الروابط  لمد  الزولو  ملوك  محاوالت  خالل  البريطانية 
االستقرار  حول  مفاوضات  إلجراء  الزولو«دنجان«  ملك  إلى  ريتيف  توجه  لهذا 
في  بالفعل  بدأوا  أنهم  )17(خاصة  بالغ  بقلق   )§16( الطلب  ذلك  دنجان  وتلقى  بناتال، 
المملكة،  عن  توكيالThukela River.رغماً  نهر  طول  على  مزارعهم  تأسيس 
وعلى الرغم من التفوق التسليحي للبوير استطاع دنجان تدبير كميناً عرف بمذبحة 
بلوكرانس  Massacre Bloukrans فقضى على ريتيف ورفاقه في 6 فبراير 

13 )( Ntate, John Makume: A History Survey of the development 
of political A wariness among the Zulu, PH.M, Zululand university, 
1989, p23.
14 )( L., Thompson: The Political mythology of apartheid, New 
Heaven, 1989, p.40.
15 )(Theal,G.M:Progressof South Africa in Century,Vol,X,Londo
n,1901,PP232-33
 -Walker, Eric: History of South Africa, London, 1941, p.211.
§ كان قلق دنجان ناجم من هزيمة البوير للمتابيللي الذين كانوا خصوم أقوياء للزولو ذو   16
شكيمة ال تسهل هزيمتهم، كما أن دنجان قد استعاد نبوءة جاكوت المترجم األكسوزي حول جيش 
الجنوب الذي سيدمر أمة الزولو وهو ما جعل دنجان يشعر بأنها نهاية مملكته، فقد أدرك دنجان 
توافدوا  ناتال، فهؤالء  ميناء  االنجليز في  التجار  يختلفون عن  الذين  المهاجرين  خطورة هؤالء 
إلى المملكة بسالم بينما كان البوير يلوحون بأسالحاتهم مفتخرين بهزيمة أقوى القبائل من أعداء 

الزولو.
17 )( Gibson, J.Y: The Story of the Zulus, London, 1911,p.65.
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1838 وكاد يقضى علي معظم معسكرات البيض بأرضه )18(.

كانت األحداث المضطرمة التي تموج بها المنطقة ال تخفى عن األعين تهدد 
باالشتعال في أي لحظة لتحرق الهدوء والسالم الواهي الذي تحافظ عليه بريطانيا 
  Cape Colonyحاكم مستعمرة الرأس Napier .G »بصعوبة، وحاول » نابير
على  والحفاظ  االضطراب  على  للسيطرة  “ناتال”  للميناء  بريطانية  قوات  إرسال 
البوير في 16 ديسمبر 1838 لالنتقام لرتييف ورفاقه،  جاء  األمن، لكن تحرك 
اليوم  ذلك  بعد  الذي عرف   »Ncome« ناكوم نهر  البوير على ضفاف  تمركز 
اثني  البالغة  الزولو  بقوات  ثقيلة  وأنزلوا هزيمة   )19(    Blood Riverالدم بنهر 
عشر ألف مقاتل وكان لهذه الهزيمة نتائج دقيقة في حياة األفارقة عامة فمع انهيار 
الزولو انفتح الطريق أمام األوروبيين للتسرب والتدفق كالسيل عبر أراضي ناتال 
والزولو وغيرها من الممالك األخرى فحفز الهجرة من مدينة الرأس بعد أن أعطى 
هذا النصر الثقة للبوير في اجتياح باقي األراضي اإلفريقية، وإقامة أول جمهورية 
بويرية حقيقية، كما ألحقت هذه الهزيمة الخزي بدنجان الذي تم إرغامه على تقديم 

تنازالت إقليمية وتعويضات للبوير)20(.

كانت معركة نهر ناكوم أو نهر الدم   بداية دمار أمة الزولو، فمع انشقاق 
kaSenzan- Mpande umNtwana  آلآلالف من الزولو مع  األمير مابندا

18 )(Golam,Daphna: Inventing Shaka, London,1994,p38.
-نجوى محمد جمعة: مستعمرة ناتال تحت الحكم البريطاني 1843- 1910، رسالة ماجستير غير 

منشورة، جامعة القاهرة 1913، ص44، 45.
19 )( Ormond, John: Boers and Britisher in South Africa, Chi-
cago, 1900, p.131.

- Hepple, Alex: South Africa, London, 1966, pp75-6.
كذلك انظر 

 - ,.Vol  ,Empire  British  of  History  Cambridge  :Eric.  Walker
 pp332-333 ,1963.VIII

 -  Theal.G.M :op.cit.p240.
20 )( Anne, J.C and Brown G.N: Africa, in the Nineteenth and 
Twentieth Centuries, London, 1970, pp374.375.
- Ogden,H.J:The War against the Dutch Republics in South Af-

rica, Manchester, 1901,p12
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القضاء  بعد  ملكاً  بتنصيبه  الذين حموه ووعدوه  للبوير  انضم  الذي    gakhona
أتباع  اشتبك  عندما   1840 في  الزولو  بين  أهلية  حرب  األمر  تبع  دينجان،  على 
Hills Maqongqo  شمال زولوالند في  مابندا ودينجان في تالل ماكونجكو  
29 يناير وهو ما كان له وقع مرير في نفوس الزولو، حيث أن ملكهم الجديد قبل 
ومفلوزى    Thukelaتوكيال نهرى  بين  الواقعة  المملكة  أراضى  يتنازل عن  أن 
 Utrecht  التي أقام عليها البوير جمهورية أوترخت Mfolozi Black األسود

Republic -  وأن يكون أعداؤهم من البوير حماة له.

بدأت  التي  األولى  االستعمارية  الحياة  مالمح  من  البيض  التجار  كان 
من  والبضائع  السلع  معهم  حاملين  المملكة  داخل  إلى  تسربهم  ثم  بناتال  بوجودهم 
األغطية)البطاطين( والمعازق )نوع من المعاِول اليدويَّة كالفأس وغيرها (، أدوات 
كان  التي  والماشية  بالجلود  ليتبادلوها  الرخيص  والحلي  الخرز  األقمشة،  الطهي، 
لها قيمة كبيرة في األراضي المجاورة )21( لم تكن تلك السلع والبضائع فريدة حيث 
كان ينتج مثلها الحرفيون من الزولو، لكن رغم هذا نجح هؤالء التجار لمقايضتها 
األدوات  األقمشة –  )البطانيات-  مثل  ومفيد  قيم  الزولو  اعتقده  ما  مقابل  بالماشية 
المعدنية) إلى جانب المنتجات التي ال يمكن أن تصنع بالمملكة كاألسلحة التي ربما 
بدأت في الظهور على نطاق ضيق بالمملكة. )22( حيث كان من الطبيعي أن يسعى 

األفارقة  للحصول على البنادق وذخيرتها والتدريب عليها.

تواصل عدد من الزولو أنفسهم بالقوى االستعماري وتبنوا أسلوب حياتهم 
بما فيها التجارة وكانت أعداد هؤالء قليلة، ويختلفون في معيشتهم عن بقية الزولو 
وقد برز هؤالء في أحداث غزو المملكة )ثمانينات القرن التاسع عشر( وما تبعه من 
21 )(N, Etherington: the Rise of the kholwa in South Eastern, 
Africa, African Christian Communities In Natal, pondoland zulu 
land,1853- 1880 , Doctor of philosophy,Yale university, 1971, pp181- 
200. 
- G,Russel: The History of Old Durban and Reminiscences of an 

Emigrant of 1850, Durban,1899,pp.113,145- 147. 
22 )(J.Guy: A Note on Firearms in Zulu kingdom with Special 
Reference to the Anglo- Zulu War, 1879, Journal of Afrcian History, 
Xll,, 4,1971,pp559-561. 
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أحداث الحروب األهلية وإعالن الحماية، كان من أبرز هؤالء التجار دابوالمانزى 
 Sihayo  inKosi ابن مابندا )23(  والزعيم سيهايو كا سونجا Dabulamonzi
Xongo ka زعيم كونجيب Qungebe والذي اعتبره المبشرون من أكثر رجال 
الزولو تحضراً لتبنيه أسلوب حياة البيض ومالبسهم )24( وكانت منطقة نفوذه على 
حدود ناتال حيث مسار المواصالت بالمنطقة، انخرط في التجارة من سوازيالند 
 inKosi إلى  خليج داليجو كذلك اشتغل  الزعيم هامو كا نزيب  Swaziland
kaNzibe Hamu بالتجارة وهو ابن أخ مابندا، وقد سمح هامو للتجار من البيض 
 Herbert التاسع عشر مثل هربرت نان باإلقامة في منطقته منذ ستينات القرن 
Nunn وقد أصبح نان مستشار لهامو الذى تبنى أسلوب حياة الزولو واتخذ منهم 
والزعماء  القادة  من  الوحيد  وكان  كحول”  “مدمن  بأنه  هامو  وقد عرف   ، زوجة 
الزولويين الذين انشقوا عن بني جلدتهم وانضموا للقوات البريطانية أثناء غزو بالده 

في 1879 )25(.

كان »جون دون«   Dunn Johnمن أهم التجار البيض البارزين المقيمين 
في المملكة، وقد عمل “دون” بالصيد والتجارة مما جذب له انتباه “ ستشوايو” ملك 
الزولو في 1856 خاصة وأنه كان من مرتزقة مبوالزى Mbulazi في الحرب 
األهلية األولى)26( وقد عرض عليه ستشوايو العيش بزولوالند والعمل لديه كمستشار 
ثقافي ومترجم ،شغل »جون دون« مكانة كتاجر زعيم على عمالءه من األفارقة، 
وقد انشغل بنفس المساعي االقتصادية التي سبق وأن عمل بها تجار الميناء االوائل 
من االنجليز، فقد كان »دون« شخصية نشطة وهامة في االقتصاد السياسي للزولو، 
فمن خالل التجارة نجح في جمع عدة آالف من رؤوس الماشية )27(. وقد أقام دون 
23 )(B, Mitford: Through The Zulu Country,London,1993 pp.178-
184.
24 )( Ethrington, N.: op-cit.p190.
25 )( Jeff, Guy: The Destruction of Zulu, p.36. 
26 )( Charles, Bollard: John Dunn and Cetshwayo: The Material 
Foundations of Political Power in The Zulu kingdom, 1837, 1878, 
The Journal of African History, Vol.21, No.1 )1980(, pp 75- 76. 
27 )( D.C.F.Moodie: John Dunn, Cetshwayo and the Three Gen-
erals, Pietermaritizburg 1886, pp 5-7.

502



مملكــة الــزولــو قبيـل اإعـــالن : احلماية الربيطانية 1887

117

بزولوالند عشرون عاما حيث امتدت صالته التجارية من ديربان Durban إلى 
داليجوا ليصبح أحد أغنى الرجال بناتال وزولوالند، تبنى “دون” حياة الزولو  فأدرك 
أهمية الزوجات و األرض ،الماشية والرعايا في نمو “السلطة السياسية بين الزولو 
“حيث جمع “دون” من هذه المصادر قوته،  استخدم “دون” مؤسسة الزواج لتشكيل 
إلى خمسة  بين تسعة  لوبوال مقدارها ما  فقد دفع  السياسية واالقتصادية  التحالفات 
عشر رأس ماشية لكل من زوجاته الستة واألربعون)28(. من ثالثة وعشرون عشيرة 
وثروته  منزلته  لتحسين  زولوالند  ووسط  جنوب  الساحلية  المناطق  من  معظمها 

ومكانته في المملكة.

عماالً  أو  أجراًء  عماالً  الزولو  المرحلة  تلك  في  البيض  التجار  يعتبر  لم 
محتملين فى يوم ما، فلعمال الذين ساعدوا البيض كانوا من خارج المملكة، وحتى 
تفتح  لم  العسكرية)29(  بكتائبهم  مرتبطين  كانوا  ناتال  حدود  على  المقيمين  الزولو 
زوالند لالستيطان األبيض رسمياً إال في بداية القرن العشرين حيث لعبت الحكومة 
االستعمارية وحكومة االتحاد دوراً كبيراً في السيطرة على األرض ومخصصات 

األفارقة وعملت على توطين البيض على تلك األرض)30(.

ثالثاً- الغزو البريطاني لزولوالند وتسوية 1879.

ارتبطت السياسة البريطانية تجاه الزولو خالل القرن التاسع عشر ارتباطا 
اإلجراءات  فهم  يمكن  هذا  في ظل   ، إفريقيا  جنوب  في  البريطاني  بالتوسع  وثيقاً 
ناتال  ضم  أعقب  فقد  زولو،  االنجلو-  حرب  وأسباب  ستشوايو  تجاه  البريطانية 
 )Orange Free State )OFS 1848 والسيسكاى ضم سيادة نهر األورانج
كبير،  إلى حد  البريطانية  والنفوذ  األراضي  توسعت  ، وفي غضون وقت قصير 
ثم سرعان ما أوقف االضطراب الداخلي التوسع البريطاني ،  واتجهت بريطانيا 
فبعد   ،)  1854  –  1852 االتفاقيات)  من  عدد  طريق  عن  مسئولياتها  لخفض 

28 )( Charles, Bollard: The Material Foundation. P78.
29 )(Ibid.
30 )( David Lincoln: Settlement and Servilde in Zululand 1918- 
1948, The International Journal of African Historical Studies Vol.28, 
No.1, 1998,pp.49-50. 
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اكتشاف الماس، مارس رجال الدولة البريطانية بجنوب أفريقيا ضغوطهم للتوسع 
بالضم واالتحاد لتحقيق التفوق السياسي، وقد أيد هذه السياسة الشرقيون الذين كانت 
لهم حصص كبيرة في الدولة الحرة حيث دعموا السير جورج جراي، فبعد اتحاد 
الرأس وكافراريا وناتال أراد أن يشمل االتحاد األورانج الحرة، فمطالب منجمي 
 CARNARVON كارنارفون  اللورد  أرغمت  الكيب  وتجار  والماس  الذهب 
HENRY)31§( لتبني مطالبهم في مخطط االتحاد الذي سحق مملكة الزولو)32(.

انقسم الجنوب اإلفريقي لنظم سياسية عديدة ومختلفة كان من الصعب فرض 
كارنارفون  إليه  تطلع  ما  وهو  وتطويرها،  توحيدها  خالل  من  إال  عليها  سيطرة 
مستعمرة  البريطانية)  المستعمرات  ويوحد  السياسي  االنقسام  هذا  ينهي  لمخطط 
الرأس وناتال( والجمهوريات البويرية )الترنسفال واالورانج الحرة ( ويقضي على 
استقالل المجتمعات والممالك اإلفريقية، وبخضوع كل هؤالء لسلطة مركزية واحدة 

تكون الفرصة مواتية لالستفادة األمثل لثروة جنوب إفريقيا.

التي  »الرأس«  مستعمرة  قبل  من  قوية  معارضة  االتحاد  مخطط  القى 
شعرت بفداحة التضحيات التي ستقدمها، كما مانعت الجمهوريات البويرية التخلي 
عن استقاللها، كما أن زعماء األفارقة لم يبالي أحد بسؤالهم واعتبرهم كارنارفون 
واندالع  المرحلة  االتحاد في هذه  )33(، ومع فشل خطة  بأي حال  لالتحاد  مؤيدين 
تسليط  المحليون  الدولة  بدأ رجال   ،)34(1877   Xhosa War االكسوزا  حرب 
  MOLYNEUX  HOWARD  HENRY  ,CARNARVON اللورد  §كان   31
وزيرا  كان   ، البريطانى  المحافظين  حزب  فى  سياسى  مركز  يشغل  كان   )1890-1831(
للمستعمرات فى )1866-1867( بحكومة درزائيلي  ، حيث قاد مشروع قانون االتحاد الكندى ، 
تولى كارنارفون وزارة المستعمرات مرة اخرى فى الفترة )1874-1878( ليتابع مشروع اتحاد 
جنوب افريقيا على نفس النهج الكندى حيث اوفد  السير بارتل فريركمندوب سامى لجنوب افريقيا 
لتطبيق مشروع االتحاد ، استقال كرنارفون من الوزارة فى يناير 1878، وعمل لفترة قصيرة 

كممثل لجاللة الملكة بايرلندا )1885-1886( قبل ان تنتهى سيرته المهنية .
32 )( S.J.Maphalala: Zulu Relation with White during the Nine-
teeth Century: Abroad prospects, dlangezwo, High School. P.p.19 
-20. 
33 )( Jeff, Guy: The Destruction of the Zulu Kindom, pp 61- 62.
)( حروب األكسوزا: كان لمستعمرة الرأس تاريخ طويل من النزاع الحدودى أستمر   34
لقرن ونصف بدأه الهولنديين وورثه البريطانيون عند احتالل المستعمرة 1795 ، كانت المقاومة 
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الضوء على الخطر الذي يشكله أفارقة جنوب أفريقيا )35( والذي يشكلون عقبة أمام 
تقدم الرأسمالية الذي لن يتأتى إال بتحقيق استقرار أعظم مقترن بالقضاء على خطر 
األفارقة كالزولو وخفض المسئوليات ونفقات اإلدارة بقيام »اتحاد جنوب إفريقيا«.

السوداء  إفريقيا  جنوب  مجتمعات  معظم  على عكس  الزولو  مملكة  كانت 
القرن  بداية  فتحها شاكا في  التي  المناطق واألقاليم  استقالل وسيادة على  لها  كان 
تغيير  حاولوا  الذين  والتجار  والمنصرين  المستوطنين  الزولو  قاوم  عشر،  التاسع 
فقط،  المملكة  نطاق  في  ويعملون  يخدمون  الزولو  حيث ظل  االقتصادي  أسلوبهم 
ودعم السكان والجيش البالغ عدده ثالثين ألفاً تقريباً لحماية األمة وتقاليدها ونظمها 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية فقد كانت المملكة مطمع المستوطنات التي تحيط 
بها بسبب ثرواتها التي يفتقرون إليها ويتطلعون لها، وقد كان جيش الزولو يقف 
بالمرصاد  لمثل هذه األطماع، ورغم قوة وشكيمة المحاربين الزولو إال أن ملوك 
إن  يهددهم  الذي  االستعماري  للتوسع  الوشيك  الخطر  تماماً  يدركون  كانوا  الزولو 
استمرت النزاعات واالنشقاقات الداخلية، إلى جانب الخطر الداهم للبوير والجاثم 

على الحدود الشمالية الغربية )36(.

تعافت المملكة من اآلثار الكارثية لهزيمة  »نهر الدم« ،  والحرب األهلية 
للبوير عن  تنازل  فقد  مملكته،  قبضته على  إحكام  في  فشل  الذي  مابندا  ابناء  بين 
مملكته  تبلغ نصف  والتي  “مفلوزي”  نهر  “توكيال” وحتى  نهري  بين  ما  المناطق 
مقابل تنصيبه ملكاً، وقد تركوه ذليالً معدماً بعد أن سلبوه قدراً هائالً من قطيع وثروة 
البريطانية لصالحه  السلطة  باستمالة  البويري  النفوذ  مقاومة  مابندا  مملكته، حاول 
للساحل،  وصولهم  فكرة  ووأد  البوير  طموحات  إلبطال  “ملكا”  به  اعترفت  حتى 
كانت لمابندا مطلق الحرية داخل أراضي الزولو ولم يسمح له بممارسة أى سياسة 
خارج زولوالند تؤثر على سالم مستعمرة ناتال كإرسال جيشه وكتائبه في حمالت 
األقوى من قبيلة األكسوزا التى تقع أوطانها على الحدود الشرقية للمستعمرة ، خاض األكسوزا 
حروبا طاحنة ضد األستيطان األبيض إستخدموا فيه األسلحة النارية وحروب العصابات ، خاض 
البريطانيين  البوير وسبعة ضد  إثنتان ضد   ، والبريطانيين  البوير  تسعة حروب ضد  األكسوزا 

أنتهت أخرهما بهزيمة األكسوزا) 1878-1877 (.
35 )( S.J.Maphalala: Zulu Relation.p20.
36 )( J, Guy: The British Invasion of Zululand, pp 9-10.
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عسكرية من أجل غنائم الحرب حتى يضمن والء جيشه ورخاء شعبه وزياد ثروته 
المتناقصة )37(.

أحاطت بمابندا عدة مشاكل داخلية فإلى جانب مشاكله الخارجية، فقد تسبب 
تتشكل  فئوية  قوى  بدأت  ثم  وشعبيته،  نفوذه  تنامي  بعد  متاعب  بعدة  أخوته  أحد 
Cetsh- ستشواي المتصارعين  أقوى  كان  في ظل ضعفه،  أبنائه  من  عدد  ووول 
wayo kaMpande ومبويازى  kaMpande Mbuyazi وأتباعهما، كان 
أتباع مبويازي بثالثة أضعاف،  أتباع ستشوايو يفوقون   )38(Usuthu األثيوسو 
اندلع الصراع في 1856 لينتهي سريعاً وبشكل حازم بهزيمة مبويازي  في معركة 
وريثاً  نفسه  ستشوايو  Ndondakusukaونصب   of  battle ندوانداكوسوكا 

شرعياً للعرش “ولي العهد”.

ستشوايو  فعمل  البيضاء،  القوى  اعتراف  على  للحصول  ستشوايو  سعى 
Boersوبريطاني   Transvaal الترنسفال   بوير  مع  ودية  عالقات  إقامة  على 
ناتال الذين كانوا يخشون تحالفه مع البوير ونفاذهم للساحل وتواصلهم مع أي قوة 
أوروبية معادية )39(.طالب ستشوايو السلطات البريطانية االعتراف به رسمياً ممثله 
Theophilus Shep- نيي مبعوثها سكرتير الشئون المحلية ثيوفيليوس شيبستو

درجة من  أركان حكمه وكسب  لتثبيت  إستراتيجية ستشوايو  تلك  كانت   ،stone
التأثير على مستعمره ناتال ييسر له مستقبالً حركة العمالة بين البلدين، كما اعتقد 
37 )( Omer, Cooper: South Africa 122 pp.129.
- Laband, John: The Rise and fall of The Zulu Nation, South Af-

rica, 1992.p122-129.
- Vijn.C: Cetshwayo› Dutchman: Being the Private Journal of 

White Trader in Zululand during the British Invasion, Landon, 
1880, p. 162. 

)(األثيوسو Usuthu:كانت االيثوسو هى صرخة الحرب وأتباع االمير ستشوايو الذين   38
ساندوه خالل الحرب االهلية الثانية ، اشتقت تلك الكلمة من نوع من الماشية الثوسية التى اسرها 
هؤالءاالتباع خالل حملتهم على Pedi فى 1851 ، ثم أصبحت كلمة االيثوسو النداء الوطنى 

عند الحرب بداية من عام 1872.
39 )( Morris Donald: The washing of the spears, the Rise and 
fall of the Zulu, New York.1986, pp.350- 352.
-John, Laband: op.cit, p.211.
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ستشوايو أن دعم ناتال له ولشرعيته سيكسبه حليفاً قوياً يسانده في خالفه الحدودي 
مع البوير )40(.فرض شيبستون عدة شروط على ستشوايو لتتويجه وتنصيبه ملكاً، 
بأال يقترن حكمه بسفك الدماء وأال يعدم أي من رعاياه دون شهوًد أو محاكمة)41(.، 
كما ألزمه بدفع مبلغ سنوي 300 جنية إلى Dunn John الستخدامه في تنظيم 
وانتقال العمال من المملكة إلى الشمال وقد هدف شيبستون من هذا اكتساب مساحة 

من األرض تعمل كحاجز بين الزولو والبوير )42(.

تأمين  شروطه  إجحاف  رغم  البريطاني  االعتراف  بهذا  ستشوايو  أراد 
مركزه وفرض سلطته على رعاياه، ومحاولة الحفاظ على استقالل الزولو واستعادة 
مكانه المملكة، لم يكن لدى ستشويوا النية والحفاظ على الطاعة العمياء لألوروبيين 
لكنه عمل على الحفاظ على السالم وسعي للتحكيم البريطاني عند أي خالف مع 
البوير)43(.اعتقد ستشوايو أنه لديه دعم من ناتال والسلطة البريطانية ضد االنتهاكات 
المتزايدة لبوير الترنسفال ألرض المملكة، لكن مع ضم الترنسفال 1877 وترأس 
شيبستون لها)44( أصبحت بريطانيا وريثة المنطقة المتنازع عليها وتم إغفال طلب 
ستشوايو التي سبق وأن دعمت السلطات البريطانية أحقيته فيه)45( بل أنه وفي خالل 
غزو الترنسفال تم استغالل ستشوايو حيث طلب منه شيبستون حشد جيش الزولو 
على طول حدود الترنسفال لهدفين في نفس شيبستون كترهيب عسكري للزولو أو 

40 )( Soul, David: Zulu, Heroism and Tragedy of the Zulu War of 
1879, London, 2004,pp.3-7.
Report by Shepstone, printed for Parliament,6 Febru-)(  41

 ary 1875 [C. 1137], The original »termsof installation« are in V.78,
 .Shepstone Papers, N.A
42 )( E.walker: The Combridge History of the British Empire, 
Vol. 8, London, 1963, P.483. 
الزولو في مواجهة االستعمار األوروبي 1816-  أنور: مملكة  )( محمد هشام محمد   43
القاهرة  جامعة  اإلفريقية،  والدراسات  البحوث  معهد  منشورة،  غير  دكتوراه  رسالة   ،)1887

1990، ص205.
44 )( J.Guy: The Destruction of Zulu Kingdom. Pp, 68-70.
45 )( F.E.Colenso and E.Durnford: The Ruin of Zululand: an ac-
count of doings in Zululand since the Invasion of 1879, Vol. I, Lon-
don, 1884, pp23-24.
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استخدام الزولو بالفعل لو استعصت الترنسفال.

الحرب على زولوالند لم تكن حدثاً درامياً عفوياً بل حدثاً محسوباً، وهجوماً 
العظمى  القوة  هذه  فيه  ،وجهت  بدائية  شبه  مملكة  لغزو  آنذاك  عالمية  قوة  ألكبر 
أسلحتها نحو الرجال والنساء واألطفال بال تمييز ما أسفر عنه قتل نحو عشرة آالف 
منهم ،وأشاعوا الفوضى وجعلوا مئات اآلالف في معاناة مستمرة لسنوات طويلة في 
عملية »إخضاع وتدمير مملكة الزولو، بل وتعدى األمر للقضاء على نفوذ وكبرياء 
)46(. وفي نطاق هذا كان يجب تحليل وفهم  الحرب  تلك  الذين شاركوا في  معظم 

تصرفات ودوافع هؤالء الذين أشعلوا الحرب.

لقبه  كما   »somtsewu« أو  المحلية  الشئون  سكرتير  شيبستون  كان 
الزولو الرجل الثاني المسئول عن دمار مملكة الزولو ومعاناة شعبها، فقد ارتبطت 
رؤياه  كانت  فقد  زولوالند،  احتالل  عن  أثمرت  التي  باألحداث  التوسعية  رؤياه 
المستقبلية لجنوب إفريقيا وسيطرة البيض على مصادر ثروته وأن يكون األفارقة 
في خدمتهم، ولتنفيذ هذه الرؤيا كان شيبستون يدرك صعوبة تغيير حياة األفارقة 
واالستيالء على أرضهم بالقوة، لذا فقد ابتدع فكرة ترك األفارقة في ملكيات “مواقع” 
لفرض سياسته تدريجياً على تلك المجتمعات ويحول فائض المنتجات والعمالة لدعم 

األنظمة االستعمارية)47(.

مستعمرة  باحتياجات  الداخلية  وشئونها  بزولوالند  شيبستون  اهتمام  ارتبط 
المراكز  عن  جغرافيا  المعزولة  الفقيرة  المستعمرة  تلك   ،Natal Colonyناتال
الظروف  أو  األولية  المواد  قلة  من  تعاني  التي  ناتال  كانت  واألسواق،  التجارية 
المناسبة للتصدير، أعاق الهجرة إليها واالستثمار بها لعدم شعور المستوطنين البيض 
االقتصادية  فاألنشطة  المستعمرة،  وخارج  داخل  حولهم  األفريقي  للوجود  باألمان 
للبيع  أو  الداخلي  لالستهالك  السلع  استيراد  على  تعتمد  تجارية  كانت  بالمستعمرة 
لندن  والتجارة مصدره  المشاريع  تلك  رأسمال  وكان معظم  اإلفريقي،  الداخل  في 
باعتبارها أفضل  ناتال  الرأس حيث استثمر رجال األعمال في أرض  ومستعمرة 
46 )( J. Guy: The British Invasion of Zululand: Some thought for 
Century year, p.8.
47 )( J.Guy: The Destruction of Zulukindom.pp61-62. 
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األراضي الزراعية)48(.
 )§49(Molyneux Howard Henry ,Carnarvon   اهتم كارنارفون
في تلك المرحلة بشئون جنوب إفريقيا، حيث أن أفكار شيبستون كان لها تأثير على 
تفكيره وتطويره لخطة االتحاد، وتخويله لشيبستون للعب دور حيوي في مخطط 
االتحاد بضم الترنسفال والتي كانت أولى ضحايا االتحاد والتي كان يأمل شيبستون 
البريطانية ، في محاولة لفرض حالة من  السلطة  إلى  أرغامها على قبول ضمها 
الهدوء والسالم في الجنوب اإلفريقي وتقليل المسئوليات البريطانية والنفقات، ونحو 
سياسة تهدف التحاد سياسي بين مجتمعات جنوب إفريقيا البيضاء، عين كارنارفون 
 Bartle Sir السير بارتل فيرير الزولو  المسئول عن دمار مملكة  الرجل األول 
Ferer)50§( لإلشراف على هذا المشروع كحاكم مستعمرة الرأس والمندوب السامي 

لصاحبة الجاللة« )51(

كانت الحدود بين مملكة الزولو والترنسفال منطقة ملتهبة حيث اعتداءات 
مع  الزولو  عالقة  خالف  وعلى  مستمر،  حدودي  نزاع  خلق  البوير  وادعاءات 
مستعمرة ناتال والتي كانت عالقات جيدة خاصة مع ظن الزولو بتعاطف المستعمرة 
تغير  الترنسفال،  مع  الحدودي  النزاع  في  أحقيتهم  مع  الوطنية  الشئون  وسكرتير 
48 )( C.W.De Kiwiet: The Imperial Factor in South Africa, a study 
in Politics and economic, Cambridge, 1937, pp 188, 206.
-J.Guy: The Destruction of the Zulu kingdom.p61
MOLY-  HOWARD  HENRY  ,CARNARVON كارنارفون     §  49

منصب  شغل   ،1849 المحافظين  حزب  مع  السياسية  مسيرته  بدأ   1890   -1831:NEUX
وزارة المستعمرات فى )1866-1867(  ثم مرة أخرى فى الفترة من )1874 -1878 ( والتى 
روج فيها التحاد جنوب افريقيا حيث أرسل السير بارتل فرير فى مارس 1877  كمندوب سامى  
للتخطيط لالتحاد ، استقال كارنارفون على أثر أزمة توركو الروسية  فى يناير 1878 ، ثم أنتهت 

مسيرته السياسية فى  )1885-1886( كممثل للملكة بأيرلندا .
§ السير هنري بارتل فيرير)1815-1884( شغل فرير عدة مناصب ادارية باالمبراطورية   50
البريطانية   خدم في مومباي في 1834 ثم ترقى لموقع حاكم مومباي)1862-1867(، وكان 
والمندوب  الرأس  لمستعمرة  كحاكم  فبراير1877  من   27 فى  تعيينه  تم  الهند،  بمجلس  عضو 
السامى لجنوب افريقيا  لإلشراف على عملية االتحاد وتتويج لمسيرته المهنية، تسببت سياسته فى 
غزو مملكة الزولو واندالع حرب البوير االولى )1880-1881( حيث استدعاه رئيس الوزراء 

جالدستون لمواجهة اتهامات سوء االدارة.
51 )( Jeff, Guy: The Destruction of Zulu kingdom, pp.68-69.
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في  شيبستون  كان  حيث  بها  وإدارته  الترنسفال  ضم  بعد  تماماً  شيبستون  موقف 
حاجة ماسة إلرضاء وتهدئة البوير بتقديم نصر في نزاعهم مع الزولو، وفي أكتوبر 
 Mnyamana inKosi )§52(منيامانا برئاسة  الزولو  قابل شيبستون وفد   1877
kaNgqengelele  لمناقشة النزاع البويرى – الزولوى ، اتهم الزولو شيبستون 
تثبت  وثائق  باكتشاف  التحول  برر شيبستون هذا  البوير)53(،  الملك لصالح  بخيانة 

ملكية الترنسفال لتلك المنطقة )54(.

أدرك ستشوايو أن شيبستون ال يمكن الوثوق به بعد تحول موقفه، اتجه إلى 
السير Bulwer Henry Sir)55§( حاكم ناتال وطلب منه التوسط في هذا النزاع 
الشخصى  ومرافقه   Buthelezi بوثيليزى  لشعب  زعيماً  مينامانا  شاكا  عين   )1892  -1813( منيامانا:    §  52
um- تولى منيامانا خالل حكم مابندا زعامة كتيبة ،Induna(( ثم مستشاراً رئيس iNceku

iBUTHO KHULUTSHANE التى شاركت فى حرب المهاجرين البوير، ثم تولى رئاسة 
كتيبةUMkhulutshane iButho  والتى ضمت ثمانية من ابناء الملك، ساند منيامانا األمير 
ستشوايو خالل الحرب االهلية الثانية ضد أخيه مبويازى، ومع= =إعتالء ستشوايو الحكم عينه 
مستشاراً رئيساً) رئيس وزراء ( ، كان منيامانا من اثرياء الزولو الذين يملكون قطعان كبيرة 
من الماشية ، كان رجل سالم حيث رفض دخول الحرب امام البريطانيين لكنه رغم هذا أدى 
خالل  من  معين  منصب  أى  تولى  ورفض   ،1879 استسالمه  حتى  الحرب  تلك  خالل  واجبه 
البريطانيين ، كان منيامانا من الزولو البارزين بالمطالبة بعودة الملك االسير ستشوايو لزولوالند 
، وعرف كمحارب شجاع خالل الحرب االهلية الثانية وحتى موت ستشوايو وتعيين ابه دينزلو 
، ظل منيامانا مستشار للملك فى عهد دينزلو والذى عارض دينزلو فى التحالف مع البوير مما 
يكلفه ارض االجداد ، رضخ منيامانا للضم البريطانى 1887 لتهدئة االضطربات بزولوالند ، 
 ، دينزلو  لقوات  هدفأ  واتباعه  االيثوسو حيث اصبح هو  ثورة  منيامانا خالل  االنقالب على  تم 
  . AUXILIARIES S’MNYAMANA لكنه شكل قوات عرفت باسم قوات منيمانا المساعدة

لمساعدة البريطانيين لقمع هذا التمرد 
53 )( C.O.879/10. African,No 103 Report by The Secretary of 
Native Affairs ,Natal,On The Question of the Dispute about Terri-
tory Between The South African Republic and The Zulus,Oct.1876 
,PP.1-5
54 )( Ibid. 
§ السير هنري بولوير  )1836-1914(  تولى عدة مناصب بالمستعمرات البريطانية،   55
خدم كنائب حاكم لمستعمرة ناتال من سبتمبر 1875-1880، كان اهتمام بولوير خالل خدمته 
بناتال منصب على صيانة سالم وامن المستعمرة فعمل على تفادى الحرب على زولوالند ،وتدخل 
لتشكيل لجنة الحدود 1878 لحل النزاع بين الزولو والبوير ، تولى هنرى بولوير منصب حاكم 
الى زولوالند خوفا من  الزولو ستشوايو  ناتال مرة اخرى فى 1882حيث عارض عودة ملك 
فى  فشل  لكنه  الزولو  لشئون  خاص  كمفوض   1883 فى  عين   ، لالضطرابات  ناتال  تعرض 
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الحدودي والذي كان يزعجه األمر وموقف فرير منه ومن المملكة)56(، حيث عين 
بولوير لجنة أيدت ودعمت موقف الزولو وتم إعالم فرير بها في يوليو 1878 ولكنه 
أمر بعدم إعالن نتائج اللجنة لمدة خمسة أشهر، حيث كانت حوادث الحدود والتوتر 
العدواني  فيرير  نهج  على  المستعمرات  وزارة  احتجت  وقد  زولوالند،  على  تهب 
وإخفاء المعلومات التفصيلية عنها. حيث كان فرير مصمماً على تسوية مسألة خطر 

الزولو على جيرانهم من البيض)57(.

تبنى فرير مطالب بوير الترنسفال)58§( حيث رأى فرير أن هذا قد يحمل 
البوير على االستكانة والهدوء كما يمكن اتخاذ هذه المطالب كذريعة لبدء الصراع 
مع الزولو فأحال األمر إلى لجنة الحدود والتي سبق وأن عينها حاكم ناتال، توقع 
فرير أن يكون األمر لصالح الترنسفال مما يحبر ستشوايو للدفاع عن أرض أجداده، 
لكن اتخذت اللجنة قرارها على نقيض توقعات فرير حيث لم تجد اللجنة أي حق 
 ))Utrecht الدعاءات البوير وأوصت بإعادة كل المناطق المدعي عليها أوتراخت
إلى الزولو وهو ما أعطاهم  أكثر مما يتمنون)59( ،رغم فشل مساعي فرير األولى 
في إرغام الزولو على الحرب بأي وسيلة لتتويج انجازاته المهنية وتذليل العقبات 
أنه بدأ سلسلة من المراسالت الرسمية لوزارة  أمام قيام اتحاد جنوب إفريقيا، إال 
المستعمرات يصف بها الزولو ومليكهم بالوحشية وأن ستشوايو وجيشه كانوا ماكينة 
قتل بشرية وأنه يحكم شعبه باالستبداد )60( وأن عمليات اإلعدام تجري دون محكمة، 
كانت المعلومات التي يتلقاها المسئولين بلندن مبالغ فيها فقد كانت تقارير المسئولين 
منع الحرب االهلية بزولوالند ، انهى عمله بناتال فى 1885 ، وتقاعد لينهى سيرته المهنية فى 

.1892
56 )( C.O.879/10. African,No 103 Report by The Secretary of 
Native Affairs ,Natal,On The Question of the Dispute about Terri-
tory Between The South African Republic and The Zulus,Oct.1876 
,Extract From Message of The King of The Zulus To The Lieut-Gov-
ernor of Natal ,Dated Nov.11,1875 PP.17-20
57 )( J.Guy: The Destruction of the Zulukindom.pp92-73- 
- Le Cordeur: op.cit.p220. 

.Ncome أراضي المنطقة الشرقية من نهر الدم §  58
59 )( Morris, Donald: op.cit.p215-217.
60 )( J. Guy: The Invasion of Zulu.p.10. 
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البريطانين والتجار والمبشرين)61§( كان لهم مصلحة في تشويه سمعة ستشوايو الذي 
COLEN- واان يقف أمام مساعيهم في أرض الزولو وقد راجع المبشر كولينز

SO, JOHN WILLIAM)62§( تلك الشهادات والتقرير واعتبرها غير موثوقة 
وقد زاد هذا العداء بين ستشوايو والمنصرين لدورهم في تشويه صورته)63( وهو ما 
اشعر العديد من زعماء وشيوخ القبائل اإلفريقية ضرورة الوقوف أمام التهديدات 
التي تواجههم وتهدد بجرف معتقدات وتراث اآلباء واألجداد بتوغل السلطة البيضاء 

إلى أراضيهم)64(.

حول فرير خالفات حدودية بسيطة إلى ذرائع للمواجهة، استغل فرير أحداث 
 MEHLOKAZULUٍ الزعيم  لتسليم  كإنذار   )§65(1878 في  الحدودي   العنف 
kaSIHAYO)66( وأوالده خالل عشرين يوماً، وتقديم غرامة باهظة بلغت ستمائة 
رأس ماشية، وتفكيك جيش الزولو وهجر النظام العسكري الذي يتبناه الزولو، كما 

§بدأت الصحف منذ 1875 في تلقي تقارير المبشرين عن هجوم الزولو على محطاتهم   61
وقتل رعاياهم األفارقة، وقد بدأ المبشرين هذه الحملة المنظمة منذ النصف الثاني من 1877 منذ 
القتل في  بذلوا قصارى جهدهم بأن يروجوا النتشار عمليات  تأكيد إشاعة ضم زولوالند حيث 

زولوالند منذ 1873 وأنهم يصلون من أجل الحماية البريطانية.
 §Peter ,Colenbrander :an Imperial High commissioner and the Mak-
ing of a War.p16.

 62
63 )( R.L.Cope: Written in Characters of blood? The reign of king 
Cetshwayo ka Mpande 1872- 9, Journal of African History Vol.36.
No2, 1995,p253. 
64 )( J. Guy: The Invasion of Zulu.p.10
 kaXongo Sihayo للزعيم  االكبر  االبن   1906 كازولو سيهايو 1854-  §محلو   65
زعيم  شعب Qungebe ، كان سيهايو المرافق الشخصى للملك ستشوايو ، بدأت أزمة سيهايو 
الزعيم وأبنائه  ناتال حيث الحقهم أخو  إلى  الزعيم مع عاشيقيهما  اثنتان من زوجات  مع فرار 
بقيادة ابنة األكبر mehlokozulu حيث أدركوهم على حدود ناتال وتم أعدامهم فور عودتهم 
،ولم يدرك الزولو أن هذا جريمة بالقانون البريطاني، ماطل ستشوايو طلب السلطات البريطانية 
ايساندلوانا  waMswati Mbilini ، شارك سيهايو فى معارك  لتسليمه ووضعه تحت حماية 
وخامبيال ويولندى ، تم تسليمه للسلطات البريطانية عقب الحرب لكن تم اطالق سراحه، كان ايضا 
من المساندين لتمرد اليوثوسو ، ومن المشاركين فى تمرد بامبثا حيث لقى مصرعه خالل معركة 

Gorge Mome فى العاشر من يونيه 1906.
66 )( Peter, Colenbrander: op.cit.p15
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يجب على ملك الزولو قبول مندوب سامي في أرضه كما زاد بأن يكون رعاياه في 
حرية في الزواج عند سن البلوغ وال يجب التعرض للمبشرين ورعاياهم من الزولو 
المتحولين للمسيحية وقد وقعت هذه اإلنذارات باسم حاكم ناتال ولم يكن باستطاعة 
المالكة رغم  العائلة  أفراد  قبلها ألسقطه  ولو  الشروط  هذه  قبول  زولوي  ملك  أي 

إدراكهم الكبير لتفوق السلطات البريطانية )67(.

تعني  ألنها  ومشينة  بل  ومخزية  مكروهة  التعجيزية  فرير  شروط  كانت 
تدمير المملكة واستقاللها، ورغم هذا حاول ستشوايو حل األمر بإرسال رسالة بأنه 
إجراء  أي  اتخاذ  لعدم  البريطانية  السلطات  وناشد  الغرامة  وسيدفع  الرجال  سيعيد 
اعتبار موقف  تم  اإلنذار،  تجاوز األمر مدة  الغرامة ولو  المملكة حتى جمع  تجاه 
أن  وإال  المطالب  بتنفيذ  نهائياً  إنذارا  وتلقى  فتم رفض طلبه  ستشوايو مراوغ)68§( 
تتقدم حتى  لن  لكنها  يوًما  العشرين  نهاية  الزولو  لحدود  البريطانية ستتقدم  القوات 

مرور الثالثين يوماً)69(.

صبغ فرير سياسته العدوانية تلك بالنزاهة  ودفاعه عن سياسته نحو الزولو 
خاصة أمام رؤسائه الذين لم يشاركوه حماسه في تدمير مملكة الزولو ، فقد كان 
كل ما يريده كارنافون محمية وامتالك الساحل لمنع تطلعات البوير إليه ولم يكن 
 Sir يمر بخاطره هذا اإللحاق القسري، خلف كارنارفون السير مايكل هيكس بيتش
Beach Hicks Edward Michael)70§( وأعلن عن موقفه الكاره لهذه الحرب 
و احتمالية وقوعها، ولكن فرير تابع مبادرته هذه للنهاية ولم يتلقى هيكس إال النسخة 

.D. Clammer: The Zulu War, Johnnesburg,1973,p.29 )(  67
-Morris,Donald:op,cit,p225-229 
§كان هناك صعوبة في التواصل بين المملكة والمسئولين البريطانية خالل تلك الفترة   68

التي تفيض فيها األنهار وتتقطع الطرق والمواصالت.
)( هشام محمد: سبق ذكره، ص211- 214.   69

- Eric,Walker :Cambridge History,pp.484-486. 
السياسين المحافظين اصبح عضوا  §مايكل ادوارد هيكس 1837 – 1916 كان من   70
بالبرلمان فى 1864 ، ثم اصبح وزيرا للمستعمرات فى 1878- 1880 ، وقد ورث خطط سلفه 
لقيام اتحاد جنوب افريقيا لكنه كان معنى بسياسة حكومته فى تفادى  كارنارفون فى  التخطيط 
السياسات االمبراطورية المتهورة  خاصة مع وجود حرب مرتقبة بافغانستان وعالقات متوترة 
مع روسيا ، رغم سياسته الواضحة لم يستطع هيكس وضع حد لسياسة بارتل فرير فى ارغام 

بريطانيا على دخول حرب الزولو ، شغل ثالث حقائب وزارية  وتقاعد فى 1906.
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النهائية من اإلنذار في 2 يناير 1879 حيث مضى أوان تجنب اندالع الحرب)71(

لثمانية  الزولو  اقتناء  إلى  باإلشارة  سياسته  صحة  إثبات  فرير  حاول 
عشر  التاسع  القرن  من  السبعينات  فترة  خالل  ناري  سالح  قطعة  ألف  وعشرين 
رغم منع الزولو من حيازة األسلحة بالمستعمرة إال بتصريح رغم شك المسئولون 
البريطانيون في قدرة الزولوليس فقط على الحصول على تلك األسلحة بل حيازتهم 
على المواد التي تساعدهم على صناعة البارود.)72(، وتخيل فرير أنها ستعزز من 
ثقة الزولو وستحرضهم على حرب البيض مثلما فعل البابيدى Bapedi)73§( في 
حربهم األخيرة مع الترنسفال والتي سيكون لها تأثير مماثل ، وسيشجع التحالف بين 
القبائل ضد الرجل األبيض، وأن ستشوايو سيكون زعيم هذه التحالف على الرغم 
من كل التقارير والمؤشرات كانت تؤكد أن الزولو لن يبدأو الهجوم، كما أن حاكم 
ناتال كان يعتقد أن ناتال لم تكن في أي خطر من هجوم الزولو وأنه يمكن تجنب هذه 
الصدام، لكن كان إصرار فرير وثباته على موقفه من الزولو كان متعمداً وغريباً، 
لكن هيمنت مبادرات اتحاد جنوب إفريقيا منذ 1874 والتي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً 
من  اآلتية  التغيير  رياح  مقاومة  في  الزولو  فنجاح  واستمرارها)74(  الزولو  بمملكة 
الجانب األبيض جعل من الضروري غزوها باآلالف من الجنود وبأحدث أسلحة 
)75§( ذلك العصر)76( ولتبرير إبادة تلك األمة وتدميرها كان البد من تشويه صورة  

71 )(D. Clammer: op.cit.p.29.
- S.J.Mapholala: The Chaos.p.22. 
72 )( C.O.879/16. African,No 200, African Arms 
Question,pp.1-2,10
§ اندلعت الحرب بين شعب البيدى وبوير الترنسفال فى مايو1876 ، كان يحكم شعب   73
كانت   ،)1882  -1814(  woaSekwati  Sekhukhune منذ 1861 سيخوخان  البابيدى 
نتائج الحملة البويرية مخزية فى فبراير 1877 مما  شكل ذريعة اللحاق البريطانى للترنسفال فى 
ابريل 1877 ، تابعت بريطانيا حملتها على البابيدى لكن لم تستطع تحقيق شىء، ثم تم انهاء أمر 

البابيدى على يد السير جرانت ويلسلى وهزمهم فى سبتمبر 1879.
74 )( Peter, Colenbrander: Op, cit.pp.17-18.
§كان أغلب هؤالء الجنود البريطانيين من الطبقة العاملة من أجهل وافقر الطبقات في   75

بريطانيا. 
76 )( C. Barnet: Britain and Her Army 1509- 1970, A Military, Po-
litical and Social Survey, London, p313.
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عن  يدافعون  كانوا  الزولو  أن  حقيقة  وطمس  تاريخها  وتحريف  وملكها  المملكة 
أنفسهم وعائالتهم وناضلوا من أجل استقالل أرض أجدادهم )77(

األولى »القطفة  مهرجان  مع  لزوالند  البريطاني  الغزو  تزامن 
umKhosi)78§(« حيث تجمع الجيش الزولوي بأكمله في الكرال الملكي باولندي 
Ulandi عاصمة الزولو، وقد قرر ستشوايو المقاومة وكان هدفه دفاعياً بحتاً لرد 
الهجوم البريطاني وإعادتهم إلى مائدة المفاوضات،لذا فقد وجه جيشه بعدم مهاجمة 
المدنيين من البيض  بينما يمكن التعرف على الجنود من خالل زيهم العسكري)79( 
ستشوايو  رفض  عندما   1879 يناير  في  زولوالند  إلى  البريطانية  القوات  دخلت 
الخضوع واالستسالم لتكون النهاية للعالقات الودية بين البريطانيين والزولو ونهاية 

المملكة التي بناها شاكا بتضحيات أبطال الزولو)80(.

قيادة  تحت  يناير 1879  في 11  زولوالند  إلى  البريطانية  القوات  دخلت 
AUGUS- FREDERIC SIR ,CHELMSFORD )§81( دلللورد كلمسفو

كانت  ستشوايو،  قيادة  تحت  بأكملها  الزولو  أمة  لتتوحد   ،THESIGER TUS
معركة إيساندلوانا Isandlwana من أهم المعارك التي خاضها الزولو ضد بريطانيا، 
وكانت أعظم االنتصارات التي يفوز بها جيش إفريقي جنوب الصحراء ضد جيش 
77 )( J.W.Colenso: What do The Lord require of us, Pietermaritz-
burg, 1879,p.
umKhosi§ مهرجان القطفة االولى وهو احتفال سنوى يقام اواخر ديسمبر اوائل يناير   78
عندما يبدأ البدر بالتناقص حيث تتجمع الكتائب فى iKhanda او المقر الملكى حيث تقام مراسم 

وطقوس الى ارواح االسالف  من أجل حمايتهم وحماية محاصيلهم من التأثيرات السيئة .
79 )( Omer,Cooper: op.cit.p115-

-محمد هشام سبق ذكره، ص236- 239.               
80 )( Peter, Colenbrander: op.cit.p17. 
 THESIGER AUGUSTUS FREDERIC SIR ,CHELMSFORD §  81
: اللورد كلمسفورد فى 1827-  1905  خدم كلمسفورد فى حرب القرم )1855-1856( وفى 
خالل تمرد الهند )1858 ( ، شغل مناصب عدة بالهند خالل السنوات الستة عشر التالية لوجوده 
هناك حتى أصبح قائد  مساعد فى الفترة من )1869- 1874(  ، كذلك اشترك كلمسفورد فى 
الحملة العسكرية على الحبشة 1868 ، عاد كلمسفورد فى 1874 ، ليرقى الى قائد عام فى 1877 
ويتولى القيادة العامة لجنوب أفريقيا فى مارس 1878، نجح كلمسفورد فى وضع نهاية لحرب 
الحدود التاسعة ) الرأس ( فى اغسطس 1878 ، ثم استدعى الدارة عمليات غزو زولوالند حيث 

أقام مقره ببيترماريتزبرج بأكتوبر 1878 ، ثم بدأ فى متابعة الغزو فى يناير 1879 .
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أسلحة  على  التغلب  في  الفضل  ولها  مطلقة)82§(  الزولو  شجاعة  كانت  أوروبي، 
البريطانيين الحديثة، كان للمعركة وقع هائل في تاريخ وأحداث الجنوب اإلفريقي 
من صدمة  خفف  روكي  نفق  معارك  خالل  البريطانية  القوات  مقاومة  أن  ورغم 
ووطء هزيمة ايساندلوانا وأنقذ سمعة كلمسفورد وبارتل فرير والجيش البريطاني 
والحكومة البريطانية، إال أنه أحرج الموقف البريطاني في ناتال والرأس وأدى إلى 
مراجعة الموقف بكامله، والعمل على القضاء على ستشوايو الذي أعاد أمجاد شاكا 

وجرح كبرياء اإلمبراطورية التي ال تغيب عنها الشمس )83(.

لم تكن إستراتيجية الزولو في القتال فعالة، حيث أن قوات الزولو ال تظل 
إلى قراها وعشائرها الستجماع  تتفرق وتعود  أنها  محتشدة عقب أي معركة ،بل 
بإبقاء  دفاعية  إستراتيجية  تبني  قوتها وصيانة ممتلكاتها، أجبر هذا ستشوايو على 
قوات الزولو داخل حدود زولوالند وعدم مهاجمة ناتال، وهو ما كان له تأثير كإرثي 
أنفاسها واالحتشاد  البريطانية اللتقاط  للقوات  ذلك فرصة  ترك  الزولو حيث  على 
للقتال مرة أخرى)84(. كان السبب الرئيس لسقوط الزولو هو نقصان التموين المنتظم 
فقد كانوا يعتمدون على ما يحصلون عليه بالميدان، كما التزم الزولو بطقوس حال 
سقوط أبطالهم مما يجعلهم يتركون الميدان لممارستها، كان الزولو في حالة استنفار 
وتوتر دائم إذا كانوا يعودون لالطمئنان على ممتلكاتهم حيث كانوا يفتقدون األمان. 

)85(

الحركة  بطء  تعاني من  كانت  البريطانية  القوات  فإن  اآلخر  الجانب  على 
§لم يشترك الجيش الزولوي بأكمله في القتال، حيث انتهت المعركة ولم تشترك كتيبتين   82
في المعركة فحاولوا إثبات شجاعتهم على الرغم من أن بعضهم كان متزوج بالفعل ولم يكن هدفه 
إثبات شجاعته للحصول على األذن للزواج، بل كان هدفه الدفاع عن األرض واالستقالل حيث 
كانت تعليمات ستشوايو لمحاربيه الموت في سبيل أرض األجداد ألنه ال سبيل لغزو ناتال، وعندما 

اتجهوا إلى رورك رغم الخسائر الفادحة إال أنهم لم يتوقفوا عن الهجوم.
83 )( Mothew Scott, Weltigi: Aftermath of the Anglo- Zulu war, 
USA, 2009,PP.34. 
-Laband,John:op.cit.p231-232,241-242. 

 .Jeff. Guy: British Invasion.p.11 )(  84
)( الشيخ عبد الرحمن عبد هللا: أثر األسلحة النارية في مجتمعات ج أ في ثالثة قرون   85
سعود،  جامعة  اآلداب،  كلية  مجلة  والسياسي،  االجتماعي  التاريخ  في  دراسة   19  ،18  ،17

السعودية ، مج 14، 1987، ص84.
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نتيجة لألعداد والعتاد وهو أعاق سرعة دعم رجالها ضد مقاتلي الزولو، زاد من 
سوء األمر سوء األحوال الجوية نتيجة لمواسم المطر التي قطعت الطرق وعرقلت 
مسار القوات وأدت إلى إنهاك وموت حيوانات الجر على طول خطوط القتال، وهو 
ما أدى استنزاف تلك الحيوانات المحلية مع اشتداد طلب القوات البريطانية عليها، 
السلطة  موقف  حرج  وازدياد  الحرب  نفقات  زيادة  إلى  القوات  تحرك  بطء  أدى 
البريطانية التي فقدت الثقة في قدرة فرير وكليمسفورد في وضع حد لهذه الحرب، 
تم تحديد سلطات فرير وتم استحداث منصب جديد بناتال والترانسفال عين فيه السير 
التعاون  امتنع عن  Wolseley Joseph Garnetالذي  ويلسلي)86§(   جرانت 
مع فرير)87(. أنهكت المعارك كال الجانبين حيث أصبح الموقف عصيباً، فالزولو لم 
يتمكنوا من دخول أراضيهم وتهيئتها للزراعة مما جعلهم يواجهون المجاعات، بينما 
سعى البريطانيون لنصر حاسم لحماية سمعتهم السياسية والعسكرية وتجنب نفقات 
وصول  قبل  الزولو  هزيمة  محاولة  كلمسفورد  حاول  حيث   .)88( الباهظة  الحرب 
السير ويلسلي إلى زولوالند فحشد قواته وتحرك إلى المنازل الملكية Ulundi في 

يوليو)89(.

كان العامل الرئيسي الذي أدى إلى استسالم الزولو بعد معاركهم القاسية ، 
عدم إلزام البريطانيين الزولو بأي تغيير في نمط حياتهم حيث سمح لهم باالحتفاظ 
باألرض والماشية، كما لم يحملوهم في تلك المرحلة بالغرامات أو الضرائب )90(. 
كان ستشوايو أخر ملوك الزولو المستقلين الذي وجد نفسه رغم عنه متورطاً في 
شرق  جنوب  لمنطقة  السامى  المندوب  وهو  مستحدث  منصب  فى  جرانت  تعيين  §تم   86
افريقيا فى التاسع عشر من مايو 1879 لوضع حد لحماقات واخفاقات فرير وكلمسفورد وتم منحة 
سلطات عسكرية ومدنية واسعة  ،كان لدى ويلسلي سمعة بأنه جنرال كفء عديم الرحمة يمكن 

االعتماد عليه، وهو ما نالحظه فى التسوية المريعة التى قسمت من خاللها زولوالند 
87 )( Jeff, Guy: British Invasion, p11.
- Robert, Rodes: The British Revolution, London, 1976, pp.33-

35. 
88 )( Jeff, Guy: British Invasion, pp13-14. 
89 )(Mothew Scott, Weltigi: op.cit.p.34. 
90 )( P.S.Thompson: Black Soldiers of the Queen, the Natal 
Native Contingent in the Anglo- Zulu War, University of Alabama 
Press, 2006,p.164.
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سلسلة من االضطرابات والمشاكل التي يصعب تجنبها مع الجانب البريطاني، مما 
أدى إلى الحرب وكفاح طويل في سبيل استقالل مملكته)91(.

كانت تسوية زولوالند إجراًء متعجالً وغير مدروس؛ حيث اعتقد المسئولون 
البريطانيون بجنوب إفريقيا إن تلك التسوية تعبر عن مصالح الزولو وتقضي على 
خطورتهم الداخلية والخارجية لكن مع مرور الوقت وفي أقل من عامين تبين لوزارة 
التسوية  لنبذ هذه  التام  االستعداد  بل وكانت على  التسوية  تلك  المستعمرات عبء 
فقد كان للجهل الثقافي بتلك الشعوب والتالعب السياسي دور كبير في صياغة تلك 
قبل زولوالند خطوة سياسية  فرير من  الطموح رأى كما رأى  فويلسلي  التسوية، 
للبقاء في جنوب إفريقيا، وكان ممانعاً لمناقشة أي  لمنصب أعلى فلم يكن صبوراً 
كان  الحدود  لجنة  أعضاء  وتقارير  انتقادات  إخفاء  االتفاقية وعمل على  جزء من 
بعض الزعامات غير مناسبة لمناصبهم وال تملك شعبية بين رعاياهم ولم تساعد 
على استقرار البالد)92(، وعندما بدأت معالم التسوية المتعجلة بالظهور ألقى بالالئمة 

على أمة الزولو بأنهم يحجمون في االلتزام بشروط التسوية.

كانت التسوية األصلية التي وضعها السير هنري بوللر والسير و ويلسلى 
تقسم زولوالند إلى أربع مناطق، لكل منطقة زعيم مستقل يكون له مستشار بريطاني 
لكن عدل ويلسلى عن هذا االتفاق مع بوللر بعد أسر ستشوايو، وتحت تأثير مستشاريه 
وصل تقسيم زولوالند إلى ثالث عشرة منطقة ومقيم واحد لكل تلك المناطق)93( كان 
المعنية  الزعامات  أسماء  معظم  اقترح  الذي  بشيبستون  ويلسلي  تأثر  الواضح  من 
ولدفع هذه التسوية للتمام تعلل بأن زولوالند قبل شاكا كانت تعيش بأنحائها ثالث 
الزانجو(   -Mthethwa الماتيتوا   -Ndwandweالندواندي( مستقلة  قوية  قبائل 
إعادة توزيع  تمثيلهم عند  يتم  في مملكته وهؤالء يجب أن  وقد دمجهم شاكا قهراً 

األراضي)94§(.
91 )( D.H. Reader: Zulu Tribe in Transition the Makhanya of 
Southern Natal, 1966, p.17. 
92 )( C.O.879/96.Confidential African(,No 307,General view of 
zulu Affairs 1879-1885.P. 1.
93 )( Jeff, Guy: The Destruction of the Zulu kingdom.p.49- 101.
§يفهم من إعادة بعث الزعامات التي أخضعها شاكا هو رغبة تلك السلطة في تحطيم   94
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أعلنت اسماء الزعماء المعينين الثالث عشر في سبتمبر 1879، وكان على 
هؤالء توقيع التسوية بشروطها كاملة، بإحترام حدودهم الجديدة والتخلي عن النظام 
بالعمل  الذين يرغبون  يتبنوه، كما يجب عليهم عدم منع رعاياهم  الذي  العسكري 
التورط في استيراد األسلحة  المجاورة، كما يجب عليهم عدم  بالمستعمرات  بأجر 
أو التجارة بها، وعدم معاقبة رعاياهم دون محاكمة ودعتهم للمحافظة على السلم 

العام)95(.

قطعت حدود المملكة الجديدة ومناطقها الثالث عشرة المجموعات السياسية 
واالجتماعية المتجانسة التي سبق ودمجها الزولو من قبل، فأعضاء العشيرة الواحدة 
تم وضعهم تحت سلطة سياسية مختلفة خارج مناطقهم وربما تحت زعامة رئيس 
مناوئ ومنافس لهم بل أن لجنة الحدود طلبت من هؤالء لو أن هناك أي اعتراض 
على زعيم معين فعليهم االنتقال إلى أرض زعيم آخر، غير مكترثين بأن الزولو 
مرتبطين بأراضيهم ومناطقهم باعتبارها أرض األسالف التي حصلوا عليها بالدم 
،مما جعلهم غير راغبين في االنتقال لمنطقة أخرى تاركين منازلهم وأن خضعوا 

لحاكم غير مرغوب فيه.

لم يعترف معظم أعضاء البيت الملكي بهذه التسوية ودعموا ورثة شاكا، 
وتحت  أقل  مكانة  في  أنفسهم  وجدوا  والمنزلة  الشأن  ذات  الزعامات  من  فالكثير 
مستشار  مينامانا  تعيين  ويلسلي  عرض  وقد  قبل،  من  لهم  تابعة  كانت  زعامات 
ستشوايو وأكثر الرجال تأثيراً في زولوالند على منطقة جنوب هامو، وقد رفض 

مينامانا األمر مما أشعر ويليسلي  باإلهانة. )96( 

أدان  لسنوات، حيث  استمرت  نزاعات مريرة  بذور  ويلسلي  وبهذا وضع 
البعض  بعضهم  مواجهة  في  الزولو  بوضع  الخبيثة  لطبيعتها  التسوية  هذه  الكثير 
الحرب  بوادر  بداية  كانت   ، أو مسئولية  تكلفة  البريطاني دون  االستقرار  لضمان 

تماسك المملكة وعدم إعادة توحيدها ثانية تحت حكم زعيم واحد.
95 )( R.E, Garden: Shepstone, the Role of The Family in History 
of South Africa 1820- 1890, Cape Town, 1968,p. 26.
- Jeff, Guy: The Destruction of the Zulu kingdom, pp93- 94.
96 )( Ibid: pp 98- 101. 
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األهلية لتدمير البيت الحاكم والمملكة )97(.

رابعاً -الحرب األهلية في زولوالند )1884-1879(. 

تماماً، لكن ساعدت عواقبها  الزولو  لم تدمر حرب األنجلو- زولو مملكة 
على تفتيت وتقويض تماسكها االقتصادي واالجتماعي للقضاء عليها تماماً تمهيداً 
إلى  المملكة  تقسيم  بريطانيا على  ، فعملت  أفريقيا  اتحاد جنوب  قيام  أمام  للطريق 
ثالثة عشر إقليماً يحكم كل إقليم زعيم معين من الحكومة البريطانية لتمثيل بطون 

وعشائر الزولو.

 لم تكن الحرب األهلية أمر غير متوقع أو مفاجئ للزولو،بل كان بديهيا  
نتيجة لهذه الترتيبات البريطانية المدمرة ، خاصة أولئك الذين اعتنقوا النظم الزولوية 
الملك  مستشار  وزعيمهم   Usuthu والمعروفين  الحاكم  البيت  ومؤيدي  القديمة 
األمير ندابوكو umNtwana   kaMpande Ndabukoشقيق الملك تنازعوا 
مع الزعماء المعينين الذين كان والؤهم لمن عينوهم، ومع اشتداد الصراع بينهما 
تزايد خطر الفوضى بسرعة بالغة ولم يكن هناك بد للسيطرة على الوضع المتفجر 
 Sir  بزولوالند سوى إعادة سيتشوايو، حيث أقترح حاكم ناتال السير إيفلين وود
Wood Evelynأعادته للعرش)98( الستعادة النظام بعد أن بلغت  االضطرابات 
مدى كبيراً)99(، أدرك البريطانيون مع استفحال الوضع بزولوالند أن تسويتهم لم تكن 
قابلة للتطبيق واالستمرار، تزامن ذلك مع تشجيع القس كولينزو وابنته لستشوايو 

لمناشدة الملكة العودة للحكم.

انشغل الزولو بعد مغادرة القوات البريطانية أراضيهم في سبتمبر 1879 
بإعادة تهيئة وتنظيم حياتهم وأعمالهم الضرورية المرتبطة بموسم المطر وبذر بذور 

97 )( Jeff, Guy: The Destruction of the Zulu kingdom, pp.103- 
105.
98 )( C.O.879/96.Confidential African(, No 307, General view of 
zulu Affairs 1879-1885.P. 1.

)( آدوا بواهن: تاريخ إفريقيا العام افريقيا في ظل السيطرة االستعمارية 1880- 1935،   99
الجنوبية  إفريقيا  في  اإلفريقية  والمقاومة  ،المبادرات  .شانايوا  د  التاسع  الفصل  السابع،  المجلد 

،ص211.
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العام الجديد، فقد عقب االنسحاب البريطاني تشويش كبير بين الزولو، فاألمر كان 
مقلقاً وغير مفهوم خاصة عقب تلك الخسائر الفادحة التي أصيب بها الجانبان من 
أجل الدفاع عن أو غزو زولوالند، ترك ذلك الزولو في مواجهة التجار المغامرين 
ومزارعي الحدود يتالعبون بهم ويؤججون خوفهم بأن البريطانيين سيستولون على 
ماشيتهم، أو بالتظاهر بصفة مسئولين حكوميين واقنعوا الكثير من الزولو باالنشقاق 
االضطرابات  أثقلت  كما  األفارقة،   الزعماء  وابتزاز  بل  المملكة  عن  بقطيعهم 
والنزاعات بين الزولو واألعباء البريطانية المتزايدة كاهل الزولو، فباإلضافة إلى 

ضريبة الكوخ فرضت ضريبة على كل زوجة سواء شغلت كوخاً أم لم تشغله.

تختلف تفاصيل النزاعات األولى التي أدت إلى الحرب بين اليوثوسو مؤيدي 
 Zibhebhu inKosi بقيادة زيبهابو Mandlakazi الملك وبين المانداليكازي
kaMaphitha ودعم هاموinKosi Hamu kaNzibe، لكنها تتفق أن جميع 
األطراف كانت تقاتل من أجل مسلمات تعتنقها، فندابكو وأخواته رأوا أنفسهم ورثة 
نفس  ، وفي  الحقيقة  البريطانية وتسويتها هذه  الحكومة  أنكرت  وإن  الحاكم  البيت 
الوقت فإن زيبهابو وهامو اعتبروا أنفسهم حكماً جديداً للسلطة الجديدة التي أعطتهم 
النفوذ والحكم على شعوب المناطق التي حكموها، أظهر هاموو زيبهابو عدوانية 
وجشع تجاه الزعامات الوراثية القديمة والشعوب التي حكموها وكان لديهم تطلعات 

أعلى من السلطات الممنوحة لهم )100§(.

إلى  بيان   kaMpande  Shingana وشينجانا  ومنيامانا  ندابكوا  قدم 
أوسبورن يلتمسون عودة ستشوايو الذي أسيئ فهمه وتمت معاملته بغير عدل، وقد 
أرسل البيان إلى حاكم ناتال الذي استشار شيبستون الذي سبق وتوج ستشوايو 1873، 
ثم تم استدعاء ندابكو لمعسكر أوسبورن)MELMOTH OSBORN  )§101 في 

§كان الدافع لهذه التصرفات الجشعة فزيبهابو كان له صالته التجارية مع Dunn وناتال   100
يعرفها  لم  التي  المعدنية  بالنقد والعمالت  المرتبطة  التجارية  أنشطته  له  الذي كان  وكذلك هامو 
الزولو من قبل، كما أن االستيالء على الماشية كان الغرض منها إعادة التوزيع بين االتباع لكسب 

والئهم. 
ناتال فى عام  الى  اوسبورن  OSBORN, MELMOTH§ )1834-1899( جاء   101
الفترة من  فى  بنيوكاسل  مقيم  قاضى  ، اصبح  فى خدمة حكومتها فى 1854  وانخرط   1849
1867- 1876 ، صحب ثيوفيليوس شيبستون الى الترنسفال فى 1877 كسكرتير للشئون المحلية 
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وبيانهم  شكاواهم  أن  البريطاني  المقيم  أعلمه  حيث   Nhlazatshe نهالزاتشى  
غير ذات أهمية، وأن مينامانا يجب أال يلوم إال نفسه لرفضه الزعامة المعروضة 
عليه في 1879 وأن السلطات البريطانية ال تعترف به، اعتبر هامو وزيبهابو هذه 
الزيارة مخالفة ضد سلطاتهم، فقرروا معاقبة كل الذين زاروا ناتال بعدما علموا أن 
التماسات ندابكو ووفد الزولو قد تم رفضها، حاول ندابكو مرة أخرى رفع شكوى 
الزولو ضد تحرشات زيبهابو لكن رفض أوسبورن سماعهم وأخبرهم أن يرفعوا 
شكواهم لزعيمهم زيبهابو، لم ييأس ندابكو حيث طالب أوسبورن بتوقيع ترخيص 
مرور إلى ناتال لكنه رفض فحاول السفر بال ترخيص لكنه عدل عن السفر واكتفى 

بإرسال رسالة إلى كولينزو.

زاد الموقف البريطاني المتعنت مع زعامات الزولو الوراثية األمر سوء، 
فقد شجع هذا الموقف زيبهابو وهامو على االعتداء على الذين حاولوا الشكوى ، 
فاستولى هامو على أعداد كبيرة من ماشية منطقة مينامانا في نوفمبر 1880، تم 
التعامل مع شكاوى والتماسات الزولو بال اكتراث وعدم إرسالها للندن وهو ما كان 

مقدمة الندالع مناوشات بين الزعامات القديمة والمعينة)102(.

زاد التوتر في زولوالند خاصة في مناطق زيبهابو وهامو بسبب جشعهم و 
استيالئهم على ماشية منافسيهم وطرد بعض القبائل والبطون من مناطق أقامتها، كان 
الدافع لهذا الجشع الثقة في ردة فعل السلطات البريطانية تجاههم، لكن وجه السير 
هنرى بولور أوسبورن  بإنذار هامو للتوقف عن أفعاله وتمكين أنصار الملك من 
اليوثوسو للعودة إلى أوطانهم وطلب منهما حضور تحقيق ومواجهة ندابكوا وزيدوا 
ألراضيهما  إلعادتهما  ترتيبات  وضع  اوسبورن  نوى  حيث   kaMpande  Ziwedu

التي طردوا منها من منطقة زيبهابو)103(، وطالب أوسبورن كاًل من زيبهابو وهامو 

، اصبح اوسبورن مقيم بريطانى بزولوالند من مارس1880 وحتى ديسمبر 1882، ثم مفوض 
مقيم بمنطقة االحتياط بزولوالند فى ابريل 1883 ، ثم اصبح مفوض وقاضى مقيم لزولوالند فى 
1887 ، ومنذ تعيينه  كان اوسبورن يسير على خطى استاذه شيبستون فى ترسيخ قاعدة الحكم 
غير المباشر بزولوالند من خالل القضاة البريطانيين ، ظل اوسبورن فى منصبه كمفوض مقيم 

حتى تقاعده فى 1893.
.Jeff, Guy: The Destruction of the Zulu kingdom.pp138-143)(  102
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بشمال  نسبي  هدوء  هذا  بعد  ساد  اليوثوسو،  ضد  العدائية  أعمالهما  عن  التوقف 
المستمرة  الشكوى  التحقيقات والقضاء وأن  إيمان في قيمة  للزولو  زولوالند، كان 
بظلم  األبيض  العام  الرأي  إقناع  خاللها  من  ويمكنهم  نزاعاتهم  تسوى  أن  يمكن 
الرؤساء المعينين، وقد أحضر كل طرف من األطراف شكواه وشهوده)104§(، ويبدو 
 Pomeroy .G Colley أن حكم أوسبورن في ظل أوضاع المنطقة ومقتل كولي
)105§( على يد البوير كان في صالح هامو وزيبهابو ، حاول أوسبورن إلصاق التوتر 

بمينامانا لرفضه تسليم الماشية إلى هامو وباألطراف التي سبق وعاقبها هاموا والتى 
كانت تتحدى الزعامات المعينة وكان البد له من معاقبتها. )106(

ترتبت  التي  اجتماع نهالزاتشى  في 31 أغسطس 1881واألحداث  كان 
اليوثوسو  تعاون  من  الرغم  فعلى  األهلية،  الحرب  بداية  اليوثوسو  يعتبرها  عليه، 
المعينة  الزعامات  من  صنائعهم  إلى  انحازوا  أنهم  أال  البريطانيين  المسئولين  مع 
هامو  اضطهدها  التي  القديمة  الزعامات  من  طلبوا  ،بل  )زيبهابو-هامو-دوون( 
وزيبهابو مغادرة أوطانهم إلي منطقة دوون الذي لم يكن من الزولو، سعى هامو 
وزيبهابو الستغالل الوضع  فعقب االجتماع افتعال المناوشات مع ندابكو وزويدوا 
kaMpande Ziwedu واستولوا على ماشيتهم حيث فرت جماعات ندابكو إلى 
»إفوناIvuna.” منطقة منيامانا حيث أعطاهم الحماية وكان من بين هؤالء الالجئين 
نساء العائلة المالكة وأخو الملك وقد أنهى زيبهابو األمر قبل عودة ندابكو ودينزلو 

وزويدوا من اجتماع نهالزاتشى.
7-8.P,)1892( ,Collection Office Commonwealth and Foreign ,affairs
§قدم منيامانا 60 شاهد وأدلتهم، كذلك قدم هامو دفاعه عن اتهام مينامانا له سرقة 2870   104
رأس ماشية منه ومن شعبه وقد شهد على ذلك خمسون شاهداً بالتفصيل ومنذ تعيينه، كما دافع 
ممثلو هامو عنه بأن مصادرة تلك الماشية كانت عقابا للزولو بمنطقته الذين اخفوا الماشية الملكية 
اثناء الحرب وأنه كان يمارس سلطاته التي منحتها أياه السلطات البريطانية بتسوية ويلسلي، وأن 
بشأن  وزويدو  ندابكو  واجهه  وقد  عليها،  أرغموه  انتقامية  كانت  واغارته   Buthelezi طرده 
استيالئه على ماشيته ارامل مابندا وفرضه غرامة على وفد الزولو الذين ذهبوا مع ندابكو لناتال.
بالجيش  1881( وهو ضابط  بوميروى كولى ) 1835-  السير جورج  العام  القائد   §  105
ابريل   فى 24  افريقيا   لجنوب شرق جنوب  السامى  والمندوب  ناتال  حاكم  واصبح  البريطانى 

1880 خلفا للسير جرانت ويلسلى ، لقى حتفه فى حرب البوير االولى .
 Jeff, Guy: The Destruction of the Zulu kingdom, pp.148-)(  106

.154
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بعد  متوترة   )§107(ABAQULUSI باالباكالوسى  هامو  عالقة  كانت 
هامو  ناشد   ، بينهما  المتبادلة  واإلغارات  الجانبين  هجوم  بعد  نهالزاتشي  اجتماع 
أوسبورن أن يمنحه السلطة إلبعادهم بعد أن أصبح محاط من مجموعات عدائية 
في  اليوثيوسو  والجئ  وباثيليزى  منطقته  شرق  شمال  في  )الكلوسى  الزولو  من 
الغرب( وقد هاجم هامو الكلوسى الذين كانوا يستعدون لمقاتلته فنجح في دحرهم في 
2 أكتوبر وهو ما أدى إلى تأهب سكان شمال الزولوالند لحماية النساء واألطفال 
وحماية مخازن الغالل من الهجوم والنهب المحتمل، كذلك هرب أتباع زيبهابو من 
المنطقة خشية االنتقام، وبدا أن زولوالند في طريقها للحرب األهلية. طالب زيبهابو 
األذن للدخول لمنطقة هامو وتطهيرها من األعداء وطالب بمساعدة دوون، كما نقل 

اليوثوسو ماشيتهم إلى جنوب نهر مفلوزي األسود استعداد للحرب الوشيكة.

الطرفين  إلقناع  رسل  إرسال  من  أوسبورن  االضطرابات  تلك  منعت 
له كخبير في  اجتماع نهالزاتشي هزيمة مذلة  تلى  الذي  العنف  فقد كان  بالهدوء، 
الشئون المحلية فحاول تعليق فشله على المسئولين الذين عرقلوا مساعيه للحصول 

على السلطة للتدخل في شئون زولوالند.

يبدو أن ميزان القوة في تلك المرحلة كان بيد االثيوسو الذي أيدهم عدد كبير 
من الزولو للدفاع عنهم ضد الزعماء المعنيين الجشعين، كما أن شباب الزولو كانوا 
السيطرة، حيث كانوا مدركين  أبقوهم تحت  يدعون لالنتقام لكن زعماء االثيوسو 
بين  واسع  نطاق  في  النزاع  اندلع  لو  األمة  سيصيب  الذي  البالغ  للضرر  تماماً  
بال زرع وال حرث  الحقول  كذلك ظلت  لشهور،  معلقة  فالتجارة ظلت  الطرفين، 
حيث كان الجميع يتحين اللحظة المجهولة التي ستندلع فيها المواجهات، حيث بدا أن 
المجاعة ستحدق بالجميع، وأن ستشوايو وعودته الدواء الشافي لكل هذه الفوضى.

المباشرة عند سيطرتهم  الزولو  § وقعت جماعة االبولكاسى تحت حكم وهيمنة ملوك   107
كتيبة  وشكلوا  متميزة  جماعة  انفسهم  االبوكالسى  اعتبر   ، زولوالند  غرب  شمال  منطقة  على 
عسكرية قوية فى جيش الزولو ، وكانوا االكثر موالة للبيت الحاكم ، وقد ائئتمنهم الملك ستشوايو 
فى الدفاع عن شمال غرب المملكة خالل الغزوالبريطانى ، كان االبولوكاسى من القوة والشجاعة 
للتصدى للكولونيل هنرى ايفيلين وود وصد هجوم هنرى بوللر، شكل االبولكاسى مصدر قلق 
للسير جرانت ويلسلى بعد هزيمة الزولو بمعركة اولندى وظلوا يقتلون حتى جآت اوامر ستشوايو 

لهم باالستسالم .
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 Pietermaritzburg بيترماريتزبرج   لمدينة  االثيوسو  بعد زيارة وفد 
ستشوايو  زيارة  إشاعات  بأن  المستعمرات  وزارة  بولور  أقنع   1882 أبريل  في 
إلى لندن عملت على اندالع العنف بزولوالند فوافق وزير الخارجية كمبرلي على 
تأجيل زيارة ستشوايو للندن، ومع توعك ستشوايو )108§( خشيت الحكومة من إحراج 
موقفها بموته بمحبسه، فأخبروه أن تأجيل الزيارة لتجنب أراقة الدماء بزوالند، وقد 
الدماء  في حقن  تقدم  أي  تحرز  لم  للندن  تأجيل زيارة ستشوايو  أن  أشار كمبرلي 

واالضطرابات بزولوالند، وأجبر بولور على الموافقة على زيارة ستشوايو.

حيث   1882 أغسطس   15 في  كمبرلي  الخارجية  وزير  ستشوايو  قابل 
أخبره كمبرلي عن موافقة الحكومة البريطانية لعودته وفق شروط وترتيبات، بأنه 
سيستعيد سلطته فقط على جزء من زولوالند الذي سيقبل سلطته، وأن »محمية« 
الذين ال يتقبلون حكمه، وهو ما صدم »ستشوايو« لكنه  ستقام وتخصص لهؤالء 
خشى من االحتجاج ، ثم أعلن في االجتماع الثاني 17 أغسطس قبوله الترتيبات 
دون شكوى ما عدا أرض المحمية التي خشى أن تكون هذه األرض استثناء من 
أثر هذا غادر »ستشوايو« »لندن« في سبتمبر  حكمه كجائزة »لدوون«، وعلى 
1882 إلى مدينة »الرأس«. )109(، أعيد ستشوايو في 1883 حيث قلصت سلطاته 
بشدة ونفوذه إال على بعض المناطق الصغيرة، محاط باالعداء الذين يراقبون كل 
تحركاته، فهو لم يفقد نصف مملكته فقط  بل أفضل مراعيها  كما أرغمه اتباعه 
الملك  أكبر خصوم  زيبهابو  وشغل  للمملكة،  المركزية  المنطقة  إلى  التحرك  على 
أبعد  البريطاني مناطق كبيرة من األرض شمال ستشوايو حيث  للحكم  والمناصر 

مناصري الملك من المنطقة التابعة له )110(.

وجد ستشوايو أن ميزان القوة قد مال بشدة لصالح خصومه ، وفي سبيل 
استعادة سلطته اندلعت الحرب األهلية على الفور بين أتباعه من Usuthu وأعدائه 
من الماندالكازى بقيادة زيبهابو )111( فأرضه الخصبة ذات المراعي قد نزعت 

§ عانى ستشوايو من أزمة قلبية.   108
109 )(Jeff, Guy: The Destruction of the Zulu kingdom 219,225- 
226.

)(هشام محمد محمد :سبق ذكره ،ص 323-322  110
111 )( C.O.879/96.Confidential African(,No 307,General view of 
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منه وأحاط به األعداء، وأدرك ستشوايو مدى الضعف الذي ألم بسلطاته ومملكته 
خالل استقباله لبعض الزعامات المعينة مثل زيبهابو الذي أتى مصطحباً قوة مسلحة 

وقدم احتراماته لشيبستون دون الملك، كما تجاهل هامو ذلك االحتفال)112(.

اندلعت االضطرابات منذ شرع ستشوايو في إقامة عاصمة جديدة في موقع 
يولندي، حيث استدار أتباع االبولكاسى على أتباع هامو كما قامت عشائر اليوثوسو 
بمهاجمة قرى زيبهابو الذي قام بتجميع أنصاره من المانداليكاري وطالب بتسليم 
المانديالكازي  قوات  تفوق  اليوثوسو  قوات  كانت  لكن  الهجوم،  على  المحرضين 
بثالثة أضعاف حيث انسحب زيبهابو إلى وادي يامسيب Umsebe مهزوماً لكنه 
هاجم القوات التي تبعته فانتصر عليها )113(. جرت مذابح وسفكت دماء بشكل لم 
يمر على زولوالند خالل حكم ستشوايو، قتل فيها أكثر من خمسين من قادة وسادة 
في   Nkandla نكاندال  غابة  إلى  فر  حيث  نفسه،  ستشوايو  فيها  وأصيب  الزولو 
قرية نائية يحكمها زعيماً يدعي سيجاجاندا)Sigananada )§114، حيث واصل 
والغابات  االسود  مفلوزى  نهر  تجمعوا شمال  الذين  اليوثوسو  زيبهابو حربه ضد 

استعداداً له ودفاعاً عن الملك الذي ظل في مخبئه حتى 15 أكتوبر 1883.

كان من المستحيل تنصيب زيبهابو ملكاً على الزولو حيث لم تتقبله العشائر 
وال القبائل الزولوية إال إذا مات أو نفى ستشوايو وهو ما سيزيد من ثورة اليوثوسو 
خلفاً  دينزلو  االبن  تنصيب  هذا  كل  لتجنب  األمثل  الحل  كان  األمور،  من  ويعقد 
ألبيه وأن يخضع لوصاية زعماء الزولو ومنح كل األراضي الموجودة شمال نهر 
مفلوزي األسود لزيبهابو وهو ما لم يقبله هامو الذي لن يقبل العيش في ظل زيبهابو 
zulu Affairs 1879-1885.P. 3.
112 )(Gibson,T.Y:op.Cit,pp.239-245

)( هشام محمد أنور: سبق ذكره، 321- 324.   113
§ كان سيجاجاندا شيخ طاعن فى السن وهو من القيادات المبجلة بين الزولو، له احترامه   114
ومكانته بين الزولو ،كان من رجال الدولة القديمة ومؤرخ معاصر لتاريخ المملكة وملوكها ، حيث 
عاش شاهداً لكثير من احداثها الجسام منذ قيامها وأوج قوتها ثم ركوعها على يد االستعماريين 
مابندا  و  ودنجان  تشاكا  السابقين  الزولو  رؤساء  حكم  معرفة شخصية خالل  سيجاجاندا  كان   ،
regi- Mkutulshana  سستشوايو وكان حاضر بجنازة ناندى والدة شاكا ،كما خدم فى كتيبة  
ment االخ غير الشقيق لشاكا وخليفته Dingan وكعضو فى هذه الكتيبة شهد مقتل بيت ريتيف 

وعصابته وواصل سيجاجاندا كفاحه بجانب ستشوايو الذى عينه فيما بعد كزعيم. 
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كما رفض حكم ستشوايو)115(. ساءت أمور اليوثوسو بموت ستنشوايو فجأة في 
أواخر 1883 حيث مال ميزان القوة مرة  ثانية وبشكل حاسم إلى كفة الزعامات 
المعينة وكإجراء يائس أخير الستعادة السلطة قام االثيوسو بتعيين دينزلو خلفاً لوالده 

، ونأى اإلنجليز بأنفسهم عن زولوالند في هذه المرحلة الدموية الحرجة.

كان التفاوض الذى أراده منيامانا مشكوكاً فيه بقدرته على مساعدة دينزلو 
فهو لم يكن بقادر على هزيمة زيبهابو بسبب اضطربات على حدود الترنسفال وكان 
إنهاء  وأرادوا  الزولو  شئون  فى  يتدخلون  البوير  جعلت  التى  األسباب  من  واحداً 
النزاع بين البيت الملكى وزيبهابو وألسباب معقدة ففى 21 مايو 1884وبحضور 
فى  بيومين  بعدها  دخلوا  ثم  للزولو  ملكاً  دينزلو  تنصيب  تم  زولوى  آالف  سبعة 
بويرية  قوة  ساعدت  األرض،  من  مساحة  مقابل  زيبهابو  معه)116(  ضد  إتفاق 
تشانينى   معركة  في  المانداليكازي  وأتباعه  زيبهابو  هاجموا  رجل  ستمائة  تبلغ 
اليوثوسو كانت تكلفة هذه  الهزيمة به وأخرجوه من أرض  Tshaneni وألحقوا 
المساعدة فادحة الثمن حيث طالبوا بمناطق واسعة بزولوالند الغربية وطالبوا دينزلو 
 Bay Lucia .St بتوقيع التنازل عنها متوسعين من خاللها لساحل سانت لوشيا
والتي    Vryheid فريهيد  وعاصمتها   )117( الجديدة  الجمهورية  عليها  وأطلق 
شملت كل المراعي الخصبة للمملكة، حيث وجد اآلالف من الزولو أنفسهم تحت 
االبولوكاسى  شعوب  مثل  اليوثوسو  من  الملك  ومؤيدي  أتباع  ومنهم  البوير  حكم 
مدالوزى MDLALOSE   وشعب إمجازينى Emgazini حيث أصبحوا مستأجرين 

وعماالً في أراضيهم السابقة)118(.

رفض اليوثوسو ادعاءات البوير بأرض أكثر مما اتفقوا، كان حجم الفوضى 
بزولوالند يفوق االحتمال وهو ما أدركه اليوثوسو والبريطانيين ، سعت بريطانيا 
أقر  و  بسلطته على وسط زولوالند  باالحتفاظ  لدينزلو  الحاسم حيث سمح  للتدخل 

)( هشام: سبق ذكره. ص226- 227.   115
116 )( S.J.Maphalala: The Chaos Caused by zibhebhu, pp.43- 
44.
117 )( D.R. Reader: op.cit.p.1718-
118 )( John, Goch: The Boer War, Direction, Experience and Im-
age, London, 2013., p11.
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لهؤالء  محمية  منطقة  ،ووضعت  الجديدة  الجمهورية  كمالكو  البوير  البريطانيون 
الذين عارضوا حكم ملك الزولو ،وفي 1887 وبطلب من الزولو قامت الحكومة 
البريطانية بإعالن الحماية على زولوالند نيابة عن الملكة حيث قرأ إعالن الحماية 
والعشائر  القبائل  وزعماء  رجال  من  وخمسائة  ألف  أمام   Eshowe إيشوى  في 

عندما احتدم القتال بين دينزلو وزيبهابو)119(.

خامساً-إعالن الحماية على زولوالند 1887.
فقد ناشد زعماء يوثوسو بقيادة ندابوكو ومينامانا عودة ستشوايو لكن بعد 
عصف  الذي  العنف  إليقاف  البريطاني  التدخل  ناشدوا   ،1884 فبراير  في  موته 
ببالدهم، حيث صرح كولينزو وزعماء يوثوسو أن أغلب الزولو يتمنى أن يحكمهم 
الملك، لكن مجموعة من المسئولين البريطانيين عملت على إخفاء هذه الحقيقة عن 
الحكومة البريطانية حيث كانوا يرفضون وبشكل متعمد رفع تقارير بحقيقة وجهات 
نظر الزولو واألحداث المندلعة في مملكتهم)120( حيث عارض حاكم ناتال بولوير 
أثرت  حيث  كملك  صورته  بتشويه  عودته  استحالة  على  وعمل  ستشوايو  عودة 
كراهيته لستشوايو على تقاريره التي قدمها إلى وزارة المستعمرات، وكذلك فإنه بعد 
موته وتولي ابنه دينزلو Dinuzulu kaCetshwayo  واصل سلوكه العدائي، 

ورفض مجرد الخوض في مناقشة الشكاوي ضد الرؤساء المعينون)121(.

وفي محاولة دينزلو لالنتقام ألبيه واستعادة األرضي التي أخذها زيبهابو، 
وهزموا خصومه   للزولو  ملكاً  نصبوه  حيث  »مابندا«  كجده  البوير  مساعدة  تقبل 
وكانت  الزولو)122(،  أرض  على  الدماء  سفك  ومنع  السالم  فرض  مدعين 
ادعاءات أو مطالب البوير بالماشية واألرض تهدد بإفقار األمة وابتالعها أكثر من 

119 )( D.R. Reader: op.cit., p.17.
120 )(Jeff, Guy: The Role of Colonial Officials in the destruction 
of the zulu kingdom,1979. P150.
121 )(C. Ballard: The Political Transformation of 
Transfrontiersman.p. 318. 
122 )( C.O.879/22. African ,No 290 ,Recent Occurrences in 
Zululand,PP.1-3
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زيبهابو)123( وقد عارض دينزلو ومستشاروه مطالبات البوير المبالغ فيها حيث 
ناشد ندابكو وشينجانا ومينامانا التدخل البريطاني، ومع رفض البوير لهذا التدخل 
تم االتفاق على الحدود مع زولوالند ليقيموا جمهورياتهم الجديدة فى 26 من اكتوبر 
يناير  أوسبورن في 25  برئاسة  الحدود عملها   لجنة  أكملت  1885)124( حيث 

.1887

أراضيهم  من  الكثير  سلخ  إلتماس ضد  تقديم  الساخطون  اليوثوسو  حاول 
وتغريب الشعب الزولوي إلى الجانب البويري مثل شعوب االبولكوسى، إمجازينى، 
الباثيليزى وغيرهم و الذين سيتحولون إلى عبيد كما يريدهم الجانب البويري وهو 
ما يرفضونه فتحركوا إلى أراضي االحتياط  ليزداد موقفهم بؤساً على بؤس)125(، 
ناشد وفد اليوثوسو نيابة عن منيامانا وزعماء آخرين الحماية البريطانية ضد األعمال 
أرغمت  التي  للبالد  الحرجة  الحالة  أدرك  نفسه  أوسبورن  وحتى  للبوير،  العدائية 

الزولو لمناشدة ضم بالدهم مما أرغمه على دعم هذه المناشدة)126(. 

ومن جانبه فإن بولوير لم يسمح بهذا واعتبر  ما يقوم به وفد الزولو تكديرا 
للسلم)127( ولكنه مع ذلك كان يساند ويدعم تدخل بريطاني فعال حيث اعتقد أن 
التدخل سيقلل من مساحة األرض التى يطالب بها البوير منذ اتفاقية أغسطس 1884 
ويحفظ البالد من أن يبتلعها جشع البوير ويحفظ للمحليين أرضهم، كما أن التدخل 
ويمنع  ويحددها  األراضى  سيحصر  الحماية   تحت  ووضعها  البالد  بضم  الفعال 
البوير من شغل مناطق أخرى من زولوالند ، وأن من أهداف الضم إخضاع الزولو 
من كان تحت حكم البوير أو تحت حكم سلطاتهم لالمبراطورية البريطانية)128(، 

123 )(Shula Marks: Reluctant Rebellion, The 1906-1908,destur-
bances in Natal ,London ,Oxford university press,1970,pp.89-90.
124 )( Ibid.

 Laband , John, Rope of sand: The rise and)(  125
fall of the Zulu Kingdom in the nineteenth century, Jo-
.hannesburg, 1995, P.377
126 )( Binns, C.T: Dinuzulu, London, 1968, p.72.
127 )( Jeff, Guy: The Heretic.p.312.
128 )( C.O.879/23. African, No 311 Confidential, Further Memo-
randum on The Situation in Central Zululand Suggestions as To the 
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  Elibank Havelock Arthur Sir   )§129(وهو ما انتقل إلى آرثر هافلوك
بديربان  التجارة  غرفة  رأي  كان  حيث  التشريعي  المجلس  إلى  األمر  أحال  الذي 

ضرورة مد السلطة البريطانية إلى كل زولوالند وهو ما تأخر كثيراً.

بدأت مساعي إلحاق زولوالند متى تم اإلشارة إلى الوكالء األلمان الباحثين 
عن حقوق األرض والتنازالت والفرص بزولوالند، حيث اعتقد بولوير أن بيسمارك 
محمية  وجعلها  “نامبيا”   أفريقيا  غرب  جنوب  في  اللعبة  نفس  تكرار  وشك  على 
ألمانية، مما رفع حالة الطوارئ بوزارة المستعمرات والرأي العام البريطاني بأن 
المصالح البريطانية بخطر، بدأ اللورد ديربي Derby)130§( التشاور مع وزارته 
لضم زولوالند، لكن بسبب السياسات الحزبية تم فقط ضم ميناء سانت لوشيا التي 
حاول الوكالء األلمان ضمه مستندين إلى أن الميناء تابع لزولوالند المستقلة عن 
اإلمبراطورية البريطانية)131(، وتوقفت المساعي حتى عام 1886 عندما تولى 
ستانهوب Stanhope وزارة المستعمرات)132(، استأنفت المفاوضات التي كان 
قد بدأها اللورد جرانفيل Granville، الذى طلب من البوير إرسال وفد للتفاوض 
course which it will be most Advisable for us To take in That country 
under Existing circumstances , P.5
§ السير أرثر اليبنك هافلوك )1844-1908( خدم كحاكم لمستعمرة سيراليون وغرب   129
افريقيا فى 1881 ، ثم عين كحاكم لناتال فى 1886 ثم على زولوالند ، اتسمت ادارته باالنسانية 
، وكان خطئه قبول نصائح شيبستون ومسئولى ناتال بشأن زولوالند مما قاده الى مجابهات مع 
ملك الزولو ومؤيديه من اليوثوسو ، وقد اقر بهذا الخطأ بعدم فشلت ادارته المدنية فى منع ثورة 
 Henry اليوثوسو 1888، وقد حاول تجنب التدخل العسكرى مما جعله يصطدم بالقائد العسكرى
كحاكم  المهنية  مسيرته  ليتابع   1889 فى  افريقيا  جنوب  هافلوك  غادر   ،  Smyth  August

لسيالن ، مدراس ، وتاسمانيا) استراليا ( .
عشر  السادس  ديربى  إيرل  أو    Stanley.A.F ستانلى   ارثر  فريدريك  السير    §  130
)1841- 1908 (  كان سياسيا بالحزب المحافظ وخدم كوزير للمستعمرات )1885-1886( ثم 

حاكم لكندا 1893-1888.
131 )( C.O.879/22. African, No 294a Confidential, St. Lucia Bay 
and Zululand, Note By the German Ambassador and Memo There-
on, PP.1-2.
132 )( Webb, C: Great Britain and the Zulu peo-
ple 1879-1887,in Thompson ,L:  African  societies  in  southern 
Africa,London,1969,p
 –S.J.Maphalala :Zulu relation ,p.21. 
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بشأن قضية إلحاق زولوالند، فشلت المساعي لالجتماع مع البوير لرفضهم مناقشة 
أي شيء يمت بصلة الستقالل زولوالند أو حذف حدودهم معها.

أسفرت مفاوضات 18 أكتوبر 1886 االعتراف باستقالل البوير في معظم 
التي أرادوها ما عدا سانت لوسيا وعلى األقل تم ترك جزء من البالد  األراضي 
الترتيبات، وفي 4 ديسمبر 1886  الذين كانوا ساخطين لهذه  الزولو  تحت سلطة 
بدأت لجنة الحدود عملها وفي 15 يناير 1887 أتمت عملها)133( وفي 5 فبراير 
1887 استدعى أوسبورن قيادات الزولو ليعلمهم أن جزءاً من البالد سيكون محمية 
المترددة  البريطانية  للسياسة  نتيجة  بأوسبورن  الخاص  التدخل  وهو  بريطانية، 
والضعيفة تجاه زولوالند ، وهو ما هز ثقة الزولو الذين بدوا للوهلة األولى غير 

عابئين باعتبار أنفسهم تحت الحكم البريطاني)134(.

التي  المعلومات  على  اعتماداً  زولوالند  ضم  البريطانية  الحكومة  قررت 
استلمتها من المقيم البريطاني أوسبورن، وأصبح حاكم مستعمرة ناتال السير آرثر 
هافلوك حاكم محمية زولوالند وعمل على مد قوانين ناتال إليها، وباستخدام سلطاته 
رفع  لزولوالند)135(،  وقاضي  مقيماً  مفوضاً  أوسبورن  ميلموث  عين  الجديدة 
أوسبورن العلم البريطاني في 20 مايو 1887 في إيشوى عاصمة زولوالند الجديدة 
، لكن الواقع الذي تم رصده خيبة الزولو بعد سبع سنوات تأخير لم يعد أي شيء 

يجدي مع ضياع أوطانهم )136(.

عقدت مراسم في 21 يونيو 1887 إلعالم الزولو بوضع مملكتهم، حيث 
دعا أوسبورن زعماء الزولو حيث حضر عدد من الزعماء المعينين وغيرهم مثل 

133 )( Eduward Muntu Masina: op.cit.p305.
134 )( Jeff, Guy: The Role of Colonial official, p.161. 

 Zululand, the exiled chiefs, Natal, and the Colonial Office: )(  135
 ,.1893-5
.Foreign and Commonwealth Office Collection, )1895(,p3 
136 )( J. Laband. Rope of Sand, P.379.
- Marks, Shula: Reluctant rebellion, 1906-1908, Disturbances in Na-
tal, London ,Oxford university press,1970, PP.91- 92.
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زيبهابو وجون دون، وغاب عن هذه االحتفالية المأسوية دينزلو وندابوكو)137( 
إدارة زلوالند. حكم آرثر هافلوك  التي تشكل مالمح  القوانين والتعليمات  وأعلنت 
البالد بالمرسوم كزعيم أعلى، أنشئت المناطق القضائية المحمية إيشوى ونكاندال 
 Ndwandwe ندوندى   ،Nquthu  ,Mthonjaneni نكوثو   ،Nkandla

ومفلوزى Mflozi، كما عين القضاة )138(. 

الحماية  إعالن  مناسبة  الرسمية خاصة  المناسبات  دينزلو عن  كان غياب 
إلى  وشعبه  أسالفه  أراضي  إدراج  حول  الشكوى  مر  يشكو  كان  حيث  احتجاجاً 
الجديد  التوزيع  لقبول هذا  يدفعه  الجديدة ،وال شيء في رأيه  البويرية  الجمهورية 

والتغيير بزولوالند)139(.

األفارقة  إدارة  في  تجاربهم  على  بناء  إدراته  لرجال  هافلوك  اختيار  كان 
والقيادة العسكرية كما أنهم يتكلمون لغة الزولو بطالقة وكانوا يمتازون بالصرامة 
والقسوة وكان معظمهم من مستعمرة ناتال، ومنذ البداية تصرفوا بحزم وعنف تجاه 
الزعماء الذين ال يتبعون األوامر في مناطقهم المحددة)140( كان القلق من سلوك 
دينزلو وندابدكو في منطقة ندواندو حيث المنطقة القضائية للقاضي ريتشارد أديسن  
Richard Addisonالذي ذكر بأنهم يتحدون سلطاته، كما كان أوسبورن مرتاباً 
بزيارة دينزلو إلى فريهيد حيث يعيش معظم أتباع الملك وأكثرهم والء، حيث كان 
شبه متأكد بأن دينزلو يتعاون مرة أخرى مع البوير)141(، كان زيارات دينزلو 
وندابكو إلى الجمهورية البويرية فريهيد تثير قلق آرثر هافلوك وتصرفاتهم المتحدية 
للعاصمة  فاستدعاهم  إليهم  لرسله  معاملتهم  وطرق  المقيم  المفوض  تجاه  وموقفهم 
الخيانة  بتهمة  بالمحاكمة   االجتماع  يحضر  لم  إذا  دينزلو  وهدد  إيشوى  الجديدة 

.)142(

137 )( Binns, C.T: Op, Cit, PP. 100- 101. 
138 )( Edward, Muntu Masina: op.cit.p.307. 
139 )( J. Laband. Rope of Sand.p.279.
140 )(J. Laband. Rope of Sand.p. 380
141 )(Shula, Marks: Reluctant Rebellion,P.92
142 )(Edward, Muntu Masina: op.cit.p.309
S.J.Maphalala: Zulu relation. P.23. 
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سافر الحاكم في 2 نوفمبر 1887 إلى زولوالند إلعالم دينزلو وندابوكو 
شخصياً أن بيت شاكا قد انتهى تماما، كما عمل على عقابهم وتغريمهم النشاطتهم 
المتحدية منذ إلحاق زولوالند إلى الحكم البريطاني، وبنهاية االجتماع أعلن هافلوك 
إعالنا مستفزاً بعودة زيبهابو إلى منطقته  التى كانت منطقة تعمل كاحتياط بجنوب 
زولوالند ومنعه من العودة إلى شمال المملكة وكان هذا على حساب كراالت اليوثوسو 
دينزلو  سيقود  زيبهابو)143§( وهو الشك  قبل مجىء  لهجرها  توجيههم  تم  التى 
للبوير)144(.  مملكته  معظم  تنازل عن  زيبهابو  أجل طرد  فمن  والتمرد  للجنون 
تم نفى قادة اليوثوسو عقب تمردهم )ثورة اليوثوسو 1888()145§( بسبب الظلم 
الفادح الذى يتعرضون له نتيجة محاباة المسئولين البيض لزيبهابو والماندالكازى 
حيث شنوا حربهم على زيبهابو وأتباعه، كان من زعماء التمرد اثنان  من إخوة 
ستشوايو ندابكو وشينجانا ووريثه دينزلو وقد نفوا إلى جزيرة سانت هيالنا لقضاء 
عاماً  عشر  بخمسة  ندابكو  على  حكم  حيث  العظمى  الخيانة  بتهمة  عقوبتهم  فترة 
منطقة  إلى  زيبهابو  وعوة  أعوام  بعشرة  ودينزولو  عاماً  عشر  باثنى  وشينجانا 
االحتياط،  هذه الترتيبات جعلت المفوض البريطانى فى خضم المشاكل حيث تبع 
زيبهابو أتباعه المتضورون جوعاً إلى أرض االحتياط وخروج ثمانية وعشرين من 
رؤساء الكراالت)146( ورعاياهم البالغين ما يوازى ثمانمائة وستة عشر من أتباع 

§ كان أوسبورن يصر على عودته.   143
144 )(Jeff, Guy: The Role of British official. P.162. 
§ ثورة اليوسوثو 1888 كان التعاون مع االدارة االستعمارية اذالل لملك الزولو واتباعه   145
من اليوثوسو ، وفى محاولة لكبح جماح اليوثوسو، اتخذت بريطانيا قرار كارثى عقب االلحاق فى 
نوفمبر 1887 حيث قرروا اعادة زيبهابو العدو اللدود للملك واتباعه من اليوثوسو الى رئاسته 
السابقة فى ندواندو التى فر منها خالل الحرب االهلية ، وزيدت منطقة زيبهابو لتشمل العديد من 
معاقل اليوثوسو ، مما ادى الى اثارة سخط دينزلو ومؤيديه خاصة ان ثمن محاربة زيبهابو كلفتهم 
الكثير من اراضى زولوالند التى تم التنازل عنها لحلفائهم من الماندالكازى ، اعقب هذا القرار 
تمرد مفتوح منذ ابريل ضد القوات البريطانية وحلفائهم من الماندالكازى ، كانت الغلبة فى كثير 
من المعارك والمناوشات لليوسوثو الى ان تم احراق بيوت اليوثوسو ووارسال الحمالت العسكرية 
الخضاع الجيوب الباقية فى 2 نوفمبر رغم تواصل القتال مع الماندالكازى ، استسلم اليوثوسو 
وتم القبض على الملك ورزعامات الزولو ومحاكماتهم بتهمة الخيانة العظمى ونفيهم الى جزيرة 

سانت هيلينا .
146 )( C.O.879/30. African )South (,No 373, Further Correspon-
dence Respecting The Affairs  of Zululand and adjacent Territories 
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اليوثوسو  ومنذ ذلك اليوم بدأت صفحة أخرى في التاريخ الحزين لزولوالند)147(.

لم تتحسن العالقات البريطانية الزولوية حتى بعد عودة دينزلو من المنفي 
في 30  لناتال  ، وصل  ناتال  الى  الموافقة على ضم زولوالند  بشرط  بعد عامين 
تعد  لم  البوير وعاش كموظف محلي حيث  اندالع حرب  قبل عامين من  ديسمبر 
يحكمها زعماء  متناحرة  تتألف من عدة مناطق  كانت  بل  زولوالند مملكة موحدة 

معينين تحت إشراف الحكومة االستعمارية )قضاة( )148(

,=
.No.41,Lord Knutsford To Sir A.E.Havelock - =

    - Enclosure in No.17,Mr Osborn To Sir A.Havelock.P.25-26.
The Zulu impeachment of British officials in 1887-8: con-)(  147

 firmed by official records in 1892,Parliamentary Paper, C6,684, and
 other results of the Zulu Boundary Commission of 1891, Foreign
4- and Commonwealth Office Collection, )1892(,p
148 )(S.J.Maphalala: Zulu relation, P.24. 
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�أثر �لنمو �القت�صادي على �لبطالة يف تون�س: �ختبار �صالحية تطبيق قانون �أوكن 

خالل �لفرتة )2018-1991(

109

أثر النمو االقتصادي على البطالة في تونس: اختبار 
صالحية تطبيق قانون أوكن 

خالل الفترة )2018-1991(
د.مروة عادل سعد الحسنين) * (

) * ( مدرس االقتصاد- قسم السياسة واالقتصاد- كلية الدراسات اإلفريقية العليا- جامعة القاهرة ، عدد 
45، يناير 2019 ص ص 109 - 140 .

الملخص
هدفت هذه الورقة البحثية إلى دراسة أثر النمو االقتصادي على البطالة في تونس 
والتحقق من مدى صالحية أو انطباق قانون أوكن Okun's Law خالل الفترة 
)2018-1991( باستخدام نموذج الفرق ونموذج الفجوة وهذا في األجلين القصير 
 ،)ARDL( الموزع  لإلبطاء  الذاتي  االنحدار  نموذج  على  باالعتماد  والطويل 
تصحيح  ونموذج   )Bounds Test( المشترك  للتكامل  الحدود  اختبار  ومنهجية 
تكامل  عالقة  وجود  من  الرغم  على  أنه  إلى  الدراسة  خلصت   .)ECM( الخطأ 
مشترك بين معدل البطالة والناتج المحلي االجمالي الحقيقي في نموذج الفرق، وبين 
الناتج المحلي االجمالي الحقيقي في نموذج الفجوة إال  فجوة معدل البطالة وفجوة 
أن معامل أوكن لم يكن معنوًيا في نموذجي الفرق والفجوة وبالتالي الينطبق قانون 

أوكن على الحالة التونسية.
الكلمات الدالة: قانون أوكن، معدل البطالة، الناتج المحلي االجمالي الحقيقي، نموذج 

ARDL

مقدمة
تعد مشكلة البطالة أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الدول المتقدمة والنامية 
على حٍد سواء، وتعبر عن وجود اختالالت في سوق العمل وخصوًصا في الدول 
النامية. وتعاني اقتصاديات دول الشمال اإلفريقي في معظمها من البطالة التي باتت 

545



د.مروة عادل �صعد �حل�صنني

110

تهدد تماسك واستقرار مجتمعاتها، لما ينتج عنها من تأثيرات مدمرة تنعكس على 
الذي سيحرم من طاقات بشرية تصنف  الجانب االجتماعي، والجانب االقتصادي 
ضمن الطاقات المعطلة. بينما تقتضي الديناميكية االقتصادية االستغالل األمثل لهذه 
الطاقات االنتاجية المعطلة، من أجل دفع عجلة التنمية إلى األمام للخروج من أزمة 

الفقر التي تعاني منها معظم تلك الدول. 

وتنبع أهمية هذا البحث من كونه يتناول دراسة مشكلة هامة سواء بالنسبة للدول 
أن  فيه  فمما الشك  الخصوص.  النامية على وجه  الدول  أو  المتقدمة بصفة عامة 
تقليل معدل البطالة ومن ثم زيادة معدل التوظيف سيكون له آثاًرا إيجابية على النمو 
االقتصادي بالدولة. كذلك تظهر أهمية البحث من كونه وثيق الصلة بدراسة كيفية 
تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والمتعلق "بالعمل 
الالئق ونمو االقتصاد" من خالل تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع 

والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع. 

االقتصادي  النمو  بين  العالقة  دراسة  في  البحثية  الورقة  تمثل هدف هذه  وقد 
مدي  اختبار  من خالل   ،)2018-1991( الفترة  تونس خالل  في  البطالة  ومعدل 
الفرق  نموذجي  خالل  من  التونسي  االقصاد  على  للتطبيق  أوكن  قانون  صالحية 
تطبيق  من خالل  القياسي  األسلوب  فهو  البحثية  الورقة  لمنهج  وبالنسبة  والفجوة. 

 .ARDL model نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع

وبشكل عام أظهرت بعض الدراسات أن بعض الدول النامية ال ينطبق عليها 
قانون أوكن، ومن ثم فقد تم اختيار تونس كأحد الدول النامية في الشمال اإلفريقي 
الختبار مدى صالحية تطبيق قانون أوكن عليها نظًرا ألنها تعاني من ارتفاع معدالت 
البطالة في  بلغ معدل  الفترة )1991-2018(، حيث  البطالة بشكل ملحوظ خالل 

تونس عام 2018 حوالي %15.5.

وتسعى الورقة البحثية الختبار صحة الفرض التالي: هناك أثر للنمو االقتصادي 
على معدل البطالة في تونس في األجلين القصير والطويل. 
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أوالً: االستعراض المرجعي للدراسات السابقة
النمو  معدل  بين  على وجود عالقة  تؤكد  التي  الدراسات  من  العديد  هناك 
االقتصادي ومعدل البطالة، حيث نالت تلك العالقة اهتمام العالم أوكن والمتمثلة في 
أن زيادة النمو االقتصادي يترتب عليها خفض معدالت البطالة داخل الدولة. وقد 
اهتمت العديد من الدراسات التطبيقية باختبار وجود تلك العالقة ومدى انطباقها على 
حالة العديد من الدول. فيما يلي تم استعراض عدد من الدراسات السابقة التي تناولت 

بحث تلك العالقة.
دراسة )عبد هللا محمد الشناوي، 2018(1: سعت الدراسة لفحص صالحية . 1

قانون أوكن للتطبيق على االقتصاد المصري خالل الفترة )2016-1990( 
باستخدام أسلوب ARDL، ومن خالل تطبيق نموذجى الفرق والفجوة توصلت 
بين معدل نمو  الطويل  تكامل مشترك في األجل  إلى وجود عالقة  الدراسة 
الناتج المحلي االجمالي ومعدل نمو البطالة في مصر، وتم تقدير معامل أوكن 
بقيمة 0.908، وهذا يدل على أن زيادة معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي فى 
مصر بنسبة 1% سيؤدي إلى تخفيض معدل البطالة بحوالي 0.908 في األجل 
الطويل، ومع ذلك فإن معامل أوكن لم يكن معنوًيا في نموذج الفجوة وبالتالي 
فقد فشل نموذج الفجوة في تفسير العالقة بين النمو االقتصادي والبطالة  في 

مصر. 
اعتمدت . 2  :2)2018 محفوظ،  غنيم  فاطمة  محمد،  حسانين  )حازم  دراسة 

 ،ARDL هذه الدراسة على نموذج اإلنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة
النمو  معدل  بين  األجل  طويلة  توازنية  عالقة  وجود  إلى  نتائجها  وتوصلت 
االقتصادي ومعدل البطالة في مصر خالل الفترة )1974-2016(، إال أن 
تلك النتيجة ال تعني إنطباق قانون أوكن على االقتصاد المصري والذي يعاني 

من ظاهرة النمو بال فرص عمل.
دراسة )Özgür Bayram Soylu، 2018(3: الغرض من هذه الدراسة هو بحث . 3

من  للفترة  الشرقية  أوروبا  دول  في  والبطالة  االقتصادي  النمو  بين  العالقة 
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 .Panel Johansen Co-integration تطبيق  خالل  من   2014-1992
أظهرت النتائج أن ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 1% أدى إلى انخفاض 
معدل البطالة بنسبة 0.08% بسبب معامل أوكن لدول أوروبا الشرقية، وهناك 

عالقة تكامل مشترك بين هذه المتغيرات االقتصادية الكلية الهامة.
دراسة )Nurudeen Abu، 2017(4: وظفت هذه الدراسة تقنية ARDL لفحص . 4

 .2014-1970 الفترة  خالل  نيجيريا  في  موجوًدا  أوكن  قانون  كان  إذا  ما 
االقتصاد  في  النفط  أسعار  دور  الدراسة  هذه  تناولت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
النيجيري. وتشير النتائج التجريبية إلى وجود عالقة مشتركة أو طويلة األجل 
البطالة  معامل  وكان  النفط.  وأسعار  االقتصادي  والنمو  البطالة  معدل  بين 
لهذه الدراسة 0.18 هو أقل بكثير من النتيجة التي وصل إليها أوكن وكذلك 
أن  إلى  يشير  وهذا  المتقدمة.  البلدان  على  ركزت  التي  األخرى  الدراسات 
البلدان،  لمختلف  بالنسبة  يختلف  ولكنه  مستقر  غير  فقط  ليس  أوكن  معامل 
وال يظل ثابًتا بالنسبة لنيجيريا. ومع ذلك، يجب على صناع السياسة اتخاذ 

خطوات أخرى لتقليل البطالة وتعزيز النمو االقتصادي في نيجيريا. 
دراسة )سومية شهيناز، لبيق محمد البشير، 2016(5: هدفت هذه الدراسة . 5

إلى قياس أثر كل من النمو االقتصادي والتضخم والنمو السكاني على معدل 
البطالة في األردن، وتم تطبيق نموذج تصحيح الخطأ واستخدام منهج التكامل 
عالقة  وجود  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد  الدراسة،  متغيرات  بين  المتزامن 
الطويل  المدي  االقتصادي في  النمو  البطالة ومعدل  بين معدل  قوية  عكسية 

وهذه النتيجة تتوافق مع قانون أوكن.
الدراسة . 6 هذه  في  تم   :6)2016  ،Mohamad A. Abou Hamia( دراسة 

استخدام قانون أوكن لبحث ما إذا كان النمو االقتصادي قد أصبح غير خالق 
إفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  من  دولة  عشر  سبعة  في  للوظائف 
األساليب المستخدمة هي منهج ARDL لكل دولة وتحليل بيانات البانل للعينة 
بأكملها. الفترة المحددة في هذه الدراسة هي من 1980 إلى 2013، تشير 
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للتطبيق، وبالتالي فإن خلق فرص  إلى أن قانون أوكن صالح  التقدير  نتائج 
الجزائر  وهي  فقط،  عشر  السبعة  البلدان  من  ستة  في  بالنمو  يرتبط  العمل 
ومصر وإيران واألردن ولبنان وتركيا. كذلك تشير تحليالت بيانات البانل إلى 
أن قانون أوكن صالح لسياسة دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالكامل؛ 
ومع ذلك، كشفت تقديرات الدراسة أن تأثير نمو الناتج المحلي اإلجمالي على 

خلق فرص العمل كان ضعيًفا في المنطقة. 
هذه . 7 في  تم   :7)2016 مصيطفى،  اللطيف  عبد  مراد،  القادر  )عبد  دراسة 

بعض  في  البطالة  على  االقتصادي  للنمو  أثر  وجود  اختبار  البحثية  الورقة 
الفترة )1991- دول المغرب العربي )الجزائر، وتونس، والمغرب( خالل 
البانل، وقد أظهرت نتائج الدراسة  2013(، واعتمدت الدراسة على نماذج 

عدم وجود أثر للنمو االقتصادي على البطالة في تلك الدول.
 دراسة )Hassan Alamro, Qusay Al-dala’ien، 2016(8: كان الهدف . 8

االقتصاد  في  البطالة  على  االقتصادي  النمو  أثر  قياس  هو  الورقة  هذه  من 
-1980( الفترة  خالل  الطويل  المدى  وعلى  القصير  المدى  على  األردني 
 )ARDL( الختبار قانون أوكن. وتحقيًقا لهذه الغاية، تم استخدام منهج )2011
ونموذج تصحيح األخطاء )ECM( لتمثيل العالقة القصيرة والطويلة األجل. 
وأشارت النتائج إلى أن النمو االقتصادي له تأثير سلبي ضعيف وقصير المدى 

على البطالة في األردن.
دراسة )Emmanuel Stober، 2015(9: قدمت هذه الورقة تقييًما للعالقة . 9

المتحدة من خالل دراسة  المملكة  في  اإلجمالي  المحلي  والناتج  البطالة  بين 
عام  من  الفصلية  الزمنية  السالسل  بيانات  باستخدام  أوكن،  قانون  صالحية 
1971 إلى 2013. ُتظهر األدلة التجريبية وجود عالقة سلبية، مما يعني أن 

تفسير قانون أوكن ينطبق على المملكة المتحدة.
2015(10: هدفت هذه . 10  ،David Lancaster and Peter Tulip( دراسة

الدراسة إلى توضيح العالقة بين الناتج المحلي اإلجمالي والبطالة في استراليا. 
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وتوقع  لفهم  ودقيقة  بسيطة  وسيلة  يوفر  أوكن  قانون  أن  الدراسة  أظهرت 
التغييرات في معدل البطالة في أستراليا. 

دراسة )عبد الكريم محمد، منتهى محسن، 2014(11: حاولت هذه الدراسة . 11
قياس العالقة بين النمو االقتصادي والبطالة في االقتصاد العراقي باستخدام 
قانون أوكن. واستنتجت تلك الدراسة أن العالقة بين النمو االقتصادي والبطالة 
عالقة ضعيفة ولم تكن متزامنة ومن ثم فهى تعكس عدم انطباق قانون أوكن 

في العراق. 
دراسة )Ntebogang Moroke، 2014(12: كان الهدف من هذه الورقة هو . 12

التحقق من تطبيق قانون أوكن في جنوب أفريقيا باستخدام بيانات للفترة من 
قانون  تطبيق  إمكانية  عدم  إلى  الدراسة  نتائج  تنطوي  إلى 2013.   1990
السياسات  وصانعي  الحكومة  الورقة  وتوصي  إفريقيا.  جنوب  على  أوكن 
والتغيير  التشغيلية  التغيرات  تركيًزا على  أكثر  اقتصادية  باستخدام سياسات 

في سوق القوى العاملة.
دراسة ) Misbah Akram, et al، 2014(13: تم استخدام بيانات السالسل . 13

الزمنية للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ومعدل البطالة في باكستان للعثور 
على صالحية قانون أوكن خالل الفترة 1972 - 2012. بينت النتائج أنه ال 

يوجد وجود لقانون أوكن في االقتصاد الباكستاني. 
دراسة )دحماني أدريوش، 2013( 14: تناولت هذه الورقة محاولة التحقق . 14

-1980( الفترة  خالل  الجزائري  االقتصاد  على  أوكن  عالقة  إنطباق  من 
2011(، وتم استخدام اختبار التكامل المشترك ومنهج الحدود ونموذج متجه 
تصحيح الخطأ. وتم التوصل إلى عدم انطباق قانون أوكن على حالة االقتصاد 

الجزائري.
دراسة )Zeeshan Arshad، 2010(15: هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من . 15

وجود عالقة بين الناتج المحلي االجمالي والبطالة وبحث مدى انطباق قانون 
أوكن على االقتصاد السويدي خالل الفترة )1993-2009(. وتوصلت الدراسة 
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الفجوة  معادلة  استخدام  تم  السويدي،  االقتصاد  على  منطبق  أوكن  قانون  أن 
وتقنية مرشح )Hodrick-prescott )HP للتحليل على المدى القصير الختبار 
قانون أوكن، في حين تم استخدام نموذج التكامل المشترك ونموذج تصحيح 
الخطأ الختبار العالقة بين البطالة والناتج المحلي اإلجمالي على المدى القصير 
والطويل. أوضحت الدراسة أن قانون أوكن منطبق في االقتصاد السويدي من 
الفترة من عام 1993 إلى عام 2009. وأثبت هذه الدراسة أيًضا وجود عالقة 

طويلة المدى وقصيرة المدى بين البطالة والناتج المحلي اإلجمالي.
ولتفسير اختالف صالحية تطبيق قانون أوكن من دولة ألخرى، توصلت بعض 
الدراسات إلى أنه يمكن أن يرتبط جزء من هذا االختالف بحالة دورة العمل حيث 
تختلف العالقة بين الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ومعدل البطالة في فترات الركود 
البيانات من دولة ألخرى ومتى كانت  والتوسع.16 كذلك تختلف العالقة باختالف 
العالقة قوية فإنها تعكس مدى استفادة التشغيل من النمو حيث أن وظيفة النمو هو 
زيادة مستويات التشغيل وبالتالي محاربة البطالة.17 وذلك ألن معدل البطالة في دولة 
ما هو مؤشر لقوة سوق العمل ومستوى االستفادة من موارد العمل أو رأس المال 
البشري بتلك الدولة، حيث أن معدل البطالة هو متغير هام على مستوى االقتصاد 

الكلي، فهو يشير إلى مدى كفاءة تخصيص واستخدام الموارد االقتصادية.18 

ثانياً: اإلطار النظري لقانون أوكن
تظهر أهمية قانون أوكن على الجانبين النظري والتطبيقي، بالنسبة للجانب 
إلى  كينز-  نظرية  إلى  النظرية  جذوره  ترجع  والذي   - أوكن  قانون  فإن  النظري 
أما  الكلي،  العرض  منحنى  أساسيان الشتقاق  هما عنصران  فيلبس  منحنى  جانب 
بالنسبة للجانب التطبيقي فإن معامل أوكن يعد أحد العناصر الهامة في التنبؤ وصنع 
السياسات19. وقد أشار كينز في نظريته عام 1936 إلى أن التغيرات في التوظيف 
والنمو  الكلي،  الطلب  بسبب  االقتصادي  النمو  في  التغيرات  عن  تنجم  أن  يجب 
المنخفض يؤدي إلى زيادة البطالة. لذلك يحدد النمو االقتصادي مستوى التوظيف 

فيما يتعلق بهذه النظرية.20 
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ويعد قانون أوكن هو األساس النظري للعالقة بين النمو االقتصادي والبطالة، 
وقد توصلت دراسته إلى وجود عالقة ديناميكية بين النمو االقتصادي والبطالة في 
الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة )1947-1960(، حيث توصل أوكن إلى 
وجوب تخفيض الفارق بين الناتج المحلي االجمالي المتحقق وبين مستواه المحتمل 
بحوالي ثالث نقاط ليتم تخفيض البطالة بنقطة واحدة، كما أن مرونة البطالة بالنسبة 
تقع بين -0.35، و-0.40، وفي مقالته عام 1962، قدم أوكن  للنمو االقتصادي 
صيغتين لربط معدل البطالة بالناتج الحقيقي، وقد أصبحا مرتبطين بإسمه، وكالهما 

كان معادالت بسيطة تم استخدامها كقواعد أساسية منذ ذلك الوقت. 21
تمحور تحليل أوكن حول فكرة أن الزيادة في خلق فرص عمل تتطلب الزيادة 
في إنتاج السلع والخدمات، ومن ثم يمكن تحديد القيم المثلى الالزمة لإلنتاج للوصول 

إلى مستوى البطالة األمثل، ومن ثم تقدير كيفية تحقيق االصالح االقتصادي. 22
وسيتم فيما يلي استعراض كال النموذجين وتطورهما في األدبيات االقتصادية.23

شكل رقم )1(: قانون أوكن 
	  

	  
المصدر: عبد الكريم عبد هللا محمد، منتهى زهير محسن، “ قياس العالقة بين النمو االقتصادي والبطالة 
في العراق باستخدام قانون أوكن للمدة )1970-2010(” مجلة اإلدارة واالقتصاد، السنة 37، 

العدد 98، 2014

وكما يشير الشكل السابق رقم )1( بأن التغيرات في معدل البطالة يمكن التنبؤ 
بها من خالل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي. فتنشأ عالقتى أوكن من 
مالحظة أن المزيد من العمل مطلوب عادة إلنتاج المزيد من السلع والخدمات داخل 
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االقتصاد. ويمكن للمزيد من العمل أن يأتي من خالل مجموعة متنوعة من األشكال، 
ولتبسيط  العمال.  من  المزيد  توظيف  أو  أطول  لساعات  تعمل  عمالة  وجود  مثل 
التحليل، افترض أوكن أن معدل البطالة يمكن أن يقدم ملخًصا مفيًدا لمقدار العمل 

المستخدم في االقتصاد.
وقد اعتمد أوكن في تفسير العالقة بين النمو االقتصادي والبطالة على صيغتين 

هما:
مع . 1 البطالة  معدل  في  التغير  بين  العالقة  النموذج  هذا  يدرس  الفرق:  نموذج 

الناتج المحلي االجمالي الحقيقي. ويمكن التعبير عنها من خالل المعادلة التالية:
Change in the unemployment rate = a + b* Real output growth  )1(

هذه المعادلة تجسد العالقة بين نمو الناتج وتغيرات معدل البطالة،  أي كيف 
المعلمة البطالة، وتسمى  التغيرات في معدل  الناتج في وقت واحد مع  نمو  يتغير 
 b “معامل أوكن”. ويتوقع أن يكون معامل أوكن سالًبا، بحيث يرتبط نمو الناتج 
السريع بانخفاض معدل البطالة، ويرتبط نمو الناتج البطيء أو السلبي بارتفاع معدل 
البطالة. تعطي النسبة “a / b -” معدل نمو الناتج الذي يحافظ على معدل بطالة 
على  للحفاظ  النمو  إلى  االقتصاد  فيها  يحتاج  التي  السرعة  مدى  على  أو  مستقر، 

مستوى معين من البطالة.
ويمكن التعبير عن صيغة الفرق لقانون أوكن بالعالقة الرياضية التالية: 

حيث: 
  معدل البطالة الفعلي و الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي،  ،  

معلمتى النموذج ،  المتغير العشوائي،  تعبر عن التغير.

نموذج الفجوة: يدرس هذا النموذج العالقة بين الفارق في معدل البطالة . 2
اإلجمالي  المحلي  الناتج  بين  والفارق  القريب من %4،  الطبيعي  الفعلي ومستواه 

الفعلي ومستواه المحتمل أو الممكن. 
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وبينما اعتمدت عالقة أوكن األولى على إحصاءات االقتصاد الكلي التي يمكن 
الوصول إليها بسهولة، ربطت عالقته الثانية بين فجوة مستوى البطالة والفجوة بين 
الناتج المحتمل والناتج الفعلي. وفي الناتج المحتمل، سعى أوكن إلى تحديد مقدار ما 
سينتج عن االقتصاد “في ظل ظروف العمالة الكاملة”. في التوظيف الكامل، نظر 
أوكن إلى ما يعتقد أنه مستوى بطالة منخفض بما يكفي إلنتاج أكبر قدر ممكن دون 
أوكن  فسره  البطالة  ارتفاع معدل  أن  التضخمية. حيث  الضغوط  الكثير من  توليد 
بأنه سيكون عادة مرتبط بالموارد الخاملة. وفي مثل هذه الظروف، فمن المتوقع أن 
يكون معدل اإلنتاج الفعلي أقل من إمكاناته. وهكذا أخذت عالقة أوكن الثانية، أو 

نموذج الفجوة من قانون أوكن الصيغة التالية: 
Unemployment rate = c + d *Gap between potential output and 

actual output  )3(

يمكن تفسير المتغير c على أنه معدل البطالة المرتبط بالعمالة الكاملة أو 
التشغيل الكامل، وقد افترض أوكن أن العمالة الكاملة حدثت عندما كانت البطالة 
4% والتي أطلق عليها UF. بناًء على هذا االفتراض ومعادلة الفجوة، تمكن أوكن 
من بناء سلسلة من أجل الناتج المحتمل على أساس فرضية أن الناتج المحتمل يجب 
أن يساوي الناتج الفعلي عندما يساوي معدل البطالة UF. لكن هذا يعني فعلًيا أن 
المتغير c في المعادلة أعاله يساوي UF. ونتيجة لذلك، استخدم أوكن بشكل أساسي 
نفس المعادلة مرتين: أوالً استخدمها الختيار مقياس جيد للناتج المحتمل، ثم استخدم 

هذا المقياس للناتج المحتمل لتقدير معلمات المعادلة. 
لكن تغيير افتراض مستوى البطالة الذي يشكل العمالة الكاملة من شأنه أن 
األدبيات  في  االقتصاديون  لذلك حاول  المحتمل،  للناتج  مختلف  قياس  إلى  يؤدي 
تجنب هذه المشكلة عن طريق إعادة كتابة قانون أوكن بعد طرح مستوى العمالة 

الكاملة للبطالة من كال الجانبين، بحيث تكون صيغة النموذج كما يلي:
Unemployment gap = d *Gap between potential output and actual 

output  )4(
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وبالتالي، إذا كان الناتج أقل من مستواه المحتمل، فإن معدل البطالة سوف 
يميل إلى أن يكون أكبر من المستوى الالزم للتوظيف الكامل. 

ويمكن التعبير عن صيغة الفجوة لقانون أوكن بالعالقة الرياضية التالية: 

حيث: 
 معدل البطالة الفعلي و  معدل البطالة الطبيعي،  الناتج المحلي 

اإلجمالي الحقيقي و  مستواه الممكن،    معلمة النموذج ،  المتغير 
العشوائي.

وقد أشار كثير من االقتصاديين إلى أن اإلصدارات األصلية من قانون أوكن 
تتجاهل الديناميكيات الهامة التي تتضمن تأثير كل من الناتج السابق والحالي على 
المستوى الحالي للبطالة. وبناء على ذلك اتجه الباحثون إلى االعتماد على نموذج 
االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع )ARDL( لنمذجة اإلصدارات الديناميكية قصيرة 

المدى وطويلة األجل لقانون أوكن24.
سيأخذ  الفرق(  )صيغة  أوكن  لقانون  الديناميكي  االنحدار  نموذج  فإن  ثم  ومن   

الصيغة التالية: 

)6(
كذلك نموذج االنحدار الديناميكي لقانون أوكن )صيغة الفجوة( سيأخذ الصيغة 

التالية:

 )7(
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حيث:
U: معدل البطالة

UGDP: فجوة معدل البطالة

GDP: الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

GDPGAP: فجوة الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

  ∆: تشير إلى الفروق من الدرجة األولى
  c: الحد الثابت
 t: اتجاه الزمن

p, q1, q2, q3: الحد األعلى لفترات اإلبطاء الزمني للمتغيرات

b1,b2, b3,b4: معامالت العالقتين قصيرة األجل )تصحيح الخطأ(

a1,a2, a3,a4: معامالت العالقتين طويلة األجل

سيتم  حيث  الدراسة،  عليهما  تعتمد  سوف  اللتان  المعادلتان  هما  وهاتان 
الختبار  والفجوة  الفرق  لنموذجى  أوكن  لقانون  الديناميكية  الصيغة  على  االعتماد 
مدى انطباقهما على االقتصاد التونسي، وسيتم تحديد فترة التأخر أو االبطاء المثلى 

بواسطة معيار أكايكي.
Hodrick- بريسكوت   هودريك  مرشح  أو  مصفاة  استخدام  سيتم  كذلك   

واقترحه  التطبيقية  الدراسات  في  االستخدام  شائع  وهو   ،Prescott )HP( filter

كل من هودريك وبريسكوت لتطبيقه في االقتصاد الكلي25. ويعد أسلوب هودريك 
ببساطته  المرشح  هذا  ويتميز  الزمنية،  السالسل  تنعيم  طرق  أحد  هو  بريسكوت 
وبكونه أسلوب أحادي المتغير، ومن الناحية الرياضية فهو يمثل مرشح خطي.26 
مكون  إلى  ولتكن   األصلية  الزمنية  السلسلة  بتحليل   HP تصفية  عامل  ويقوم 
،  وتطبيق مصفاة HP يتضمن تقليل التباين في  دوري إضافي  ومكون نمو 
. وتعبر  المكون الدوري  تحت قيد االختالف في الفرق الثاني لمكون النمو 
، وكلما   عن معامل التنعيم الذي بواسطته يتم التحكم في تغيرات مكون النمو
. وعندما تؤول  إلى  )الالنهاية( ،  زادت قيمة  كلما زاد تنعيم مكون النمو
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فإن السلسلة المنعمة تصبح خطية، وعندما تؤول  إلى 0 )الصفر( ، فإن السلسلة 
المنعمة تنطبق على السلسلة األصلية. 27

                                                      )8(

 Auto  )ARDL( الموزع  الزمني  لإلبطاء  الذاتي  االنحدار  نموذج  تقدير  ثالثاً: 
Regressive Distributed Lag )ARDL( Model

• تحديد متغيرات الدراسة ومصادر البيانات	
اعتمدت هذه الورقة البحثية على متغيرين لتقدير نموذج الفرق وهما الناتج 
 ،GDP رمزه  وكان  االقتصادي  النمو  لقياس  كمؤشر  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي 
ومعدل البطالة وكان رمزه U. تم الحصول على البيانات الخاصة بالناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي ومعدل البطالة من قاعدة بيانات البنك الدولي خالل الفترة الزمنية 
من 1991 حتى 2018، وبالنسبة لنموذج الفجوة فقد استخدم متغيرين هما فجوة 
معدل البطالة، وفجوة الناتج المحلي االجمالي الحقيقي وقد تم الحصول على بياناتهما 
 .Hodrick-prescott )HP( Filter عن طريق مصفاة أو مرشح هودريك بريسكوت
االختبارات  بكافة  للقيام   EViews 10 االحصائي البرنامج  على  االعتماد  تم  كما 

والتقديرات المطلوبة.
• نتائج النموذجين واالختبارات المختلفة	

اختبار مستوى استقرار متغيرات النموذج. 1

تظهر أهمية فحص استقرار السالسل الزمنية ألن االعتماد على متغيرات 
المتغيرات تكون  العالقة بين تلك  نتائج مضللة، حيث أن  إلى  غير مستقرة يؤدي 
غير حقيقية وهذا يطلق عليه االنحدار المضلل أو الزائف. ويعد اختبار جذر الوحدة 
والذي يهدف إلى فحص خواص السلسلة الزمنية لكل متغير من متغيرات الدراسة 
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من أشهر االختبارات التي تسخدم لفحص استقرار السالسل الزمنية، وتحديد رتبة 
تكامل كل متغير من متغيرات الدراسة على حده. فإذا كانت السلسلة مستقرة في 
قيمتها األصلية يقال أنها مستقرة عند المستوى ومتكاملة من الرتبة صفر، أما إذا 
الفرق  السلسلة مستقرة عند  الفرق األول تكون  أخذ  بعد  الزمنية  السلسلة  استقرت 

األول ومتكاملة من الرتبة األولى وهكذا بالنسبة للفرق الثاني.28 
الوحدة لإلستقرار هى:  التي تستخدم الختبار جذر  ومن أشهر االختبارت 

اختبار ديكى- فوللر املوسع 29Augmented Dickey Fuller Test (ADF) ، حيث يتم 

اختبار الفرض العدمي بوجود جذر وحدة في السلسلة (السلسلة غير مستقرة)، 

(السلسة مستقرة).  وحدة  على جذر  أنها الحتتوى  وهو  البديل  الفرض  مقابل  في 

اجلدولية  املطلقة  القيمة  تتجاوز  املقدرة  اإلحصائية  املطلقة  القيمة  كانت  فإذا 

فإنها تكون معنوية إحصائًيا، وبالتالي يتم رفض الفرض العدمي، أى أن السلسلة 

الزمنية ساكنة ومستقرة، وإذا كانت أقل فإنه الميكن رفض فرض جذر الوحدة، أى 

األول  الفرق  سكون  اختبار  يتم  ثم  ومن  مستقرة،  وغير  ساكنة  غير  السلسلة  أن 

للسلسلة، وإذا كان غير ساكن يتم تكرار االختبار للفرق من الدرجة األعلى وهكذا.30 

ADF جدول رقم )1(: نتائج اختبار جذر الوحدة باستخدام ديكي فوللر الموسع
القرارقيمة االحصاءالمتغير
GDP)0( 4.504*** الفرق األول )ثابت واتجاه( -I)1(

U)0(4.977*** الفرق األول )ثابت واتجاه( -I)1(
GDPGAP)3( 4.302** المستوى )ثابت واتجاه( -I)0(

UGAP)3( 3.316** المستوى )ثابت فقط( -I)0(
Eviews 10 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج

تشير*، **، *** إلى رفض فرض العدم )فرضية عدم سكون السالسل الزمنية( عند مستوى معنوية 10%، 5%، 1% 
)MacKinnon )1996 على التوالي حسب قيم

 SIC(( Schwarz Info Criterion تعبر عن: طول فترة اإلبطاء المناسبة آلياً وفق معيار ADF بجوار قيمة إحصاء )(

يشير الجدول رقم )1( إلى أنه بالنسبة للناتج المحلى االجمالي الحقيقي ومعدل 
المحلي  الناتج  لفجوة  بالنسبة  أما  األول،  الفرق  عند  مستقران  كانا  فقد  البطالة 
المستوى، ومن  كانتا مستقرتان عند  فقد  البطالة  معدل  الحقيقي وفجوة  اإلجمالي 
ثم يمكن تطبيق منهج الحدود )Bound Test( ويعد نموذج  )ARDL( هو األكثر 
مالئمة لالستخدام مع العينة المستخدمة في الدراسة خالل الفترة )2018-1991(.
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نتائج تقدير نموذج الفرق. 2

يتضمن نموذج الفرق متغيران هما الناتج المحلي االجمالي الحقيقي ومعدل البطالة، 
  Akaike وقد تم تحديد فترة اإلبطاء المثلى للمتغيرات وفًقا لمعايير معلومات أكايكي
أكايكي، والتي يوضحها  لمعيار  قيمة  أقل  التي تعطي  وهى   Information Criteria

 ARDL )2,1( والذي يشير إلى أن أقل قيمة لمعيار أكايكي هى )الشكل التالي رقم )2
أى فترتى إبطاء لمعدل البطالة، وفترة إبطاء واحدة للناتج المحلي االجمالي الحقيقي.

شكل رقم )2(: اختيار فترة االبطاء المثلى لمتغيرى نموذج الفرق
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Eviews 10 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج

وتظهر نتائج اختبار الحدود  Bounds Test لنموذج الفرق والتي تتضح من 
الجدول التالي رقم )2( وجود تكامل مشترك طويل األجل بين المتغيرين حيث بلغت 
القيمة اإلحصائية F-statistic المحسوبة 12.255 وهو ما يتجاوز القيمة الحرجة 

للحد األعلى عند 1% وهى 5.58. 

جدول رقم )2(: نتائج اختبار الحدود Bounds Test لنموذج الفرق

	  

	  
Eviews 10 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج
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ونظًرا لوجود عالقة تكامل مشترك بين متغيرات النموذج، سوف يتم فيما يلي 
تقدير العالقة طويلة األجل بين تلك المتغيرات.

جدول رقم )3(: نتائج تقدير العالقة طويلة األجل لمتغيرى نموذج الفرق
	  

	  
Eviews 10 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج

يشير الجدول السابق رقم )3( إلى معامالت األجل الطويل في إطار منهجية 
ARDL، ويتضح أن الناتج المحلي االجمالي الحقيقي له تأثير غير معنوي على 

معدل البطالة في األجل الطويل. كما تشير اإلشارة الموجبة لمعلمة الناتج المحلي 
االجمالي الحقيقي إلى عدم انطباق قانون أوكن. 

جدول رقم )4(: نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ ECM لنموذج الفرق
	  

	  
Eviews 10 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج

 CointEq)-1( أن معامل تصحيح الخطأ )يتضح من الجدول السابق رقم )4
جاء سالًبا ومعنوًيا، حيث أن قيمته بلغت -0.430084، وهى تعبر عن أن 43% من 
األخطاء قصيرة األجل سيتم تصحيحها خالل سنة واحدة، وهو ما يعني أن تصحيح 

األخطاء يستغرق 2.32 عاًما )مقلوب معامل تصحيح الخطأ(.
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وللتأكد من خلو نموذج الفرق من وجود مشاكل قياسية، تم إجراء عدد من 
االختبارات لتقييم جودة النموذج، وهي: مشكلة اختالف التباين، ومشكلة االرتباط 

الذاتي للبواقي، ومشكلة غياب التوزيع الطبيعي للبواقي.

جدول رقم )5(: نتائج اختبارات تقييم جودة نموذج الفرق
اختبار مشكلة اختالف التباين 

االختبارقيمة االختبارالقيمة االحتمالية
0.7289Prob. F)4,21(0.510086F-statistic

Harvey Test 0.6803Prob. Chi-
Square)4(

2.302438Obs*R-squared

0.7215Prob. F)1,23(0.130260F-statistic
ARCH Test 0.7075Prob. Chi-

Square)1(
0.140790Obs*R-squared

اختبار مشكلة االرتباط الذاتي للبواقي
االختبارقيمة االختبارالقيمة االحتمالية

0.3675Prob. F)2,19(1.055697F-statistic
LM Test 0.2725Prob. Chi-

Square)2(
2.600315Obs*R-squared

اختبار مشكلة غياب التوزيع الطبيعي
االختبارقيمة االختبارالقيمة االحتمالية

0.2475352.792403Jarque-Bera Test
Eviews 10 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج

وكما يتضح من الجدول السابق رقم )5( فقد تم إجراء اختبارين لفحص مشكلة 
اختالف التباين وهما: ARCH ،Harvey، وأشارت النتائج إلى أن القيمة االحتمالية 
لالختبارين جاءت أكبر من 0.05، وبالتالي هذه تعتبر داللة على أن النموذج ال 
للبواقي  الذاتي  االرتباط  لمشكلة  بالنسبة  كذلك  التباين.  اختالف  مشكلة  من  يعاني 
 LM فتشير النتائج الواردة في ذات الجدول رقم )5( أن القيمة االحتمالية الختبار
أكبر من0.05 ، وبالتالي التوجد مشكلة ارتباط ذاتي للبواقي. أيًضا بالنسبة لمشكلة 
غياب التوزيع الطبيعي توضح النتائج الواردة في الجدول السابق رقم )5( أن قيمة 
اختبار Jarque-Bera قد بلغت 2.792403 بقيمة احتمالية بلغت 0.2475535 
أى أكبر من 0.05، وبالتالي فإن النموذج ال يعاني من مشكلة التوزيع غير الطبيعي 
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نتائج  الطبيعي، وتتضح  التوزيع  تتبع  النموذج  بواقي  أن  للبواقي وهذا داللة على 
اختبارJarque-Bera في الشكل التالي رقم )3(. 

شكل رقم )3(: نتائج اختبار Jarque-Bera Test لنموذج الفرق
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Series:	  Residuals
Sample	  1993	  2018
Observations	  26

Mean	  	  	  	  	  	   -‐1.44e-‐15
Median	  	   -‐0.072116
Maximum	   	  1.925270
Minimum	   -‐1.553590
Std.	  Dev.	  	   	  0.688428
Skewness	  	   	  0.504564
Kurtosis	  	   	  4.248706

Jarque-‐Bera 	  2.792403
Probability 	  0.247535	
  

Eviews 10 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج

والختبار استقرار معلمات النموذج فقد تم االعتماد على اختبار مسار البواقي 
المتراكم للتقدير المتتالي لمعامالت النموذج CUSUM Test، والذي يوضحه الشكل 
التالي رقم )4( والذي يشير إلى أن خط مسار االختبار قد تم تمثيله ضمن الحدين 
العلوي والسفلي، ولم يخرج عن نطاق أى منهما، وبالتالي فإن معامالت النموذج 
المقترح مستقرة والتوجد تغيرات هيكلية ضمن سلسلة البيانات المستخدمة، وهذه 
تعتبر داللة على أن هناك استقرار في النموذج فيما يخص نتائج األجلين القصير 

والطويل.  

CUSUM Test شكل رقم )4(: اختبار االستقرار الهيكلي لنموذج الفرق بإستخدام
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Eviews 10 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج
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نتائج تقدير نموذج الفجوة. 3
يتضمن نموذج الفجوة متغيرين وهما متغير فجوة الناتج المحلي االجمالي الحقيقي 
ومتغير فجوة معدل البطالة وتم الحصول على بياناتهما عن طريق مصفاة أو مرشح 
هودريك بريسكوت Hodrick-prescott )HP( Filter ، وقد تم تحديد فترة اإلبطاء 
  Akaike Information Criteria أكايكي  معلومات  لمعايير  وفًقا  للمتغيرين  المثلى 
التالي رقم )5(  الشكل  والتي يوضحها  أكايكي،  لمعيار  قيمة  أقل  تعطي  التي  وهى 
والذي يشير إلى أن أقل قيمة لمعيار أكايكي هى )ARDL )3,4 أى ثالث فترات إبطاء 

لفجوة معدل البطالة، وأربع فترات إبطاء لفجوة الناتج المحلي االجمالي الحقيقي.

شكل رقم )5(: اختيار فترة االبطاء المثلى لمتغيرى نموذج الفجوة
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ويشير الجدول التالي رقم )6( إلى نتائج اختبار الحدود Bounds Test لنموذج 
الفجوة والتي تعبر عن وجود تكامل مشترك طويل األجل بين المتغيرين حيث بلغت 
القيمة اإلحصائية F-statistic المحسوبة 102.317 وهو ما يتجاوز القيمة الحرجة 

للحد األعلى عند 1% وهى 5.58. 

جدول رقم )6(: نتائج اختبار الحدود Bounds Test لنموذج الفجوة
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وألنه يوجد عالقة تكامل مشترك بين متغيرى النموذج، فسوف يتم فيما يلي 
تقدير العالقة طويلة األجل بينهما.

جدول رقم )7(: نتائج تقدير العالقة طويلة األجل لمتغيرى نموذج الفجوة
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يشير الجدول السابق رقم )7( إلى معامالت األجل الطويل في إطار منهجية 
أى  موجبة  إشارتها  الحقيقي  االجمالي  المحلي  الناتج  فجوة  أن  ويتضح   ،ARDL

توجد عالقة طردية بين فجوة الناتج المحلي االجمالي وفجوة معدل البطالة وهذا 
يتوافق مع فرضية قانون أوكن إال أن تأثيرها إحصائًيا جاء غير معنوي. 

جدول رقم )8(: نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ ECM لنموذج الفجوة
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 CointEq)-1( أن معامل تصحيح الخطأ )يتضح من الجدول السابق رقم )8
 %17 أن  عن  تعبر  وهى   ،0.174152- قيمته  بلغت  حيث  ومعنوًيا،  سالًبا  جاء 
من األخطاء قصيرة األجل سيتم تصحيحها خالل سنة واحدة، ويستغرق تصحيح 

األخطاء 5.742 عاًما )مقلوب معامل تصحيح الخطأ(.
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وللتأكد من عدم وجود مشاكل قياسية في نموذج الفجوة، تم إجراء عدد من 
االختبارات لتقييم جودة النموذج، وهي: مشكلة اختالف التباين، ومشكلة االرتباط 

الذاتي للبواقي، ومشكلة غياب التوزيع الطبيعي للبواقي.

جدول رقم )9(: نتائج اختبارات تقييم جودة نموذج الفجوة

Eviews 10 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج

وكما يشير الجدول السابق رقم )9(، فقد تم تطبيق عدد من االختبارات لتقييم 
جودة نموذج الفجوة، حيث تم  إجراء اختبارين لفحص مشكلة اختالف التباين وهما: 
جاءت  لالختبارين  االحتمالية  القيمة  أن  إلى  النتائج  أشارت   ،ARCH  ،Harvey

التباين.  أكبر من 0.05، مما يشير إلى أن النموذج ال يعاني من مشكلة اختالف 
كذلك بالنسبة لمشكلة االرتباط الذاتي للبواقي تشير النتائج الواردة في ذات الجدول 
رقم )9( إلى أن القيمة االحتمالية الختبار LM أكبر من0.05 ، وبالتالي التوجد 
مشكلة ارتباط ذاتي للبواقي. وأيضاً بالنسبة لمشكلة غياب التوزيع الطبيعي فتوضح 
النتائج الواردة في الجدول السابق رقم )9( أن قيمة اختبار Jarque-Bera قد بلغت 
0.612916 بقيمة احتمالية بلغت 0.736049 أى أكبر من 0.05، وبالتالي ال 
يعاني النموذج من مشكلة التوزيع غير الطبيعي للبواقي وهذا داللة على أن بواقي 

النموذج تتبع التوزيع الطبيعي، وهذا ما يوضحه الشكل التالي رقم )6(.

 الفجوة نموذجنتائج اختبارات تقييم جودة (: 9)جدول رقم 
 (عدم ثبات التباين) اختبار مشكلة اختالف التباين

 االختبار قيمة االختبار القيمة االحتمالية
0.1904 Prob. F(5,19) 1.669418 F-statistic Harvey Test 0.1778 Prob. Chi-Square(5) 7.630694 Obs*R-squared 
0.2357 Prob. F(1,21) 1.490259 F-statistic ARCH Test 0.2170 Prob. Chi-Square(1) 1.524035 Obs*R-squared 

 اختبار مشكلة االرتباط الذاتي للبواقي
 االختبار قيمة االختبار القيمة االحتمالية

0.5585 Prob. F(2,17) 0.602940 F-statistic LM Test 0.4369 Prob. Chi-Square(2) 1.655894 Obs*R-squared 
 اختبار مشكلة غياب التوزیع الطبيعي

 االختبار قيمة االختبار القيمة االحتمالية
0.736049 0.612916 Jarque-Bera Test 

 Eviews 10من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج : المصدر
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 لنموذج الفجوة Jarque-Bera Testنتائج اختبار  (:6)شكل رقم شكل رقم )6(: نتائج اختبار Jarque-Bera Test لنموذج الفجوة
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 CUSUM Test بإستخدام لنموذج الفجوة االستقرار الهيكلياختبار (: 7)شكل رقم 
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كما تم االعتماد على اختبار مسار البواقي المتراكم للتقدير المتتالي لمعامالت 
يوضحه  والذي  النموذج،  معلمات  استقرار  النموذج CUSUM  Test والختبار 
الشكل التالي رقم )7( والذي يشير إلى أن خط مسار االختبار قد تم تمثيله ضمن 
العلوي والسفلي، ولم يخرج عن نطاق أى منهما، وبالتالي فإن معامالت  الحدين 
النموذج المقترح مستقرة والتوجد تغيرات هيكلية ضمن سلسلة البيانات المستخدمة، 
األجلين  نتائج  يخص  فيما  النموذج  في  استقرار  هناك  أن  على  داللة  تعتبر  وهذه 

القصير والطويل.  

CUSUM Test شكل رقم )7(: اختبار االستقرار الهيكلي لنموذج الفجوة بإستخدام

 لنموذج الفجوة Jarque-Bera Testنتائج اختبار  (:6)شكل رقم 
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النتائج:
صالحية  مدى  لبحث  والفجوة  الفرق  نموذجى  بتطبيق  البحثية  الورقة  قامت 
باستخدام  وذلك   )2018-1991( الفترة  خالل  تونس  على  للتطبيق  أوكن  قانون 
نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع )ARDL(، وتم التوصل إلى النتائج التالية:

بالنسبة لنموذج الفرق تم التوصل إلى وجود عالقة تصحيح الخطأ في األجل 
األخطاء  أن تصحيح  يعني  ما  قيمته  -0.430084، وهو  بلغت  بمعامل  القصير 
يستغرق 2.32 عاًما )مقلوب معامل تصحيح الخطأ(. كذلك أظهر اختبار الحدود أنه 
توجد عالقة تكامل مشترك وعالقة طويلة األجل بين معدل البطالة والناتج المحلي 
االجمالي الحقيقي، إال أن معامل أوكن لم يكن معنوًيا في نموذج الفرق. وأسفرت 
نتائج اختبارات تقييم جودة نموذج الفرق إلى االشارة إلى أنه ال يعاني من مشكلة 
اختالف التباين )عدم ثبات التباين(، أو مشكلة االرتباط الذاتي للبواقي، أو مشكلة 
غياب التوزيع الطبيعي، كما أن هناك استقرار في النموذج فيما يخص نتائج األجلين 

القصير والطويل. 
األجل  في  للخطأ  تصحيح  عالقة  وجود  اتضح  فقد  الفجوة  لنموذج  وبالنسبة 
القصير بمعامل بلغت قيمته -0.174152، وهى تعبر عن أن 17% من األخطاء 
األخطاء  تصحيح  ويستغرق  واحدة،  سنة  خالل  تصحيحها  سيتم  األجل  قصيرة 

5.742 عاًما )مقلوب معامل تصحيح الخطأ(.
طويلة  وعالقة  مشترك  تكامل  عالقة  توجد  أنه  الحدود  اختبار  أوضح  كذلك 
األجل بين فجوة معدل البطالة وفجوة الناتج المحلي االجمالي الحقيقي، إال أن معامل 
أوكن لم يكن معنوًيا في نموذج الفجوة. وأشارت نتائج اختبارات تقييم جودة نموذج 
الفجوة إلى أنه ال يعاني من مشكلة اختالف التباين )عدم ثبات التباين(، أو مشكلة 
االرتباط الذاتي للبواقي، أو مشكلة غياب التوزيع الطبيعي، كما أن هناك استقرار 

في النموذج فيما يخص نتائج األجلين القصير والطويل.
ويمكن تفسير النتائج التي تم التوصل إليها في الحالة التونسية كما يلي:

• تعتبر البطالة في تونس بطالة هيكلية، وهى البطالة التي تحدث نتيجة للتغيرات 	
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العمل  فرص  بين  التوافق  عدم  من  حالة  إلى  وتؤدي  الدولة  اقتصاد  هيكل  في 
المتاحة ومؤهالت وخبرات الباحثين عن عمل، وهذا النوع من البطالة اليستجيب 
للتغيرات في الناتج. باإلضافة إلى جمود سوق العمل نتيجة لهيمنة القطاع العام، 

ومحدودية حجم القطاع الخاص.31
• في ضوء ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة من أن النمو المرتفع في الناتج 	

النمو  البطالة إال إذا كان هذا  قد اليؤدي بالضرورة إلى انخفاض في معدالت 
العمل، ومتزامن مع حدوث  بالنمو في أنشطة كثيفة  الناتج مرتبط  المرتفع في 

تغيرات هيكلية في سوق العمل. 32 
• كذلك هناك فترة تعافي البطالة jobless recovery وهى تكون الفترات التالية 	

لنهاية فترات الركود عندما يستأنف نمو اإلنتاج لكن العمالة ال تنمو، حيث من 
الممكن أن تعد فترات تعافي البطالة بمثابة مؤشر على حدوث تغيير جوهري في 
توقيت العالقة بين الناتج وسوق العمل وقد ال تستطع نسخة االختالف البسيط في 
قانون أوكن التقاطها. وكذلك بسبب أن النمو في الناتج المحلي االجمالي يكون 

غير خالق للوظائف ومن ثم اليكون له أثر على معدل البطالة.33
• يعتبر قانون أوكن غير صالح طوال الوقت للبلدان اإلفريقية ومن بينها تونس ألن 	

معدل البطالة يرتبط غالًبا ببعض الخصائص المتعلقة بهيكل االقتصاد وتشريعات 
سوق العمل وتوافر الكفاءات.34

• عدم وجود عالقة منهجية بين العمالة والنمو في بعض الدول األفريقية -ومن 	
بينها تونس- يمكن أن يأتي في الواقع بسبب نمو القطاع غير الرسمي والذي أخذ 
في التزايد منذ الثمانينات، وغالًبا فإن مساهمة القطاع غير الرسمي في االقتصاد 
يتم حذفها من الحسابات القومية في عدد من البلدان األفريقية. وبالتالي، يمكن 
أن يكون هذا تفسير لعدم وجود تزامن بين النمو االقتصادي ومعدل البطالة في 
تونس،35 خصوًصا وأن االقتصاد غير الرسمي في تونس يساهم بحوالي %22 
في  اإلجمالية  العمالة  من   %44 بحوالي  ويساهم  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  في 

تونس.36 
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التوصيات:
 Okun›s في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث من عدم انطباق قانون أوكن
Law على الحالة التونسية مثل العديد من الدول النامية- سبق اإلشارة إلى عدد منها 

في الدراسات السابقة- وهو ما يمكن أن يعزى إلى وجود خلل في هيكل االقتصاد 
التونسي ومن ثم عدم القدرة على خلق فرص عمل كافية لخفض معدل البطالة.

ومما سبق يمكن التأكيد على أهمية وضع وتطبيق سياسات يمكن من خاللها 
تحقيق نمو اقتصادي مستدام وبالتالي زيادة مقدرة االقتصاد على توفير مزيد من 
فرص العمل. خصوًصا في ظل معاناة االقتصاد التونسي من عدة مشكالت هيكلية 
منها ضعف االستثمار المحلي واألجنبي وعجز الدولة عن خلق فرص العمل الكافية 
مع  السوق  حاجات  تطابق  عدم  كذلك  المشتركة،  أو  الخاصة  المبادرات  وتشجيع 
هذا  لطلبات  األمثل  بالشكل  مواكبتها  وعدم  التونسية،  الجامعات  خريجي  تكوين 
السوق، وبناء عليه فإن هذه الورقة البحثية تقترح بعض السياسات المحفزة للنمو 

االقتصادي المستدام كما يلي:
• تونس 	 في  العاملة  الشركات  إليها  تحتاج  التي  التكنولوجية  القدرات  تعزيز   

الستمرارها وذلك عن طريق الحوافز المالية وغير المالية لالبتكار على مستوى 
الشركات، ودعم االبتكار في قطاعات بعينها.

• تنشيط وتحفيز النمو االقتصادي عن طريق حشد جهود القطاع الخاص التونسي 	
في نطاق بيئة استثمارية وتنظيمية محفزة ومسؤولة اجتماعًيا، وللحكومة التونسية 
دور أساسي في إيجاد البيئة المحفزة للقطاع الخاص، ويمكن أن يتأتى ذلك من 
اإلنفاق  أولويات  لتحديد  المناسبة  اآلليات  بوضع  التونسية  الحكومة  قيام  خالل 
العام، وتوجيه مزيد من االهتمام نحو تطوير الخدمات المالية، واالهتمام بتوفير 

ورفع كفاءة البنية األساسية المسهلة للتجارة. 
• وضع وتطبيق مزيد من البرامج لتحقيق االستقرار االقتصادي بما يسهم في دعم 	

أداء االقتصاد الكلي، واحتواء االختالالت االقتصادية الداخلية والخارجية.
• تبني استراتيجيات وسياسات وطنية للتشغيل تتالئم مع طبيعة المجتمع التونسي 	
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أن  على  البطالة،  معدالت  لخفض  محددة  ونوعية  كمية  أهداف  ذات  وتكون 
تلك  اقتراح  ويتم  الفاعلة،  األطراف  كافة  بمشاركة  السياسات  تلك  تتم صياغة 
التغيير  وطبيعة  العمل  سوق  الحتياجات  الواضح  التقييم  ضوء  في  السياسات 

المطلوب إحداثه للموائمة بين آليات العرض والطلب.
• العملية 	 مخرجات  بين  الموائمة  لتحقيق  التعليم  قطاع  إصالحات  على  التركيز 

التعليمية وبين احتياجات سوق العمل، حيث أن سوء تخطيط التعليم جعل بعض 
التخصصات تعاني من فائض في عرض األيدي العاملة، بينما تعاني تخصصات 
أخرى من عجز كبير لذا أصبح من الضروري إعادة النظر في سياسات التعليم 
بالشكل الذي يخفض حدة البطالة، ويعظم االستفادة من طاقات الموارد البشرية 

التي يتمتع بها المجتمع التونسي.   
• تنمية رأس المال البشري ويتأتى ذلك من خالل العمل على زيادة حجم الخدمات 	

الصحية والتعليمية وتحسين جودتها، وتنمية مهاراتها بشكل دائم ومستمر.
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دور و�صائل �صبكات التوا�صل الإجتماعى

يف تطوير املراأة يف نريوبي - كينيا
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-في تططوويیرر االمررأأةة في نيیررووبي  شبكاتت االتووااصلل ااإلجتماعىددوورر ووسائلل   
كيینيیا٬،  

ددررااسة ميیدداانيیة في ااألنثررووبوولووجيیا ااالجتماعيیة   
مي محمدد                                                                     

عصامم شووقي  
)سمم ااالنثررووبوولووجيیاق (باحثة ددكتووررااهه   

 
:االمقددمة   

ليیووميیة. خاللل لل االتووااصلل ااالجتماعي أأددااةة قوويیة في حيیاتنا ااأأصبحتت ووسائ
تووسع ددوورر ووسائطط ااإلعالمم االررقميیة ليیصبح ووسيیططا فعاال في تنميیة االعقدديینن ااألخيیرريینن ٬،

االمررأأةة منن خاللل تعززيیزز االمرركزز ااالقتصادديي ووااالجتماعي وواالسيیاسي للمررأأةة في نيیررووبي٬، 
ااإلجتماعى في حمالتت  كيینيیا. ووتستخددمم االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة ووسائلل االتووااصلل

االددعووةة االتي تططالبب بمساووااةة االمررأأةة ووتعززيیزز مشارركة االمررأأةة / االفتاةة في االمحيیطط االخاصص 
.وواالعامم  

تسعى هھھھذذهه االررسالة إإلى تحدديیدد االددوورر االفعالل لووسائلل االتووااصلل ااإلجتماعى االتي تستخددمهھا 
لى االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة في تططوويیرر االووضع ااالجتماعي للمررأأةة. ووتشيیرر االددررااسة إإ

االددوورر االحاسمم لحمالتت ووسائلل ااإلعالمم ااالجتماعيیة في االددعووةة إإلى االمساووااةة بيینن االجنسيینن 
منن خاللل جذذبب ااالهھھھتمامم االووططني وواالددوولي بشأنن االددوورر االجدديیدد ووحقووقق االمررأأةة االمؤؤهھھھلة 

االتابعة  جتماعيووسائلل ااإلعالمم ااالل يیقددمم االبحثث عدددد منن ددررااساتت االحالةفي كيینيیا. 
 ووسائلل ااالعالمم ااالجتماعى جززء مننتووضيیح كيیفف أأصبحتت للمنظظماتت غيیرر االحكووميیة ل

ااستررااتيیجيیة إإنمائيیة متكاملة ددااخلل كلل منظظمة غيیرر حكووميیة تسعى إإلى تنميیة االمررأأةة منن 
مختلفة. باإلضافة إإلى نماذذجج حمالتت ووسائلل ااإلعالمم ااالجتماعي  أأنشططةخاللل برراامج وو

االتي  تحررششوواال ووااالغتصابب  أأشكالل االعنفف ضدد االمررأأةة تتضمنناالتي ظظهھررتت في كيینيیا 
االنساء كززووجاتت  االمعتقددااتت االمتووااررثة عنن ددوورروواالسلبيیة  نماططتهھددفف إإلى تغيیيیرر ااأل

.االووااجباتت االمنززليیة ووووأأمهھاتت لترربيیة ااألططفالل   
في تغيیيیرر  ططفررةةعلى االررغمم منن أأنن حمالتت ووسائلل ااإلعالمم ااالجتماعيیة قدد أأظظهھررتت 

٬، ا٬، ووهھھھيیمنة االذذكووررلنظظامم ااالجتماعي ااألبوويي في كيینيیإإال أأنن اااالمررأأةة ؛ إإلى منظظوورر
وواالصووررةة االنمططيیة للمررأأةة على االمستووىى ااالجتماعى وواالثقافى ٬،  ٬، االمفعلةوواالقوواانيینن غيیرر 

يیعووقق تقددمهھا وواالتنميیة ااالجتماعيیة ووااالقتصادديیة ٬، مما يیتططلبب االمززيیدد منن ااالهھھھتمامم منن 
.جانبب االحكوومة في تأكيیدد ددوورر كلل منن االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة ووتنميیة االمررأأةة / االفتاةة  
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إإشكاليیة االبحثث وو أأهھھھميیتة ووإإططارر االمفاهھھھيیمم االمددررجة في  هھھھذذةة االووررقة  ضمننتت
االمناهھھھج االمستخددمة وو تتضمنن ااألنتررووبلووجيیا  ووة االددررااسة ووااألهھھھدداافف ووأأسئلة االبحث
وو  نظظررةة عامة على ووسائلل ااإلعالمم ااالجتماعي  االمررئيیة.  كما ستقددمم هھھھذذةة االددررااسة

 منن خاللل ووكيیفيیة إإستخدداامهھانيیا على منصاتت ووسائلل ااإلعالمم ااالجتماعيیة في كيیأأخررىى 
كيیفيیة ااستخدداامم ووسائلل ااإلعالمم  لتووضحاالمنظظماتت غيیرر االحكووميیة في نيیررووبي ٬، كيینيیا 

ااالجتماعيیة كأددووااتت للتووعيیة بالتنميیة. ووأأخيیررااً ٬، سيیقددمم هھھھذذاا االفصلل حالتيینن منن حمالتت 
تت االمناصررةة ااإلعالميیة حوولل ااالعتددااءااتت االجنسيیة للنساء باستخدداامم تكنوولووجيیا ااإلنتررن

.للووصوولل إإلى االمساووااةة بيینن االجنسيینن في نيیررووبي ٬، كيینيیا  
جميیع االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة منصاتت إإستخدداامم االبحثث إإلى  نتائجوويیثيیرر 

وولكنهھا  ااألنشططة االتى تقوومم بهھاووسائلل ااإلعالمم ااالجتماعيیة لتعززيیزز عالماتهھا االتجارريیة وو
ططلبب لكك لكذذ٬، ووتختلفف باختالفف االحجمم وواالموواارردد االبشرريیة وواالماليیة لكلل جمعيیة

ووتنميیة قددررااتهھمم وو  االتووااصلل مع االنساء / االفتيیاتت تعملل االجمعيیاتت علىوو . االتبررعاتت
االتغيیيیرر االمططلووبب في  االمشارركة ااإلجتماعيیة وواالسيیاسيیة  إلحددااثث ضررووررةة تووعيیتهھمم علىى
إإلى االقددررااتت االتقنيیة إإال اانن وومنظظماتت االمجتمع االمحلي االمتووسططة ماززاالتت تفتقرر االمجتمع

ووسائلل ااإلعالمم ااالجتماعيیة ٬، وومررااقبتهھا ووتقيیيیمهھا. في كتابة ااستررااتيیجيیة  
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Role of Social Media in Developing Women in 
Nairobi –Kenya, a Field Study in Social 

Anthropology  

In a partial fulfillment of the requirements For the Degree of Doctor of 
Arts in African Studies, Institute of African Research and Studies, 
Anthropology Department, Cairo University 
 
Abstract: 
Social media platforms have become a robust tool in our daily life 
communications. During the last two decades, digital media’s role has 
expanded to become an effective medium in women’s development 
through boosting the economic, social and political status of women in 
Nairobi, Kenya. Non-governmental organizations (NGOs’) have been 
utilizing social media in advocacy campaigns demanding women’s 
equality and enhancing women/ girl’s participation in private and 
public space. 
This dissertation seeks to identify the effective role of social media 
used by NGOs both on the national and international scale in the 
development of women’s social status. The study signifies the crucial 
role of social media campaigns in advocating for gender equality 
through drawing national and international attention on the new role 
and eligible rights of women in Kenya. The study uses NGOs’ social 
media as cases studies to illustrate how diversified platforms have 
become an integrated development strategy inside each NGO 
seeking the development of women through various programs and 
activates. In addition to emerged social media campaigns models in 
Kenya on forms of violence against women (VAW), rape and 
harassment aiming to change the negative stigmas on women’s as 
wives and mothers for child breeding and responsible for household 
duties.  
Although social media campaigns have shown a huge boost in 
changing women’s perspective; yet Kenya’s patriarchal social system, 
male domination, inactive laws, and sociocultural stigmas, hinders 
women’s socioeconomic progress and development. Women’s’ 
development demands more attention from the government in 
asserting women equality. 
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A. Introduction: 

This paper will present an overview on social media in terms of 
historical background, role, types and global usage of social media 
platforms. Further focus will highlight social media platforms in Kenya 
and ranking compared to other countries in Africa using updated 
statistics, as well as mobile and Internet statistics. The third 
dimension will focus social media networks utilized by non-
governmental associations (NGOs) through illustrating five examples 
for international non-governmental associations (INGOS), non-
governmental associations (NGOs) and community based 
organizations (CBOs) in Nairobi, Kenya showing how social media as 
used as tools for development awareness. Lastly, this study will 
present two advocacy media campaigns cases on women sexual 
assaults using online technology to reach gender equality for women 
in Nairobi, Kenya. 

 
 

B. Problematic Statement of the Research: 
During the last two decades, the world has witnessed an increasing 
interest in the role and effectiveness of social media as an informative 
tool in changing the mindset and behavior of the society in general, 
and women in particular. Researches conveyed social media’s 
negative impact on family stability and disintegration due to internet 
addiction and isolation from reality and time consumption (El Khouli: 
2013, p.85) while limited scholars addressed its role in community 
building, people mobilization, campaigning, and public engagement 
with organizational messages. (Harris & McCabe: 2017, p.43) 
Obviously, social media as a mediated message can have either a 
positive or negative effect depending on how an individual (receiver) 
interpreters the message and what is the expected outcome from the 
released message by the entity (sender) whether an NGO, 
government, private or media institution. Therefore, no absolute 
generalization can be built on a certain topic especially as social 
media; internet and cell phones are growing rapidly in terms of 
consumers and service providers. Africa  as per Internet world 
statistics 2017, estimated internet users are 10.9% of the total 89.1% 
world internet users . According to Communications Authority of 
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Kenya (CAK) 2017/2018, Internet users in Kenya is 43,329,434 
people, corresponding to a penetration rate of 89.4% and 7,000,000 
Facebook users in corresponding to a penetration rate of, 13.7% 
penetration rate. (CAK: 2018) 
 
From this perspective, the limitation of researches on the effect of 
social media, which are mostly viewed negatively and a threat on the 
community in large and women in specific, hinders any chance of 
assessing and validating new approaches used in global 
development. This study aims to explore how social media is used to 
enhance the role of women with focus on health, education, and 
violence against women. 
 
 
C. Significance of the Research: 

This research comes at a time when South Africa in general and 
Kenya in particular are experiencing an intellectual, technological and 
social leap while the current Anthropological studies lack the 
detection of these transforms. For too many researchers, South Africa 
is a stereotypical exotic land of thick jungles, masses of poor, starving 
and black-skinned barbarians living under a tribal societal system.  
Such shortage in sight hinders us from recognizing the recent 
anthropological inputs and trends in the Kenyan society leading to an 
individual behavioral change and societal evolution in general and 
Kenyan women in particular.   
This study aims at providing updated data on the status of NGOs 
using modern technologies such as social networks to convey 
messages that define women's rights and duties. 
 
On the Theoretical Level:. 

 
Media Anthropology is a disregarded discipline despite its vital 
importance in debating, creating, transferring and maintaining core 
values and many disciplines in cultural anthropology. The study aims 
to focus on social media networks as a vast platform utilized by NGOs 
in developing women in many arenas, as well as investigating the 
effectiveness of social media messages in changing societal concept 
on women.   
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D. Conceptualization: 

The study is based on fundamental concepts such as “Role”, 
“Women’s Development “and “Social Media”, which will be illustrated 
as follows: 
 

1. The Concept of Role: 
The nature of roles and the way of representing them have been 
discussed for a long time in different fields. Linguistically, the term 
“role” is driven from the verb spin, rolling, and revolve meaning to 
move in different directions and still in the same position" (Ibn 
Hamoda: 1996, P.132).   Authors differ over the definition of the role 
concepts, characteristics, and emerged theories.  Some refer to term 
role to characteristic behaviors (Biddle 1979, Burt 1982), others use it 
to designate social parts to be played (Winship & Mandel 1983), and 
still others offer definitions that focus on scripts for social conduct 
(Bates & Harvey 1975, Zurcher 1983). (Biddle:1986, P.68.). 
Mohammed Atef Ghaith in the sociology dictionary identified the role 
as a set of rights and duties (behaviors) model associated with a 
specific status represented in a social group or through a position.  
The individual’s role in any situation is determined by a set of 
expectations that others embrace. (Ghaith: 1997, P.390-393) While, 
Omar El-Khali in the modern sociology dictionary described the role 
as the social units or groups that contribute to the building of social 
institutions. For example, schools are social units aimed to build an 
educational social institution including a set of roles for students and 
teachers that prevail in all schools. Role is a set of activities and 
actual functions in which any associations seek to achieve their goals 
as one of the organizations in civil society organizations which are 
based on volunteer work and the fundamental culture of society 
through based needs assessment. (Khali:2000, P.364) 
 
Through the previous definitions we conclude that the concept of 
status and role are interrelated; yet different. Status is used to refer to 
a position in society which a person holds such as a father, wife, 
banker, etc. On the other hand, the role refers to the behavior pattern 
which is associated with a particular status. Each status has its own 
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pattern of behavior which a person occupying that particular status 
will follow. Individual’s behavior and action is based on the 
requirements and expectations of the community. In all cultures 
individual members of the society will hold many different statuses.  
Similarly, the behavior and action of any group or association occur 
through the expectations of other similar entities. (Linton:1936, 
P..126-128). 
 
Characteristics of the Role: 
Ghaith went further to identify the role’ characteristics reflecting 
requirements, expectations and performance as below:  

• Role is a behavior model, in action as per the individual’s 
status,   

• Role is determined by the rights and duties that relate to the 
status  

• Role requirements are a set of essential elements including 
appearances, behavior and activities required for a given 
position. 

• Role expectations represent the desirable behavior that is 
related to a particular role.  

• Role performance is the actual behavior of the individual in a 
given position verses the expected performance role by others 
in a certain situation. (Ghaith: 1997, P.390-393) 

The notion of role development relies on a set of factors including 
social, genetic, cultural and situational characteristics as follows: 
• Societal influence: The structure of society often forms individuals 

into certain roles based on the social situations they choose to 
experience.  

• Genetic predisposition: People take on roles that come naturally 
to them.  

• Cultural influence: Different cultures place different values on 
certain roles based on their lifestyle. Situational influence: Roles 
can be created or altered based on the situation a person is put in 
outside their own influence. (Ghaith: 1997, P.394-396) 
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2. Concept of Women’s Development: 
The key term of the study is ‘development’, while development of 
women’ is one of the Gender approaches that will be examined 
throughout the thesis. Although women are the main actors and 
beneficiary group from development as addressed in this study; yet 
the output of development is a shared accomplishment which effect 
on the whole family and community. The term community 
development will be briefed to foster the idea of understanding the 
necessity to look at the broader picture,  
 
The definition of ‘development’ has been controversial and unstable 
over time. In the Oxford English Dictionary, development means an 
“event constituting a new stage in a changing situation” or the process 
of change intended for something positive or desirable. (Oxford 
Dictionary: 2018).  A second perspective, embraced by international 
development donor agencies is directly related to the achievement of 
poverty reduction and of the Millennium Development Goals (MDGs). 
A third perspective is from a group of post-modernists arguing that 
“development is a ‘discourse’ (a set of ideas) that actually shapes and 
frames ‘reality’ and power relations. It does this because the 
‘discourse’ values certain things over others.” (Hickey and Mohan: 
2003: P.38) 
 
In International parlance, the term “development” encompasses the 
need and means by which to provide better lives for people in poor 
countries. It includes not only economic growth, although that is 
crucial, but also human development for health, nutrition, education, 
and a clean environment.  
The UNDP defines development as the “process of expanding the 
richness of human life, rather than simply the richness of the 
economy in which human beings live. It is an approach that is focused 
on people and their opportunities and choices.  
The objective of development is to create an enabling environment for 
people to enjoy long, healthy and creative lives.” (UNDP: 2016)   
From 1990 to 2009, the human Development reports (HDR) produced 
annually applied the concept of human development to identify and 
advocate policies. The 1993 Repot focused on People’s Participation. 
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Interestingly, though, in the conceptual account of human 
development, the report lacked a prominent conceptual statement of 
whether participation was of intrinsic value, or merely instrumental to 
human development. The 1995 report on Gender, resented four 
principles which it argued to be ‘essential’ to the human development 
paradigm: Productivity, Equity, Sustainability and Empowerment.  The 
1999 Report on Globalization signified people as the purpose of 
development, and their empowerment as participants in the 
development process. In 2003, the report addressed Millennium 
Development Goals: A compact among nations to end human 
poverty. The report did not articulate clear linkages between the 
concept of human development and the MDGs. The HDR contains a 
range of development dimensions released each year including: 
Health and Life, Education Decent Standard of Living Political 
Freedom & Process Freedoms Creativity and Productivity 
Environment Social & relational, and Culture & Arts.  (Alkire: 2010, P. 
2-15).  
 
This overall multiplicity of definitional debates includes a general 
agreement on the view that development encompasses three core 
components 1) the ability to live a long life and health, 2) to acquire 
knowledge and 3) to have access to the resources necessary to lead 
a decent life through continuous ‘change’ leading to sustainability in a 
variety of aspects of human society.   
 

3. The Concept of Social Media: 
Social media has become a widely used term, and a subject of a 
growing body of academic research, but with little definitional 
consensus. The term is also referred to as ‘New Media’; ‘Alternative 
Media’; Digital Media’; ‘Web Based Services’; ‘Social Networking 
Services’ and ‘Web.2.0’; yet some terminologies are misapplied. 
Social media is a board category or genre of communications media 
featured as a two way of communication enabling social interaction 
among people.  According to British Encyclopedia, the term social 
media refers to “technologies, platforms, and services that enable 
individuals to engage in communication from one-to-one, one-to-
many, and many-to-many.” (Encyclopedia Britannica, 2018) In the 
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Webster, social media are defined as “forms of electronic 
communication (such as websites for social networking and micro 
blogging) through which users creates online communities to share 
information, ideas, personal messages, and other content”. (Merriam-
Webster: 2018). 
 
Social media encompasses terms such as interaction, collaboration, 
dynamism, participation, user-generated content and trust concepts 
(Bonsón & Flores:2011, p. 35).  The terms suggest people are able to 
engage in online content, share and create content and also as social 
media allows organizations to foster two-way communication with 
stakeholders and wider publics, relationships can be formed however 
in order for this to occur laying the foundations of trust is important. 
Furthermore, social media consists of online technologies and 
practices that enable people to share content, opinions, experiences, 
perspectives and media (Wilcox & Cameron: 2010. P. 40).   
 
5.1 Social Media in Anthropology: 
Anthropologists have not been interested in mass media, or have 
reduced it to a tool for recording of social facts, or to an accessory in 
the study of other social and cultural phenomena. “For many year 
mass media were seen as almost a taboo topic for anthropology” 
(Ginsburg et al:2003, P.3) In 1969, the American Anthropological 
Association meeting had a lot of concerns about the shortage of 
public knowledge on anthropological concepts, lack of their own skills 
and channels of information dissemination; therefore debates and 
research led to the spring of two branches: (1) media information, 
technologies, professionals and audience, and (2) applied branch to 
communicate anthropological insights. Media anthropologists adopted 
communication techniques to promote the anthropologists’ 
accomplishments and vision to model profession’s values according 
to the values of cultural anthropology.  
 Media Anthropology is identified as a field of study 
within social or cultural anthropology that emphasizes ethnographic 
studies as a means of understanding audiences, producers, cultural 
and social aspects of media. Media anthropologists bring to the study 
of media a long disciplinary history of grappling with sociocultural 
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complexity through theories of exchange, social formations and 
cultural forms. (Postill: 2009, P.334) 
 
Scholars from applied anthropology discipline, launched various 
labels to name an anthropological approach of mass media each 
implies a different conceptual framework such as media anthropology, 
anthropology of media, anthropology of mass media, mass 
communication anthropology, anthropology of culture and media.  
(Coman: 2018, P.3-4).  
 
The study will focus on mass media anthropology discipline “dealing 
with the relationship between the mass media and culture. It is how 
the culture is transmitted through the mass media. Therefore, we 
study a process or system by means of which society is shaped. 
Therefore, mass media anthropology is the field within anthropology 
studying the way in which culture shapes us through the mass 
media.” (Osorio:2005, P.36) .At the intersection of social media and 
sociology, Rheingold (1993; 2002) has been pioneering the study of 
“virtual communities”, online communities, and cultures. Virtual 
communities are viewed as “social aggregations that emerge from the 
net when enough people carry on public discussions long enough, 
with sufficient human feelings, to form webs of personal relationships 
in cyberspace” (Rheingold 1993, P. 3). Rheingold argues that social 
media represent a huge shift in the way people behave, meet, work 
and do business, transforming social practices and even corporate 
management styles. 
 
5.2 Social Media Platforms: 
The popularity of social media has impacted the way in which 
organizations communicate and engage with stakeholders and wider 
publics through a set of online application maintain the capacity to 
control the information they consume, share and distribute. Social 
media features include a range of online platforms that organizations 
can use to engage with stakeholders and wider public. Social media 
features include social  networks (Facebook, LinkedIn) , micro blogging 
(Twitter), blogs, podcasts, video sharing (Youtube), photo sharing 
(Flicker), instant messaging chat (WhatsApp), wikis, podcasts, 
webcasts/webinars, social bookmarking (RSS, XML), chat forums, 
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online gaming, virtual worlds, online newsrooms, e-alerts/newsletters, 
news aggregation (RSS), social event/calendar systems, search 
engine optimization, email and online media monitoring (Eyrich, 
Padman & Sweetser, 2008; Waters,  Canfield, Foster & Hardy, 2011).  
 
E. Research Objectives: 

The main objectives are as follows:  
1. Identify the vast usage of social media in Kenya; 
2. Identify importance of using social media as means of 

development communication;  
3. Realize the effect of social media campaigns in changing 

norms and laws in Kenya; and 
4. Highlight successful case studies for women engaged in 

development.  
 

F. Research Questions: 
The aforementioned objectives revolve around a hypothesis that 
social media networks are used as a tool in the development of 
women in Kenya. Hereby, the research aims at answering nine main 
questions:  

1. What is the scale of social media usage in Kenya? 
2. What is the importance of using social media as means of 

development communication?  
3. What is the effect of social media campaigns in changing 

norms and laws in Kenya? 
4. What are the successful case studies for women engaged in 

development?  
 
G. Literature and Theory Review:    

  
1. Globalization Theory: 

According to the Oxford dictionary, the term globalization derives from 
the word globalize, which connects different cultures and economic 
systems around the world. (Oxford Dictionary: 2018). The earliest use 
of the term “globalization” in 1930 was in a publication entitled 
“Towards New Education - to designate an overview of the human 
experience in education”. In 1897, Charles Russell Tazel used a near-
term "giant corporations" to describe the big national trusts and other 
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large initiatives of the time. Since 1960 both terms began to be used 
interchangeably by economists and researchers in social sciences 
and were used until about mid-1980. After the Cold War the term 
began to be used to describe the world becoming more 
interdependent in its economical and informational dimension. 
Because of the complexity of the concept, research projects, articles 
and debates have remained mostly focused on one aspect of 
globalization. Globalization came into scene in 1980’s and 
accelerated in 1990’s, especially with the advancement in the 
communication and transportation technology and social studies 
approached globalization in diversified approaches. (Sandu: 2009, P. 
137)   
 
Roland Robertson, a professor of sociology at the University of 
Aberden, was the first person who defined globalization as "the 
understanding of the world and the increased perception of the world 
as a whole." (Roland:1992, P.10). Sociologists Martin Albrow and 
Elizabeth King define globalization as "all those processes by which 
the peoples of the world are incorporated into a single world society.” 
(Albrow, M. and King, E.: 1990, P.8) 
 
A widely cited sociologist, Anthony Giddens define globalization as:  

“the intensification of world-wide social relations which link distant 
localities in such a way that local happenings are shaped by 
events occurring many miles away and vice-versa. This is a 
dialectical process because such local happenings may move in 
an obverse direction from the very distanced relations that shape 
them. Local transformation is as much a part of globalization as the 
lateral extension of social connections across time and space.” 
(Giddens: 1990, P.64) 
 

Globalization represents the process by which the geographical 
distance becomes a less important factor in the establishment and the 
development economic, political, socio-cultural relations. The network 
relations and dependences earn a greater potential for becoming 
internationally and globally. Waters sees globalization as a social 
process in which the constraints of geography on economic, political, 
social and cultural arrangements recede and people become 
increasingly aware of this and act accordingly. Globalization is “a 
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process rather than an end and he emphasizes culture and 
consciousness and the effect it has on action.” (Waters: 2001: P.5) 
 
The Swedish journalist Thomas Larsson, in his book “The Race to the 
Top: The Real Story of Globalization”, views globalization as “the 
process of the shrinking of the world, the shortening of distances, and 
the closeness of things. It allows the increased interaction of any 
person on one part of the world to someone found on the other side of 
the world, in order to benefit" (Thomas: 2001, P.9) 
 
 
2.2 Media Globalization: 
Media theorist, Marshall McLuhan, a pioneer at the time, was the first 
to predict and popularize the concept ‘global village’, to feature his 
observation that one world will be interconnected by an electronic 
nervous system (media), making it part of the popular culture. For 
example, events in one part of the world could be experienced from 
other parts in real-time, which is what human experience is like in 
small villages considering social effects on national and international 
level, which was later known as ‘glocalization’. (Walkosz, B.J., Jolls, 
T. and Sund, M.A.:2008, P. 3-4). 
According to McLuhan, media is the message conveyed through 
different forms of communication such as newspapers, television, 
radio, films, theatre, cellphones, advertising, websites, and social 
media networks. The global media environment allows audiences to 
share “the same television programs, desire the same products, and 
even see each other’s’ lives portrayed through the media while living 
apart geographically” (Moran: 2006, P. 288).  For instance, youth from 
different countries may have more in common with each other than 
they do with their own families because of these common media 
platforms. Consequently, the so believed failure of preserving local 
identity was one of the criticisms against globalization emerged due to 
the exportation of primarily U.S. programming lead to cultural 
imperialism and resulted in cultural dominance, a homogenous 
audience, and a loss of local cultural values (Schiller: 1993, P. 110).   
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2. Digital and Visual Anthropology: 
Technological development has altered massively the way in which 
we communicate, and accordingly, the perspective through which we 
perceive society.  In this study, I will focus on visual anthropology and 
digital anthology as both are windows, sources and tools for socio-
cultural change. 
Visual Anthropology is “a subfield of social anthropology that is 
concerned with the study and production of ethnographic 
photography, film and since the mid-1990s, new media.  More 
recently, it has been used by historians of science and visual 
culture.”(Eddy: 2013, P.217)   It encompasses anthropological study, 
visual representation such as dance, museums, virtual arts, and the 
production and reception of mass media. 
Fadwa El Guindi, Anthropologist and filmmaker, in her book ‘Visual 
Anthropology: Essential Method and Theory.’ (2004) presented the 
first unified view of visual anthropology, not merely as a subfield of 
anthropology, but as a theoretically and methodologically engaged 
ethnographic practice. El Guindi’ s film entitled “El Sebou: Egyptian 
Birth Rituals” (1986) presented the cultural rituals signifying the 
importance of maintaining a better understanding of the social and 
cultural phenomena that take place within virtual communities. In this 
recent perspective, “visual anthropology breaks the traditional 
boundaries of the anthropological discipline and its habitual reliance 
on words by embracing the use of modern technology such as 
photography, film, video, or any multimedia employed for the 
discovery and communication of insights on culture and humankind”.( 
El Guindi: 2004, P. 15) 
 
 In a more advanced theoretical framework, anthropological media 
incorporates The Internet, regarded as the framework for virtual 
communities, may be defined in this respect as the sum of all the 
informational human interactions achieved by using the 
interconnected network systems.” (Costina:2004, P.3)  Even though 
this definition may seem simple, it contains key features which are 
considered the basic elements of any communication process as 
follows: source, sender, channel, receiver, destination, message, and 
the feedback. Most significant elements are: Firstly, the content which 
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refers to the knowledge transferred environment, space, and time. 
Secondly, the message sent being impressive and convincing aiming 
to influence the receiver to respond accordingly. Thirdly, sender, who 
produces a signal suitable for transmission over the channel and 
receiver ability to reconstruct the message from the signal and effect 
on sustaining or altering social and cultural attitude,. Fourthly, the 
channel, social media and social networking offer a wide array of 
platforms for computer mediated communication that are capable of 
supporting such social dynamics. From simple blogs to 
enhanced/augmented reality on mobile devices, all these services as 
a catalyst for virtual socialization (Costina:2004, P.4-6) . Social media 
offers thousands of informative platforms relying on an effective 
communication process such as virtual websites, Facebook, twitter 
pages, photos, individual, tagged home-made and community videos 
as well as individual, tagged home-made and community videos 
about anything and everything offering sociocultural implications. 
H. Data Collection and Methodology: 

 
1. Data Collection: 

For the study purpose both primary and secondary data 
resources are used in data collection. The primary data is 
represented in the academic studies while secondary data relies 
on data collected from the field. 
 
• Academic Resources are primary data divided into two parts 

as follows: 
Firstly, documentary data based on studies and academic 
resources, as well as cultural and social studies within the 
topic of the role of social media in women development.  
Secondly, statistics and official data on national contemporary 
statistics related to women’s development within the social 
and economic status of women, and significance of social 
media in development.   

• Field Resources are secondary information sources gathered 
by the researcher from the field, typically, an anthropological 
approach uses multiple qualitative methods to collect data that 
are useful on their own as well as complementary to 
quantitative data in a mixed methods study. 
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2. Methodological Approaches: 

 
I Anthropological Approach: 

The hallmark of anthropology is the exploration of the complexity and 
progress of human interactivity and culture. This approach depends 
on ethnographic researcher based on the researcher real 
engagement in ongoing activities field activities and using participant 
observation to study the socio-cultural phenomena and changes in 
the topic of study. The applied anthropology approach relies on 
descriptive, contextual qualitative and quantitative data collected from 
the field with the support of the informative people to explain certain 
phenomena that the researcher finds difficult to explain or link the 
emerging data within the socio-cultural context. Since the applied 
anthropological approach mostly dealt with planned change and 
development in third world countries helping governmental and other 
welfare agencies in formulating policies and plans for improvement in 
several areas, this study is applies within the sociocultural field 
focusing on these universal aspects of culture to study the social 
relationship.  
 
Charles Winick defines Social Anthropology as 'the study of social 
behavior especially from the point of view of the systematic and 
comparative study of social forms and institutions'. (Mohamed: 2001, 
P.8). For example, social structure in a society includes family, 
marriage, kinship, economic organization, social organization, etc. 
Social cultural anthropologists mainly focus on these universal 
aspects of culture to study the social relationship. They study how 
these social institutions have originated and developed. They also 
study the changes that have occurred in these institutions from the 
past to the present.  (Doda:2005 22-35).  The researcher relied on 
this methodology to study the socio-cultural phenomena as perceived 
in real life during the researcher field visit to identify the women status 
and fields of development through the role of non-governmental 
organization using social media.  
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II Case Study Methodology: 
Case study methodology is developed within the social sciences.  The 
first generation of case studies appeared around 1900, initially within 
the discipline of anthropology based on early accounts of journeys, 
systematic investigations of other cultures in the form of field studies 
emerged, with participant observation as the predominant method of 
data collection. Another source of case study methodology has been 
provided by descriptions of individuals within medicine, social work 
and psychology, often called “case work” or “case history”. The first 
generation of case studies culminated in the Chicago school of 
sociology, in which the anthropologist’s field study method was 
practiced on contemporary society in the university surroundings. ( 
Johansson,: 2003,P. 6).  
A case study is defined as “an empirical inquiry that investigates a 
contemporary phenomenon within its real-life context; when the 
boundaries between phenomenon and context are not clearly evident; 
and in which multiple sources of evidence are used.” (Yin:1984, 
P.23). A case study method is a set of data from documents, 
interviews and observations could contribute to a case study of a 
particular aspect of pedagogy. A case study may select a small 
geographical area or a very limited number of individuals as the 
subjects of study and/or an in-depth longitudinal examination of a 
single case or event. The longitudinal examination provides a 
systematic way of observing the events, studying a rare phenomena 
collecting data, analyzing information, and reporting the results over a 
long period of time. ( Zaina: 2007,P. 2).  
 
The variations in terms of instrumental and collective approaches to 
case studies allow for both quantitative and qualitative analyses of the 
data. Some longitudinal studies of individual subjects rely on 
qualitative data from journal writings which give descriptive accounts 
of behavior. Another advantage in case studies  is the production of  
detailed qualitative accounts which helps to explore or describe the 
data in real-life environment, and explain the complexities of real-life 
situations which may not be captured through experimental or survey 
research. (Zaina: 2007,P. 4). For the purpose of this study, the 
researcher will use individual case studies with women/girl as 
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beneficiaries ’from non-governmental associations activates on 
special topics covering harassment and rape in Nairobi, Kenya. 
 

III Digital Ethnography Methodology: 
Digital anthropology is the anthropological study of the relationship 
between humans and digital-era technology including digital 
ethnography. Many digital anthropologists who study online 
communities use traditional methods of anthropological research such 
as observation, interviews, questionnaire, historical research, and 
quantitative data, while they participate in online communities to learn 
about their customs and worldviews generating ethnography as a 
qualitative description of their experience and analyses. Karen 
O’Reilly in her book ‘Ethnographic Methods’ (2005) acknowledges  
digital media as part of ethnography that involves ‘direct and 
sustained contact with human agents, within the context of their daily 
lives (and cultures)’; what it might actually mean to be digitally 
engaged in the equivalent of ‘watching what happens, listening to 
what is said, asking questions’; and where we might want to do more 
than ‘producing a richly written account that respects the irreducibility 
of human experience’ (O’Reilly: 2005, P.3) 
 
Digital ethnography  have been focused in anthropology and 
sociology to include  online virtual communities composed of  text, 
video or images, experiencing social relations and behavior patterns 
spread across many nations, cities or intellectual geographies  using 
social media networks such as face book,  twitter, you tube, vimeo, 
etc.. Each social media platform have its own subgroups and sets of 
cultures that gravitate towards each other (Pink:2005, P. 2-6) 
 
Recently, Digital Anthropology Group (DANG) is classified as an 
interest group in the American Anthropological Association. DANG's 
mission includes promoting the use of digital technology as a tool of 
anthropological research, encouraging anthropologists to share 
research using digital platforms, and outlining ways for 
anthropologists to study digital communities. This study will focus on 
the digital ethnography methodology through demonstrating non-
governmental organizations social engagement with the community 
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through accessible social media networks they maintain that might 
include but not limited to websites, blogs, face book, twitter, and you 
tube.   
 

IV Visual Anthropology Methodology: 
 Visual anthropology is a subfield of social anthropology that is 
concerned with the study and production of ethnographic film, video, 
photography and multimedia. . Since the mid-1990s, new media has 
been used by historians of science and visual culture. Margaret Mead 
(1901-1978), a US anthropologist, became widely known for her 
research with Samoan adolescents and native peoples of New 
Guinea used photography and films in her work as a research pattern.   
Social science researcher favor still photography in culture and 
personality studies rather than recording techniques progressively 
acquired since the 1920s such as cinema and sound recorders. 
Among the different technologies then available, Mead as most 
anthropologists favored photography for various reasons: “Still 
photography was the first technical aid to be given full utilization, 
partly because of costs and problems of power and light in the field 
necessary for cine and sound, and partly because our methods of 
analysis were still so rudimentary that such complex sequences as 
those provided by tape recording and cine film were still relatively 
intractable to analysis. Furthermore, still photography can be 
reproduced in a familiar form – the book – and cross comparisons in 
spatial terms, in the single composite plate or slide, or by spreading 
hundreds of prints out on accessible flat surfaces are easy and 
practicable.” (Mead 1956: 79-80).  This study will use photography 
within the visual anthropology methodology to visualize the socio-
cultural aspect in the society in the study.  
 
 
3. Data Sampling and Characteristics: 

This study is based on simple random sampling as the most 
appropriate to the nature of the research discussing the role of non-
governmental organizations (NGOs) in women’s development using 
social media platforms. The data was collected using five qualitative 
and quantitative methods: survey questionnaire, general interview 
guide, focus group’s discussions, and case studies. The researcher 
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was introduced to target audience through key informants from the 
“African Women’s Development and Communication Network 
(FEMNET)” membership-based feminist network in Nairobi and the 
“Polycom Development Project”, Community Based Organization 
(CBO), Kibera slum area, Nairobi, Kenya. The data sampling tools will 
be described as below:  
 

I Data Sampling: 
This study relied on Case Studies. In this study, the researcher used 
a total of 2 illustrative case studies which are descriptive quantitative 
case studies  closely examine both a special phenomenon within its 
real-life context and an individual life experience reflecting a 
significant contribution to the research topic. Two case studies 
illustrating successful social media campaign models on forms of 
violence against women (VAW), rape and harassment, that emerged 
by NGOs, Nairobi, Kenya. Case studies are visually descriptive 
including researcher’s observation of the environment and people. 
 
Literature Review: 

A. Overview on Social Media: 
Currently, communications technologies is a vital part of everyday life 
for many people encompasses both the internet-enabled sphere, 
social media, and technology devices such as mobile phones, 
laptops, tablets and other technological devices causing rapid 
transformations in all areas of life including cultural, economic, social 
and educational development Social media are internet sites 
individuals or a group of people interact freely, sharing and discussing 
information about each other and their lives, using a multimedia mix 
of personal words, pictures, videos and audio.  
 
Types of Social Media platforms include “blogs and micro blogs, 
forums and message boards, social networks, wikis, virtual worlds, 
social bookmarking, tagging and news, writing communities, 
digital storytelling and scrapbooking, and data, content, image and 
video sharing, podcast portals, and collective intelligence. There are 
lots of well-known sites such as Facebook, Twitter, WhtsApp, 
YouTube LinkedIn, MySpace, Flickr, Instagram,Word Press, 
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Blogger,Typepad, Live Journal, Wikipedia, Wetpaint, Wikidot, Second 
Life, Del.icio.us, Digg, Reddit, Lula, and many others.” 
(Mathenge:2013,P.13), The table below describes a range of other 
social media technologies and what they contribute 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Role of social media, a group of new online media types, is 
identified through sharing the following characteristics: 1) Participation 
of people through encourages contributions and feedback from 
everyone who is interested, 2) Openness in community participation 
through voting, comments and the sharing of information where very 

Table (1): Range of Social Media Technologies Worldwide 
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rare barriers to access and make use of content, 3) Conversation in 
social media is seen as a two-way conversation unlike traditional 
media, which is about broadcasting news from the transmitter to the 
audience without any space to mutual dialogue., and 4) Community 
engagement in social media allows societies to share common 
interests, information, ideas at a larger scale. (Mayfield: 2007, P.5) 
 

B. Social Media in Kenya: 
Africa is growing rapidly and so is internet penetration on the 
continent. The use of mobile phones and increasing availability of Wifi 
has enabled users across Africa to become more active on social 
media platforms. According to Statist (worldwide statistics portal), as 
of December 2017, the number of internet users have escalated, 
Kenya is third-ranked in Africa having, 43.33 internet users, while 
the first-ranked was Nigeria having 98.39 million internet users, 
followed by Egypt, second-ranked having 49.23 million users.  
Kenya ranks as the seventh when counting the number of Facebook 
users, having the most users in East Africa (Internet world stats, 
2017). In addition to Facebook, also the usage of Twitter is growing. 
According to Portland (2014), Nairobi is “the most active city in East 
Africa and the sixth most active on the continent” when it comes to 
tweets. Indeed, Kenya has been described to be the leading country 
regarding technology adaptation and recent studies have suggested 
that it is showing the way also in terms of social media us” (Jäntti: 
2015, P. 31).  
 
Kenya is the fourth country in Africa in a ranking of countries whose 
citizens tweeted most last year, with 76 million tweets. Egypt is the 
first in Africa with 28 % of all tweets (about 450 million), followed by 
Nigeria with 350 million tweets while South Africa came third at 325 
million tweets, and lastly Ghana registered 65 million tweets. Relevant 
and prominent Twitter hashtags included #KenyaDecides and 
#ElectionsKE (the dedicated hashtags and emoji assigned by 
Twitter13 on the election); #DigitalGenderGap (which highlighted the 
low adherence to digital rights for women as regards online safety, 
access and affordability; #KeepItOn (which was a campaign against 
internet shutdowns during the election period); and #FreeSSUdan4 
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(which culminated in the successful release of the Kenyan nationals 
and their reunion with the families. 
 
According to the “State of the Internet in Kenya 2017” report, released 
by the Bloggers Association of Kenya (BAKE) in 2018, a total of 12 
million Kenyans uses WhatsApp, 8 million watching videos on 
YouTube, 7.1 million active on Facebook, 4 million sharing images on 
Instagram, and 1 million Kenyans active on Tweeter, similar number 
are using LinkedIn for professional purposes only with the majority 
using it to look for jobs. Snap chat had the lowest number of Kenyans 
active. A total of 250,000 Kenyans were active on theses platform 
based on smartphone penetration in 2017.  
   

C. Social Media Networks Utilized by NGOs 
We live today in an era of globalization, internet and social media in 
particular, is a powerful tool for raising awareness for social causes 
and charity events. Non-government organizations (NGOs) have also 
adapted to the digital age and use technology to communicate with 
beneficiaries and donors. In fact, they have often proven to be quicker 
and better at exploiting these technologies than governments and 
businesses.  
 

Table (2) Social Media Users per platform (based on smartphone 
penetration) in Kenya, 2017 
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1. Social Media as a tool used by NGOs:   
A total of 93% of NGOs worldwide have a Facebook Page, 77% have 
a Twitter Profile, 56% have a LinkedIn Page, and 50% have an 
Instagram Profile. Even more telling is that 71% of NGOs agree that 
social media is effective for online fundraising and 25% of donors say 
that social media is the communication tool that most inspires them to 
give. 
 
In the early 2010’s, the NGO sector, used bulk SMS to distribute 
urgent news updates and calls-to-action; yet by 2014, the first 
generation of mobile apps developed by NGOs encouraged them to 
use first SMS and text-to-give campaigns; yet failed because NGOs 
lacked a comprehensive mobile strategy. Now, 18% of NGOs use 
messaging apps to communicate with donors and supporters, but that 
number will likely increase dramatically in the years to come.  
According to the report, 95% of the survey respondents have a 
Facebook page with smaller NGOs averaging about 5,700 likes and 
larger NGOs averaging fewer than 128,000. The report shows that 
83% of NGOs have a Twitter profile with an average of 3,332 
followers for smaller organizations and about 66,000 for larger 
organizations. About 74% of NGOs in Africa have a website. Of 
those, 87% are mobile compatible, 85% of NGOs in Africa have a 
Facebook Page and 29% have a Facebook Group. 62% have a 
Twitter Profile, 39% have a LinkedIn Page and 20% have a LinkedIn 
Group. 30% have an Instagram Profile. Other social media used are: 
38% YouTube, 21% Google+, 5% Pinterest, 3% Vimeo, 2% Flickr, 
and 1% Tumblr. 

2. Social Media in the Context of Development  
Still, development organizations are discovering the power of social 
media to affect change. Social media have been used for social good, 
such as organizing community engagement, empowering citizens, 
and coordinating emergency or disaster relief efforts. 
 
The study will focus on two development organizations in Nairobi, 
Kenya, INGO and CBO, using the descriptive methodology as case 
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studies on the effectiveness on using social media platforms in 
consideration to their financial and human recourses. The case 
studies will explore the use of social media illustrating the following 
aspects: 1) number of social media platforms used by the NGO, 2) 
communications tools used by NGOs published on social media tools 
3) glocalizised development topics reflecting critical local 
development issues for women. For example gender inequality as a 
global term, is adapted to serve the local problem such as creating 
microeconomic opportunities, violence against women and rapping 
cases, 4) success stories/case studies, and 5) number of viewing. 
  

I The African Women Development and Communication 
Network (FEMNET), an African feminist organization based 
in Kenya:  

Social Media Tools:  

FEMNET continued to increase and nurture a vibrant online presence 
by mobilizing and facilitating the exchange of information on women’s 
rights through four diversified social media tools including the website 
(http://femnet.org/) user-dedicated listserve and three social media 
platforms: Facebook (https://www.facebook.com/femnetsecretariat), 
Twitter (https://twitter.com/FemnetProg/) and Instagram,( 
https://www.instagram.com/femnetprog). The below table shows the 
public engagement in the number of visitors, likes and tweets during a 
three years period for the four social media platforms as below: 
 
 

 
 
Table (3) signifies the overall increase in the audience engagement 
over the three years.  

Online Platform  Dec. 2016 Dec. 2017 August 2018 
Website 9,010 11,598 49,140 
Twitter 15,700 22,418 26,585 
Facebook  13,454 14,556 14,972  
Instagram  90 621 1,061 

Table (3) FEMENT Social Media Platforms Public Engagement 
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Website is the highest viewed platform recording an increase of 
37,542 viewers compared to the previous year, followed by Twitter, 
which is the second highest viewed recording 26,585 viewers making 
an increase of 4,167 viewers compared to the year before. Facebook 
and Instagram showed a limited increase than the previous year; still 
Facebook viewers are higher compared to Instagram by 1,089 as 
both are social media platforms but with different functions.  
Compared to the previous year, Facebook viewers increased by 416 
like, while and Instagram grew by 440 followers. FEMENT is 
perceived as an International Non-Governmental Organization 
(INGO) which maintains a wider spectrum of audience reaching 700 
members across 46 African countries and international organizations 
such as African Federation, UN organizations and others. Therefore, 
FEMENT website received more attention by its viewers and 
communication team as a more organized, informative, and archived 
platform to view studies, reports, cases, campaigns, etc.  Tweeter is 
the second highest social media tool used in Kenya to outreach 
Kenyan citizens; therefore, FEMENT relied on using tweeter to 
advocate to women rights and development.  
 
Communication Tools: 

FEMNET publishes as set periodicals on its website including a wide 
range of issues related to gender equality and women’s 
empowerment including: 

1. FEMENT produced over 50 online publication in English/French 
varying between policy briefs, women biographies, annual 
reports, strategic planning, fact sheets, campaigns, conferences’ 
recommendations including key reports on policy brief on fighting 
corruption, finance gender equality, #AfricaDay2018 on leaders in 
development, African political leadership, gender mainstreaming, 
Africa civil society shadow report on Beijing+20, and advocacy 
campaigns on stopping violence at work. FEMENT gave special 
significance to global themes of interest to the African women 
through releasing over 50% of the published reports on the UN 
Commission on the Status of Women (CSW) and 2030 Agenda 
on Sustainable Development Goals (SDGs).The UN Commission 
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on the Status of Women (CSW) is the principal global 
intergovernmental body exclusively dedicated to the promotion of 
gender equality and the empowerment of women. Reports 
signified the African women’s advocacy position and policy 
recommendations within CSW  workshops and conferences to 
strengthen the implementation of economic and social policies for 
the empowerment of women and girls living in rural communities. 
Another International theme discussing SDGs focused on how 
African women can participate in and influence the SDGs seeking 
transformation of women not only for economic growth but also 
social development and environmental protection across all the 
17 goals. The report also discussed the role and opportunities of 
Women Rights Organizations (WROs) to monitor SDG 
implementation. In-depth reports presented the Sexual and 
Reproductive Health and Rights (SRHR) practice in 2030 Agenda 
for Sustainable Development Reports extended to political 
leadership and economic issues such as illicit financial flows 
(IFFs) which are the outcomes of trade, investment and financial 
liberalization of the current phase of globalization. FEMENT 
studied the effect of the IFF through a gender lens, which 
received intensified attention by African governments, regional 
and global organizations and civil society organizations.  IFFs are 
now one of the targets of the Sustainable Development Goals 
(SDGs) the successor program of the Millennium Development 
Goals (MDGs).  

 
• Twitter account was created July 2011. The numbers of Tweets 

are 52.5K1, Likes are 10.3K Followers are 26.6K, while it is 
following 4,829 other tweet pages. FEMNET initiated, joined and 
contributed to online discussions using the hashtags 
#YoungWomenSay, #FollowTheProtocol, #FightInequality, 
#SRHRDialogues, #16DaysofActivism2017, #EndGBV, 
#AUEUSummit, #All4Gender, #Femonomics. FEMENT used is 
wide cooperation with African NGOs to present their activates 
and best practices through re-tweets as well as international 
human rights and women organizations. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  'K' used in a numeric context means "thousand,"  
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• Facebook page was created on 19 August 2011, posts covered 

activates from different African countries and 10 videos with 
1352 viewers. Posts are diversified including announcements of 
future events and upcoming ones, reports on women polices 
and studies, FEMENT publications all hyperlinked to PDF files 
on website as well as hastags linked to both website and twitter.  
Other posts included capacity building trainings, protests 
informative messages using graphics and pictures. Since 
January 2018, there are almost 60 posts The posts are not 
interactive as only seven posts received comment. Two posts 
were greetings on successful conferences, while five individuals 
reacted on progress of financing for development policies, 
fighting corruption for gender equality, employment 
opportunities at FEMENT, and last was a request to engage 
women and girls living in rural communities to be in New York to 
self-represent and speak from their lived experiences on the 
theme of the #CSW62. 
 

• Instagram includes 151 pictures, 1,059 followers, while it is 
following 974 other entities.  Almost 56 images are posters, and 
page covers with informative messages directed to women such 
as a  the rape cycle pyramid; women rights to land, property and 
natural resources; how patriarchy is established; motivation 
messages on the power of women, how  to resist and persist. 
Around 50 pictures demonstrates FEMENT engagement in 
conferences, workshops and trainings, 45 pictures are 
announcements to upcoming events, national days such 
as   #World AIDS Day , #African Women Day campaigns such 
as  #What Girls Want Campaign on violence against women, 
#YoungWomenSay campaign illustrating women/girls need to 
access information on topics likes  sexual and reproductive 
health , violence against women. And effect of climate change 
on women. 
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D. Cases Studies: Advocacy Media Campaigns towards 
Change 

The notion of using advocacy media campaigns in communications is 
important here because it demonstrates that economic success is not 
the only definition of career, but breaking the negative socio-cultural 
stigmatization of victim of sexual assault or under poverty is an 
achievement by itself against women discrimination. The below case 
studies would focus on the methods and practices that the NGOs 
provided to women in crisis that led to significant results and policy 
changes. ‘Justise for Liz” and ‘Dress My Choose’ are successful case 
studies emerged out of the effective role of NGOs and vital role of 
internet and social media stimulating and expanding collective action 
in favor of women/girls in Kenya.  
 

I. Justice for Liz 
Problem: Sexual abuse is rampant in Kenya and leaks all sectors of 
society. Sexual abuse takes many forms and includes harassment, 
unwanted touching and rape.  According to the UN Secretary-General 
report, rape id defined as “a crime that principally affects women and 
its prevalence in all states, cultures and contexts, whether in an 
armed conflict or peacetime, represents a prime example of this 
challenge. Sexual violence committed in armed conflicts has been 
termed as the “history’s greatest silence” by the UN and its 
eradication is considered to be a central issue and a “top priority” in 
the work of the organization. (UNIFEM &UN:2009, P.3). According to 
a UN-Habitat report one in every seven women in Nairobi experience 
sexual abuse. A report published by Crime Scene Investigation 
Nairobi in 2008 estimated that 19 out of 20 rapes in Kenya are not 
reported and are therefore unpunished. In 2013, the Gender Violence 
Recovery Centre said more than 2,532 cases of sexual violence were 
reported in 2011-2012. Meanwhile, nationally the number of rape 
cases involving children has increased, while new figures from 
Kenya’s National Crime Research Centre show that violence against 
women and girls continues to be at incredibly high levels . 
(GVRC:2012, P.8) 
 
In 2013, a teenager girl, 16 years old, referred to as ‘Liz’ was gang 
raped by six men on her way back home from her grandfather’s 
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funeral in the western county of Busia, Kenya. After the violent attack, 
the rapists who took turns raping her dumped her unconscious body 
down a 6-meter open sump. She suffered fistula and a spinal injury 
from the attack, which left her on a wheelchair. The following day, the 
Kenyan police identified three of the attackers but instead of arresting 
them they got them to cut the grass of the police station as a 
punishment and then set them free calming they have no evidence. 
According to the girl’s mother, as published in the Daily National 
Press2 after they were set free, the rapists returned to Liz’s home to 
taunt the family. They acted like they were above the law, and they 
had good reason to think so. Because of ridiculous bureaucratic 
requirements, the police logged Liz’s attack as mere "assault" and 
asked her mother to “clean her up”, destroying key forensic evidence. 
Liz rapists are free while she is in a wheelchair. The ferocious gang 
rapping attack on a teenage girl and lack of action against the rapists 
by the Kenyan police carried out a sparked outrage in the country. 
 
Intervention Method:  
International Non-governmental organizations (INGOs), Kenyan 
women’s NGOs,  and legal groups in Nairobi, Kenya have united to 
lobby a global campaign calling for justice for Liz and for all survivors 
and victims of sexual violence. The campaign included the Coalition 
on Violence against Women (COVAW), African Women's 
Development and Communication Network (FEMNET), Solidarity for 
African Women's Rights (SOAWR), Federation of Women Lawyers 
(FIDA), and others. 
Firstly, all concerned organizations issued a press statement on the 
case condemning the violent act and the outraging police service 
calling for justice. Secondly, an online strategic campaign was 
launched including an online petition on Avaaz online website 
services, which is the world's largest and most effective online 
campaigning community for change. The Avaaz.org placed this case 
on the global map to ensure worldwide recognition of the situation 
that Liz was facing. Avaaz circulated the online petition calling for 
Inspector General of Police David Kimaiyo to bring the perpetrators 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2Daily	  National	  Press:	  https://www.nation.co.ke/lifestyle/dn2/Features-‐Justice-‐for-‐Liz-‐
Busia-‐Rape/957860-‐2365976-‐dan4ew/index.html	  	  

667



مي حممد ع�صام �صوقي

40
32	  

	  

and the officers involved with the case to justice. The online 
petition #JusticeForLiz  stated the following: 
October 11, 2013, On the International Day of the Girl, we ask you to 
join us in demanding justice for Liz, a 16 year old girl who was beaten 
and gang-raped on her way home from her grandfather’s funeral and 
dumped in a pit latrine in Busia, Kenya. She is now wheelchair bound 
with a broken spine and has the worst case of fistula. She recognized 
her rapists and identified them to the police. Police arrested 
perpetrators only to have them slash grass as ‘punishment’ after 
which they were released. 
Please sign and circulate widely the petition demanding an immediate 
arrest and prosecution of the perpetrators as well as disciplinary 
action on the police officers who failed to handle their duties to serve 
and protect. We must not allow impunity to reign and women and 
girl’s bodies to continue to be battlefields. No more violence. No more 
impunity. Justice Now! 
Engage in the online conversations –
 #BusiaRape #JusticeForLiz. Let’s make lots of noise – too deafening 
for the powers that be to ignore. 
 
Thirdly outreaching national and international press to support the 
online campaign and visualize the violent act against Liz as well as 
other sexually violated women. 
As a result of the online campaign, 1.8 million people3 from across 
the globe demanding an immediate arrest of the perpetrators and 
disciplinary action on the police who mishandled Liz’s case signed the 
online petition. The online social media campaign generated 
hashtags #JusticeForLiz and #StandWithLiz, released on 
Kenyans face book posts and tweets expressing their outrage over 
the punishment with the  
 
As a result of the global and local interaction with the NGOs 
interventions a protest walk was organized on 11 October 2013, 
International Day of the Girl. Around 500 activists, women groups and 
hundreds of people including over 100 FEMNET members from over 
25 African countries walked to the Kenyan police headquarters in 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  FEMNEST	  Website	  :	  http://femnet.org/2016/02/19/justice-‐for-‐liz-‐2/	  	  
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Nairobi to deliver the petition. The case was subsequently referred to 
the country's judicial watchdog. The protesters draped underwear on 
the gate of his office and waved posters reading informative 
messages and statistical figures: “Slashing grass is not a punishment 
for rape”, “1in3 Of Us Will Be Violated in Our Lifetime”,“1,200,00+ 
Demand Justice for Liz”, and “Sexual Violence Survivors. Who Takes 
Care of Them??? ”. The protest walk was covered by International 
and National press, T.V, and radio including but not limited to the 
following:  
1) Teenage victim in landmark Kenya rape case forced to leave 

village after threats (The Guardian) 
2) #JusticeForLiz: With this conviction, the Kenya we want is within 

reach (The Guardian) 
3) Does Kenya have the courage to lead on women's rights in 

Africa? (The Guardian) 
4) From Liz to you: Thank you all for standing by me; now I can walk 

again (Sahara Tribune) 
5) Kenya 'Liz' gang-rape trio get 15 years (BBC News)  
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Impact: 
As a result, in June 2013, a judge sentenced three of the rapists, 
whom Liz was able to identify, were sentenced to 15 years in jail and 
seven years in jail for causing her severe injury. The 
hashtag #JusticeForLiz was trending on Twitter for several hours as 
news of the jail sentences spread. Liz’s mother told Daily National 
Press: “It has been like a long bad dream that has done a lot of harm 
to us and turned our lives inside out, but finally, there is hope. 
Liz’s case, and the failure of local authorities to adequately address 
sexual violence, drew national and international attention to victims of 
sexual assault. However, it is a case study of the positive effect of 
NGOs on protecting women’s rights and successfully lobbied an 
advocacy media campaign as a methodology utilizing social media as 
a development tool to reach justice not only for Liz, but all cases of 
sexual assault.  
 

Fig (2): Women Groups and Activists holding banners and 
clothes during ''Justice For Liz" Protest Against Group Rapping, 

Nairobi, Kenya, 11 October, 2013 
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I.  My Dress My Choice: 
Problem: 
There is a high prevalence of gender‐based violence in Kenya. By the 
beginning of 2004, sexual violence in Kenya had risen to become the 
second highest reported crime to the Police. According to a report by 
Ndungu, Judge, Supreme Court of Kenya and Former Member of 
Parliament in Kenya, the highest is common assault – 80% of which 
are estimated to be incidences of domestic violence. The rise in these 
crimes has been officially attributed to escalating drug and alcohol 
abuse, break‐down in family values, poverty levels etc. but there is an 
underlying lack of respect for the dignity and privacy of women 
coupled with violence that dominates gender relations within the 
community that exacerbates this problem. By the end of 2005 it was 
estimated that a sexual assault takes place at least every half hour 
and still going on raise.  (Ndungu:2011, P.4) 
On September 19, 2014, a Kenyan middle-aged woman waiting for at 
the Embassava matatu touts (bus) stop in Nairobi.  When the bus 
stopped, a group of men surrounded her, and stripped her naked and 
assault her for wearing a miniskirt in public. She screamed and cried 
out for help, but only a couple of brave people reached out and gave 
her clothes to cover herself.  This kind of sexual violence against 
women is not unprecedented in Kenya, but this time was different. 
The cruelty of the violence was caught on camera and went viral 
online.  On November 2014, at least four such attacks were recorded 
across Kenya emphasizing the increasingly hostile towards women 
and rising of a new discrimination method against women as a 
sociocultural phenomenon in the country.  
Local authorities said they were looking into the case, according to 
the Star4, a Nairobi-based daily newspaper. The men viewed as 
victims and claimed she was tempting to them by the way she was 
dressed before ripping her clothes off and kicking her body. The 
social arguments for stripping or controlling women’s dressing 
became a debatable issue based on a complex and inherited history 
of patriarchy and religious fundamentalism.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  The	  Star,	  a	  national	  newspaper	  in	  Kenya	  https://www.the-‐
star.co.ke/news/2014/11/18/women-‐speak-‐out-‐in-‐my-‐dress-‐my-‐choice-‐demo_c1039195	  	  
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Intervention Method:  
The online videos being spread on YouTube, a social media tool, 
prompted indignation and courageous actions.  This is where the 
Internet and social media have proven an important tool for sharing 
information. The stripping videos went viral under the hashtag  
#mydressmychoice and sparked the “My Dress, My Choice” 
movement in Kenya. The Facebook page of “My Dress My Choice 
Challenge” has about 12,000 likes; the twitter account has more than 
2,300 followers. The online advocacy media campaign was purely 
mobilized by the public supported by activists in the field with almost 
zero economic cost leading to the organizing of a public 
demonstration. The event was inspired by the act of some men 
stripping and assaulting women simply because they were wearing a 
miniskirt. 
On November 17, 2014, around 500 people walked from Uhuru 
Park’s Freedom Corner and ended at Chief Justice Willy Mutunga’s 
office at the Supreme Court, Nairobi. Protests held signs “freedom 
and respect”, “safety and security for all’, “Dress My choice”. 
Women/girls were a pink ribbon and t-shirt with the slogan ‘My Dress 
my choice.” At the protest, a lot of men wore skirts in solidarity and to 
help end the myth that a dress code should define women.  Erick 
Matsanza,5 gender equality activist and a co-organizer of 
#MyDressMyChoice protest in Nairobi was outraged from the violent 
act and decided to dress in skirts, posted the photo online and called 
for other men to do the same. 
 
Impact: 
According to the Star daily newspaper, William Thwere Okelo, chief of 
state of the Inspector-General’s Office, denounced the mob in the 
videos as “criminals” and promised the public that “the police will take 
action.” Similarly, Kenyan deputy president William Ruto denounced 
the attack as “barbaric” and ordered a criminal investigation.  As a 
result, the accused were arrested on November 27, 2014 and faced a 
minimum sentence of 10 years to maximum of life time imprisonment. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  He	  For	  She	  Blog:	  http://www.heforshe.org/en/newsroom/identity/my-‐dress-‐my-‐choice	  	  
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According to the World Bank blog6, a phenomena like “My Dress, My 
Choice” shows that social media can be part of more profound and 
long-term changes including issues that are as persistent and deeply-
rooted as social norms regarding gender.  “The 2016 World 
Development Report on “Internet for Development” will examine in 
more detail how to harness the potential of the internet to generate 
collective action, sustain those efforts and promote bottom-up 
accountability.” Although, this case study did not show NGOs direct 
engagement; yet it have direct effect on increasing the understanding 
of community social mobilization. Moreover, this case study is clear 
evidence on the power of social media in unifying people for a cause 
and causing a direct and positive effect on policy makers and gender 
development. 
 

 

 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  World	  Bank	  Blog	  http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/mydressmychoice-‐
tackling-‐gender-‐discrimination-‐and-‐violence-‐kenya-‐one-‐tweet-‐time	  
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نها في تقدم المجتمعات وازدهارها، كما أتعتبر الفنون في العالم القديم الواجهة الحضارية التي تعكس مدى 
اتخذت الفنون ، ولقد (1)نفس الوقت ُتمثل سجالا حضارياا يعكس الوسط الفكري الذي ساد في المجتمعات القديمة

أسلوباا وأنماطاا مختلفة من مكان آلخر، والسبب في هذا االختالف عدة عوامل  -بشكل عام-في العالم القديم 
الديني والذي طبع كل بلد من بلدان العالم القديم بمميزات مختلفة على حسب العقيدة السائدة فيها أهمها التأثير 

، فضالا عن تأثير العوامل والظروف البيئية كالموقع، (2)وما فرضته على الفن والفنانين من أفكار وتصورات وقيود
ية وضا  السياسية واالقتصادية واالجتماعوالتضاريس، والمناخ...وغيرها، فضالا عن التأثيرات الناجمة عن األ

السائدة في المجتمع، عالوة على العالقات الخارجية وأثرها على الفنون؛ حيث نجد أن فنون الحضارات القديمة 
 .   (3)كانت تؤثر وتتأثر في بعضها البعض بحكم العالقات التجارية أو السياسية

ا من أهم مميزات حضارة الممالك العربية الجنو يعتبر الفن القديم في جنوبي شبه الجزيرة العر  بية بية واحدا
القديمة، حيث أنه تميز بطابع مختلف في أسلوبه الفني عن حضارات الشرق األدنى القديم، وفي هذا الصدد 
أكد عبد الحليم نور الدين أن "إنجازات الفن العربي الجنوبي جاءت معبرة بصدق عن حياة المجتمع العربي 

التطورات المختلفة في أوضاعه االقتصادية واالجتماعية والسياسية والحضارية، وكذلك جاءت متأثرة الجنوبي و 
ا بمقدار االنفتاح  بالتنو  البيئي الشديد وظروف وخصائص المكان والواقع الجغرافي الطبيعي، كما تأثر أيضا

ؤثر ية أن تطل وتتعرف وتتأثر وتوالتأثير المتبادل مع الحضارات األخرى مما أتاح للفنون العربية الجنوب
 .(4)باالتجاهات الفنية المصرية واألشورية والبابلية والفارسية واليونانية والهندية"

جنوبي في في إثيوبيا وإريتريا االفتراض القائل بأن التأثير العربي الاالكتشافات األثرية المتتالية كدت ولقد أ
ة والعناصر المعمارية الضخمة، بل ظهر جلياا في العديد من بالد الحبشة لم يقتصر على الجوانب الثقافي

الجوانب الفنية التي خلفتها تلك المناطق متمثلة في بعض األواني الفخارية وزخارفها والتماثيل وبعض المشغوالت 
ة كما سوف ُتبين الدراس-الطقسية بما في ذلك موائد القرابين ومحارق البخور وبعض الزخارف المعمارية 

، هذا التأثير العربي الجنوبي القوي في النصف األول من األلف األول ق.م كان مقترناا بتأثيرات (5)تفصيلبال
مما أدى في النهاية إلى اندماج بين تلك العناصر المختلفة وظهور مقوم ثقافي  أخرى مصرية قديمة أو مروية،

 .(6)جديد يجمع بين التأثيرات الخارجية والمكون المحلي

اإلنعكاسات الفنية لجنوب الجزيرة العربية علي
تماثيل بالد الحبشة في الفترة من القرن

الثامن قبل الميالد حتي القرن الرابع الميالدي 
أ.د. شويكار محمد سالمة ) * (

) * ( كلية اآلداب - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل - عدد 45، يناير 2019 ص ص 679 - 690 .



�سويكار حممد �سالمة

680

 
 

نها في تقدم المجتمعات وازدهارها، كما أتعتبر الفنون في العالم القديم الواجهة الحضارية التي تعكس مدى 
اتخذت الفنون ، ولقد (1)نفس الوقت ُتمثل سجالا حضارياا يعكس الوسط الفكري الذي ساد في المجتمعات القديمة

أسلوباا وأنماطاا مختلفة من مكان آلخر، والسبب في هذا االختالف عدة عوامل  -بشكل عام-في العالم القديم 
الديني والذي طبع كل بلد من بلدان العالم القديم بمميزات مختلفة على حسب العقيدة السائدة فيها أهمها التأثير 

، فضالا عن تأثير العوامل والظروف البيئية كالموقع، (2)وما فرضته على الفن والفنانين من أفكار وتصورات وقيود
ية وضا  السياسية واالقتصادية واالجتماعوالتضاريس، والمناخ...وغيرها، فضالا عن التأثيرات الناجمة عن األ

السائدة في المجتمع، عالوة على العالقات الخارجية وأثرها على الفنون؛ حيث نجد أن فنون الحضارات القديمة 
 .   (3)كانت تؤثر وتتأثر في بعضها البعض بحكم العالقات التجارية أو السياسية

ا من أهم مميزات حضارة الممالك العربية الجنو يعتبر الفن القديم في جنوبي شبه الجزيرة العر  بية بية واحدا
القديمة، حيث أنه تميز بطابع مختلف في أسلوبه الفني عن حضارات الشرق األدنى القديم، وفي هذا الصدد 
أكد عبد الحليم نور الدين أن "إنجازات الفن العربي الجنوبي جاءت معبرة بصدق عن حياة المجتمع العربي 

التطورات المختلفة في أوضاعه االقتصادية واالجتماعية والسياسية والحضارية، وكذلك جاءت متأثرة الجنوبي و 
ا بمقدار االنفتاح  بالتنو  البيئي الشديد وظروف وخصائص المكان والواقع الجغرافي الطبيعي، كما تأثر أيضا

ؤثر ية أن تطل وتتعرف وتتأثر وتوالتأثير المتبادل مع الحضارات األخرى مما أتاح للفنون العربية الجنوب
 .(4)باالتجاهات الفنية المصرية واألشورية والبابلية والفارسية واليونانية والهندية"

جنوبي في في إثيوبيا وإريتريا االفتراض القائل بأن التأثير العربي الاالكتشافات األثرية المتتالية كدت ولقد أ
ة والعناصر المعمارية الضخمة، بل ظهر جلياا في العديد من بالد الحبشة لم يقتصر على الجوانب الثقافي

الجوانب الفنية التي خلفتها تلك المناطق متمثلة في بعض األواني الفخارية وزخارفها والتماثيل وبعض المشغوالت 
ة كما سوف ُتبين الدراس-الطقسية بما في ذلك موائد القرابين ومحارق البخور وبعض الزخارف المعمارية 

، هذا التأثير العربي الجنوبي القوي في النصف األول من األلف األول ق.م كان مقترناا بتأثيرات (5)تفصيلبال
مما أدى في النهاية إلى اندماج بين تلك العناصر المختلفة وظهور مقوم ثقافي  أخرى مصرية قديمة أو مروية،

 .(6)جديد يجمع بين التأثيرات الخارجية والمكون المحلي

 

ا، كما ومن الج دير بالذكر أن البقايا األثرية التي ُتمثل الفنون في بالد الحبشة خالل فترة الدراسة قليلة جدا
لذا فإن النماذج التي سوف  -تزامناا مع مملكة دعمت-إن أغلبها يرجع للنصف األول من األلف األول ق.م 

قليلة، ربما ُتسهم الحفائر في المستقبل في الكشف عن المزيد من النماذج  الدراسةعتمد عليها الباحث في هذا ت
ا مدى  الفنية، لكن على الرغم من قلتها إال أنها ُتبين بقوة التأثير العربي الجنوبي في المنطقة كما تعكس أيضا

رات العربية ة التأثياندماج التأثيرات العربية الجنوبية مع المصرية القديمة أو النوبية، وسوف تتناول الدراس
الجنوبية في النماذج الفنية التي ُعثر عليها في بالد الحبشة والتي تتمثل في المنحوتات الحجرية بما في ذلك 

 .وانية وتماثيل على شكل أبي الهولالتماثيل اآلدمية والحي

ير دليل على الكبُعثر في جنوبي شبه الجزيرة العربية على عدد كبير من المنحوتات، ولقد كان هذا الكم 
الواز  الديني والضرورة الدنيوية، حيث نجد أن معظم هذه المنحوتات كانت تماثيل أدمية ُتستخدم كنذور 

، أما في (7)للمعبودات أو توضع في المقبرة، وبعضها تماثيل لحيوانات لها رمزية دينية وُتمثل رموز للمعبودات
ر الكبير الذى ظهر في العمارة، حيث أن األنماط التي ُعثر بالد الحبشة، فلم يزدهر فن النحت مثل االزدها

 .(8)عليها محدودة وهى عبارة تماثيل صغيرة ألشخاص كانت توضع في المعابد كتقديمات نذرية

 ومن النماذج الفنية التي يظهر عليها التأثير العربي الجنوبي: 

 تمثال المرأة وناووس من حاولتي-1

إلى الغرب من يحا علي عدة تماثيل مدفونة ذي نمط متشابه، واحد منها فقط ُعثر عليه  ُعثر في حاولتي
، هذا التمثال (9)ه كانت متناثرة داخل الناووسكامالا لكنه كان مكسور الرأس وقت العثور عليه، وبعض من أجزاء

JE 1657) ) حالياا في متحف سم، ومعروض  82مصنو  من الحجر الجيري األبيض الناعم، ارتفاعه حوالي
أديس أبابا، ويمثل امرأة جالسة وكفاها مبسوطان على ركبتيها وتلبس ثوباا طويالا به ثنايا طويلة ُممثلة على 

يحيط بها شريطان لتزين حواف الفتحة، ترتدي  Vهيئة حزوز، تظهر فتحة الرداء عند الرقبة على شكل حرف
لة سميكة ينسدل منها على الصدر دالية مكونة من قالدة عريضة فوق الثوب تتكون من ثالثة صفوف مجدو 

ستة سيقان، وحول كل معصم سوار رباعي الشكل، وقدماها الحافيتان ترتكزان على قاعدة صغيرة مستطيلة 
الشكل، ورأسها في حالة سليمة فيما عدا أنفها وأذنها اليمنى، شعرها مصفوف، والعينان واضحتان وبارزتان، 

متلئتان بهما غمزتان حول الفم مما يظهر ابتسامة بسيطة، ويبدو أن هذا التمثال قد ذقنها سمين ووجنتاها م
، من (10)ُصمم ليوضع على كرسي، حيث تم تسوية الساقين، وفي وسطهما يوجد فتحة رأسية هي اآلن مهشمة

لكنه  ه للتمثال السابق( مشاب(JE 1555الجدير بالذكر أنه عُثر في نفس الموقع على تمثال أخر المرأة 
 .(11)مُهشم
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ر ملكات لبعض مقارنته بمناظإن هذا التمثال يعكس المكانة االجتماعية للمرأة في بالد الحبشة، ولقد حاول ا
، فهو يشبه أما عن التأثير العربي الجنوبي في التمثال، (13)أمير بالد بونتأو منظر "إتي" زوجة  (12) مروي 

األرجح من جنوبي شبه الجزيرة العربية، معروض اآلن في متحف تمثال آخر مجهول المصدر على هذا التمثال 
في منطقة  Gُعثر عليه مؤخراا في المبنى  بتمثال Hitegen(، كما قارنه هتجين MNR12113روما الوطني )

المالمح من حيث الجلسة والزي و ، كما ُيشبه (14)تقع في وسط حضرموت  يؤرخ لنفس الفترة الزمنية –مكينين 
د والمناظر المصورة للنساء في المناظر الجنائزية وبالتحدي مالمح النساء في التماثيل العربية الجنوبيةالعامة 

؛ حيث لم يهتم الفنان في تماثيل النساء العربية الجنوبية بجسم التمثال والنسب (15)ثال لسيدة تدعى برأتتم
، فكانت مالمح وجه (16)لتفاصيل الدقيقة فيهالتشريحية فيه بقدر االهتمام الذي ظهر في تصوير مالمح الوجه وا

النساء متناسقة ذات عينين واسعتين، وأنف مستقيم، وفم صغير ذو شفتين مقفلتين وغالباا ما تظهر ابتسامة 
بسيطة، وأذنان صغيرتان منحوتتان بعناية ولقد ُثقبت األذن، وفى بعض األحيان كانت ترتدي األقراط ويظهر 

جسم التماثيل فلقد تميزت بالبدانة الُمبالغ فيها بعض الشي وكان الجسم قصيراا الشعر ممشط ومصفف، أما 
واليدان والقدمان قصيرتان وغليظتان، وتظهر اليدان ممدودتان إلى األمام والرأس في وضع مستقيم ناظرة إلى 

ين وعلى في اليد األمام، كما تميزت المالبس بكثرة الثنايا، وقام الفنان بإظهار النساء وهن بكمال زينتهن
 ، كل تلك المالمح ظهرت في تمثال حاولتي.(17)الرقبة

، فلقد ُعثر عليه في نفس الموقع في حاولتي، أُطلق عليه البعض لفترات  (RIE 14)أما عن الناووس 
ا وإنما ناووس أو كوة مقدسة ُصممت الستيعاب صورة (18)طويلة لفظ "العرش" ، لكن هو في الواقع ليس عرشا

اإلله أو تماثيل الملوك، وبشكل عام فإن هذا الشكل الحجري ذي السقف المقبي يرتبط بشكل كبير بالمقاصير 
حجر الجيري ، هذا الناووس منحوت من كتلة واحدة من ال(19)للمعبودات المصرية والنوبيةالخشبية المحمولة 

، يرتكز الناووس على األرض (JE 1658)سم، ومعروض في متحف أديس أبابا 140المحلي، يبلغ ارتفاعه 
من خالل أربعة أقدام مشكلة على هيئة أقدام ثور، اثنتان تتجهان لألمام واثنتان إلى الخلف، تحمل تلك األقدام 

ة سقف الواجهة الخليفة فهي ملساء تماماا، ويعلو الكو قاعدة مزينة بشريطين تعلوهما كوة عليها زخارف باستثناء 
 7سم، وعلى طول الحافيتن األماميتين التي يبلغ سمكهما  57سم وعمقه  67على شكل قوس مقبى عرضه 

سم يوجد صفان من الوعول في اتجاه متقابل تتجه نحو شجرة واقفة على قمة الناووس، أما الحافتان الجانبيتان 
ا بزخ  13لي عرض هذا اإلفريز حواارف للوعول تعلو بعضها البعض تتجه نحو الكوة ويبلغ مزينتان أيضا

 . (20)سم

يزين جانبي الناووس نفس المنظر بنقش ضئيل البروز، حيث يظهر شخص صغير بال لحية يحمل عكازاا 
، وشعرهما مص ف وتظهر فخلفه رجل كبير ذو لحية، ويبدو االثنان وكأنهما يسيران، أنفاهما معقوفان قليالا

 

ا، كما ومن الج دير بالذكر أن البقايا األثرية التي ُتمثل الفنون في بالد الحبشة خالل فترة الدراسة قليلة جدا
لذا فإن النماذج التي سوف  -تزامناا مع مملكة دعمت-إن أغلبها يرجع للنصف األول من األلف األول ق.م 

قليلة، ربما ُتسهم الحفائر في المستقبل في الكشف عن المزيد من النماذج  الدراسةعتمد عليها الباحث في هذا ت
ا مدى  الفنية، لكن على الرغم من قلتها إال أنها ُتبين بقوة التأثير العربي الجنوبي في المنطقة كما تعكس أيضا

رات العربية ة التأثياندماج التأثيرات العربية الجنوبية مع المصرية القديمة أو النوبية، وسوف تتناول الدراس
الجنوبية في النماذج الفنية التي ُعثر عليها في بالد الحبشة والتي تتمثل في المنحوتات الحجرية بما في ذلك 

 .وانية وتماثيل على شكل أبي الهولالتماثيل اآلدمية والحي

ير دليل على الكبُعثر في جنوبي شبه الجزيرة العربية على عدد كبير من المنحوتات، ولقد كان هذا الكم 
الواز  الديني والضرورة الدنيوية، حيث نجد أن معظم هذه المنحوتات كانت تماثيل أدمية ُتستخدم كنذور 

، أما في (7)للمعبودات أو توضع في المقبرة، وبعضها تماثيل لحيوانات لها رمزية دينية وُتمثل رموز للمعبودات
ر الكبير الذى ظهر في العمارة، حيث أن األنماط التي ُعثر بالد الحبشة، فلم يزدهر فن النحت مثل االزدها

 .(8)عليها محدودة وهى عبارة تماثيل صغيرة ألشخاص كانت توضع في المعابد كتقديمات نذرية

 ومن النماذج الفنية التي يظهر عليها التأثير العربي الجنوبي: 

 تمثال المرأة وناووس من حاولتي-1

إلى الغرب من يحا علي عدة تماثيل مدفونة ذي نمط متشابه، واحد منها فقط ُعثر عليه  ُعثر في حاولتي
، هذا التمثال (9)ه كانت متناثرة داخل الناووسكامالا لكنه كان مكسور الرأس وقت العثور عليه، وبعض من أجزاء

JE 1657) ) حالياا في متحف سم، ومعروض  82مصنو  من الحجر الجيري األبيض الناعم، ارتفاعه حوالي
أديس أبابا، ويمثل امرأة جالسة وكفاها مبسوطان على ركبتيها وتلبس ثوباا طويالا به ثنايا طويلة ُممثلة على 

يحيط بها شريطان لتزين حواف الفتحة، ترتدي  Vهيئة حزوز، تظهر فتحة الرداء عند الرقبة على شكل حرف
لة سميكة ينسدل منها على الصدر دالية مكونة من قالدة عريضة فوق الثوب تتكون من ثالثة صفوف مجدو 

ستة سيقان، وحول كل معصم سوار رباعي الشكل، وقدماها الحافيتان ترتكزان على قاعدة صغيرة مستطيلة 
الشكل، ورأسها في حالة سليمة فيما عدا أنفها وأذنها اليمنى، شعرها مصفوف، والعينان واضحتان وبارزتان، 

متلئتان بهما غمزتان حول الفم مما يظهر ابتسامة بسيطة، ويبدو أن هذا التمثال قد ذقنها سمين ووجنتاها م
، من (10)ُصمم ليوضع على كرسي، حيث تم تسوية الساقين، وفي وسطهما يوجد فتحة رأسية هي اآلن مهشمة

لكنه  ه للتمثال السابق( مشاب(JE 1555الجدير بالذكر أنه عُثر في نفس الموقع على تمثال أخر المرأة 
 .(11)مُهشم
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عليهم المالمح السامية، يلبس الشخص الصغير جلباباا ينسدل حتى أسفل القدمين، وعباءة تغطي كتفيه، بينما 
ا من  ا له أهداب تتدلى من الخلف، مشدود إلى الوسط بحزام يبدو معقودا يرتدي الشخص الكبير مئزراا فضفاضا

اعياا بوطة بعقدة كبيرة عند الصدر، يلبس سوراا ربالخلف وإحدى طرفيه متدلية، وعباءة مطروحة فوق كتفيه مر 
في معصمه األيسر ويحمل في يده اليسرى مروحه ويده اليمنى يحمل شيئاا يشبه الهراوة، بينما في النقش الموجود 
على الجانب األيسر يحمل الشخص الكبير مروحه فقط في يده وال يرتدي سوراا في معصمه، لكن هذه االختالفات 

ين النقشين ليست بذات أهمية وال تدعو للشك في أنهما يصوران نفس المنظر، وعلى الجانب األيمن الطفيفة ب
( رفش، إن األسلوب الفني الُمستخدم في تصوير الشخص رفشمن الناووس ُكتب اسم علم مذكر بخط سبئي )

ر، في الدير البحري، حيث الوقفة الرشيقة، والشعر القصي الكبير يشبه إلى حد كبير هيئة أمير بالد بونت
، كما (21)منه للخلف واللحية المدببة، واألنف المعقوف، والحزام المربوط على الظهر والمئزر الذى يتدلى جزء  

ا  .     (22)إن العثور على أجزاء من التمثال داخل الناووس يجعلنا نعتقد بأن هاتين القطعتين صنعا ليكونا معا

اذج في أقدام الثور التي يرتكز عليها الناووس والتي تُشبه نم التأثير العربي الجنوبي في الناووسيظهر 
ا في الفن المصري القديم والمروي، وكذلك إفريز -عربية جنوبية من مأرب  مع العلم بأن ذلك سمة شائعة أيضا

تأكيد ياة في المنتصف، هذه الزخارف بالمن زخارف الوعول الرابطة، والتي ُرتبت بشكل متناظر حول شجرة الح
، كما يظهر االهتمام بتصوير قرون الوعول، والتي كانت تصور كبيرة (23)عربية جنوبية في الشكل واألسلوب

بشكل غير طبيعي، في المقابل ظهر عدم االهتمام بالنسب التشريحية في بقية جسم الوعول، ويتطابق إفريز 
ر عليها تر التي ُعثل كامل مع افريز الوعول المصور على لوحة من األلباسالوعول المصور على الناووس بشك

، كما إن الشعر المجعد بإحكام الذى ظهر على األشخاص على جانبي الناووس، يتطابق مع (24)في معبد برآن
 .(25)لى العمالت العربية الجنوبيةالهيئات التي ظهرت ع

ربما كان يُمثل الناووس الذي كان ُيحمل أثناء المواكب،  ترى جاكلين بيرن أن هذا الناووس فريد من نوعه
ع الراهن ربما يرجع ذلك إلى الوض–وعلى الرغم من عدم العثور على ما ُيشبهه في جنوب شبه الجزيرة العربية 

، جنباا إلى جنب مع التأثيرات (26)فإن بعض مالمحه أظهرت التأثير العربي الجنوبي -للبحث األثري في اليمن
ية والمروية التي ظهرت في القالدة التي ترتديها، وكذلك في العصي التي يمسكها الصغير التي تشبه المصر 

الشعار الملكي في كل من مصر ومروي، وهذا يشير إلى العملية المعقدة من االندماج والتي نتج عنها في 
 .(27)النهاية فن مميز في هذه المنطقة

 

ر ملكات لبعض مقارنته بمناظإن هذا التمثال يعكس المكانة االجتماعية للمرأة في بالد الحبشة، ولقد حاول ا
، فهو يشبه أما عن التأثير العربي الجنوبي في التمثال، (13)أمير بالد بونتأو منظر "إتي" زوجة  (12) مروي 

األرجح من جنوبي شبه الجزيرة العربية، معروض اآلن في متحف تمثال آخر مجهول المصدر على هذا التمثال 
في منطقة  Gُعثر عليه مؤخراا في المبنى  بتمثال Hitegen(، كما قارنه هتجين MNR12113روما الوطني )

المالمح من حيث الجلسة والزي و ، كما ُيشبه (14)تقع في وسط حضرموت  يؤرخ لنفس الفترة الزمنية –مكينين 
د والمناظر المصورة للنساء في المناظر الجنائزية وبالتحدي مالمح النساء في التماثيل العربية الجنوبيةالعامة 

؛ حيث لم يهتم الفنان في تماثيل النساء العربية الجنوبية بجسم التمثال والنسب (15)ثال لسيدة تدعى برأتتم
، فكانت مالمح وجه (16)لتفاصيل الدقيقة فيهالتشريحية فيه بقدر االهتمام الذي ظهر في تصوير مالمح الوجه وا

النساء متناسقة ذات عينين واسعتين، وأنف مستقيم، وفم صغير ذو شفتين مقفلتين وغالباا ما تظهر ابتسامة 
بسيطة، وأذنان صغيرتان منحوتتان بعناية ولقد ُثقبت األذن، وفى بعض األحيان كانت ترتدي األقراط ويظهر 

جسم التماثيل فلقد تميزت بالبدانة الُمبالغ فيها بعض الشي وكان الجسم قصيراا الشعر ممشط ومصفف، أما 
واليدان والقدمان قصيرتان وغليظتان، وتظهر اليدان ممدودتان إلى األمام والرأس في وضع مستقيم ناظرة إلى 

ين وعلى في اليد األمام، كما تميزت المالبس بكثرة الثنايا، وقام الفنان بإظهار النساء وهن بكمال زينتهن
 ، كل تلك المالمح ظهرت في تمثال حاولتي.(17)الرقبة

، فلقد ُعثر عليه في نفس الموقع في حاولتي، أُطلق عليه البعض لفترات  (RIE 14)أما عن الناووس 
ا وإنما ناووس أو كوة مقدسة ُصممت الستيعاب صورة (18)طويلة لفظ "العرش" ، لكن هو في الواقع ليس عرشا

اإلله أو تماثيل الملوك، وبشكل عام فإن هذا الشكل الحجري ذي السقف المقبي يرتبط بشكل كبير بالمقاصير 
حجر الجيري ، هذا الناووس منحوت من كتلة واحدة من ال(19)للمعبودات المصرية والنوبيةالخشبية المحمولة 

، يرتكز الناووس على األرض (JE 1658)سم، ومعروض في متحف أديس أبابا 140المحلي، يبلغ ارتفاعه 
من خالل أربعة أقدام مشكلة على هيئة أقدام ثور، اثنتان تتجهان لألمام واثنتان إلى الخلف، تحمل تلك األقدام 

ة سقف الواجهة الخليفة فهي ملساء تماماا، ويعلو الكو قاعدة مزينة بشريطين تعلوهما كوة عليها زخارف باستثناء 
 7سم، وعلى طول الحافيتن األماميتين التي يبلغ سمكهما  57سم وعمقه  67على شكل قوس مقبى عرضه 

سم يوجد صفان من الوعول في اتجاه متقابل تتجه نحو شجرة واقفة على قمة الناووس، أما الحافتان الجانبيتان 
ا بزخ  13لي عرض هذا اإلفريز حواارف للوعول تعلو بعضها البعض تتجه نحو الكوة ويبلغ مزينتان أيضا

 . (20)سم

يزين جانبي الناووس نفس المنظر بنقش ضئيل البروز، حيث يظهر شخص صغير بال لحية يحمل عكازاا 
، وشعرهما مص ف وتظهر فخلفه رجل كبير ذو لحية، ويبدو االثنان وكأنهما يسيران، أنفاهما معقوفان قليالا
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، يبلغ (28)عند الحافة الغربية لهضبة تجري (RIE 52)ُعثر على تمثال المرأة ضمن خبيئة في عدي قالمو 
سم، معروض في متحف أديس أبابا  46سم وإجمالي االرتفا  29سم والعرض14.5ارتفا  قاعدة التمثال 

يا عقد كأسين أسطوانيين، ويظهر بقا(، حيث تتكئ اليدان على الركبتين ولكنهما كانتا تحمالن JE 3الوطني )
على الصدر وأسوار في اليدين ربما كانت من معادن نفيسة، يزين الرداء بأشكال زهور مطعمة، أما المقعد 

( والذي جاء بمعنى "لعله يمنت/ ولدم/ لوكبفكان صغير ومزين بشريط هندسي، ُمسجل على القاعدة نص )
 .(29)يعطي يمنت ولد"

لى قمة الكتل الحجرية الموجودة في قدس األقداس في معبد مكبار أكاوا على تمثال كما ُعثر مؤخراا ع 
، محفوظ في متحف وكار المفتوح، يتميز هذا التمثال (DAI ʿAddi ʾAkawǝḥ 2008-3المرأة جالسة )

لحجم ابالجودة الفنية في نحته وفي الرداء، يُشبه التمثال الذى عثر عليه في عدى قالمو بشكل كبير؛ من حيث 
وطريقة الصناعة، وكذلك نفس النص باستثناء أن النص الُمسجل على تمثال معبد مكبار أكاوا يذكر المعبود 

( بمعني "لعل إل مقه يعطي يمنت ولد"، لذا ال يوجد سبب للشك بأن هذا يمنت/ ولدم/ المقه/ لوكبإل مقه )
 .(30)دي هذا التمثال مفقودةالتمثال كان ُيمثل جزء من مقتنيات المعبد، لكن لألسف رأس وأي

يشبه هذان التمثاالن إلى حد كبير في شكلهما العام العديد من النماذج من جنوبي شبه الجزيرة العربية  
، كما يعكس وضع (31)من حيث الهيئة وزخارف الثياب والقاعدة وطريقة وضع وصيغة النصوص المصاحبة

، منها على سبيل المثال (32)العديد من التماثيل العربية الجنوبيةاليدين بهذا الشكل حالة التعبد والتي ظهرت في 
تمثال مصنو  من البرونز لسيدة  ُتدعى برأت، كما هو مكتوب على واجهة القاعدة؛ حيث تجلس السيدة على 
مصطبة مرتفعة من الحجر على واجهة هذه المصطبة كتابة بخط المسند، ولقد وجد هذا التمثال في البوابة 

م، وهو محفوظ في متحف عدن، ارتفا  1950ة من بيت حدث بواسطة البعثة األثرية األمريكية عام الجنوبي
سم، ويتشابه هذا التمثال مع النماذج الحبشية من حيث الجلسة على مقعد 17سم وارتفا  المقعد 52التمثال 

 . (33)سندبيرة بواجهتها نقش بخط المتستند على مقدمته القدمان، ووضع المقعد على قاعدة ك

 تماثيل التركواتا-3

هي عبارة عن تماثيل صغيرة ألشكال آدمية وحيوانية ُتصنع من الطين، ولقد ُعثر على تماثيل صغيرة 
وحاولتى، ويعرف  (35)، واكريدا(34)مملكة أكسوم في مطرا وأدوليسلنساء بدينة من الطين في مواقع ما قبل قيام 

، تشبه هذه النماذج تماثيل السيدات التي ُعثر عليها في جنوبي (36)اكوتاذلك النو  من التماثيل باسم تماثيل التر 
شبه الجزيرة العربية من حيث بعض المالمح؛ حيث الجسم االسطواني والثدي المتدلي إلى حدا ما والرأس التي 

، ولقد ظهرت تلك المالمح في العديد من التماثيل العربية الجنوبية الُمشكلة من الطين (37)تشبه رؤوس الطير

 مكبار أكاواتمثال المرأة من عدى قالمو وآخر من -2

 

عليهم المالمح السامية، يلبس الشخص الصغير جلباباا ينسدل حتى أسفل القدمين، وعباءة تغطي كتفيه، بينما 
ا من  ا له أهداب تتدلى من الخلف، مشدود إلى الوسط بحزام يبدو معقودا يرتدي الشخص الكبير مئزراا فضفاضا

اعياا بوطة بعقدة كبيرة عند الصدر، يلبس سوراا ربالخلف وإحدى طرفيه متدلية، وعباءة مطروحة فوق كتفيه مر 
في معصمه األيسر ويحمل في يده اليسرى مروحه ويده اليمنى يحمل شيئاا يشبه الهراوة، بينما في النقش الموجود 
على الجانب األيسر يحمل الشخص الكبير مروحه فقط في يده وال يرتدي سوراا في معصمه، لكن هذه االختالفات 

ين النقشين ليست بذات أهمية وال تدعو للشك في أنهما يصوران نفس المنظر، وعلى الجانب األيمن الطفيفة ب
( رفش، إن األسلوب الفني الُمستخدم في تصوير الشخص رفشمن الناووس ُكتب اسم علم مذكر بخط سبئي )

ر، في الدير البحري، حيث الوقفة الرشيقة، والشعر القصي الكبير يشبه إلى حد كبير هيئة أمير بالد بونت
، كما (21)منه للخلف واللحية المدببة، واألنف المعقوف، والحزام المربوط على الظهر والمئزر الذى يتدلى جزء  

ا  .     (22)إن العثور على أجزاء من التمثال داخل الناووس يجعلنا نعتقد بأن هاتين القطعتين صنعا ليكونا معا

اذج في أقدام الثور التي يرتكز عليها الناووس والتي تُشبه نم التأثير العربي الجنوبي في الناووسيظهر 
ا في الفن المصري القديم والمروي، وكذلك إفريز -عربية جنوبية من مأرب  مع العلم بأن ذلك سمة شائعة أيضا

تأكيد ياة في المنتصف، هذه الزخارف بالمن زخارف الوعول الرابطة، والتي ُرتبت بشكل متناظر حول شجرة الح
، كما يظهر االهتمام بتصوير قرون الوعول، والتي كانت تصور كبيرة (23)عربية جنوبية في الشكل واألسلوب

بشكل غير طبيعي، في المقابل ظهر عدم االهتمام بالنسب التشريحية في بقية جسم الوعول، ويتطابق إفريز 
ر عليها تر التي ُعثل كامل مع افريز الوعول المصور على لوحة من األلباسالوعول المصور على الناووس بشك

، كما إن الشعر المجعد بإحكام الذى ظهر على األشخاص على جانبي الناووس، يتطابق مع (24)في معبد برآن
 .(25)لى العمالت العربية الجنوبيةالهيئات التي ظهرت ع

ربما كان يُمثل الناووس الذي كان ُيحمل أثناء المواكب،  ترى جاكلين بيرن أن هذا الناووس فريد من نوعه
ع الراهن ربما يرجع ذلك إلى الوض–وعلى الرغم من عدم العثور على ما ُيشبهه في جنوب شبه الجزيرة العربية 

، جنباا إلى جنب مع التأثيرات (26)فإن بعض مالمحه أظهرت التأثير العربي الجنوبي -للبحث األثري في اليمن
ية والمروية التي ظهرت في القالدة التي ترتديها، وكذلك في العصي التي يمسكها الصغير التي تشبه المصر 

الشعار الملكي في كل من مصر ومروي، وهذا يشير إلى العملية المعقدة من االندماج والتي نتج عنها في 
 .(27)النهاية فن مميز في هذه المنطقة
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، حيث ُشكلت العينان لمعروض في متحف صنعاء الوطني( ا(YM 1616منها على سبيل المثال التمثال 
لتمثال ا ويؤرخ هذا على شكل نقطة كبيرة ُتحيط بها مجموعة من النقاط، كما يغطي جميع أجزاء الجسم نقاط،

، ونموذج آخر المرأة في وضع جلوس وكانت العينان على هيئة نقطتين وتميزت (38)لبداية األلف األول ق.م
الرقبة بأنها غليظة ويدور حولها صفان من ثقوب صغيرة ربما ُتمثل قالدة، محفوظة في متحف كلية اآلثار 

 .(39)(487بجامعة صنعاء تحمل رقم )

ف عام بين هذا النو  من التماثيل التي ُعثر عليها في المنطقتين، يتمثل على الرغم من ذلك يوجد اختال
في أن تماثيل بالد الحبشة ُعثر عليها في المعابد والمرتبطة بالممارسات الطقسية، عكس التماثيل العربية 

 .(40)الجنوبية التي ُعثر عليها في سياق جنائزي في المقابر

 نر حتى اآلن على تماثيل ترجع لفترة مملكة أكسوم، باستثناء عدد مومن الجدير بالذكر أنه لم يتم العثو 
اُستخدمت كغطاء لجرار عثر عليها ستيورات أثناء الحفائر التي قام بها عام  الرؤوس الُمشكلة من الفخار

م في أكسوم، وفى هذا الصدد ترى جاكلين بيرين بأن تسريحية الشعر في هذه الرؤوس تتماثل مع 1989
، ويجب اإلشارة أنه وفقاا لما (41)ي جنوبي شبه الجزيرة العربيةلمنحوتة على األعمدة في معابد معين فاألشكال ا

جاء في نصوص الملك عيزانا في حروبه مع البجة كان يوجد تماثيل كبيرة للملك من الذهب والفضة والنحاس، 
 ، ربما ُتسهم الحفائر في المستقبل في الكشف عن هذه التماثيل. (42)لكن لم يتم العثور عليها حتى اآلن

  تماثيل أبي الهول-4

أحد عناصر فن النحت في فترة مملكة  -علي شكل أسد رابض برأس آدمي–كانت تماثيل أبي الهول 
ليها عدعمت، حيث تم العثور على العديد منها في الجزء الشمالي من بالد الحبشة، وأفضل النماذج التي ُعثر 

؛ حيث يظهر بشعر سم30سم24شمال شرق كاسكاسى أبعاده  (RIE 54)لتماثيل أبي الهول في عدي قرمتن 
بة قالدة ويوجد حول الرقمضفر، كما في الرؤوس األكسومية المصنوعة من الفخار والتي ترجع لفترات متأخرة، 

ا على تمثالين ألبي الهول   قوامها ثالثة صفوف، وتظهر القالدة ، كما عثر على (43)ُعثرا عليهما في مطراأيضا
( إلى الجنوب من مطرا من وسط تيجراي عليه نص قصير مكرس RIE 70)تمثال آخر مهشم في دبدب 

، كما عُثر في حاولتي على بقايا تمثال أبي الهول من الطين (44)أحد المعبودات العربية الجنوبيةللمعبود هوبس 
على بقايا تمثال على شكل أبي الهول في منطقة شيكا بيرت  ، وُعثرJE 1602))(45)جنوب غرب أكسوم 

Chika-Beret  كم جنوب شرق ديسي  30على بعدDessie ،ولقد ثار جدل كبير حول تأريخ هذا التمثال ،
 .(46)ونسبه البعض لفترة أكسوم، لكن يرى فيلبسون أن هذا الرأي غير ُمقنع
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، يبلغ (28)عند الحافة الغربية لهضبة تجري (RIE 52)ُعثر على تمثال المرأة ضمن خبيئة في عدي قالمو 
سم، معروض في متحف أديس أبابا  46سم وإجمالي االرتفا  29سم والعرض14.5ارتفا  قاعدة التمثال 

يا عقد كأسين أسطوانيين، ويظهر بقا(، حيث تتكئ اليدان على الركبتين ولكنهما كانتا تحمالن JE 3الوطني )
على الصدر وأسوار في اليدين ربما كانت من معادن نفيسة، يزين الرداء بأشكال زهور مطعمة، أما المقعد 

( والذي جاء بمعنى "لعله يمنت/ ولدم/ لوكبفكان صغير ومزين بشريط هندسي، ُمسجل على القاعدة نص )
 .(29)يعطي يمنت ولد"

لى قمة الكتل الحجرية الموجودة في قدس األقداس في معبد مكبار أكاوا على تمثال كما ُعثر مؤخراا ع 
، محفوظ في متحف وكار المفتوح، يتميز هذا التمثال (DAI ʿAddi ʾAkawǝḥ 2008-3المرأة جالسة )

لحجم ابالجودة الفنية في نحته وفي الرداء، يُشبه التمثال الذى عثر عليه في عدى قالمو بشكل كبير؛ من حيث 
وطريقة الصناعة، وكذلك نفس النص باستثناء أن النص الُمسجل على تمثال معبد مكبار أكاوا يذكر المعبود 

( بمعني "لعل إل مقه يعطي يمنت ولد"، لذا ال يوجد سبب للشك بأن هذا يمنت/ ولدم/ المقه/ لوكبإل مقه )
 .(30)دي هذا التمثال مفقودةالتمثال كان ُيمثل جزء من مقتنيات المعبد، لكن لألسف رأس وأي

يشبه هذان التمثاالن إلى حد كبير في شكلهما العام العديد من النماذج من جنوبي شبه الجزيرة العربية  
، كما يعكس وضع (31)من حيث الهيئة وزخارف الثياب والقاعدة وطريقة وضع وصيغة النصوص المصاحبة

، منها على سبيل المثال (32)العديد من التماثيل العربية الجنوبيةاليدين بهذا الشكل حالة التعبد والتي ظهرت في 
تمثال مصنو  من البرونز لسيدة  ُتدعى برأت، كما هو مكتوب على واجهة القاعدة؛ حيث تجلس السيدة على 
مصطبة مرتفعة من الحجر على واجهة هذه المصطبة كتابة بخط المسند، ولقد وجد هذا التمثال في البوابة 

م، وهو محفوظ في متحف عدن، ارتفا  1950ة من بيت حدث بواسطة البعثة األثرية األمريكية عام الجنوبي
سم، ويتشابه هذا التمثال مع النماذج الحبشية من حيث الجلسة على مقعد 17سم وارتفا  المقعد 52التمثال 

 . (33)سندبيرة بواجهتها نقش بخط المتستند على مقدمته القدمان، ووضع المقعد على قاعدة ك

 تماثيل التركواتا-3

هي عبارة عن تماثيل صغيرة ألشكال آدمية وحيوانية ُتصنع من الطين، ولقد ُعثر على تماثيل صغيرة 
وحاولتى، ويعرف  (35)، واكريدا(34)مملكة أكسوم في مطرا وأدوليسلنساء بدينة من الطين في مواقع ما قبل قيام 

، تشبه هذه النماذج تماثيل السيدات التي ُعثر عليها في جنوبي (36)اكوتاذلك النو  من التماثيل باسم تماثيل التر 
شبه الجزيرة العربية من حيث بعض المالمح؛ حيث الجسم االسطواني والثدي المتدلي إلى حدا ما والرأس التي 

، ولقد ظهرت تلك المالمح في العديد من التماثيل العربية الجنوبية الُمشكلة من الطين (37)تشبه رؤوس الطير

 مكبار أكاواتمثال المرأة من عدى قالمو وآخر من -2
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أصول مصرية أو مروية لتماثيل أبي الهول التي ُعثر تري جاكلين بيرين أنه من الصواب أن نبحث عن 
، حيث ظهرت تماثيل أبي الهول في جنوبي شبه الجزيرة العربية بأسلوب مختلف على (47)عليها في بالد الحبشة

شكل أنثى أسد مجنحة، وهي بذلك تشبه حضارات الشرق األدنى القديم وبالد اليونان وبحر إيجة، بينما ما ُعثر 
د الحبشة كانت لذكر، والمرجح أن هذه التماثيل ترتبط بالتقاليد المصرية القديمة أو مستمدة من عليه في بال

ثقافة كوش في بالد النوبة، لكن وجود نصوص عربية جنوبية على بعض تماثيل أبي الهول ربما يشير إلى 
ذهن سؤال، يتبادر إلى المفهوم جديد يربط بين األصل المصري أو النوبي واالستخدام العربي الجنوبي، وهنا 

 هل يمثل هذا الشكل الفريد تصورات محلية للمعبودات العربية الجنوبية؟

لم يقتصر األمر على شكل تماثيل أبي الهول فقط بل شعبية الموضوعات التي تصور األسود وأبي الهول 
بدايات الفن  األسد فيفي جنوبي شبه الجزيرة العربية، حيث ياُلحظ الندرة الشديدة للموضوعات التي تصور 

العربي الجنوبي وعلى النقيض من ذلك كان األسد وأبي الهول من أكثر الموضوعات التي ظهرت في ثقافات 
، وبالتالي فإن ذلك يشير إلى أن الفن في فترة مملكة دعمت لم يكن نتيجة تأثير عربي جنوبي (48)وادي النيل

، (49)النوبة على الرغم من أنها أقل تأثيراا في تلك الفترة فقط بل ظهرت تأثيرات وعناصر من مصر القديمة أو
لذا فإن ظهور تماثيل أبي الهول بأسلوب مروي أو مصري يشير إلى أن الدالالت العربية الجنوبية والمحلية قد 

 .(50)اندمجت في قالب واحد في النصف األول من األلف األول ق.م وظهرت بأسلوب جديد

 تماثيل حيوانية -5

أولى الفنان العربي الجنوبي عناية فائقة بالتماثيل الحيوانية وخاصة الثور والوعل، اللذان كانا يرُمزان 
للمعبودين إل مقه وعثتر، ولقد أعطى الفنان أهمية كبيرة لهذه التماثيل أكثر من التماثيل اآلدمية من حيث النسب 

نحت منفصلة أو ُتشكل أجزاء زخرفية في عناصر التشريحية والشكل والمالمح، وكانت هذه الحيوانات إما ت
أخرى، فلقد شا  وجود رمز الثور على الموائد في حين كثرت أفاريز رؤوس الوعول على المباني واللوحات كما 

 .(51)سوف ُتبين الدراسة

 أما عن النماذج التي تعكس التأثير العربي الجنوبي في التماثيل الحيوانية:

ربما  ،(JE 115) م على تمثال لثور منحوت من األلباستر1953ت في حاولتي عام ُعثر أثناء حفائر الكن -
ا للمعبود إل مقه من الشست مكرس ( JE 061)وتمثال آخر من جوابكيال بالتحديد من معبد ميالزو  ،كان مكرسا

على تمثال آخر لثور في منطقة ماهبيرا كما ُعثر ، (52)عليه نصوص بالعربية الجنوبيةللمعبود إل مقه ُمسجل 
 JE)باإلضافة إلى تمثال آخر من خبيئة عدي قالمو ،(53)بالقرب من أكسوم Mahabere Dyagoveديجوف 

، تتشابه تلك التماثيل مع العديد من النماذج من جنوبي شبه الجزيرة العربية، (54)راجع خبيئة عدي قالمو- (10
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، حيث ُشكلت العينان لمعروض في متحف صنعاء الوطني( ا(YM 1616منها على سبيل المثال التمثال 
لتمثال ا ويؤرخ هذا على شكل نقطة كبيرة ُتحيط بها مجموعة من النقاط، كما يغطي جميع أجزاء الجسم نقاط،

، ونموذج آخر المرأة في وضع جلوس وكانت العينان على هيئة نقطتين وتميزت (38)لبداية األلف األول ق.م
الرقبة بأنها غليظة ويدور حولها صفان من ثقوب صغيرة ربما ُتمثل قالدة، محفوظة في متحف كلية اآلثار 

 .(39)(487بجامعة صنعاء تحمل رقم )

ف عام بين هذا النو  من التماثيل التي ُعثر عليها في المنطقتين، يتمثل على الرغم من ذلك يوجد اختال
في أن تماثيل بالد الحبشة ُعثر عليها في المعابد والمرتبطة بالممارسات الطقسية، عكس التماثيل العربية 

 .(40)الجنوبية التي ُعثر عليها في سياق جنائزي في المقابر

 نر حتى اآلن على تماثيل ترجع لفترة مملكة أكسوم، باستثناء عدد مومن الجدير بالذكر أنه لم يتم العثو 
اُستخدمت كغطاء لجرار عثر عليها ستيورات أثناء الحفائر التي قام بها عام  الرؤوس الُمشكلة من الفخار

م في أكسوم، وفى هذا الصدد ترى جاكلين بيرين بأن تسريحية الشعر في هذه الرؤوس تتماثل مع 1989
، ويجب اإلشارة أنه وفقاا لما (41)ي جنوبي شبه الجزيرة العربيةلمنحوتة على األعمدة في معابد معين فاألشكال ا

جاء في نصوص الملك عيزانا في حروبه مع البجة كان يوجد تماثيل كبيرة للملك من الذهب والفضة والنحاس، 
 ، ربما ُتسهم الحفائر في المستقبل في الكشف عن هذه التماثيل. (42)لكن لم يتم العثور عليها حتى اآلن

  تماثيل أبي الهول-4

أحد عناصر فن النحت في فترة مملكة  -علي شكل أسد رابض برأس آدمي–كانت تماثيل أبي الهول 
ليها عدعمت، حيث تم العثور على العديد منها في الجزء الشمالي من بالد الحبشة، وأفضل النماذج التي ُعثر 

؛ حيث يظهر بشعر سم30سم24شمال شرق كاسكاسى أبعاده  (RIE 54)لتماثيل أبي الهول في عدي قرمتن 
بة قالدة ويوجد حول الرقمضفر، كما في الرؤوس األكسومية المصنوعة من الفخار والتي ترجع لفترات متأخرة، 

ا على تمثالين ألبي الهول   قوامها ثالثة صفوف، وتظهر القالدة ، كما عثر على (43)ُعثرا عليهما في مطراأيضا
( إلى الجنوب من مطرا من وسط تيجراي عليه نص قصير مكرس RIE 70)تمثال آخر مهشم في دبدب 

، كما عُثر في حاولتي على بقايا تمثال أبي الهول من الطين (44)أحد المعبودات العربية الجنوبيةللمعبود هوبس 
على بقايا تمثال على شكل أبي الهول في منطقة شيكا بيرت  ، وُعثرJE 1602))(45)جنوب غرب أكسوم 

Chika-Beret  كم جنوب شرق ديسي  30على بعدDessie ،ولقد ثار جدل كبير حول تأريخ هذا التمثال ،
 .(46)ونسبه البعض لفترة أكسوم، لكن يرى فيلبسون أن هذا الرأي غير ُمقنع
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تمثال لثور من ظفار منحوت من الحجر الجيري، محفوظ حالياا بمتحف منها على سبيل المثال ال الحصر، 
ا للمعبود إل مقه محفوظ في  تمثال آخر لثوركذلك رأس ، و (55)صنعاء الحربي، وربما ُكرس هذا التمثال أيضا

، ولقد بر  الفنان في نحت هذه التماثيل وإظهار النسب والتفاصيل التشريحية متحف قسم اآلثار جامعة صنعاء
، وتمثال آخر (56)المالمح العامة للحيوان، فبر  في تصوير الثنيات على جبهة الثور وعيونه ومالمح الوجهو 

 .Jawf 04.60)-(Al(57)لثور من الحجر الجيري، محفوظ في متحف صنعاء الوطني 
النماذج ، والتي تتشابه مع العديد من (58)العثور على رؤوس ثيران من الطين في مواقع ثقافة أونا القديمة -

، مما يؤكد وصول التأثير العربي الجنوبي إلى المناطق يها في منطقة صبر على ساحل تهامةالتي ُعثر عل
 .(59)الغربية المنخفضة في إريتريا

لمتحف اُعثر في يحا على ثالثة أجزاء لرؤوس أسود ُتشكل صنابير لتصريف المياه، محفوظة حالياا في  -
الرغم من أن األسد من الحيوانات التي ندر تجسيدها في جنوبي شبه الجزيرة  ، وعلى(60)الوطني في أديس أبابا

، إال أنه تم العثور على العديد من النماذج بهذا الشكل في جنوبي شبه الجزيرة العربية، فعلي سبيل (61)العربية
ترة ما بين فالمثال ال الحصر جزء من صنبور من الحجر الكلسي على شكل أسد، ُعثر عليه في مأرب يؤرخ لل

ُعثر في معبد "سين ذو حلسم" في ، كما (62)ابع ق.م، محفوظ في متحف مأربالقرن الس -القرن الثامن
 .(63)حضرموت على بقايا صنابير منحوتة من حجارة بأشكال حيوانية مرت على ظهرها قنوات لمرور السوائل

تورد ، يرى ستيورات أن هذا النموذج مسونز لوعل واقفُعثر في مقبرة الضريح في أكسوم على قطعة من البر  -
جزيرة به ال، حيث أنه يشبه العديد من النماذج من أماكن مختلفة من جنوبي ش(64)من جنوبي شبه الجزيرة العربية

 . (65)العربية
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أصول مصرية أو مروية لتماثيل أبي الهول التي ُعثر تري جاكلين بيرين أنه من الصواب أن نبحث عن 
، حيث ظهرت تماثيل أبي الهول في جنوبي شبه الجزيرة العربية بأسلوب مختلف على (47)عليها في بالد الحبشة

شكل أنثى أسد مجنحة، وهي بذلك تشبه حضارات الشرق األدنى القديم وبالد اليونان وبحر إيجة، بينما ما ُعثر 
د الحبشة كانت لذكر، والمرجح أن هذه التماثيل ترتبط بالتقاليد المصرية القديمة أو مستمدة من عليه في بال

ثقافة كوش في بالد النوبة، لكن وجود نصوص عربية جنوبية على بعض تماثيل أبي الهول ربما يشير إلى 
ذهن سؤال، يتبادر إلى المفهوم جديد يربط بين األصل المصري أو النوبي واالستخدام العربي الجنوبي، وهنا 

 هل يمثل هذا الشكل الفريد تصورات محلية للمعبودات العربية الجنوبية؟

لم يقتصر األمر على شكل تماثيل أبي الهول فقط بل شعبية الموضوعات التي تصور األسود وأبي الهول 
بدايات الفن  األسد فيفي جنوبي شبه الجزيرة العربية، حيث ياُلحظ الندرة الشديدة للموضوعات التي تصور 

العربي الجنوبي وعلى النقيض من ذلك كان األسد وأبي الهول من أكثر الموضوعات التي ظهرت في ثقافات 
، وبالتالي فإن ذلك يشير إلى أن الفن في فترة مملكة دعمت لم يكن نتيجة تأثير عربي جنوبي (48)وادي النيل

، (49)النوبة على الرغم من أنها أقل تأثيراا في تلك الفترة فقط بل ظهرت تأثيرات وعناصر من مصر القديمة أو
لذا فإن ظهور تماثيل أبي الهول بأسلوب مروي أو مصري يشير إلى أن الدالالت العربية الجنوبية والمحلية قد 

 .(50)اندمجت في قالب واحد في النصف األول من األلف األول ق.م وظهرت بأسلوب جديد

 تماثيل حيوانية -5

أولى الفنان العربي الجنوبي عناية فائقة بالتماثيل الحيوانية وخاصة الثور والوعل، اللذان كانا يرُمزان 
للمعبودين إل مقه وعثتر، ولقد أعطى الفنان أهمية كبيرة لهذه التماثيل أكثر من التماثيل اآلدمية من حيث النسب 

نحت منفصلة أو ُتشكل أجزاء زخرفية في عناصر التشريحية والشكل والمالمح، وكانت هذه الحيوانات إما ت
أخرى، فلقد شا  وجود رمز الثور على الموائد في حين كثرت أفاريز رؤوس الوعول على المباني واللوحات كما 

 .(51)سوف ُتبين الدراسة

 أما عن النماذج التي تعكس التأثير العربي الجنوبي في التماثيل الحيوانية:

ربما  ،(JE 115) م على تمثال لثور منحوت من األلباستر1953ت في حاولتي عام ُعثر أثناء حفائر الكن -
ا للمعبود إل مقه من الشست مكرس ( JE 061)وتمثال آخر من جوابكيال بالتحديد من معبد ميالزو  ،كان مكرسا

على تمثال آخر لثور في منطقة ماهبيرا كما ُعثر ، (52)عليه نصوص بالعربية الجنوبيةللمعبود إل مقه ُمسجل 
 JE)باإلضافة إلى تمثال آخر من خبيئة عدي قالمو ،(53)بالقرب من أكسوم Mahabere Dyagoveديجوف 

، تتشابه تلك التماثيل مع العديد من النماذج من جنوبي شبه الجزيرة العربية، (54)راجع خبيئة عدي قالمو- (10
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تمثال لثور من ظفار منحوت من الحجر الجيري، محفوظ حالياا بمتحف منها على سبيل المثال ال الحصر، 
ا للمعبود إل مقه محفوظ في  تمثال آخر لثوركذلك رأس ، و (55)صنعاء الحربي، وربما ُكرس هذا التمثال أيضا

، ولقد بر  الفنان في نحت هذه التماثيل وإظهار النسب والتفاصيل التشريحية متحف قسم اآلثار جامعة صنعاء
، وتمثال آخر (56)المالمح العامة للحيوان، فبر  في تصوير الثنيات على جبهة الثور وعيونه ومالمح الوجهو 

 .Jawf 04.60)-(Al(57)لثور من الحجر الجيري، محفوظ في متحف صنعاء الوطني 
النماذج ، والتي تتشابه مع العديد من (58)العثور على رؤوس ثيران من الطين في مواقع ثقافة أونا القديمة -

، مما يؤكد وصول التأثير العربي الجنوبي إلى المناطق يها في منطقة صبر على ساحل تهامةالتي ُعثر عل
 .(59)الغربية المنخفضة في إريتريا

لمتحف اُعثر في يحا على ثالثة أجزاء لرؤوس أسود ُتشكل صنابير لتصريف المياه، محفوظة حالياا في  -
الرغم من أن األسد من الحيوانات التي ندر تجسيدها في جنوبي شبه الجزيرة  ، وعلى(60)الوطني في أديس أبابا

، إال أنه تم العثور على العديد من النماذج بهذا الشكل في جنوبي شبه الجزيرة العربية، فعلي سبيل (61)العربية
ترة ما بين فالمثال ال الحصر جزء من صنبور من الحجر الكلسي على شكل أسد، ُعثر عليه في مأرب يؤرخ لل

ُعثر في معبد "سين ذو حلسم" في ، كما (62)ابع ق.م، محفوظ في متحف مأربالقرن الس -القرن الثامن
 .(63)حضرموت على بقايا صنابير منحوتة من حجارة بأشكال حيوانية مرت على ظهرها قنوات لمرور السوائل

تورد ، يرى ستيورات أن هذا النموذج مسونز لوعل واقفُعثر في مقبرة الضريح في أكسوم على قطعة من البر  -
جزيرة به ال، حيث أنه يشبه العديد من النماذج من أماكن مختلفة من جنوبي ش(64)من جنوبي شبه الجزيرة العربية

 . (65)العربية
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بالعثور على مشغوالت أثرية في شرق تيجراي، أثبت التحقيق أن تلك القطع كانت موجودة أسفل بالطة حجرية تم الكشف عنها 

لفترات زمنية  أنها ترجعأثناء قيام السكان المحليين ببناء مسجد في هذا المكان في عدي قالمو، وبفحص تلك المشغوالت تبين 
مختلفة، وبالتالي تم تفسير هذا المخبأ على أنه تم جمع هذه المشغوالت في عصور الحقة ودفنها فيه في فترة ال تزيد عن بداية 

 القرن الثالث الميالدي، وهذه المشغوالت هي:
 .(RIE 52=JE 3)التمثال المذكور، تمثال حجري لسيدة جالسة  -
 (.(RIE 8= JE 4ق بخور منقوش جزء مكسور من محر  -
 (.RIE 180=JE (5قطعة من النحاس على شكل منجل، منقوش عليها اسم ملك ولقب جدر  -
 (.JE 10قطعتان من تمثال لثور منحوت من الحجر الكلسي األبيض) -
 (.JE 12-11جزءان من مذبح حجري ذو ثالث أرجل، مكسور وغير مكتمل) -
أربع مشغوالت نصف كروية من النحاس، وهي ُتشبه بشكل شبه مؤكد تلك األمثلة التي ُعرفت في وادي النيل خالل أوائل  -

 (، للتفاصيل اُنظر؛ JE 6-9القرون الميالدية)
Caquot, A., Drewes, A. J., "Les monuments recueillis à Maqallé (Tigré)", AE, (Vol.1, 1955), pp.17-
41. 
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 .19محمد عبد هللا محمد باسالمة، مرحع سابق، ص (39)
(40) Fattovich, R., "The Northern Horn of Africa in the first millennium BCE: local traditions and 
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BC—AD 1000: An Archaeological Outline", Op. Cit., p.164. 

 .2291-2290مرجع سابق، ص  أبو العيون بركات، (51)

(52) Leclant, J.,"Haoulti-Melazo (1955-1956)", Op. Cit., pp.50-51. 
(53) Finneran, N., Op. Cit., p. 31. 
(54) Caquot, A., Drewes, A. J., Op. Cit., p.39. 

( فتحي عبد العزيز الحداد، اآلثار الحضارية للتواصل بين شرق أفريقيا وغرب شبه الجزيرة العرية القديمة، مرجع سابق، (55
 .70ص

 .82م(، ص1988، )العدد األول، السنة السادسة، اإلكليلأبو العيون بركات، " لمحة عامة عن الفن اليمني القديم"،  (56)

(57) Arbach, M., Schiettecatte, J., Catalogue des pieces archeologiques et epigraphiques du Jawf 
au musee national de San'a', Vol. 1. UNESCO, Fonds Social de Developpement, 2006, pp.68-69.  
(58) Schmidt, P. R., Curtis, M. C., "Urban precursors in the Horn: Early 1st-millennium BC 
communities in Eritrea", Op. Cit., p.855. 

 .48( بوركهارد فوكت، مرجع سابق، ص(59
(60) Bent, J. T., Op. Cit., p.192; Salt, H., Op. Cit., p.408. 

، ترجمة بدر الدين عرودكى ومراجعة يوسف محمد عبد اليمن في ملكة سبأ، في فوكت، "مأرب: عاصمة سبأ" بوركهارد (61)
 .109م، ص1999هللا، دمشق: دار األهالي، 

، ترجمة بدر الدين عرودكى ومراجعة يوسف محمد عبد اليمن في ملكة سبأ، في وليام غالنزمان، "تمنع: عاصمة قتبان" (62)
 .112م، ص1999ألهالي، هللا، دمشق: دار ا

 230مرجع سابق، ص منير عبد الجليل العريقى،(63) 
(64) Munro-Hay, S. C., Excavation at Aksum, Op. Cit., p.212.  
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بالعثور على مشغوالت أثرية في شرق تيجراي، أثبت التحقيق أن تلك القطع كانت موجودة أسفل بالطة حجرية تم الكشف عنها 

لفترات زمنية  أنها ترجعأثناء قيام السكان المحليين ببناء مسجد في هذا المكان في عدي قالمو، وبفحص تلك المشغوالت تبين 
مختلفة، وبالتالي تم تفسير هذا المخبأ على أنه تم جمع هذه المشغوالت في عصور الحقة ودفنها فيه في فترة ال تزيد عن بداية 

 القرن الثالث الميالدي، وهذه المشغوالت هي:
 .(RIE 52=JE 3)التمثال المذكور، تمثال حجري لسيدة جالسة  -
 (.(RIE 8= JE 4ق بخور منقوش جزء مكسور من محر  -
 (.RIE 180=JE (5قطعة من النحاس على شكل منجل، منقوش عليها اسم ملك ولقب جدر  -
 (.JE 10قطعتان من تمثال لثور منحوت من الحجر الكلسي األبيض) -
 (.JE 12-11جزءان من مذبح حجري ذو ثالث أرجل، مكسور وغير مكتمل) -
أربع مشغوالت نصف كروية من النحاس، وهي ُتشبه بشكل شبه مؤكد تلك األمثلة التي ُعرفت في وادي النيل خالل أوائل  -

 (، للتفاصيل اُنظر؛ JE 6-9القرون الميالدية)
Caquot, A., Drewes, A. J., "Les monuments recueillis à Maqallé (Tigré)", AE, (Vol.1, 1955), pp.17-
41. 
(29) Munro-Hay, S. C., Aksum: An African Civilization of Late Antiquity, Op. Cit., p. 51.  
(30) Wolf, P., Nowotnick, U., Op. Cit., p.376. 
(31) Caquot, A., Drewes, A. J., Op. Cit., p. 24. 

مقارنة، رسالة دكتوراه )غير منشورة(، كلية  محمد عبد هللا محمد باسالمة، النحت والنقش في اليمن القديم دراسة آثارية (32)
 .127م، ص1995اآلداب، جامعة بغداد، 

 .156هجر كحالن: دراسة تاريخية أثرية، مرجع سابق، ص-أسوان محمد حسين، تمنع )33(
(34) Manzo, A., Op. Cit., p.296. 
(35) Dugast, F., Gajda, I., Report on fieldwork - Preliminary survey in Tigray Region, Ethiopia 
(March 22nd - April 2nd 2010). [Research Report] French-Ethiopian project of archaeological and 
epigraphic investigations in Tigrai region, Ethiopia Pre-Aksumite and Aksumite period (8th c. BC-
AD 7th c.). 2010, pp.13-14. Available at <halshs-00662856> (Access May 2016) 
(36) de Contenson, H., "Les fouilles de Haoulti en 1959, Rapport préliminaire", Op. Cit., pp.43-
44. 
(37) Japp, S., et al, Op. Cit., p.13. 
(38) Arbach, M., Audouin, R., San‘a’ National museum: Collection of Epigraphic and 
Archaeological Artifacts from al-Jawf Sites, Part II, UNESCO: Social Fund for Development in 
Yemen, 2007, p.137. 

 .19محمد عبد هللا محمد باسالمة، مرحع سابق، ص (39)
(40) Fattovich, R., "The Northern Horn of Africa in the first millennium BCE: local traditions and 
external connections", Op. Cit., p.29, footnote, 40. 
(41) Phillipson, D. W., Ancient Ethiopia: Aksum, its antecedents and successors, Op. Cit., p. 75-
76; Munro-Hay, S. C., Aksum: An African Civilization of Late Antiquity, Op. Cit., pp.50-51. 

-327فوزي عبد الرازق مكاوي، مملكة أكسوم: دراسة في التاريخ السياسي وبعض جوانب حضارتها، مرجع سابق، ص (42)
329. 

 .355-354كنتنسون، مرجع سابق، صهـ. دى  )43(
(44) Fattovich, R., Op. Cit., p.29, footnote 43. 
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(45) de Contenson, H., "Les fouilles de Haoulti en 1959, Rapport préliminaire ", Op. Cit., p. 43. 
(46) Phillipson, D. W., Foundations of an African Civilisation: Aksum and the Northern Horn, 
1000 BC - AD 1300, Op. Cit., p. 78. 

 .355-354( هـ. دى كنتنسون، مرجع سابق، ص(47
، ولقد كان لهذا المعبود أهمية اُعتبر األسد من الحيوانات المقدسة في مملكة مروي وأحد الرموز للمعبود المحلي ابيدماك )48(

كبيرة في الحياة الدينية حيث أقيمت له العديد من المعابد وُسميت هذه المعابد بمعابد األسد وذلك لكثرة انتشار تماثيل وأشكال 
لمعبودات ااألسود المنقوشة على جدران المعابد، للمزيد عن المعبود ابيدماك وألقابه وأشكاله اُنظر؛ أيمن محمد صديق الحكيم، 

سبوي مكر(، رسالة دكتوراه )غير منشورة(، قسم التاريخ، معهد البحوث والدراسات  -ارنسنوفيس -المروية المحلية )ابيدماك
 . 53-32، 14-13م،ص2009االفريقية، جامعة القاهرة، 

(49) Manzo, A., Op. Cit., pp.295-296. 
(50) Fattovich, R., "The Development of Ancient States in the Northern Horn of Africa, c.3000 
BC—AD 1000: An Archaeological Outline", Op. Cit., p.164. 

 .2291-2290مرجع سابق، ص  أبو العيون بركات، (51)

(52) Leclant, J.,"Haoulti-Melazo (1955-1956)", Op. Cit., pp.50-51. 
(53) Finneran, N., Op. Cit., p. 31. 
(54) Caquot, A., Drewes, A. J., Op. Cit., p.39. 

( فتحي عبد العزيز الحداد، اآلثار الحضارية للتواصل بين شرق أفريقيا وغرب شبه الجزيرة العرية القديمة، مرجع سابق، (55
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(57) Arbach, M., Schiettecatte, J., Catalogue des pieces archeologiques et epigraphiques du Jawf 
au musee national de San'a', Vol. 1. UNESCO, Fonds Social de Developpement, 2006, pp.68-69.  
(58) Schmidt, P. R., Curtis, M. C., "Urban precursors in the Horn: Early 1st-millennium BC 
communities in Eritrea", Op. Cit., p.855. 

 .48( بوركهارد فوكت، مرجع سابق، ص(59
(60) Bent, J. T., Op. Cit., p.192; Salt, H., Op. Cit., p.408. 
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Abstract 
This relevant paper is concerned with the detailed study and publication of a 

rectangular, Pyramidial – topped stela, now is preserved in the Egyptian Museum of 

Cairo (TR 21.6.24.17) (Fig. 1. a), its provenance and date are undocumented. The 

stela has the form of false-door with a cavetto-cornice surmounted with a triangular 

projection representing a pyramidion.(1) The name and titles of the owner as well as 

the provenance still unknown. The paper also elucidated the artistic and religious 

value of this stela towards establishing a clear dating based on the style and content. 

Description 
It is made of limestone, and measures 107 cm in height and 65 cm in width. It is 

composed of a small Pyramidical top, cornice, upper thresholds, and two reliefs. (Fig. 

1. b)  Its images carved in low raised relief, while it`s inscription is carved in sunk 

relief. The deceased appeared in the upper part of this stela with his wife, and rarely 

alone, adoring the god of the afterlife i.e. Osiris. Sometime other gods and 

goddesses were depicted along with Osiris in this part such as Isis, Nephthys, Anubis 

and Hours. In the lower part, the deceased and his wife were receiving the offerings 

from the relatives.  

 

 

 

                                                           

)) I would like to thank Dr. Abd-Alaziz Abo-Dorhat who gave me this stela and for his useful 
assistance. I am also grateful to Prof. Dr. Ola Elaguizi, Prof. Dr. Alaa Shaheen and Prof. Dr. 
Mostafa Atallah for reviewing the first draft of this article. The ideas, however, are my 
responsibility.  
*( Assoc. Prof.  Department of Egyptology, Faculty of Archaeology, Cairo University. 

(1) About Stelae which take the form of False-Door see:  Gaballa, G. A., "False- Door 
Stelae of Some Memphite Personnel",  SAK 7, 1979, pp. 48-50. 
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Fig. 1, a-b,  A Limestone Pyramidion stela – Egyptian Museum (TR 21.6.24.17)-  from 

Saqqara?. 
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a- The Pyramidion top   
Above, in the Pyramidion top of this stela, is a symmetrical image: two recumbent 

jackal-deity, each sitting upon a shrine, facing each other, protected by a S3-sign 

around their necks and carrying the nḫḫ-signs. However, the left jackal has a 

decorated tail. The signe " šn " hieroglyph (symbolizing protection) is depicting over 

a sign-n and a cup/basket hieroglyph (water vase). 

b- The cornice 

The upper part of the painting and the area below the top of the Pyramidion are 

decorated with cornice, which is in the shape of the ornament of the beech. 

c- Archival and pictorial  themes of Stela 

The main theme on stela is that of artistic units headed by horizontal line of 

hieroglyphs (lintel) and surrounded by two vertical lines of hieroglyphs. 

The Upper lintel 

Double identical religious scenes were depicted on the upper threshold representing 

a woman kneeling raising her hands in a devotional position to the Wḏ3t-eye. She 

was represented wearing a long wig, a long robe with a loose robe. The Wḏ3t-eyes 

were depicted with raising human hands, in one of these hands there is an incense 

burner. Behind the Wḏ3t-eye, the owner of the stela and his wife were standing in 

the form of the B3- birds. 

Upper part of stela 

The god Osiris is depicted on the left hand sitting on a Ḥwt chair,(2) wearing the 3tf- 

crown (3) without horns and beard. He holds the flail "Nekhekh" in his left hand 

represents Lower Egypt, and the crook "Ḥḳ3" in his right hand, indicate to Upper 

                                                           

(2)  For details about Ḥwt-thron which associated with the god Osiris, see, Kuhlmann, 
P., "Der Thron in alten Ägypten," MDAIK, 10, Glückstadt, 1977, p. 57ff.   
(3) For details about the different shapes of 3tf-crown, see: Rasha, F.E.M., " A 
Ramesside Pyramidion Stela from the Egyptian Museum," Jourrnal of the Faculty of 
Arts, Alex. Univ., Vol. 80, 2016, pp. 139-153; Aboubakr, A., Unteresuchungen Über 
die ägyptischen Kronen, Glückstadt. Hamburg-New York, 1937, pp. 11-13; Goebs, K., 
"Crowns", in: (eds.), I.D., Redford, The  Encyclopedia of Ancient Egypt, Vol. 1, Oxford, 
2001, p. 323. 
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Egypt,(4) and wearing a necklace around his neck. The owner of the stela stands up 

and raises his hand in a devotional position, wearing a wig up to the shoulder and 

wearing a long robe with a neckline embossed on the front with vertical lines. 

Images of three women stand are behind him, carrying the goose in their left hand, 

and wearing the same long wigs surmounted with a cone of fat and lotus flower. The 

wigs of the first lady are curly from the last two women. It is notable that the first 

lady raises her right hand in a position of worship in front of the god Osiris. 

Lower part of stela 

It is composed of five seated figures, two men and three women. The seated man on 

the left hand holds two lotus flowers, while his right hand that carries a folded 

napkin rests on his knee. The second man embraces him from behind with his left 

hand. The three ladies are wearing the same long wigs hanging from the shoulder to 

the front, but the last lady from the front of the shoulder without tufts. The heads of 

the last two ladies surmounted with two aromatic suppression and lotus blossoms. 

The two vertical texts on the right and left lintels: 

    

The inscription "hieroglyphic" of  the right row reads: 

Rdit-dw3 n Ptḥ nb- m3ct ḏd.f h3y mwt –Nwt psš ṯn ḥr…… 

"Adoration is given to Ptah, the lord of Justice saying to (his) mother nut to 

pieces???" 

 

                                                           

(4) For his connection with other gods, see, Griffiths, I.G., The Origins of Osiris, Berlin, 
1966, pp. 86ff.  
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The inscription of the left row reads: 

Rdit-dw3  n Wsir ḏd.f h3y mwt –Nwt psš ṯn ḥr nḫt  my  Ptḥ 

"Adoration is given to Osiris, saying to (his) mother nut to pieces them according to 

the power of Ptah???" 

The text described the god Ptah as the lord of justice (the hieroglyphic in the right  

corner of the part of lower is damaged), while he did not describe it here as an 

Osiris. The writer also maintained the symmetrical view that the two texts were 

faced with some of the first from the left to the right and the second from the right 

to the left, as also notes the connection between God Ptah and the god Osiris. The 

god of the dead and the head of the court as a funerary panel and the goddess of 

heaven, the shadow of the deceased. 

d- Comments: 

The importance of these type of funerary stelae is manifested in its being a 

representation of the upper building and only adornment of the tomb of its owner. 

(5) Tawfik pointed out that these stelae represent a front view of the cemetry on the 

east.(6) Where often deceased with his wife and rarely alone appeared in the upper 

portion, worshiping Osiris, the minister of the gods of the other world, and some 

other gods such as "Isis", and Hor, and Anubis. The seated deceased and his wife are 

depicted in the lower part before an offering table or surrendering sacrifices from 

relatives.(7)   Radwan confirmed that Osiris is the main god and supervisor of these 

stelae to give the deceased a life in the next world.(8) 

-Inpw : 

Anubis is depicted on the top of the stela as a protector for the deceased and for the 

stela itself.(9) Anubis is mentioned in the textual sources as a son of Re, therefore he 

usually depicted on these stelae that relates to the sun. Anubis was also linked to 

Osiris as his son from the goddess Nyphtes. He also played a role in overseeing the 

                                                           

(5)  Tawfik, T. S., A Special Type of Stelae From Saqqara as Substitute for A Tomb 
Superstructure, ASAE, 86 (2012-2013), pp .397-400. 
(6) Tawfik, T. S., op.cit., p. 400. 
(7) Ibid., op.cit., p. 398. 
(8) Radwan, A., "Six Ramesside Stelae in the Popular Pyramidion-form", ANALS. LXXI, 
(1987), p.223. 
(9) Hölzl, Round –Topped Stelae from the Middle Kingdom to the Late Period Some 
Remarks on the Decoration of the Lunettes, 1992, p.288.  
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dead as Osiris, as well as his role in embalming and reading the spells. Furthermore, 

he guides the deceased to the other world to the Kingdom of Osiris. Anubis bears 

other titles such as (nb pt nṯr c3 ḫnty – imntyw).(10) The title of the (ḫnty Sḥ-nṯr) is an 

indication to the role played by Anubis in the embalming of Osiris in the embalming 

tent and hence the role played by the deceased in the burial rituals of the 

purification and embalming of the (Sḥ-nṯr).(11) 

-šn :  
The origin of šn- sign is a rope whose ends are sloping and that is a circle. 

When the side of the rope is free, it represents the cartouche in its basic form 

(šnw).(12) It is a symbol of kingship. It is one of the religious symbols that was 

recorded on the funerary stelae and in some religious scenes. Because of its holiness 

the Egyptian wanted to include the names of the kings.  It is Known as early as reign 

of King "Den" fifth king of  first dynasty and then appeared on the stelae since the 

Twelfth Dynastic period.(13) And appeared with some symbols signs such as Wḏ3t -

eye and winged sun disk in Eighteenth Dynastic period, By the end of the New 

Kingdom period it did not appear with the sun-winged disk .(14) 

šn is often considered a symbol of protection, renewal,the symbol of life, such as the 

sign ankh ( cnḫ),  also refers to the sun, or to the eternal cycle of the sun, which 

means that the light is infinite to him and thus a new birth and a new life in fact. It 

seems as if the sun disk is surrounded by this sign. The circle šn is consider as a 

combination of two symbols of immortality: the eternal nḥḥ (Ra) and ḏd (osiris), both 

refer to an eternal cycle of night and day or life and death.(15) 

: 

It have expressed the mw of water which is the symbol of life.These waves of 
water are important essential elements, sometimes showing water waves with or 
without the vessel, which are used in incense, perfume, oils and it used in the rituals 
of rebirth.(16)  

                                                           

)10) Wilkinson, R.,, The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, London, 
2003, pp. 187-90. 
(11)  WB, III , 465(102). ; Altenmüller, Anubis, LÄ, I, 328-9. 
(12)  Gardiner, A.,Egyptian Grammar, (Oxford, 1982), V 7-10; P.Kaplony, "Kӧnigsring", 
LÄ III, 577-9. 
(13)  Hölzl, R.,  op. cit., p. 287. 
(14)  Robins, The Art of Ancient Egypt , London ,1997, p. 204; C. Müller-Winkler, 
"Schen-Ring", LÄ V, 610-26-9. 
(15)  Radwan, A., "The Stela Louver C211",  BACE, Vol 21,  (2010), p. 107:108;  
Müller, C., Schen-Ring,  LÄ V, 1964, p. 578. 
(16)  Radwan, A., op.cit, p.109. 

http://bib.ifao.egnet.net/F/V6MAUSULQNBQ8SN2U4PJGDU5C43UQYED8KMYDERGQUIXVGDRF6-08658?func=full-set-set&set_number=000809&set_entry=000014&format=999
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The cup   
This vessel appeared at the bottom of the "šn" ring and here is considered as a 
gift to the owner of the stele. The stela (wcb) of purification symbolizes funerary 
sacrifices that it shoud be given to the deceased in the other world.(17) It may 
symbolize a cup in which the deceased drinks.(18) Or, in fact, this sign may be a 
bowl or cup that can be used to make offerings of wine, water or beer, and the 
vessel may be a short abbreviation of the verb ( cb3, cb or icb ), which translates 
to introduce. It also appeared as determinitive of some words such as the (Ḥnḳt) 
beer sacrifice or the (rnpwt) vegetable sacrifice and the appearance of the cup 
are evidence of giving everything good and pure.(19) 

Wḏ3t – eyes   

Is the most common symbol along with the god "Anupis" on the Pyramidion – 

topped stelae or on and under the rectangular  round – topped stelae.(20) The left 

eye is the symbol of the moon and the right eye (Ain Ra).(21) The Wḏ3t – eyes have 

been represented on the stelae since the Twelfth Dynastic period with the šn until 

the late Egyptian period. It was represented on the  falsedoors since the sixth 

dynasty. The ancient Egyptian has seen eye Wḏ3t – eyes  that has a strong impact is 

a way to promote evil and protection and healing and renewal as it guarantee for the 

deceased the offerings in the other world.(22) It was a favorite of the ancient 

Egyptians not only as a religious symbol symbolizing protection and defense, but also 

as a decorative element. The aim of the eye of the witches is to pay evil for the 

deceased. A means of the deceased to be seen from his tomb on his mummy or 

statue, as symbolizes the deceased the owner of the stela itself and that he looks at 

those who makes offerings to him.(23) 

Lotus flower 

                                                           

 حتى والعشرون  الحادية األسرات خالل طيبة من الخشبية الجنائزية األفراد لوحات ،الليثي السيد محمد هشام( 17 

 . 77ص ،2012 ،القاهرة جامعة ،اآلثار كلية ،(منشورة غير) دكتوراه  رسالة والعشرين، السادسة األسرة نهاية
 

(18) Arnold, D., "Gefässe", LÄ II, 483-501.  
(19)  Radwan, A., op.cit, p.109. 
(20)  Hölzl, R., round –Topped Stelae, p. 287. 
(21) For details and the symbol of Wḏ3t – eyes, see R. Wilkinson, Reading Egyptian 
Art, London, 1992, p. 48; C. Müller-Winkler, "Udjatauge", LÄ VI, 824-6; Griffiths,J, G., 
Myths Solar Cycle, in OEAE, II, (2001), p.479; Ė. Chassinat-Fr. Dammas-S. Cauville, Le 
Temple de Dendara I-XII, IFAO, Le Caire, 1934-2007; M. de Rochemonteix- Ė. 
Chassinat- S. Cauville, , Le Temple de d`Edfou I-XV, IFAO, Le Caire, 1934-1985. 
(22)  Hölzl, R., op. cit., p. 287 
(23)  Tawfik , S. , "A Wcb Priest Stela from Heliopolis" , GM 29 (1978) , p. 133. 
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Lotus flower has appeared in the landscape from the time Old Kingdom. It depicted 

on hands, especially the hands of the ladies. It is placed with the aromatic 

oppression over the heads of the ladies and men also.(24)  

Burning incense 

 Ancient Egyptians has several names of it as  و  snṯr.25 It has been 

popular in magical rituals and medicinal and health purposes. The incense for the 

deceased helps to bring his members to search, as well as the happiness of his smell, and 

has played a role in providing a good smell.(26) 

wsḫ  

The Wsḫ necklace appeared on the stela worn by two men and two women in the 

lower row, which is an important adornment for women and men. The necklace was 

depicted on the stela to indicate the purity of the deceased who offered this stela 

before entering the other world,(27) and that the deceased hopes to be protected 

from evil things. It was named after the third dynasty at the Temple of Zoser in 

Heliopolis and was named ( Nwbt) as a reward for the king's servant. Then it was 

known as wsḫ in the tomb of Mereruka, and it represents the arms of the god Atum  

and When he created the Ennead, he embraced them to give them protection.(28) 

e- Dating 

For dating this stele we should compare its main elements with its other 

contemporary examples and these elements are: 

1- The Pyramidion portion of the stele and its scenes. 

2- The god Osiris. 

3- The garment of the owner of the stela. 

4- The wig of the ladies. 

1- The Pyramidion portion of the stele and its reliefs: 

                                                           

(24) for more about Lotus Flower see: H. Schlӧgl, "Der Sonnengott auf der  Blüte," 
Aegyptiaca Helvetica 5 (Basel 1977); J. Dittmar, "Blumen und Blumensträsse als 
Opfergabe im alten Aegypten," MÄS 43 (1986); W. Harer, "Nymphaca: Sacred 
Nareotic Lotus of Ancient Egypt," JSSEA 14 (1984), pp. 100-102. 
(25)  Wb IV, 180, (7:22); Wb IV, 181(1:17). 
(26)  Goyon, J, C., Räucherung, LÄ V,  (1984), 83:85. 
(27)   Wiedemann , A. , Bronze Circles and Purification Vessels in Egyptian Temples , 
PSBA 23,(1901),p. 265. 
(28)  Staehelin , E., "Untersuchungen Zur ägyptischen Tracht im Alten Reich" , MÄS  8 , 
Berlin (1966), pp. 113 ff; M. de Rochemonteix- Ė. Chassinat- S. Cauville, , Le Temple 
de d`Edfou IV, IFAO, Le Caire, 1934-1985, p. 109. 
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The most important thing here is a symmetrical image: two recumbent Anubis-

jackals, each sitting upon a shrine are sitting, facing each other, carrying the nḫḫ-

signs. Between them is a shen "šn " on top of sign-n and a cup/basket hieroglyph 

(water vase). All this examples are very characteristic of the Ramesside Period.(29) 

Another examples that appear also another signs such as Ahket alone or with Anupis 

which dates also to the Ramasside period.(30) 

2- The god Osiris. 

All contemporary examples  depicted the god Osiris on the left hand sitting on a 

throne  set on a pedestal in the form of sign  , is represented in mummy 

form, wearing the Atef crown without horns and beard, and holding the flail 

"Nekhekh"  in his left hand represents Lower Egypt, and the crook "Ḥḳ3"  in his 

right hand, referring to Upper Egypt, and wearing a necklace around his neck.(31) 

Osiris are really known in the majority of stelae at the reign  of 19th dynasty. And 

these examples  dates back to the end of 18 dynasty and Ramesside Period, 

particularly the time of Ramses II. 

3- The garment of the owner of the stela. 

                                                           

(29) see for ex., Jèquier, G., Fouilles á Saqqarah, La Pyramide D`Aba, Le Caire, 1935,  
pl. XVII, No. 1, of P3-w3ḥ, from Saqqara, Ramesside period; pl. XX, p. 30, of Pn-inw; 
pl. XXI, No. 11, pp. 29-30; pl. XXI, No. 14, p. 31; B. Bierbrier, M. L., British Museum 
Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae, XII, London 1993, No. 1184, Pl. 84 of Nb-nfr, 
Lacau,P., Steles de Nouvelle Empire, Catalogue General des Antiquites Egyptiennes 
du Musee du Caire, Cairo 1909, No. 34079, Pl. 40 of Ḥr-m-wi3, P. 126; Edwards, 
I.E.S., Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelea, etc., in the British Museum, Part VIII, 
London, 1939, pl. XXXVI, No. 301, p. 42 stele of (ṯw-ṯw  time of Dyn. XIX). 
(30) Jèquier, G., Fouilles á Saqqarah, La Pyramide D`Aba, Le Caire, 1935, p. 27, pl. 
XVIII, No. 3 of royal scribe Amenmes and his wife Bwy & his daughter B3k-Mwt., Dyn. 
XIX, evidently Ramsses II, from Saqqara; Radwan, A., "Six Ramesside Stelae in the 
Popular Pyramidion-Form", SASAE LXXI, 1987, Cairo S.R.14219=time. No. 14.3.25.6 of 
st or swt?, Pl V, P. 226; Cairo JE 36853=S.R. 14113 of Ḥwy, Pl IV, P. 225; Stewart, 
Egyptian Stelae, Reliefs and Paintings I, from the Petrie Collection, London 1976, Pl. 
50= UC 14647, P. 61; Atallah, M., "Enin Pyramidion Stele Eines Trompeters Aus Dem 
Ägyptischen Museum In Kairo", OLA 150, (2007), Pp.101-105, Abb.1; Hodjash, S. & 
Berlev, O., The Egyptian Reliefs and Stelae in the Pushkin Museum of Fine Arts 
Moscow, Leningrad 1982, No.82= I.1.a.5631 (4126) of P3-Ra, P. 138, 141, Dyn. XIX. 
(31) Jèquier, G., op. cit., pls XX, No. 12,  p. 30,; XXII, No. 19, p. 32; James, T.G.H. British 
Museum Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae Etc., Part 9, London 1970, pl. XXV, 
No. 167, pp. 29-30. 
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The garment of the men who are depicted on our stela (fig. 1 a-b), is one of the best 

main features of dating. The owner of the stela wears a long-sleeved robe with an 

embossed neckline, embossed from the front with vertical lines. It is notworthy that 

the garment is fixed around the waist with a wide belt.(32) This garment attested for 

the first time at the beginning of the 18th Dynasty, and was very common in 19-20 

Dynasties period. (33)  

1- The wig of the ladies. 

Images of three women stand are behind the owner wearing the same long wigs 

surmounted with a cone of fat and lotus flower. The wigs of the first lady are 

curly from the last two women. This wig looks like its equivalents in XIX-XX 

Dynasties.(34)  But the wigs without a cone of fat are dating to the XIX Dynasty. (35) 

                                                           

(32) Cf. G. Vogelsang-Eastwood, Pharaonic Egyptian Clothing, Leiden, New York, Kӧln, 
1993.  
(33) Edwards, I.E.S., British Museum, Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae, etc., Part VIII, 

London, 1939, pl. XXXVI, No. 301, p. 42, stela of ṯw-ṯw, XIX Dyn.;  Jèquier, G., op. cit., pl. 
XVIII, No. 2, stela of Maay, pp. 26-27; XVII, No. 1, pp. 25-26 of P3-W3ḥ; XVII, No. 10, 
p. 29 of Seti; XX, No. 12, p. 30 of Pn- inw; XXI, No. 14, p. 31; XXI, No. 11, pp. 29-30; 
Hodjash, S. & Berlev, O., op. cit., No. 79= I.1.a.5619 (4119) of Ky-nefer, P. 140, Dyn. 
XIX; Stewart, H.M., Op. Cit., pl. 23; James, T.G.H., HTBM, IX, 1970, pl. L.1 (BM 313). 

(34)   Jèquier, G., op. cit., pls XVIII, No. 3, from Saqqara; Hodjash & Berlev, Op. Cit., 
No. 91= I.1.a.6687 (4146) of  Ḫnm-ms, P. 148, 151; Hall, Brit. Mus., VII, No. 341, Pl. 
24, of P3-šd, P. 9;  ; Černy, Egyptian Stelae in the Bankes Collection, Oxford 1958, 
No.10 of  Pn-rnwt; Stewart, op. cit., Pl. 21,1= UC 14371 , P. 30; Pl. 23= UC 14362 of 
B3k-n-Min, P. 31-32; The Oxford Encyclopedia of Ancient, II, Oxford 2001, edited by 
Redford, D. B.,P. 451j. 
(35) Jèquier, G., op. cit., pl. XVIII, No. 2 ,  of Maay from Saqqara, pp. 26-27; Schulman 
Alan R., Ceremonial Execution and Public Rewards, Some Historical Scenes on New 
Kingdom Private Stelae, Freiburg 1983, Fig. 14, Pl. 6 of  Ḥri ,P. 29, 30; Fig. 18 Rock 
stela Abu Simbel 24 of St3w, P.34, 36, 37; Fig. 20 Stela Cairo 16-3-35-2 of St3w, P. 
119; Bierbrier, Brit. Mus.X, No. 479, Pl. 91 of Ḥr-nfr, P. 37; No. 8493, Pl. 84 of qn, P. 
37; No. 320, Pl. 81 of  Rc-wbn, P. 35; No. 1248, Pl. 81 of Wnn-ḫw, P. 35; No. 588, Pl. 
57 of Ḥri, P. 24; No. 161, Pl. 52 of Ršpw & Imn-ms, P. 22; No. 476, Pl. 58 of R-k3, P. 
25; No. 316, Pl. 70 of Nfr- snt, P. 29; No. 444, Pl. 69 of Mr (.i) W3st, P. 29; No. 448, Pl. 
68 of Ḥwi, P. 28; No. 273, Pl. 71 of P3-nb, P. 30; No. 35630, Pl. 71 of c3-pḥty, P. 3; No. 
276, Pl. 79, P. 34 of Nb-Rc; Id., Brit. Mus., XII, No. 292, Pl. 58 of Nḫt-mnw, P. 19; No. 
351, Pl. 66, of Imn-ms, P. 21; Jorgensen, M., Catalogue Egypte II (1550- 1080 B.C.) Ny 
carlsberg Glyptotek, Ny carlsberg Glyptotek 1998, No. 106= AEIN 1552 of P3y-ir-SA, 
P. 260; No. 103= A EIN 970, P. 254; No. 129= A EIN 1283, P. 308; Ramond, P., Les 
Steles Egyptiennes du Musee G. Labit A Toulose= Part LXII, 1977, Pl. IX of Ka-m-Ḫ3st-
m-Sn, P. 37ff; Pl. XI Ḥwri, P. 51ff; Hodjash & Berlev, Op. Cit., No. 91= I.1.a.6687 
(4146) of Ḫnm-ms, P. 148, 151; Koefoed- Petersen, Otto, Catalogue des Bas- Reliefs 
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Through comparing this piece with contemporary examples, it seems that the 

current stela dates back to the Ramesside Period, particularly the time of Ramses II, 

19 th dynasty. The The artistic and textual features such as Pyramidion with its reliefs 

and inscriptions, the existence of the god Osiris, the style of the owner and the wig 

over the head of the deceased wife refers that this stela could safely dates to that 

time. The attestation of the Anubis on the Pyramidion, the Ḥḳ3 scepter on the chest 

of Osiris, and the wearing the Atef-crown without horns on his head i.e. Osiris are 

really known in the majority of stelae at the time of 19th dynasty. Most probably the 

triangle skirt and the women's wig with the shape of the limbs that have limbs or 

limbs enhance the dating of this stela to the first half of the region of Ramses . 

f- Conclusion 

From the above mentioned analysis, one can conclude that through the 

contemporary examples and further confirmation is provided by the style of the 

representations on these examples, which can hardly be later in date than the early 

part of the reign of Ramsses II.  Although the texts on the stela were dedicated to 

both Ptah and Osiris, however it displays only a representation to the god Osiris. 

Maybe this due to the unification of both gods in the form of Osiris, the lord of other 

world. The stela of the current research displays the characteristics features of the 

                                                                                                                                                                      

et Peintures Egyptiennes, Copenhgue, 1956, No. AEIN 724, pl. 45 of Ipy, p. 36; ; 
Budge, E. A. W., British Museum VI, London 1922, No. 483 (291), Pl. 32, of q3H3, P. 9; 
No. 356 (811), Pl. 35, of Nb-nfr, P. 10; No. 348 (598), Pl. 37, of P3 šd, P. 10; No. 352 
(448), Pl. 38, of Ḥwy, P. 10; Hall, H.R., British Museum, VII, London, 1939, No. 818, Pl. 
13, of qni3, P. 6; No. 547 , Pl. 22, Ḏhwty-Ḥr, P. 9; No. 1284, Pl. 38 of Wnn-Ḫw, P. 12; 
No. 341 , Pl. 24, of P3 šd, P. 9; No. 812, Pl. 26, of In-Ḥr-Ḫ3w, P. 10; No. 273, Pl. 28, of 
P3-Ḥw, P. 10; No. 316, Pl. 30, of Nfr- nb-ḫmnw, P. 11; No. 284, Pl. 33, of Iry-nfr, P. 11; 
No. 271, Pl. 38 of P3-rn-nfr, P. 12; No. 332, Pl. 39, of Ipy, P. 12;Id., Brit. Mus.VII, Pl. 
50, No. 468, P. 57; Černy, Egyptian Stelae in the Bankes Collection, Oxford 1958, No. 
2 of Ḥwy; No. 10 of P3-n-rnn-wtt= Ranke, PN, I, P. 109, 17; Stewart, H.M., Egyptian 
Stelae, Reliefs and Paintings I, from the Petrie Collection, London 1976, Pl. 22,1= 
UC14480 of Sw-P3-cnḫ, P. 31; Pl. 30, 1= UC 14576, P. 30, 1 of P3-šd; Pl. 44= UC 14401 
of W3ḥ, P. 35, 1; Pl. 41, 1= UC 14470, P. 50; Pl. 43, 1= UC 14437 of Rc, P. 53; Pl. 46, 1= 
UC 14479, P. 57; Otto, E. & Himmer, M., Osiris und Amun, Muenchen 1966, Pl. 12 of 
In-Ḥr-ḫ3w, P. 64. About another examples from Egyptian Museum which dating to 
the End of the 18 Dynasty see: Lacau,P., Steles de Nouvelle Empire, Catalogue 
General des Antiquites Egyptiennes du Musee du Caire, Cairo 1909, No. 34135, Pl. 56  
of Nyi3, P. 185; No. 34089, Pl. 43 of Ḫnsw, P. 138; No. 34134, Pl. 56 of Iry…, P. 183; 
No. 34137, Pl. 57 of Skk3y, P. 187; No. 34138, Pl. 57 of Ḥ3ti-3y, P. 188; No. 34024, Pl. 
13 of nb-nḫt, P. 45; No. 34049, Pl. 29 of Imn-ms, P. 84; No. 34062, Pl. 37 of Rc-ms, P. 
109. 
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funeral stelae in the New Kingdom. The deceased was depicted adoring to the god 

Osiris, and most probably his wife and daughters were sitting behind him. The artist 

also took care of the theoretical dimensions in portraying  these three women. The 

woman directly behind the deceased is bigger than the second, and the second is 

also bigger than the third and the deceased is the longest of them. The appearance 

of the shaven priest on the lower section of the stela indicates to the important 

funeral role of the stela to the owner and his family.It is a technical feature that 

some women wearing wsx necklace and some without them, and also differed 

hairstyle or wig used for each of them, and some of them topped the heads of funnel 

and perfume lotus and some others without them perhaps an indication of the 

different status of each of them the owner of the painting or the god Osiris lord of 

the West. Most probably the artist forgot some details in the paintings such as the 

appearance of the god Anubis on the top of the Pyramidion with one decorated tail 

and the other without decoration. He also forgot to add the right eye eyebrow of 

Wḏ3t-eye on the two images of the pods on the upper threshold. 
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