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ملخص
البحث
تحديات العمل الخيري اإلسالمي في إفريقيا
(رؤية استراتيجية)
من املعلوم �أن مفهوم وفل�سفة العمل اخلريي الإ�سالمي ،الذي يقوم على �أ�سا�س من التطوع ،يرتبط ارتباطا
وثيقا بتحقيق قيم املجتمع الفا�ضلة يف �إطار من الرتاحم والتكافل االجتماعي .يعني ذلك �أن قيم العمل اخلريي
والطوعي مت�أ�صلة يف الفكر الإ�سالمي ب�شكل وا�ضح .بيد �أن هذا ال مينع من القول ب�أن التجربة على �أر�ض الواقع
تواجه بالعديد من التحديات والعوائق ،وال�سيما فيما يتعلق باحلالة الإفريقية العامة ،وهو الأمر الذي ي�ؤثر على
كفاءة وجناح العمل اخلريي الإ�سالمي يف تلك القارة.
فالدول الإفريقية يف مرحلة ما بعد اال�ستقالل تعاين من �أزمة هيكلية ،دفعت بها لكي تكون غري قادرة على
�أداء وظائفها التنموية؛ وهو ما �أ�سهم يف �إفقار �شعوبها وتخلفهم .وقد اتخذ �ضعف الدول الإفريقية �أ�شكا ًال عدة،
متثلت يف عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي ،وانت�شار النزاعات واحلروب الأهلية والعرقية ،و�شيوع الف�ساد و�سوء الإدارة
يف املجتمع ..وما �إىل ذلك.
وعلى �صعيد �آخر ،توجد جمموعة من التحديات اخلارجية التي تقف �أمام العمل الطوعي ب�شكل عام،
والإ�سالمي ب�شكل خا�ص .فثمة حالة من التكالب اال�ستعماري اجلديد لنهب موارد القارة و�إفقارها ،وهو ما يعيد
�إىل الأذهان حالة التكالب الأوىل التي �شهدتها �إفريقيا �أواخر القرن التا�سع ع�شر .بيد �أن عامل ما بعد � 11سبتمرب
�أ�ضفى بعد ًا جديد ًا يف �إطار هذه العوائق ،وال �سيما ما يتبناه اخلطاب اال�سرتاتيجي الأمريكي املعا�صر من �أهداف
ما يطلق عليه "احلرب على الإرهاب والتطرف".
بيد �أن ثمة عوامل �أخرى ترتبط مب�ؤ�س�سات العمل اخلريي نف�سها ،مثل :عدم اهتمامها �أو عدم قدرتها على
حتقيق ال�شراكة مع الدول املتلقية للعون ،وغياب �أو �ضعف التن�سيق فيما بينها ،بالإ�ضافة �إىل اختالل الر�ؤية ،وعدم
و�ضوح الأولويات ،وتدين القدرات واملهارات الب�شرية الالزمة.
وعليه؛ ف�إن هذه الورقة ت�سعى �إىل حتقيق �أهداف ثالثة ،تتمثل يف� :أوال� :إلقاء ال�ضوء على طبيعة العمل
اخلريي الإ�سالمي يف �إفريقيا ،و�أهميته .وثانيا :حتديد �أبرز معوقاته ،والتحديات التي تواجهه .وثالثا :حماولة
حتديد �أهم الأولويات وتوجهات احلركة الطوعية الإ�سالمية يف �إفريقيا.
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المقدمة
درجت م�ؤ�س�سات العمل اخلريي الإ�سالمي على تقدمي الغوث والعون الإن�ساين للمجتمعات الفقرية واملعوزة
وقت الأزمات والكوارث ،مثل :حاالت اجلفاف ،والفي�ضانات ،واملجاعة ،وانت�شار الأوبئة الفتاكة .وقد تقوم بع�ض
هذه امل�ؤ�س�سات بامل�شاركة يف �أن�شطة تنموية بعيدة املدى يف جماالت الزراعة ،واملياه ،وال�صحة ،والتعليم ،وما
�شاكل ذلك من الأمور التي حتتاجها املجتمعات الإفريقية الأقل منو ًا وتطور ًا.
وعلى الرغم من �أن بع�ض امل�ؤ�س�سات اخلريية الإ�سالمية تنخرط ب�شكل مبا�شر يف مهام الدعوة الإ�سالمية
والرتكيز على الو�سائل والأدوات التي من �ش�أنها املحافظة على هوية وعقيدة املجتمعات امل�سلمة يف �إفريقيا ،بل
ودفع حركة تقدم الإ�سالم يف هذه القارة امل�سلمة ،ف�إنه ميكن القول �إجما ًال ب�أن العمل الطوعي الإ�سالمي �أ�ضحى
جزء ًا ال يتجز�أ من منظومة العمل الأهلي غري احلكومي العاملية .يعني ذلك �أن العمل الإ�سالمي يف املجال اخلريي
والطوعي يواجه هو نف�سه املخاطر والتحديات التي يواجهها العمل الأهلي العاملي يف �إفريقيا ،ورمبا �أكرث من
ذلك .بيد �أن مفهوم وفل�سفة العمل اخلريي الإ�سالمي يختلف اختالف ًا بين ًا عنه يف الفكر املادي عموم ًا؛ فالقطاع
اخلريي الإ�سالمي يقوم على �أ�سا�س من التطوع ،وهو �أمر واجب حث عليه الإ�سالم؛ لتحقيق قيم املجتمع الفا�ضلة
يف �إطار من الرتاحم والتكافل االجتماعي .و�إذا كانت فرو�ض الكفاية يقوم بها الأفراد واجلماعات طوع ًا ل�صالح
املجموع ف�إنها ت�صبح يف حالة عدم حتققها فر�ض ًا الزم ًا ي�أثم اجلميع على تركه.
وقد حث الإ�سالم على �أهمية التطوع يف موا�ضع كثرية .يقول تعاىل »:ومن تطوع خريا ف�إن اهلل �شاكر عليم»
(البقرة .)158 :بل ورمبا ي�صبح يف حاالت معينة �أف�ضل من العبادة الفردية .يقول ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـَ « :منْ
اج ِت ِه».
اج ِة �أَ ِخي ِه َكانَ اللهَّ ُ فيِ َح َ
َي ُكنْ فيِ َح َ
ويف الهدي النبوي ال�شريف دعم غري حمدود للعمل اخلريي والطوعي الإ�سالمي ،يقول ـ �صلى اهلل عليه
ا�سَ ،و َ�أ َح ُّب الأَ ْع َم ِال ِ�إلىَ اهلل ُ�س ُرو ٌر ت ُْد ِخ ُل ُه َع َلى ُم ْ�س ِل ٍم� ،أَ ْو َت ْك ِ�ش ُف َع ْن ُه
ا�س ِ�إلىَ اهلل �أَ ْن َف ُع ُه ْم ِل ّل َن ِ
و�سلم ـ� »:أَ َح ُّب ال َّن ِ
اج ٍة �أَ َح ُّب ِ�إليَ َّ ِمنْ َ�أنْ �أَ ْعت َِك َف يف
ُك ْر َب ًة� ،أَ ْو َتق ِْ�ض َي َع ْن ُه َد ْين ًا� ،أَ ْو ت َْط ُر ُد َع ْن ُه ُجوع ًاَ .ولأَنْ �أَ ْم ِ�ش َي َم َع �أَ ِخي املُ ْ�س ِل ِم فيِ َح َ
هَ َذا ا َمل ْ�س ِج ِد َ�ش ْه ًرا».
ولئن كانت قيم العمل اخلريي والطوعي مت�أ�صلة يف الفكر الإ�سالمي ف�إن التجربة على �أر�ض الواقع تواجه
بالعديد من التحديات والعوائق فيما يتعلق باحلالة الإفريقية العامة ،وهو الأمر الذي ي�ؤثر على كفاءة وجناح
العمل اخلريي الإ�سالمي يف تلك القارة .فالدول الإفريقية يف مرحلة ما بعد اال�ستقالل تعاين من �أزمة هيكلية،
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دفعت بها لكي تكون غري قادرة على �أداء وظائفها التنموية ،وهو ما �أ�سهم يف �إفقار �شعوبها وتخلفهم .وقد اتخذ
�ضعف الدول الإفريقية �أ�شكا ًال عدة ،متثلت يف عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي ،وانت�شار النزاعات واحلروب الأهلية
والعرقية ،و�شيوع الف�ساد و�سوء الإدارة يف املجتمع ..،وما �إىل ذل��ك )1(.وعلى �صعيد �آخر ،توجد جمموعة من
التحديات اخلارجية التي تقف �أمام العمل الطوعي ب�شكل عام ،والإ�سالمي ب�شكل خا�ص؛ فثمة حالة من التكالب
اال�ستعماري اجلديد لنهب موارد القارة و�إفقارها ،وهو ما يعيد �إىل الأذهان حالة التكالب الأوىل التي �شهدتها
�إفريقيا �أواخر القرن التا�سع ع�شر .بيد �أن عامل ما بعد � 11سبتمرب �أ�ضفى بعد ًا جديد ًا يف �إطار هذه العوائق،
وال �سيما ما يتبناه اخلطاب اال�سرتاتيجي الأمريكي املعا�صر من �أهداف ما يطلق عليه «احلرب على الإرهاب
()2
والتطرف».
بيد �أن ثمة عوامل �أخرى ترتبط مب�ؤ�س�سات العمل اخلريي نف�سها ،مثل :عدم اهتمامها �أو عدم قدرتها على
حتقيق ال�شراكة مع الدول املتلقية للعون ،وغياب �أو �ضعف التن�سيق فيما بينها ،بالإ�ضافة �إىل اختالل الر�ؤية،
وعدم و�ضوح الأولويات ،وتدين القدرات واملهارات الب�شرية الالزمة.
واستنادا إلى ما سبق؛ فان هذه الورقة تسعى إلى تحقيق أهداف ثالثة ،تتمثل في:

�أوال� :إلقاء ال�ضوء على طبيعة العمل اخلريي الإ�سالمي يف �إفريقيا و�أهميته.
ثانيا :حتديد �أبرز معوقاته ،والتحديات التي تواجهه.
ثالثا :و�أخريا ،حماولة حتديد �أهم الأولويات وتوجهات احلركة الطوعية الإ�سالمية يف �إفريقيا.

أوال :طبيعة وتطور العمل الخيري اإلسالمي في إفريقيا:
يرى بع�ض الباحثني �أن م�ؤ�س�سات العمل اخلريي الإ�سالمي مبفهومها وبنائها الهيكلي احلديث قد ارتبطت
يف الواقع الإفريقي بعملية التكالب الأوروبي على القارة �أواخر القرن التا�سع ع�شر .وبعبارة �أخرى �أكرث حتديد ًا،
ف�إنها كانت مبثابة رد فعل على �أن�شطة الإر�ساليات التب�شريية الغربية يف �إفريقيا )3(.فمن الوا�ضح �أن م�ؤ�س�سات
التب�شري الغربية التي �صاحبت اال�ستعمار الأوروبي يف �إفريقيا د�أبت على تغليف �أن�شطتها اخلريية يف املجاالت
االجتماعية والتعليمية وال�صحية بغالف ديني م�سيحي؛ �إذ �إنها ا�ستبطنت �أهدافها احلقيقية املرتبطة بعمليات
 .1انظر يف ذلك :حمدي عبدالرحمن ح�سن� ،أفريقيا وحتديات ع�صر الهيمنة� :أي م�ستقبل ،القاهرة :مكتبة مدبويل.2007 ،
 .2ظهرت بع�ض الدرا�سات الغربية التي حتاول فهم طبيعة العمل اخلريي يف الإ�سالم ،ومن ذلك:

Alterman, Jon B., and Karin Von Hippel. Understanding Islamic Charities. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies, 2007.

3.Salih, Mohamed Abdel Rahim M. Islamic NGOs in Africa: The Promise and Peril
of Islamic Voluntarism. Occasional paper (Københavns universitet. Center for afrikastudier). Copenhagen: Centre of African Studies, Univ. of Copenhagen, 2002.
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التب�شري والتن�صري يف املجتمعات الإفريقية .يقول الق�س اجلنوب �إفريقي ،احلائز على جائزة نوبل لل�سالم،
ديزموند توتو:
« عندما جاء املب�شرون �إىل �إفريقيا كان لديهم الإجنيل ،ولدينا الأر�ض .قالوا لنا« :دعونا ن�صلي» .ف�أغم�ضنا
()4
�أعيننا لل�صالة .وعندما فتحنا �أعيننا مرة �أخرى وجدنا لدينا الإجنيل ،ولديهم الأر�ض».
ويف ب��ادئ الأم��ر غ�ضت ال�سلطات اال�ستعمارية الطرف عن �أن�شطة امل�ؤ�س�سات والتنظيمات ال�صوفية
الإفريقية؛ باعتبارها بعيدة عن الأهداف والغايات ال�سيا�سية ،كما �أنها ،وبدرجة �أقل من احلما�س ،مل تعرت�ض
على امل�ؤ�س�سات املهنية غري احلكومية التي �أقامها بع�ض �أفراد النخبة العلمانية املثقفة يف �إفريقيا؛ �إذ �إن كثري ًا
من التنظيمات الأهلية ،وال �سيما يف املناطق احل�ضرية الإفريقية ،كانت تطالب بتح�سني الأو�ضاع املعي�شية
واالجتماعية لأع�ضائها .وقد �أ�صبحت هذه التنظيمات بعد ذلك نواة للأحزاب ال�سيا�سية التي قادت جمتمعاتها
()5
نحو اال�ستقالل.
 -1مراحل تطور العمل اخلريي والأهلي يف �إفريقيا:
يرى حممد عبدالرحيم �صالح �أن م�ؤ�س�سات العمل الأهلي واخلريي قد مرت ب�أربع مراحل يف خالل �سنوات
ما بعد ا�ستقالل الدول الإفريقية ،وذلك على النحو التايل:
ت�شمل املرحلة الأوىل معظم �سنوات ال�ستينيات وبع�ض ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،حيث �شهدت حتول
املنظمات املجتمعية واحل�ضرية �إىل هيئات طوعية وخريية حملية ،ذات طابع حديث .ورمبا يكون �إن�شاء بع�ض هذه
امل�ؤ�س�سات اجلديدة جمرد تطور طبيعي لتلك امل�ؤ�س�سات التي كانت موجودة زمن اال�ستعمار.
وباليقني مل تت�سامح العديد من الدول الإفريقية مع وجود منظمات �أهلية طوعية تعمل يف املجال التنموي
الذي ر�أته هذه الدول ف�ضا ًء خا�صا بها فقط ولي�س لأحد �سواها ،وقد ا�ستهدفت هذه الدول حتديد ًا املنظمات
الأهلية ذات الطبع الإ�سالمي؛ حيث متثلت احلكومات الإفريقية الدور الذي لعبه اجلهاد الإ�سالمي يف حماربة
اال�ستعمار ،وعليه ف�إنها خ�شيت على نف�سها من املتغري الإ�سالمي الذي قد يف�ضي ـ من وجهة نظرها ـ �إىل عدم
ا�ستقرار الدول الوليدة.
لقد واجهت بع�ض الدول الإفريقية العمل الطوعي واخلريي الإ�سالمي ِب َيدٍ من حديد ،حيث اعتربته تهديد ًا
()6
للأمن القومي .بل �إن قيادات هذا العمل اتهمت باخليانة والتحزب ل�صالح �أطراف خارجية.
�أما املرحلة الثانية ،ف�إنها ت�شمل نهاية ال�سبعينيات و�سنوات الثمانينيات من القرن املا�ضي ،حيث �شهدت
4.Burton, Keith Augustus. The Blessing of Africa: The Bible and African Christianity. Downers Grove, Ill: IVP Academic, 2007.p.288.
5.William John Hanna, Judith L. Hanna, Urban Dynamics in Black Africa: An Interdisciplinary Approach, Chicago: Aldine Atherton,1971.
6.Salih. op.cit. pp3-5.
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م�ؤ�س�سات العمل الأهلي واخلريي يف �إفريقيا انت�شارا وتو�سع ًا �سريع ًا .ورمبا يعزى ذلك �إىل ت�أثري حركة املجتمع
املدين والأهلي العاملية ،وكذلك بفعل الأزمات والكوارث الطبيعية والإن�سانية التي �شهدتها مناطق كثرية من
�إفريقيا ،مثل :املجاعات ،واحلروب الأهلية يف �أجنوال وت�شاد و�أثيوبيا وال�سودان وال�صومال و�أوغندة .وقد و�صفت
الأمم املتحدة �أزمة �إفريقيا امل�ستع�صية خالل عقد الثمانينات ب�أنها «عقد التنمية املفقود».
وميكن القول �إن هذه املرحلة من تطور امل�ؤ�س�سات التطوعية والأهلية يف �إفريقيا ات�سمت بعدد من
اخل�صائ�ص ،لعل من �أبرزها:
 -1زيادة ملحوظة يف �أن�شطة اجلمعيات الأهلية الأجنبية ،وال �سيما يف جماالت الإغاثة والعون يف املناطق
التي ابتليت باحلروب وال�صراعات.
 -2ميل كثري من الدول الإفريقية لقبول �أن�شطة العمل الإغاثي واخلريي الأجنبي ،مبا يف ذلك امل�ؤ�س�سات
الإ�سالمية اخلريية؛ حيث مت تقدير خدمات وجهود هذه امل�ؤ�س�سات� ،سيما يف جم��االت الإغ��اث��ة ،وال�صحة،
والتعليم.
َ -3ب ْد ُء احلوار العربي الإفريقي .وبت�أثري الرثوة النفطية العربية مت توجيه العمل اخلريي الإ�سالمي �إىل
القارة الإفريقية.
املرحلة الثالثة بد�أت معاملها يف �أواخر الثمانينات ،وامتدت لعقد الت�سعينات من القرن املا�ضي ،حيث ات�سمت
بظهور ق�ضاء �أهلي م�ستقل عن الدولة يف الواقع الإفريقي ،وكذلك انت�شار م�ؤ�س�سات �أهلية وخريية على امل�ستويات
املحلية والوطنية والإقليمية الإفريقية ،والدخول يف حوار داخلي بني هذه امل�ؤ�س�سات و�أقرانها خارج �إفريقيا.
وال يخفى �أن هذه املرحلة ات�سمت بتحوالت �سيا�سية كربى يف الواقع الإفريقي؛ حيث و�صفت ب�أنها متثل «
القدوم الثاين» لإفريقيا يف املجال الدويل؛ نظر ًا النهيار معظم الدول الأوتوقراطية والع�سكرية ،وحتقيق قدر
معقول من االنفتاح ال�سيا�سي يف �إفريقيا .وقد انعك�س ذلك �إيجاب ًا على منو الف�ضاء غري احلكومي ب�شقيه:
العلماين ،والديني.
املرحلة الرابعة ،والتي تبد�أ مع الألفية اجلديدة ،حيث ات�سم العمل اخلريي الطوعي يف �إفريقيا بامل�ؤ�س�سية
واملنهجية يف الأداء ،وهو ما يعني توافقه مع معايري امل�س�ؤولية وال�شفافية .وقد �شهدت هذه املرحلة حدوث �شراكة
بني كثري من املنظمات الدولية العاملة يف القطاع الأهلي ،مبا فيها املنظمات الإ�سالمية ،والعديد من التنظيمات
جمتمعي متزاي ٌد ب�أهمية الدور الذي تقوم به تلك
وعي
وامل�ؤ�س�سات الأهلية املختلفة يف �إفريقيا .و�أ�ضحى هناك ٌ
ٌّ
امل�ؤ�س�سات.
 -2خ�صائ�ص العمل اخلريي الإ�سالمي يف �إفريقيا:
الح ُظ لتطور العمل اخلريي والإن�ساين الإ�سالمي عموم ًا ،ويف �إفريقيا على وجه اخل�صو�ص ،يجد �أنه
املُ ِ
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يرتبط ب�أطر م�ؤ�س�سية و�سياقات اجتماعية متعددة؛ فقد تتمتع بع�ض م�ؤ�س�سات العمل اخلريي باال�ستقالل التام
عن حكوماتها ،وتنظر �إىل نف�سها باعتبارها جمعيات �أهلية غري حكومية ،بل ورمبا ت�ستخدم نف�س �شعارات
العمل الأهلي التطوعي يف اخلربة الغربية ،يف حني جند �أن البع�ض الآخر ال ي�ستطيع �أن يخرج عن �إ�سار التوجيه
والإ�شراف احلكومي.
وعلى �صعيد �آخ��ر ،ف���إن بع�ض امل�ؤ�س�سات اخلريية الإ�سالمية تنخرط مبا�شرة يف �أعمال الدعوة ون�شر
الإ�سالم ،بينما تهدف م�ؤ�س�سات �أخرى �إىل امل�شاركة يف �أن�شطة العون والإغاثة ،و�أن ت�صبح جزء ًا من منظومة
العمل التنموي يف القارة الإفريقية .بيد �أن فريق ًا �آخر من هذه امل�ؤ�س�سات يجمع بني اعتبارات الدعوة الإ�سالمية
و�أعمال العون والإغاثة .يعني ذلك كله �أن ثمة معايري ميكن االعتماد عليها يف ت�صنيف م�ؤ�س�سات العمل اخلريي
الإ�سالمي يف الواقع الإفريقي.
ومع ذلك ،فإن ثمة قواسم عامة وخصائص مشتركة تجمع بين هذه المؤسسات اإلسالمية ،لعل من أبرزها:

اال�ستناد �إىل التقاليد الإ�سالمية� :إذ عادة ما ي�ؤكد خطاب هذه امل�ؤ�س�سات على املبادئ ال�شرعية التي حتكم
العمل اخلريي يف الإ�سالم ،ا�ستناد ًا �إىل الآيات القر�آنية والأحاديث النبوية ال�شريفة .ولذلك؛ ف�إن العمل اخلريي
()7
الإ�سالمي يت�سم بال�شمول ،والتنوع ،واال�ستمرار ،كما �أنه ُيبتغى به وجه اهلل خال�صا.
الرتكيز على جمال رعاية الأيتام� :إذ من املالحظ �أن برامج رعاية الأيتام وكفالتهم تعد من �أكرث الأن�شطة
�شيوع ًا يف جمال العون الإ�سالمي .وعادة ما ي�شار �إىل قول امل�صطفى ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ� »:أنا وكافل اليتيم
كهاتني يف اجلنة -و�أ�شار ب�إ�صبعيه :ال�سبابة ،والو�سطى».
وت�شمل برامج رعاية الأيتام يف العون الإ�سالمي على �إقامة دور خا�صة بهم ،ومراكز حل�ضانتهم ،وتوفري
الكفالة لهم ،وكذلك دفع ر�سوم تعليمهم ،وتوفري الزي والكتب املدر�سية الالزمة لهم.
م�ساعدة الالجئني وامل�شردين :متثل م�ساعدة الأ�شخا�ص الذين ا�ضطروا �إىل اللجوء والت�شرد بعيد ًا عن
�أماكن �إقامتهم الطبيعية �إحدى الأولويات الق�صوى للعون الإ�سالمي .ورمبا يعزى ذلك �إىل �أن العامل الإ�سالمي
ي�شهد �أعلى ن�سبة جلوء يف العامل.
بناء املدار�س واخلدمات التعليمية :تهتم كثري من امل�ؤ�س�سات اخلريية الإ�سالمية ببناء املدار�س ،وال �سيما
الإ�سالمية منها ،والتي عادة ما تكون ملحقة بامل�ساجد.
وميكن �أن ن�شري -على �سبيل املثال � -إىل عدد من امل�ؤ�س�سات اخلريية الإ�سالمية العاملية التي تتمتع بح�ضور
ملمو�س يف �إفريقيا:
 .7يف احلديث ال�شريف« :ال يدخل اجلنة �إال رحيم» .قالوا :يا ر�سول اهلل ،كلُّنا رحيم .قال�« :إنه لي�س برحمة �أحدكم �صاحبه ،ولكن رحمة العامة» .رواه عبد بن
حميد يف امل�سند ( ،)1454واحلاكم يف الرب وال�صلة ( ،)185/4و�صحح �إ�سناده ،ووافقه الذهبي ،عن �أبي مو�سى الأ�شعري.
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 -1جمعية العون المباشر

()8

ت�أ�س�ست جمعية العون املبا�شر �أو «جلنة م�سلمي �إفريقيا « عام  ،1981حيث بد�أت عملها يف تقدمي م�ساعدات
مادية (عينية ونقدية) لبع�ض الفئات الفقرية وذوي احلاجات من امل�شردين ،والنازحني ،والفقراء ،والأيتام،
والأرامل ،ف�ض ًال عن العاطلني عن العمل ،واملر�ضى الذين ال يجدون الرعاية ال�صحية املنا�سبة.
و�سعت اللجنة تدريجي ًا �إىل تقدمي برامج للتدريب والت�أهيل ،وم�شروعات توفر فر�ص عمل وتنتج بع�ض ال�سلع
واخلدمات التي تدر عائد ًا اقت�صادي ًا جمزي ًا للم�ستفيدين منها والعاملني فيها .وكان تطبيق هذه ال�سيا�سة يف
قطاع الأيتام �أ�سبق من بقية القطاعات التي اهتمت بها اجلمعية ،لأ�سباب متعددة؛ بع�ضها يتعلق بخ�صو�صية
هذه الفئة ،وكونها الأكرث ت�ضرر ًا من الكوارث والأزمات والتهمي�ش االجتماعي واالقت�صادي ،وبع�ضها الآخر يتعلق
()9
ب�شروط املتربعني وفاعلي اخلري.
ويف منت�صف الت�سعينيات ،اجتهت اللجنة �صوب العمل التنموي املرتكز على الإن�سان ،وذلك عرب مداخل
متنوعة ،متثلت ـ ب�صفة �أ�سا�سية ـ يف �شبكة وا�سعة من امل�شروعات التعليمية ،وال�صحية ،والدعوية ،والإن�شائية،
وبرامج الرعاية االجتماعية� ،إىل جانب برامج الإغاثة العاجلة التي فر�ضتها يف كثري من الأحيان الظروف ال�سيئة
التي تعي�شها معظم جمتمعات القارة الإفريقية.

 -2جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية:

()10

�أن�شئت اجلمعية عام  1972كهيئة ذات نفع عام ،واتخذت من مدينة طرابل�س الليبية مقرا لها .ويبلغ عدد
املنت�سبني للجمعية اليوم حوايل ثالثة �آالف منت�سب ،ما بني طبيب ،وممر�ض ،ومدر�س ،وداعية ،ومدرب حريف،
يقومون مبهامهم يف املواقع التي ت�شرف عليها اجلمعية حول العامل .وتتمتع اجلمعية بح�ضور دائم يف  11دولة
�إفريقية ،من خالل مكاتب لها يف هذه الدول.

 -3رابطة العالم اإلسالمي:

()11

�أن�شئت مبوجب قرار �صدر عن امل�ؤمتر الإ�سالمي العام الذي عقـد مبكة املكرمة يف  18من مايو 1962م .وهي
8.http://direct-aid.org/
9.Ahmed, Chanfi., Networks of Islamic NGOs in sub-Saharan Africa: Bilal Muslim
Mission, African Muslim Agency (Direct Aid), and al-Haramayn, Journal of Eastern
ويالحظ �أن الكاتب يتبنى وجهة نظر غربية يفAfrican Studies, Vol. 3, No 3 November 2009.pp 426 – 437.

.درا�سته؛ حيث يرى ب�أن منظمات الإغاثة الإ�سالمية يف �إفريقيا ت�ستبطن �أهدافا �أخرى دعوية و�سيا�سية

10.http://www.islamic-call.net/english/modules/smartsection/item.php?itemid=50

 . 11هناك العديد من امل�ؤ�س�سات ال�سعودية اخلريية الأخرى التي تعمل يف اخلارج وفق مهام حمددة ،ومن �أبرز هذه امل�ؤ�س�سات ما يلي :جلنة الأمري �سلطان اخلا�صة للإغاثة،
الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي ،املنتدى الإ�سالمي ،الوقف الإ�سالمي ،م�ؤ�س�سة مكة املكرمة لكفالة الأيتام� ،إدارة امل�ساجد وامل�شاريع اخلريية ،وم�ؤ�س�سة الإعمار اخلريية.
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منظمة �إ�سالمية �شعبية عاملية جامعة ،مقرها مكة املكرمة باململكة العربية ال�سعودية .وتقوم بالدعوة للإ�سالم،
و�شرح مبادئه وتعاليمه ،ودح�ض ال�شبهات واالفرتاءات التي تل�صق به ،و�إقناع النا�س ب�ضرورة االلتزام ب�أوامر
ربهم لهم واجتناب نواهيه ،وتقدمي العون للم�سلمني حلل م�شكالتهم ،وتنفيذ م�شاريعهم الدعوية والتعليمية
والرتبوية والثقافية.
ويف عام � 1978أ�س�ست الرابطة هيئة الإغاثة الإ�سالمية العاملية كمنظمة خريية �إ�سالمية منبثقة عنها ،وهي
تقدم خدماتها املتنوعة من �إغاثة �إىل تعليمية ،واجتماعية ،و�صحية ،وتنموية يف معظم دول العامل عرب مكاتبها
وممثليها يف  95دولة.
و�إىل جانب عملها الإغاثي تعنى الهيئة بكفالة الأيتام ،ون�شر الدعوة ،وبناء امل�ساجد واملدار�س ومراكز
التعليم والتدريب املهني ،وحفر الآبار .وتعد الهيئة ع�ضو ًا فعا ًال يف منظومة الإغاثة الدولية؛ مما �أك�سبها ثقة
منظمات الأمم املتحدة العاملة يف جمال الإغاثة لتخ�صها بالإ�شراف على تنفيذ براجمها يف كثري من دول العامل
ومناطق الكوارث .ومتتلك الهيئة مكاتب يف عدد من الدول الإفريقية ،منها� :إثيوبيا ،و�أوغندة ،وت�شاد ،وتنزانيا،
وجيبوتي ،وال�صومال ،وال�سنغال ،وال�سودان ،وكينيا ،ومايل ،وم�صر ،ونيجرييا.

 -4الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية:

()12

وهي هيئة م�ستقلة عاملية ،متعددة الأن�شطة ،تقدم خدماتها الإن�سانية للب�ؤ�ساء واملحتاجني يف العامل ،بدون
متييز �أو تع�صب ،بعيدا عن التدخل يف ال�سيا�سة �أو ال�صراعات العرقية ،مقتدية يف ن�شاطها باملثل الأعلى للعمل
من وال �أذى.
اخلريي الإ�سالمي اخلال�ص لوجه اهلل؛ �أدا ًء حلق اهلل من غري ٍ
وت�شمل �أن�شطة الهيئة النواحي االقت�صادية ،وال�صحية ،والتعليمية ،والثقافية ،و االجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل
الأعمال الإغاثية .وقد ت�أ�س�ست يف الكويت عام 1986م .ولها مكاتبها يف الدول التي فيها �أن�شطة مكثفة حتتاج
للإ�شراف املبا�شر امل�ستمر ،مثل� :أوغندا ،والنيجر ،ونيجرييا ،وبنني ،وجزر القمر ،وال�سودان.

 -5اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم:
هي منظمة دولية خريية للإغاثة والتنمية ،تهدف �إىل التخفيف من معاناة �أ�شد النا�س فقرا يف العامل .وهي
جهة م�ستقلة ،غري حكومية ،ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة يف عام  1984على يد الدكتور هاين البنا.
وف�ضال عن الت�صدي للكوارث وح��االت ال��ط��وارئ ،ف���إن الإغ��اث��ة الإ�سالمية تقوم بدعم جهود التنمية
االقت�صادية واالجتماعية امل�ستدامة ،من خالل العمل مع املجتمعات املحلية ،بغ�ض النظر عن العرق �أو الدين
�أو اجلن�س .وللمنظمة م�شروعات يف ال�سودان ،وت�شاد ،والنيجر ،وال�صومال ،ومايل ،وكينيا ،و�إثيوبيا ،وم�صر،
12.http://www.iico.net/home-page-eng/sponsor-project-arb.htm
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ومالوي ،وجنوب �إفريقيا.

 -6المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة:

()13

ن�ش�أ يف القاهرة عام  .1988وهو مبثابة جمل�س تن�سيقي ،ي�ضم املنظمات وامل�ؤ�س�سات التي تعمل يف جمال
الدعوة والإغاثة ،والتي ميتد ن�شاطها خارج حدود دولة املقر .وتتمثل اخت�صا�صات املجل�س يف التخطيط،
والتن�سيق ،والتعاون ،واملتابعة .وهو يتكون من ثالث �إدارات فرعية متخ�ص�صة ،هي� :إدارة الإغاثة� ،إدارة �إعداد
وتدريب الدعاة� ،إدارة التمويل.

ثانيا :تحديات العمل الخيري اإلسالمي في إفريقيا:
يواجه العمل اخلريي الإ�سالمي يف القارة الإفريقية العديد من التحديات واملعوقات ،لعل من �أبرزها ما
يلي:
� -1أزمة التنمية امل�ستع�صية:
لقد مت تطوير �أه��داف التنمية الألفية يف �إفريقيا خالل عقد الت�سعينيات ،و�صادقت عليها جميع الدول
الأع�ضاء يف الأمم املتحدة عام  2000باعتبارها جزء ًا من �إعالن الألفية اجلديدة .وتطرح هذه الوثيقة جملة من
()14
املعايري املقبولة عاملي ًا ،وميكن من خاللها قيا�س مدى التقدم يف حتقيق التنمية.

13.http://www.islamic-councildr.com/magless/manteka.php?id=21&cat=2
14.Achieving the Millennium Development Goals in Africa Progress, Prospects, and
Policy Implications, Global Poverty Report 2002, African Development Bank, June
2002.
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جدول رقم 1
�أهداف التنمية الألفية يف �إفريقيا
الهدف الأول:

التخل�ص التام من اجلوع والفقر املدقع ،من خالل تخفي�ض ن�سبة ال�سكان الذين يعي�شون
ب�أقل من دوالر واحد يومي ًا ويعانون اجلوع �إىل الن�صف.

الهدف الثاين:

حتقيق التعليم الأ�سا�سي العام ،من خالل توفري فر�ص الدرا�سة لكافة الأطفال.

الهدف الثالث:

تعزيز امل�ساواة يف النوع ،ومتكني املر�أة ،من خالل الق�ضاء على التفاوت بني اجلن�سني يف
التعليم الأ�سا�سي والثانوي بحلول عام  ،2005وعلى كافة امل�ستويات بحلول عام .2015

الهدف الرابع:

خف�ض معدل الوفيات بني الأطفال �إىل الثلثني بالن�سبة للأطفال دون اخلام�سة من العمر.

الهدف
اخلام�س:

حت�سني �صحة الأم ،وخف�ض معدل الوفيات بن�سبة .%75

الهدف
ال�ساد�س:

حماربة الإيدز واملالريا ،والأمرا�ض املعدية الأخرى ،من خالل وقف انت�شارها ،والبدء يف
تغيري م�سارها.

�ضمان اال�ستدامة البيئية ،من خالل دمج مبادئ التنمية امل�ستدامة يف �سيا�سات الدولة
الوطنية ،ووقف الهدر يف الرثوات البيئية ،وتقلي�ص ن�سبة ال�سكان الذين ال تتوفر لهم املياه
الهدف ال�سابع:
ال�صحية ومقومات ال�صحة العامة الأ�سا�سية ،ف�ض ًال عن حت�سني الأو�ضاع املعي�شية لنحو
 100مليون من �سكان الأحياء الفقرية بحلول عام .2020
تطوير �شراكة عاملية من �أجل التنمية ،من خالل خلق مناخ مفتوح وعادل للتجارة الدولية،
يلبي االحتياجات الأ�سا�سية للدول الأقل منو ًا والدول احلبي�سة واجلزر ال�صغرية ،وتطوير
الهدف الثامن:
ا�سرتاتيجيات تنموية تهدف �إىل ت�شغيل ال�شباب ،وزيادة فر�ص الو�صول �إىل امل�ستح�ضرات
الطبية والتكنولوجيا احلديثة.
على �أن التحدي الأكرب الذي يواجه �إفريقيا اليوم يتمثل يف �أنها ال تزال حتتل امل�ؤخرة يف قائمة الدول النامية
يف العامل .ففي �شرق �آ�سيا ـ على �سبيل املثال ـ ارتفع �إجمايل الناجت املحلي بن�سبة ( )%800منذ عام  .1960ويف
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الدول ذات الدخل املنخف�ض عموم ًا ،و�صل الناجت املحلي �إىل ال�ضعف� .أما �إفريقيا ،فلم ت�شهد �أي زيادة خالل
()15
تلك الفرتة.
وال �شك �أن النتيجة احلتمية لهذا الركود االقت�صادي تتمثل يف زيادة حدة الفقر يف القارة .ف�إفريقيا ،التي
تعد موطن ًا لنحو ( )%10من �سكان العامل ،حتت�ضن مع ذلك ( )%30من فقراء العامل .ومنذ �أعوام الثمانينات
يت�ضاعف �أعداد الفقراء يف �إفريقيا حتى و�صلوا �إىل نحو ( )300مليون ،ويتوقع و�صولهم �إىل نحو ( )400مليون
بحلول عام  .2015وعليه؛ ف�إن �إفريقيا هي املكان الوحيد يف العامل الذي ترتفع فيه معدالت الفقر ،بالرغم من
اجلهود املبذولة للتخل�ص منه .غري �أن ثمة م�ؤ�شرات �أخرى تفيد بوجود عدم عدالة �صارخة يف توزيع الدخول بني
الأفارقة ،وهو ما ي�سهم يف تو�سيع الفجوة بني الفقراء والأغنياء يف الواقع الإفريقي؛ فالنخب الإفريقية املهيمنة
()16
اقت�صادي ُا و�سيا�سي ًا تقف حجر عرثة �أمام �أي جهود لتح�سني �أو�ضاع الغالبية من ال�سكان.
وقد �أ�سهمت العوملة يف زي��ادة وتكري�س تهمي�ش القارة الإفريقية؛ فن�صيب القارة من التجارة الدولية
انخف�ض من (� )%3.5أعوام ال�سبعينيات لي�صل اليوم �إىل نحو ( )%1.5فقط .وهذا االنخفا�ض يعادل خ�سارة
�سنوية مبقدار ( )70مليار دوالر �أمريكي .و�إذا قارنا هذه اخل�سارة باملبلغ الذي حت�صل عليه �إفريقيا يف �شكل
م�ساعدات تنموية خارجية ،وي�صل �إىل نحو ( )25مليار دوالر ،التَّ�ضح لنا بجالء �أهمية تهمي�ش القارة يف
()17
االقت�صاد العاملي.
وتظهر امل�ؤ�شرات االجتماعية ـ كذلك ـ تراجع معدالت التنمية الإفريقية ،وال �سيما يف جماالت ح�صول
املواطنني على الرعاية ال�صحية ،واملياه النظيفة ،والتعليم املنا�سب .وقد ازدادت الأحوال �سوء ًا بتفاقم انت�شار
الأمرا�ض املعدية ،مثل :املالريا ،والكولريا ،والإيدز .وتظهر بع�ض التقديرات �إ�صابة نحو ( )25مليون �إفريقي
مبر�ض الإيدز ،و�أن نحو ( )12مليون طفل �أ�ضحوا �أيتام ًا ب�سبب هذا املر�ض .كما مت ت�شريد نحو ( )20مليون
�شخ�ص ب�سبب احلروب والنزاعات امل�سلحة ،مع فقدان كثري من الأرواح يف مناطق مثل :البحريات العظمى،
()18
وال�صومال ،وال�سودان ،و�سرياليون.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن �أغلب الأفارقة يجاهدون يومي ًا يف �سبيل احل�صول على لقمة العي�ش مبا يكفي �أودهم.
فكثري من الأطفال يعانون �سوء التغذية ،وميوت عدد كبري منهم قبل �سن اخلام�سة .وال يت�أتى ملاليني الأفارقة
15.Wickstead, Myles,The Millennium Development Goals and Africa: A response to Ian
Taylor, The Round Table, Volume 95, Number 385, July 2006 , pp. 383-386.
16.Bigsten, A. Shimeles, A. ,Can Africa Reduce Poverty by Half by 2015?, The Case
for a Pro-Poor Growth Strategy, Development Policy Review, Vol. 25, No. 2, 2007,,
pp147-166.
17.Nils Tcheyan, Revisioning Africa Outside the Old Categories, available at:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/0,,contentMDK:209497
01~menuPK:258660~pagePK:2865106~piPK:2865128~theSitePK:258644,00.html
18.Achieving the Millennium Development Goals in Africa Progress, op cit.
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احل�صول على فر�صة منا�سبة للتعليم ،كما يح�صل الإناث على فر�ص جد حمدودة للتعليم ،ويعانني من التفاوت
بني اجلن�سني.
� -2أزمة الغذاء احلادة يف �إفريقيا:
يف �أبريل عام  2008ن�شرت جملة “الإيكونوم�ست” الربيطانية مقاال بعنوان “ت�سونامي ال�صامت”؛ للداللة
على �أن �أزمة الغذاء العاملي ،ومظاهرات اخلبز التي �شهدتها كثري من املجتمعات ،ما هي �إال �إع�صار �صامت ،قد
ي�أخذ العامل على حني غرة .ور�أت املجلة �أن احلل الناجع لهذه الأزمة يكمن يف �أيدي برنامج الغذاء العاملي ،الذي
يعد �أكرب موزع للغذاء يف العامل ،وميثل ـ يف ر�أي املجلة ـ �صمام الأمان الذي مينع اجلياع يف العامل من �أن يقعوا
()19
يف هاوية املجاعة والفاقة.
واقع الأمر �أن امل�شابهة بني �أزمة الغذاء و�أزمة “ت�سونامي” �صحيحة يف جمملها ،ولكن القول ب�أنها �صامتة
يجايف احلقيقة؛ حيث �إنها حتدث على مر�أى وم�سمع من اجلميع منذ �سنوات طويلة .وقد عا�شت �إفريقيا زمن ًا
طوي ًال حتت معاناة اجلوع والفقر؛ ب�سبب ق�سوة الطبيعة و�شح مواردها تارة ،وظلم الإن�سان لأخيه الإن�سان تارة
�أخرى.
�إن اجلوع يف �أي جمتمع قد ال يعزى بال�ضرورة �إىل نق�ص الغذاء ،ولكن �إىل عدم القدرة للح�صول عليه،
ورمبا ترتبط العوامل التي تقف حائال بني الأطراف وح�صولهم على الغذاء بال�سياق العام الذي تتم من خالله
عمليات الإنتاج والتوزيع يف املجال الزراعي .وت�شري الدرا�سات املوثوقة �إىل �أنه على ر�أ�س هذه العوامل ال�سيا�سات
الليربالية اجلديدة ،التي تب�شر بقيم اقت�صاد ال�سوق ،وتفر�ضها امل�ؤ�س�سات املالية الدولية من خالل برامج التكيف
الهيكلي.
ومن املعلوم �أن معظم �إنتاج الغذاء يف �إفريقيا ي�أتي من املزارع العائلية ال�صغرية التي تلبي حاجات الأ�سر
املنتجة ،وهي عادة ما تقع يف حدود املناطق الريفية الزراعية .وكانت احلكومات الإفريقية قبل برامج التكيف
الهيكلي معنية مب�ساعدة الزراع بتوفري الربامج املالئمة للإر�شاد والدعم الزراعي؛ وهو ما �أثر �إيجابي ًا على
القطاع الزراعي املحلي.
و�إذا كانت نظم الإدارة اال�ستعمارية يف �إفريقيا اهتمت بزراعة املحا�صيل النقدية بغر�ض الت�صدير ،ف�إن
احلكومات الوطنية بعد اال�ستقالل حافظت على نف�س التوجه ،مع توفري الدعم للمزارع ال�صغرية .فقد مثلت
امل��زارع الكبرية -التي توجه ناظريها دوم�� ًا �صوب الت�صدير -م�صدر ًا للعملة ال�صعبة ،يف حني مثلت املزارع
ال�صغرية م�صدر ًا لإطعام ال�سكان املحليني .وال يخفى �أن هذا التوازن بني قطاع الت�صدير وقطاع الإنتاج املحلي
قد ق�ضي عليه من خالل هذه ال�سيا�سات النيوليربالية ،التي �أدت بدورها �إىل تدمري قطاع �إنتاج الغذاء املحلي،
19.the Economist, the Silent Tsunami, 17, April 2008.
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وهو ما يعني خلق بيئة الفاقة واجلوع والتبعية يف املجتمعات الإفريقية .فقد �أدى رفع الدعم احلكومي عن قطاع
الزراعة املحلية ،واملناف�سة غري العادلة مع املنتجات امل�ستوردة؛ �إىل حتويل �إفريقيا �إىل �أر�ض خ�صبة للمجاعات،
واالعتماد ال�شديد على اخلارج يف توفري الغذاء.
ولعل الأمثلة الواقعية تبني �صدق ما نقول؛ فقد ت�ضاعفت واردات الأرز يف غانا حينما قامت احلكومة
بتخفي�ض الر�سوم اجلمركية من (� )%100إىل ( )%20فقط ،وذلك وفق ًا لل�شروط التي و�ضعها البنك الدويل،
اخلا�صة مبا ي�سمى بالإ�صالح االقت�صادي يف غانا .كما �أن تخفي�ض الر�سوم اجلمركية �إىل ( )%25يف الكامريون
�أدى �إىل م�ضاعفة ا�سترياد الدواجن بن�سبة �ستة �أ�ضعاف )20(.والأخطر من ذلك� ،أن ( )%70من �صناعة الدجاج
والطيور قد �أغلقت �أبوابها يف ال�سنغال؛ ب�سبب �سيا�سة االحتاد الأوروبي ال�صارمة ،والتي تهدف �إىل حماية مزارع
الدجاج والطيور الأوروبية.
�إن احتمال ت�أثر �إفريقيا �سلب ًا ب�أزمة الغذاء الراهنة �أمر ت�ؤكده كثري من العوامل وامل�ؤ�شرات؛ فالقارة تع�صف
بها التغريات املناخية املتقلبة� ،إ�ضافة �إىل ق�ضايا اجلفاف والت�صحر .كما �أن حتديات ال�صراعات العنيفة،
والتناف�س على ا�ستغالل املوارد الطبيعية ،ي�ؤدي �إىل ت�شريد كثري من ال�سكان ،ونق�ص يف الأيدي العاملة الالزمة
لعمليات الإنتاج والتوزيع يف القطاع الزراعي .و�إذا كانت �إفريقيا تعاين �أ�ص ًال من �شح املياه ،وعدم خ�صوبة
الأرا�ضي يف كثري من املناطق ،ف�إن مثل هذه ال�صراعات ت�ؤثر ب�شكل كبري على الزراعة املحلية.
وي�شكل ارتفاع �أ�سعار النفط عام ًال �آخر ي�ضعف من قدرة االقت�صادات الإفريقية .ورمبا ميثل ذلك الدافع
الرئي�سي وراء مبادرة الرئي�س ال�سنغايل عبداهلل واد عام  ،2006اخلا�صة باالجتاه نحو الوقود الع�ضوي ،و�إن�شاء ما
() 21
�أ�سماه منظمة “الأوبك اخل�ضراء” ،حيث ي�أمل �أن تتبع �إفريقيا نف�س خطوات الربازيل يف �إنتاج الطاقة الع�ضوية.
بيد �أن العديد من الكتاب الأفارقة نظروا �إىل هذا احللم ال�سنغايل ب�شكل نقدي؛ حيث �إنه �سوف ي�ؤدي �إىل تفاقم حدة
�أزمة الغذاء ،وي�شعل املزيد من ال�صراعات حول الأرا�ضي .ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن �إفريقيا ب�أرا�ضيها القاحلة اجلدباء
ال ت�ستطيع �أن تناف�س بلدان ًا �أخرى كالواليات املتحدة يف �إنتاج الوقود الع�ضوي.
 -3ت�سيي�س االنق�سامات القبلية والعرقية:
لعل ال�صور الذهنية والأمناط ال�سائدة ت�شري �إىل �أن القبلية واالنق�سامات العرقية التي تعاين منها �إفريقيا
هي ال�سبب الرئي�سي وراء ال�صراعات واحلروب الأهلية امل�شتعلة يف كثري من مناطقها .وعليه؛ فقد �أ�ضحى من
ال�شائع القول ب�ضرورة التخل�ص من القبلية وهياكلها التقليدية �إذا �أرادت �إفريقيا �أن تنه�ض من عرثتها وحتقق
20.Khor, Martin ,The Impact of Trade Liberalisation on Agriculture in Developing
Countries - The Experience of Ghana, TWN:Penang, 2008.
21.Abdoulaye Wade, Africa Over A Barrel, The Washington Post, Saturday, October 28,
2006; Page A15
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التنمية امل�ستدامة.
واقع الأمر �أن الإ�شكالية الكربى ال تكمن يف التعدد �أو التنوع القبلي �أو العرقي ،و�إمنا يف ا�ستغالله ،وحماولة
جعله �أ�سا�س ًا للتناف�س من �أجل احل�صول على املوارد والرثوة ،فالتعدد واالختالف �سنة كونية� ،أمل يخربنا احلق -
تبارك وتعاىل  -يف حمكم التنزيل“ :يا �أيها النا�س �إنا خلقناكم من ذكر و�أنثى وجعلناكم �شعوب ًا وقبائل لتعارفوا
�إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم”(.احلجرات.)13
ما حدث يف الواقع الإفريقي هو �أن اال�ستعمار �أثناء تكالبه على تق�سيم القارة وفق ًا لأطماعه وم�صاحله،
ا�ستطاع �أن يخلق كيانات م�صطنعة مل يجمع بينها �أي رابط ،بل �إنه قام يف كثري من الأحيان ب�إذكاء ال�شعور
القبلي واالثني لدى كثري من املجتمعات؛ ففي ال�شمال الإفريقي كر�س االنق�سام بني “البي�ضان” و “ال�سودان”؛
يف حماولة ِل َبثِّ الفرقة بني العروبة والأفريقانية ،وجعل الإ�سالم يبدو يف تطبيقه الإفريقي مغاير ًا لنقائه يف
التطبيق العربي.
ويف منطقة البحريات العظمى قامت ال�سلطات البلجيكية ب�إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على االنق�سام بني
“الهوتو” و “التوت�سي”؛ وذلك من �أجل احليلولة دون توحدهم مع ًا يف مواجهة احلكم اال�ستعماري .وعليه؛ فقد
متتع �أفراد الأقلية من “التوت�سي” بفر�ص التعليم والوظائف املدنية ،كما �أ�صدرت ال�سلطات البلجيكية بطاقات
هوية ت�ؤكد على االنتماء القبلي.
ويف �أوائل الت�سعينيات ،حينما �شعر غالة “الهوتو” بالتهديد من قبل “التوت�سي” واملعتدلني “الهوتو” قاموا
ب�إ�شعال نريان حرب �أهلية ،و�صفت على نطاق وا�سع ب�أنها “حرب �إبادة قبلية” .بيد �أن الدالئل التي تو�صلت لها
منظمة الوحدة الإفريقية �آنذاك ت�شري �إىل �أنها كانت عملية مدبرة ،ومت التن�سيق والتخطيط لها ،ومل تكن عفوية
وتلقائية .فالقول ب�أن العداء بني القبيلتني هو عداء فطري ال ميكن القبول به؛ فاهلل ـ �سبحانه وتعاىل ـ مل يخلق
القبيلتني على �شاكلة القطط والكالب ـ كما يقول �أحد الباحثني الفرن�سيني )23(.واملثري للده�شة حق ًا �أن ثمة جتان�س
اثني وعرقي يف كل من رواندا وبوروندى؛ فاجلميع يتحدث لغة واحدة ،يطلق عليها يف رواندا (كينيا رواندا-
 ،)Kinyarwandaويف بوروندى (كريوندى.) Kirundi -
ولعل درا�سة احلالة ال�صومالية تظهر لنا كيف �أن الع�شرية والقبيلة تقوم مقام الدولة والوطنية ،ورمبا
تتجاوز االنتماء الديني يف كثري من الأحيان .فال�صومال على الرغم من جتان�سها العرقي والثقايف ،على عك�س
اخلربة الإفريقية ،يت�ألف �سكانها الذين يبلغون نحو ( )10ماليني ن�سمة من �ست ع�شائر كربى :الدارود ،واال�سحق،
والدر ،والهوية ،والرحنوين ،والدجيل .وهذه العائالت املمتدة يطلق عليها علماء الأجنا�س ا�سم «الع�شائر» .و�إن
()22

 .22انظر يف ذلك :حمدي عبد الرحمن ح�سن ،ال�صراعات العرقية وال�سيا�سية يف �إفريقيا «الأ�سباب ،والأمناط ،و�آفاق امل�ستقبل « ،جملة قراءات �إفريقية،
العدد الأول ،رم�ضان 1425هـ ـ �أكتوبر 2004م.
23.Prunier, Gérard. The Rwanda Crisis: History of a Genocide. Kampala, Uganda:
Fountain Publishers Ltd, 1999.
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كان الكاتب ال�صومايل نور الدين فرح يطلق عليها ا�سم « جماعات القرابة».
وعادة ما كان ينظر �إىل الع�شرية تقليدي ًا يف املجتمع ال�صومايل على �أنها وحدة اجتماعية و�سيا�سية لها
تنظيماتها وم�ؤ�س�ساتها امل�ستقرة .فهناك ال�شيوخ ،وكبار ال�سن ،وجمال�س التحكيم لف�ض النزاعات .بيد �أن فرتة
ما بعد اال�ستقالل �أف�ضت �إىل الق�ضاء على هذه الأ�س�س والتنظيمات الع�شائرية؛ بحجة التحديث ،والتكامل
القومي.
وقد برز املكون الع�شائري مرة �أخرى بعد انهيار الدولة ال�صومالية عام  ،1991وبات احلديث عن منوذج
�إقليم “�أر�ض ال�صومال” ،الذي �أعلن ا�ستقالله من طرف واحد ،كمثال يحتذى يف باقي الأقاليم ال�صومالية،
وهو يعتمد على بناء الدولة الوطنية من خالل امل�ؤ�س�سات املحلية والع�شائرية .فهل متثل الع�شرية والقبيلة مدخال
لتحقيق التنمية يف �إفريقيا؟!
()24

 -4االنق�سامات وال�صراعات الدينية:
لقد �أ�ضحت ال�صراعات الدينية واحدة من �أبرز مالمح امل�شهد ال�سيا�سي الإفريقي يف امتداداته اجلغرافية
من نيجرييا �إىل ال�سودان ،ومن كوت ديفوار �إىل غامبيا ،ومن اجلزائر �إىل �سوازيالند .كما �أن هذه ال�صراعات
قد خلفت وراءها هالك ًا لل�ضرع والن�سل .ولعل احلرب الإيفوارية الأهلية تطرح مثا ًال وا�ضح ًا على ما نقول.
ولي�س بخاف �أن الدين �أ�ضحى �أحد �أبعاد العملية ال�سيا�سية يف كثري من البلدان ،مثل :نيجرييا ،وال�سودان،
وال�صومال .ففي نيجرييا �أدى �إعالن تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية يف الواليات ال�شمالية عام � 2000إىل م�صادمات
عنيفة بني امل�سلمني وامل�سيحيني نتج عنها �سقوط �ضحايا بلغت ما يزيد على الألفني (.)25
وال�س�ؤال املطروح يف هذه احلالة يتعلق مباهية الأ�سباب املف�ضية �إىل العنف الديني يف �إفريقيا التي مل
تعرف يف تاريخها التقليدي حروب ًا دينية على الإطالق .فاملعتقدات التقليدية لدى الأفارقة هي حملية الطابع؛
ف�إنها عادة ما تكون �أ�شبه باجلزر املعزولة .وال ي�ؤمن معتنقوها ب�أية وظيفة كفاحية للتب�شري بها والدعوة �إليها بني
القبائل الأخرى.
�إن ثمة عوامل موروثة عن العهد اال�ستعماري ،و�أخرى مرتبطة بال�سياق االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي
الذي تعي�شه البلدان الإفريقية ،تقف جميعها وراء اعتبار الدين �أداة للفرقة واالنق�سام يف �إفريقيا .ويبدو �أن
العوامل ال�سيا�سية واالقت�صادية حتتل �أهمية كربى يف التف�سري .فالقول بوجود ح��روب و�صراعات قبلية ما
هو �إال تغطية لعملية �صراع حقيقية على امل��وارد االقت�صادية املحدودة؛ �إذ تعاين �إفريقيا من �شح يف املوارد،
وق�سوة يف ظروف احلياة .وعليه ت�صبح القبلية �أو الدين �أحد مظاهر التعبري اخلارجي عن املطالب االقت�صادية
 .24انظر :د حمدي عبدالرحمن ح�سن ،تطورات الق�ضية ال�صومالية و�أزمة النظام العربي ،جملة �آفاق �إفريقية ،العدد  ،26خريف .2007
.25انظر :حمدي عبدالرحمن ح�سن ،جتديد اخلطاب الإ�سالمي يف �إفريقيا :النماذج والق�ضايا العامة ،جملة �آفاق �إفريقية ،ربيع .2008
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وال�سيا�سية.
وقد ا�ستطاع املحتل الأوروب��ي توظيف عدد من اال�سرتاتيجيات حلكم امل�ستعمرات ،كان من بينها “ فرق
ت�سد” .ولعل الربيطانيني كانوا الأبرع يف توظيف ذلك ال�شعار؛ �إنهم مل يق�سموا القارة الإفريقية عرب خطوط
قبلية فقط ،و�إمنا عرب �أ�س�س دينية �أي�ض ًا .ففي �ساحل الذهب (غانا حالي ًا) قام الربيطانيون بتحويل ال�شمال
امل�سلم �إىل م�صدر للأيدي العاملة التي يحتاجها اجلنوب امل�سيحي .وبينما متتع جنوب غانا بوجود م�شروعات
تنموية عانى الإقليم ال�شمايل من التخلف والإهمال .فاخلدمات التعليمية وال�صحية ،وبع�ض م�شروعات البنية
الأ�سا�سية ـ على حمدوديتها ـ� ،أقامتها بريطانيا يف اجلنوب فقط .على �أن هذا االنق�سام الطبقي الذي كر�سه
امل�ستعمر مل يتوقف مع احل�صول على اال�ستقالل ال�سيا�سي للدول الإفريقية؛ فقد كانت النخبة املتعلمة واملو�سرة
مادي ًا ،وامل�ؤهلة لتويل الإدارة واحلكم يف الدولة الوطنية ،جاءت يف معظمها من اجلنوب امل�سيحي.
 -5ال�صراعات واحلروب الأهلية:
تعاين �إفريقيا �أكرث من غريها من مناطق العامل املختلفة من انت�شار احلروب والنزاعات امل�سلحة .وطبق ًا
لبع�ض التقديرات ،ف�إنه بالإ�ضافة �إىل ت�أثر ماليني الأفراد بهذه احلروب ،ف�إن �إفريقيا تتحمل ثمن ًا اقت�صادي ًا
باهظ ًا .فقد خ�سرت القارة خالل الفرتة من  1990وحتى  2005نحو ( )284مليار دوالر جراء ال�صراعات
امل�سلحة ،وهي تعادل نف�س حجم امل�ساعدات الأجنبية التي تلقتها الدول الإفريقية من كبار املانحني خالل نف�س
()26
الفرتة.
وبلغ عدد الدول التي عانت من هذه ال�صراعات نحو  23دولة من �إجمايل  53دولة �إفريقية .وي�أتي على ر�أ�س
هذه الدول الكونغو الدميوقراطية ،ورواندا ،و�أجنوال ،وال�سودان ،وال�صومال ،و�سرياليون .وال يخفى �أن كلفة هذه
()27
احلروب وال�صراعات ت�ؤثر على جهود التنمية امل�ستدامة يف هذه البلدان من خالل هذا الهدر العمدي للموارد
وخالل احلرب الآرترية الأثيوبية انخف�ض �إجمايل الناجت املحلي يف �أرتريا بن�سبة  .%11كما خ�سرت اجلزائر
خالل ذات الفرتة نحو ( )60مليار دوالر نتيجة �أعمال العنف امل�سلح بها.
وعادة ما ي�ؤدي العنف �إىل م�شاكل �إقليمية عديدة ،لعل من �أبرزها ق�ضايا الالجئني والنازحني ،وانت�شار
جتارة الأ�سلحة عرب احلدود .وت�شري بيانات املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ،التابعة للأمم املتحدة� ،أن
�أعداد الالجئني يف �إفريقيا قد ارتفعت من �أقل من مليون واحد عام  1968لت�صل �إىل نحو �سبعة ماليني الجئ
عام  ،1992و�إن كان هذا الرقم قد انخف�ض بعد ذلك بنهاية عام  )28( .2004وال تت�ضمن هذه الأرقام امل�شردين
26.Africa’s missing billions: International arms flows and the cost of conflict,
IANSA, Oxfam, and Saferworld, October 2007 .
27.Op.cit, p 9.
28.UNHCR, 2004 Global Refugee Trends , Geneva, 2005.Table 3.
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والنازحني داخل حدودهم الوطنية؛ وهو ما يجعل ه�ؤالء عبئ ًا ثقي ًال على جهود التنمية والإغاثة الإن�سانية.
وت�ؤثر مناطق النزاع امل�سلح ،وانت�شار الأ�سلحة يف �أيدي الفئات املتنازعة ،يف تهديد م�ؤ�س�سات العمل اخلريي
والإغاثي يف هذه املناطق .ففي احلالة ال�صومالية ـ على �سبيل املثال ـ نظر ًا لغياب الدولة ،وكرثة �أعداد امليلي�شيات
امل�سلحة و�أمراء احلرب؛ ي�صعب القيام ب�أن�شطة الإغاثة وتو�صيل امل�ساعدات �إىل م�ستحقيها .وتطرح دارفور مثا ًال
�آخر؛ حيث ت�شتكي املنظمات الدولية الإن�سانية وجمعيات الإغاثة الأهلية من غياب الأمن ،وقيام الع�صابات
امل�سلحة باال�ستيالء على مواد الإغاثة .وت�شري بع�ض التقديرات �أن عام � 2006شهد اختطاف نحو ( )96مركبة
()29
تعمل حل�ساب جمعيات وم�ؤ�س�سات خريية يف دارفور ،وذلك على �أيدي ع�صابات م�سلحة وقطاع طرق.

جدول 2
الالجئون يف �إفريقيا عام 2004
م

بلد املوطن

بلد اللجوء

الإجمايل

1

ال�سودان

ت�شاد� /أوغندة� /أثيوبيا /كينيا /الكونغو الدميوقراطية� /أفريقيا الو�سطى

730600

2

بوروندى

تنزانيا /الكونغو الدميوقراطية /روندا /جنوب �إفريقيا /كندا

485800

3

جمهورية الكونغو الدميوقراطية

تنزانيا /زامبيا /الكونغو /بوروندى /رواندا

462200

4

ال�صومال

كينيا /اليمن /بريطانيا /الواليات املتحدة /جيبوتي

389300

5

ليبرييا

غينيا /كوت ديفوار� /سرياليون /غانا /الواليات املتحدة

335500

Source: United Nations High Commissioner for Refugees,2004 Global Refugees Trends,
UNHCR Geneva,20 June 2005.

29.Brown, Oli et al, Ed, Trade, Aid and Security :An Agenda for Peace and Development, London: Earthscan, 2007.pp 41-70.
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جدول 3
النازحون وامل�شردون يف �إفريقيا عام 2006
م

الدولة

الإجمايل

1

ال�سودان

5355000

2

�أوغندة

1740498

3

الكونغو الدميوقراطية

1664000

4

اجلزائر

1000000

5

زميبابوي

569685

Source: United Nations High Commissioner for Refugees, Global Trends:Refugees, Asylum -seekers, Returnees,Internally Displaced and Stateless Persons,UNHCR Geneva,
16 July 2007.

 -6حتديات التمويل ،و�سيا�سات جتفيف املنابع:
عانت م�ؤ�س�سات العمل اخلريي الإ�سالمي منذ �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب من حماوالت م�ستميتة
للت�ضييق عليها �أمني ًا ،يف �إطار ما �أطلقت عليه الواليات املتحدة م�سمى “احلرب �ضد الإرهاب” .وقد ادعت �إدارة
الرئي�س بو�ش املن�صرفة �أن كثريا من �شبكات العمل اخلريي الإ�سالمي متثل ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر تهديد ًا
()30
للأمن القومي الأمريكي من خالل دعمها ومتويلها لعنا�صر (�إرهابية)!
ولعل هذا الت�ضييق الدويل على العمل اخلريي الإ�سالمي ،وحماولة جتفيف منابع اخلري من قبل القوى
الدولية املهيمنة� ،إمنا ميثل مفارقة كربى ،و�أمر ًا يدعو �إىل الده�شة واال�ستغراب؛ فخطاب العوملة الذي يروج له
الغرب (الدميوقراطي!) يجعل تدعيم الف�ضاء املدين غري احلكومي ،ومبا ينطوي عليه من عمل �أهلي وخريي،
�أحد دعائم التحول نحو الدميوقراطية وحقوق الإن�سان .فكيف ميكن فهم هذا اخلطاب �إذن يف ظل �سيا�سات
املالحقة الأمنية للجمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإ�سالمية؟
لقد اتُّهِم العمل اخلريي الإ�سالمي وم�ؤ�س�ساته ب�أنه يربط الإغاثة بالدعوة الإ�سالمية ،يف نف�س الوقت الذي
ي�ساند فيه الغرب امل�ؤ�س�سات التب�شريية والتن�صريية للكني�سة التي تغلف �أن�شطتها اخلريية والإغاثية بطابع �إجنيلي
ظاهر .وعليه؛ ف�إن الغرب ال يفهم العمل اخلريي والإغاثي �إال �إذا كان مت�سقا مع �أجندته الفكرية والأيديولوجية،
وي�سوق مل�شروع العوملة الأمريكية.
30.Robert Looney, the mirage of Terrorist Financing : the case of Islamic charities,
Strategic Insights, vol5, No.3, March, 2006.
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ولعل من �أبرز الأدوات امل�ستخدمة يف الت�ضييق على العمل اخلريي الإ�سالمي الدويل مراقبة التربعات
والتحويالت املالية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات املالية ،بل وحماولة ت�صفية بع�ض امل�ؤ�س�سات اخلريية الناجحة بحجج
واتهامات باطلة .كما يتم ا�ستخدام احلمالت الدعائية املغر�ضة التي تثري الفزع بني املجتمعات ،وتباعد بينهم
وبني م�ساندة العمل اخلريي الإ�سالمي.
ومل تكتف حمالت التجفيف على اجلهات اخلارجية؛ بل امتدت لت�شمل جهات داخل العامل الإ�سالمي� ،سواء
كانت علمانية �أو متغربة ت�ؤمن بقيم النظام الليربايل اجلديد .وحتاول هذه الأطراف النظر �إىل العمل اخلريي
الإ�سالمي باعتباره غري مدين بطبعه ،و�أنه يت�سرت ب�ستار الدين لتحقيق �أغرا�ض �أخرى .بل �إن الأمر ي�صل يف بع�ض
البلدان �إىل ا�ستعداء احلكومات بحجة الهاج�س الأمني ،والنظر �إىل هذه امل�ؤ�س�سات باعتبارها م�صدر ًا للخطر
()31
ولي�س نهر ًا من �أنهر اخلري.
ويبدو �أن جناح العمل اخلريي الإ�سالمي على ال�صعيد الدويل ،وحتوله من الفردية �إىل امل�ؤ�س�سية مع وجود
ر�ؤية ا�سرتاتيجية حتدد الأهداف والو�سائل املتبعة ،قد �أزعج كثري ًا القوى الغربية �صاحبة امل�شروعات الفكرية
والأيديولوجية املغايرة.
وت�شري بع�ض التقديرات الغربية �إىل �أن العمل اخلريي الإ�سالمي �أ�صبح �أحد املكونات الرئي�سية للعمل
()32
الطوعي غري احلكومي على ال�صعيد العاملي ،وذلك وفقاً لالعتبارات الآتية:
ت�شكل م�ؤ�س�سات العمل اخلريي الإ�سالمي نحو ُخ ْم�س املنظمات غري احلكومية العاملة يف املجال الإغاثي
والإن�ساين على ال�صعيد العاملي .يعني ذلك �أن هذه امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية متار�س ن�شاطها اخلريي يف كافة دول
العامل التي يعي�ش فيها جماعات م�سلمة.
ت�ستطيع هذه امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية جمع التربعات التي قد ت�صل �إىل باليني الدوالرات �سنوي ًا .فالعمل
اخلريي ينظر �إليه باعتباره واجبا دينيا ،وم�س�ألة التطوع ترتبط بالإميان.
تتعدد �أوجه العون الإ�سالمي؛ حيث تتجه تربعات امل�سلمني �إما �إىل العمل الإغاثي� ،أو تقدمي الرعاية
ال�صحية� ،أو اخلدمات التعليمية� ،أو امل�شاركة يف الأهداف التنموية ب�شكل عام .وعليه؛ مل ي�صبح العمل اخلريي
الإ�سالمي جمرد عمل دعوي يقت�صر على الف�ضاء الديني وح�سب.

 . 31انظر �أحد هذه النماذج يفChanfi Ahmed, op.cit , pp 430 – 437 :

 .32وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن عدد ًا من الكتاب يف الواليات املتحدة والدول الغربية قد روجوا بدون دليل علمي مقبول لفكرة الربط بني العمل اخلريي
والإ�سالمي والإرهاب .وقد ا�ستند ه�ؤالء ،وال يزالون ،على �أقوال مر�سلة ،تنطلق من قناعات فكرية و�أيديولوجية منحازة .انظر يف ذلك:

Mathew A. Lenitt. “The Political Economy of Middle East Terrorism”. Middle East
Review of International Affairs, vol.6, No.4, pp49-65. 2002.
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 -7ت�سيي�س التدخل الإن�ساين الغربي:
ال ِمراء يف �أن الغرب يف تعامله مع العامل غري العربي ،وال �سيما الإفريقي وامل�سلم ،يغلف دوم ًا �أهدافه
احلقيقية ،و�إن كانت غري معلنة ،برداء �إن�ساين عام .بيد �أن الدرو�س التاريخية ت�ؤكد �أن ثمة �أبعادا وغايات
م�صلحية رمبا يكون �آخرها االعتبار الإن�ساين.
وتظهر ف�ضيحة اختطاف الأطفال الت�شاديني العام املا�ضي على �أيدي جمعية خريية فرن�سية “زوز �أرك”
 ، Zoe’s Arkبحجة توفري الرعاية ال�صحية لهم يف �أوروب��ا ،تُظهر مدى زيف الذرائع الأخالقية والإن�سانية
العامة التي ت�سوقها املنظمات الأهلية وغري احلكومية الغربية يف تعاملها مع الواقع الإفريقي.
وتطرح تلك الف�ضيحة ثالثة �أمناط من الت�سا�ؤالت املهمة التي ت�ساعدنا على فهم ما بات يعرف يف الأدبيات
املعا�صرة با�سم “التدخل الإن�ساين “ .“ Humanitarianismفما هي طبيعة ذلك التدخل ،ومل�صلحة من تعمل
املنظمات واجلمعيات الأهلية غري احلكومية يف �إفريقيا؟ و�أخري ًا ،ما هي داللة و�أهمية ف�ضيحة اختطاف الأطفال
من ت�شاد؟!
ي�شري الفقه الغربي ،ولو على م�ستوى املثاليات ال�سيا�سية� ،إىل “التدخل الإن�ساين” باعتباره عم ًال من �أعمال
حماية الأرواح ،والتخفيف من حدة معاناة الب�شر التي ت�سببها الكوارث الطبيعية� ،أو التي جناها الإن�سان على
نف�سه .وتقوم املنظمات غري احلكومية بهذا العبء وتقدمي خدماتها جلميع الأف��راد الذين وقعوا �ضحية هذه
الكوارث ،بغ�ض النظر عن خلفياتهم العرقية والدينية والإقليمية.
وتظهر وقائع �أحداث ف�ضيحة ت�شاد تورط (� )16أوروبي ًا ،بينهم ت�سعة فرن�سيني ينتمون �إىل جمعية “ زوز
�أرك” ،وقد مت اعتقالهم يف بلدة ابيت�شي الت�شادية على احلدود مع �إقليم دارفور ال�سوداين ،وهم يحاولون ال�سفر
�إىل فرن�سا ،ويف معيتهم نحو (� )103أطفال ،زعموا ب�أنهم �أيتام من �إقليم دارفور.
وعلى الرغم من مزاعم اجلمعية اخلريية الفرن�سية ب�أن اخلطة كانت ترمي �إىل �إنقاذ �أطفال دارفور ،ف�إن
حتريات الأمم املتحدة ،مبا فيها املفو�ضية العليا لالجئني ،و�صندوق الطفولة (اليوني�سيف) ،ت�ؤكد �أن �أحد ًا من
الأطفال مل يكن يتيم ًا .ونظر ًا للوجود الع�سكري الفرن�سي الدائم يف ت�شاد؛ ي�صبح من غري املقبول عق ُال �أن
الع�سكرية الفرن�سية مل تكن على علم بهذه امل�ؤامرة .وعو�ض ًا عن مراجعة �سجالت املنظمات اخلريية الفرن�سية
العاملة على الأرا�ضي الت�شادية من قبل حكومة الرئي�س ديبي ،ف�إنه مت غ�ض الطرف متام ًا عن تلك الق�ضية؛ رمبا
()33
يف مقاي�ضة �سيا�سية من جانب ت�شاد للح�صول على الدعم الفرن�سي.
ولعل املثل الأبرز الآخر لت�سيي�س العمل اخلريي الغربي يف �إفريقيا ي�أتي من احلالة الدارفورية؛ فقد د�أبت
كثري من هذه امل�ؤ�س�سات اخلريية والن�شطاء الغربيني يف تو�صيف ال�صراع على غري حقيقته باعتباره �صدام ًا بني
 . 33ثمة بع�ض املنظمات اخلريية الغربية التي تنطلق من مفاهيم عامة وجم��ردة ،وت�سعى �إىل حتقيق الت�ضامن والتكافل الإن�ساين العام ،ومثال ذلك
«�أوك�سفام» ،ومقرها اململكة املتحدة ،وكذلك املبادرات اخلريية التي يقودها «بوب جيلدوف» (  ) Bob Geldofيف �إفريقيا.
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العرب والأفارقة .ومار�ست هذه املنظمات اخلريية واحلقوقية الغربية �ضغوط ًا �شديدة على حكوماتها للتدخل
املبا�شر يف دارفور .ورمبا يكون ذلك وراء تو�صيف الكوجنر�س و�إدارة الرئي�س بو�ش لل�صراع الدارفوري عام 2004
على �أنه �إبادة جماعية.
وامللفت للنظر حق ًا �أن حتالف �إنقاذ دارفور “  ”Save Darfur Coalitionيزعم �أنه ميثل نحو  130مليون
�شخ�ص ،ي�ضم نحو ( )180منظمة دينية وحقوقية و�إن�سانية ،من بينها ـ بطبيعة احلال ـ منظمات كن�سية ميينية،
ويهودية �صهيونية .وقد متكن هذا التحالف ب�شكل غري م�سبوق من جعل ق�ضية دارفور حمور اهتمام الر�أي العام
الدويل ،واخلروج بها من �إطارها الوطني املحدود.
يطرح ذلك �أكرث من عالمة ا�ستفهام واحدة .فاحلمالت العدائية التي ت�شنها هذه املنظمة على احلكومة
ال�سودانية ،مثل املطالبة بوقف الطريان فوق الإقليم ،ميكن �أن ت�ضر بتدفقات الأعمال اخلريية والإغاثية �إىل
الإقليم .كما �أن الأو�ضاع داخل دارفور ازدادت تعقيد ًا؛ حيث �أ�صبحت هذه املنظمات (الإن�سانية!) قاطرة للتدخل
الأجنبي يف ال�سودان؛ وذلك من �أجل حتقيق �أهداف وغايات هي �أبعد ما تكون عن الإن�سانية واخلريية العامة.
 -8امل�ساعدات الغذائية� :أداة لل�سيطرة والربح:
�إن كثري ًا من الكتابات النقدية ل�سيا�سات امل�ساعدات الغربية تنفي عنها الوجه الإن�ساين ال�صرف ،وتعرتف
ب�أن لها �أهداف ًا �أخرى ترتاوح بني املكا�سب املادية� ،أو ال�سيا�سية ،وما �شاكلها .وثمة من يزعم ب�أن م�ساعدات
الغذاء نادر ًا ما تكون من �أعمال التطوع واخلري� ،إنها �أ�ضحت جتارة كبرية ،وهي حتقق �أرباح ًا طائلة للمنخرطني
فيها.
يقول “ت�شارلز وارلدج”  Charles Worledgeـ �أحد م�س�ؤويل �شركة �شحن «  “ Sealiftالناقل الرئي�س
لربنامج الغذاء الأمريكي �ضد اجلوع ـ ”:لقد كنت �أعتقد �أن هذه امل�ساعدات الغذائية هي عمل خريي � ...إنها
لي�ست كذلك� .إنها جمرد جتارة” )34(.وال �شك �أن �إفريقيا متثل �سوق ًا �ضخمة لتجارة امل�ساعدات الغذائية ،حيث
يحقق كافة الأطراف الفاعلة ربح ًا معلوم ًا منها .فتكلفة �شحن املواد الغذائية مل�سافات طويلة قد تكفي يف بع�ض
احلاالت لتلبية املتطلبات املالية الالزمة للبحث عن م�صادر حملية لإنتاج الغذاء وقت الأزمات.
وال �شك �أن �أزمة الغذاء الراهنة قد ا�ستغلت من جانب البع�ض باعتبارها فر�صة مواتية ل�ضخ املحا�صيل
املعدلة وراثي ًا يف الأ�سواق ،والدفع بها �إىل اجلوعى واملحتاجني؛ �إذ �إن ه�ؤالء ال ي�ستطيعون يف ظل �أو�ضاعهم املادية
()35
املرتدية حماية �أنف�سهم من هذه ال�سيا�سات الغربية البغي�ضة التي تنظر �إليهم باعتبارهم فئران جتارب.
34.Celia W. Dugger, US Rethinks Foreign Food Aid, International Herald Tribune ,
April 22, 2007.
35.Andrew Pollack, In Lean Times, Biotech Grains Are Less Taboo., The New York
Times, April 21, 2008.
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وقد ا�ستخدمت قنوات امل�ساعدات الغذائية لرتويج احلبوب الغذائية املعدلة بالتكنولوجيا الع�ضوية .ولعل
�أحد �أبرز الأمثلة الفا�ضحة على ف�ساد �سيا�سات امل�ساعدات الغذائية تتمثل يف حالة الغذاء امل�سمم يف الإكوادور
عام  ،2001وال�صويا امل�سممة يف امل�ساعدات املوجهة �إىل كولومبيا ،وهو الأمر الذي دفع ببع�ض البلدان �إىل رف�ض
وجود حبوب معدلة وراثي ًا �ضمن م�ساعدات الغذاء .فقد رف�ضت زامبيا عام  2002هذه املنتجات املعدلة وراثي ًا،
()36
والتي �شحنت �إليها �ضمن برنامج امل�ساعدات الغذائية.
وعندما �ضربت موجة من احلر ال�شديد ك ًال من �أجنوال وال�سودان عام  ،2004ويف ظل املواقف ال�صراعية
العنيفة التي تعاين منها كل منهما ،قامت وكالة التنمية الدولية الأمريكية وبرنامج الغذاء العاملي مبمار�سة �ضغوط
�شديدة على حكومة البلدين من �أجل قبول م�ساعدات غذائية تت�ضمن مواد مهجنة ع�ضوي ًا .وال تزال االختبارات
()37
املعملية تظهر وجود مواد م�سممة يف امل�ساعدات الغذائية املوجهة للبلدان الإفريقية.
 -9ازدواجية املعايري يف التعامل مع املنظمات اخلريية:
من املالحظ �أن املنظمات غري احلكومية امل�سيحية قد ازدادت قوة وت�أثري ًا يف الواقع الإفريقي منذ ت�سعينيات
القرن املن�صرم .ورمبا يعزى ذلك ،ولو جزئي ًا� ،إىل مناخ االنفتاح ال�سيا�سي وامل�شروطية ال�سيا�سية الغربية الهادفة
�إىل �ضرورة ت�شجيع الف�ضاءات غري احلكومية يف البلدان الإفريقية.
ويف الوقت الراهن ،توجد �آالف من التنظيمات امل�سيحية غري احلكومية يف خمتلف �أنحاء العامل .وتعد
“كاريتا�س” �أحد �أكرب هذه ال�شبكات امل�سيحية؛ حيث �إنها ت�ضم نحو ( )145وكالة م�سيحية ،ويوجد مقرها
الرئي�سي يف الفاتيكان ،حيث تتلقى الدعم والتمويل من الكني�سة الكاثوليكية ،وتقوم بتطبيق ر�ؤي��ة ور�سالة
()38
الفاتيكان يف عملها اخلريي والإن�ساين.
وعليه؛ ف�إن القول بحيادية العمل اخلريي والإن�ساين الغربي ال يخلو من ال�سذاجة؛ �إذ ال يخفى �أن كافة
التنظيمات وامل�ؤ�س�سات امل�سيحية العاملة يف املجال متتلك �أهدافا وغايات كن�سية ت�سعى دوم ُا �إىل حتقيقها.
فاالحتاد اللوثري العاملي يحاول دعم الروابط الدينية مع املجتمعات امل�ستهدفة بغر�ض ن�شر ر�سالة امل�سيح ،وذلك
من خالل دعم الربامج التعليمية وال�صحية والتنموية .وعادة ما تكون تلك الربامج م�صحوبة بتعاليم دينية
كن�سية ظاهرة �أو باطنة.
ومن الالفت للنظر حق ًا �أنه يف الوقت الذي تحُ َ ا َر ُب فيه م�ؤ�س�سات العمل اخلريي الإ�سالمي بحجة ربطها
 .36انظر :تقرير م�ؤ�س�سة �أ�صدقاء الأر�ض الدولية ،بعنوان :اللعب باجلوع ،يف:

_http://www.foei.org/en/resources/publications/food-sovereignty/2000-2007/playing
with_hunger2.pdf
37.http://www.eraction.org/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=23.
38.http://www.caritas.org/about/history_gallery_1.html
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بني الدعوة والإغاثة ف�إن ذلك ال ينطبق على امل�ؤ�س�سات امل�سيحية الغربية .ولننظر �إىل ر�سالة م�ؤ�س�سة « الر�ؤية
العاملية» ،وهي عبارة عن �شراكة دولية من امل�سيحيني� .إنها ت�ؤمن ب�أن مهمتها « هي اتباع تعاليم ي�سوع امل�سيح يف
()39
العمل مع الفقراء واملظلومني ،وال�سعي لتحقيق العدالة يف مملكة اهلل على الأر�ض».
وعادة ما تقوم هذه امل�ؤ�س�سات بتوزيع ماليني الأناجيل ،بل وجتعل قراءة الإجنيل �إلزامية يف املدار�س التي
تتوىل �إدارتها .كما �أن موظفي هذه امل�ؤ�س�سة عادة ما َي ِع ُدون الأ�شخا�ص الذين يتحولون �إىل امل�سيحية مبنحهم
ت�أ�شريات دخول �إىل الواليات املتحدة الأمريكية.
وت�شري اخلربة النيجريية �أن امل�ؤ�س�سات اخلريية الربوت�ستانية الأمريكية قد مار�ست عمليات تعميد م�سيحية
لأطفال م�سلمني ،وذلك ب�صورة ق�سرية ،كما �أنهم يقومون بتالوة �صلواتهم امل�سيحية بجوار �أ�سر املر�ضى امل�سلمني.
وت�ؤكد الن�شرات والوثائق اخلا�صة بهذه امل�ؤ�س�سات التب�شريية �أن الهدف من امل�ست�شفيات التي تقيمها هو �أن تكون
()40
مكان ًا للتعاليم الإجنيلية ،وح�صن ًا �ضد الإ�سالم.
وطبق ًا لوثائق م�ؤ�س�سة العون امل�سيحي و�أن�شطتها يف �إفريقيا ف�إنها تعمل على ن�شر تعاليم الإجنيل من خالل
�أعمالها اخلريية ،وال �سيما يف جمال التعليم وحماربة الفقر .وقد جل�أت �إىل �أ�سلوب �إقامة املدار�س الإر�سالية
التب�شريية ،وتدريب كوادر حملية م�ؤهلة؛ حتى ت�ضمن جناح تو�صيل ر�سالتها من خالل �أع�ضاء املجتمع املحلي
�أنف�سهم.

39.See www.wvi.org
 . 40انظر يف ذلكAbdel Rahman Ghandour, Humanitarianism, Islam and the West: contest or :
.cooperation? Exchange Magazine, No 25, Dec 2003
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جدول 4
م�ؤ�س�سات العمل اخلريي والإغاثي الدولية ب�إفريقيا
املنظمات التابعة للأمم املتحدة

املنظمات غري احلكومية

منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

عمل العون الدويل (.)Action Aid
العمل �ضد اجلوع.
(.)Action Against Hunger
الهيئة التعاونية للم�ساعدة والإغاثة يف كل مكان (كري) (.)Care
امل�ؤمتر الدويل للكنائ�س الكاثوليكية.
(كاريتا�س) (.)Caritas
هيئة العناية الدولية.
(.)Concern International
خدمات الإغاثة الكاثوليكية.
املجل�س الدمناركي لالجئني.
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر.
اجلمعية الطبية الدولية.
جلنة الإنقاذ الدولية.
االحتاد اللوثري العاملي.
�أوك�سفام الدولية.
�أطباء بال حدود.
املجل�س الرنويجي لالجئتني.
�إنقاذ الأطفال.
الر�ؤية العاملية.

املنظمة الدولية للهجرة.
�شبكة املعلومات الإقليمية املتكاملة (�إيرين).
مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية.
ملانظمة الدولية لل�صحة احليوانية.
برنامج الأمم املتحدة اخلا�صة بالإيدز.
�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان.
املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني.
�صندوق الأمم املتحدة للطفولة.
�صندوق الأمم املتحدة للمر�أة.
مكتب الأمم املتحدة اخلا�ص باملخدرات واجلرائم.
برنامج الغذاء العاملي.
منظمة ال�صحة العاملية.

 -01التحديات الداخلية:
ثمة جمموعة من التحديات املرتبطة بطبيعة م�ؤ�س�سات العمل اخلريي الإ�سالمي هي نف�سها يف القارة
الإفريقية ،والتي متثل بحد ذاتها �أحد العوائق املرتبطة بتفعيل هذا العمل وتعظيم اال�ستفادة منه .ولعل من �أبرز
تلك التحديات:
ال�ضعف امل�ؤ�س�سي� :إذ من املعلوم �أن كفاءة العمل امل�ؤ�س�سي ترتبط ارتباط ًا جلي ًا مبدى قدرة اجلمعية �أو الهيئة
على اكت�ساب �أهمية معتربة يف الواقع االجتماعي والتنموي الذي تعمل فيه ،من خالل التزامها بالقواعد والأنظمة
التي حتكم عملها ،ومتتعها بقدر معقول من اال�ستقرار وقدرة عالية على تطوير �أدائها املهني والإداري.
وطبق ًا لدرا�سة قيا�س الأداء امل�ؤ�س�سي ،ميكن تطبيق �أربعة م�ؤ�شرات مهمة على جمعيات ومنظمات العمل
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اخلريي والتطوعي ،وذلك على النحو التايل:
 القدرة على التكيف مع متغريات الواقع. تعدد الوظائف التي تقوم بها امل�ؤ�س�سة. اال�ستقاللية يف �أداء املهام والأن�شطة. التوافق واالن�سجام بني العاملني يف امل�ؤ�س�سة.ويقا�س كل واحد من هذه امل�ؤ�شرات الأربعة بعدد من امل�ؤ�شرات الفرعية؛ فالقدرة على التكيف امل�ؤ�س�سي
تقا�س بعمر امل�ؤ�س�سة الزمني ،ومدى تغري وا�ستقرار العاملني فيها ،وكذلك تغري نوعية الأداء الوظيفي ،وهو ما
يعني قدرة امل�ؤ�س�سة على التكيف مع متغريات الواقع من حولها.
�أما معيار تعدد الوظائف ،ف�إنه ي�شري �إىل عدم ب�ساطة التكوين الإداري للجمعية �أو امل�ؤ�س�سة ،وجتاوز احلالة
الأوىل التي ن�ش�أت عليها ،مبا يعني ميلها �إىل التعقيد والتنظيم ،وهو ما يعني تعدد الوظائف الإدارية ،وتنوع املهام
التي تقوم بها ،واعتماد مبد�أ التخ�ص�ص وتق�سيم العمل.
ويعتمد معيار اال�ستقاللية يف �أداء العمل على حرية املنظمة �أو الهيئة يف القيام بالأعمال امل�سندة �إليها.
ويقا�س ذلك مب�ؤ�شرين اثنني� :أولهما :وجود ميزانية م�ستقلة تت�صرف امل�ؤ�س�سة من خاللها بحرية كبرية ،والثاين:
ي�شري �إىل عملية �شغل الوظائف ،وهل تتم ب�أ�سلوب مركزي �أو ال مركزي� ،أو بكليهما مع ًا.
و�أخري ًا ،ف�إن املعيار الرابع املرتبط بدرجة التجان�س والتوافق بني العاملني يف امل�ؤ�س�سة ،ف�إنه يقا�س مب�ؤ�شرين
فرعيني� :أحدهما :مدى ال�شعور باالنتماء والوالء ،والآخر يقي�س نوعية اخلالفات التي تن�ش�أ بني العاملني يف امل�ؤ�س�سة.
وبتطبيق تلك امل�ؤ�شرات على الواقع امل�ؤ�س�سي للعمل اخلريي الإ�سالمي يف القارة الإفريقية يت�ضح لنا ـ يف
غالب الأحوال ـ �أن ثمة �ضعف ًا م�ؤ�س�سي ًا وعدم جودة يف تنفيذ امل�شاريع اخلريية ،مع �ضعف الكوادر الب�شرية وعدم
قدرتها على �إدارة املوارد .ومما يقلل من قدرة امل�ؤ�س�سات اخلريية الإ�سالمية على التكيف هو عدم فهم الواقع
()42
الإفريقي بتعدديته وتناق�ضاته الالمتناهية.
()41

ثالثا :تفعيل العمل الخيري اإلسالمي في إفريقيا:
�إن مواجهة التحديات الداخلية واخلارجية التي تواجه م�ؤ�س�سات العمل اخلريي الإ�سالمي يف الواقع الإفريقي
تتطلب وعيا �أكرب مبتغريات العامل من حولنا ،وهو ما يعني �ضرورة التحلي باملرونة الالزمة للتكيف والتغيري من �أجل
 . 41نعتمد هنا على درا�سة «�صامويل هانتنجتون» ،التي حدد فيها هذه امل�ؤ�شرات ،ولكن مع بع�ض التعديالت عليها .انظر يف ذلك:

Huntington, Samuel , Political Order in Changing Societies Yale University Press,
1968.

 . 42انظر :د� .إبراهيم البيومي غامن� ،إ�سهام ثقافة العمل اخلريي يف التنمية الإن�سانية» ،جتربة جمعية العون املبا�شر يف جمتمعات �إفريقيا جنوب ال�صحراء»،
ورقة مقدمة �إىل م�ؤمتر الأمة و�أزمة الثقافة والتنمية ،القاهرة؛ مركز البحوث والدرا�سات ال�سيا�سية بجامعة القاهرة 9-6 ،دي�سمرب .2004
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�أداء ر�سالة اخلري ون�شرها بني النا�س .ويف هذا ال�سياق ميكن الإ�شارة �إىل عدد من اال�سرتاتيجيات والر�ؤى املهمة:
 -1ال�شراكة مع املنظمات الوطنية والإقليمية والدولية:
لي�س بخاف �أن القارة الإفريقية ،ومنذ ثمانينيات القرن املن�صرم ،باتت تعج بع�شرات الآالف من اجلمعيات
والهيئات غري احلكومية� ،سواء كانت وطنية �أو �أجنبية .وعليه؛ �أ�صبح من املتعني على م�ؤ�س�سات العمل اخلريي
الإ�سالمي االنفتاح على هذه امل�ؤ�س�سات الأخرى ،وال �سيما العاملة يف نف�س املجاالت؛ بهدف بناء ج�سور الثقة،
وتبادل اخلربات ،وحتقيق التعاون يف جماالت العمل امل�شرتك.
وال �شك �أن بع�ض امل�ؤ�س�سات الغربية (غري الدينية) ،ذات الطابع الإن�ساين العام ،مثل�« :أوك�سفام» ،و �أطباء
بال حدود ،وكذلك امل�ؤ�س�سات الأممية ،مثل� :صندوق الطفولة العاملي ،واملفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني ،ومنظمة
ال�صحة العاملية ،وغريها ،بالرغم من �أن لكل منها �أجندته اخلا�صة غري الربيئة ،ميكن يف حالة االنفتاح عليها
�أخذ ًا وعطا ًء �أن ترثي ثقافة العمل اخلريي الإ�سالمي ،و ت�ضفي عليه قدر ًا كبري ًا من امل�صداقية ،بل وت�ساعد ـ من
جهة �أخرى ـ يف تخفيف ال�ضغوط الدولية عليه ،والتي حتاول حما�صرته حتت دعاوى و�أباطيل زائفة.
 -2تطوير الأداء امل�ؤ�س�سي:
�إذ ينبغي �أن حتر�ص م�ؤ�س�سات العمل اخلريي الإ�سالمي على مواكبة الع�صر والتحديات التكنولوجية التي
يطرحها .فمن املعلوم �أننا دخلنا ما ميكن ت�سميته بع�صر اجلودة و�ضرورة �ضمان التميز يف الأداء .وال �شك �أن
ذلك يفر�ض حتدي ًا داخلي ًا على العمل اخلريي الإ�سالمي ،وميكن جمابهة ذلك من خالل الآتي:
 جتنيد �أ�صحاب امل�ؤهالت العلمية واملوا�صفات املهنية للعمل يف الكوادر الإدارية والإ�شرافية للم�ؤ�س�سة. العمل على رفع الوعي وتنمية معارف العاملني بامل�ؤ�س�سة ،من خالل عقد الدورات التدريبية املتخ�ص�صةيف جمال عملهم.
 حت�سني نوعية اخلدمات والربامج املقدمة يف جماالت العون والإغاثة .ويتطلب ذلك �أن تكون متوافقة معمتطلبات الواقع الإفريقي وظروفه.
 العمل على خف�ض التكاليف ،من خالل الدخول يف بع�ض امل�شروعات اال�ستثمارية والإنتاجية التي ت�ساعدعلى زيادة املوارد املالية للم�ؤ�س�سة.
 اال�ستفادة من تبادل اخلربات مع امل�ؤ�س�سات الأخرى الوطنية والأجنبية العاملة يف نف�س املجال. -3مراعاة ال�سياق املجتمعي املتلقي للعمل اخلريي:
فاملجتمع الإفريقي ـ كما بينا ـ ذو طبيعة تعددية مت�شابكة ومعقدة ،وهو ما يتطلب فهما �أعمق للتعامل معه.
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وعلى �سبيل املثال ،توجد العديد من الطرق ال�صوفية ـ كالتيجانية ،والقادرية ،واملريدية ـ التي حتظى بالتقدير
واالحرتام بني الأفارقة .وقد ارتبطت هذه الطرق بلحظات بطولية يف حياة بع�ض املجتمعات ،مثل :حركة عثمان
بن فودي يف بالد الهو�سا ،و�أحمد املهدي يف ال�سودان .وعليه ي�صبح من غري املالئم الدخول يف م�ساجالت فكرية
حول م�شروعية بع�ض ممار�سات هذه الطرق .بل الأكرث من ذلك ،توجد بع�ض العقائد املختلطة بالإ�سالم لدى
بع�ض القبائل ،وهو ما ي�ضفي على التطبيق الإ�سالمي بعدا حمليا تقليديا .لعل ذلك كله يدفع �إىل �أهمية تدريب
وتثقيف العاملني مب�ؤ�س�سات العمل اخلريي الإ�سالمي يف �إفريقيا.
و�إذا كانت بع�ض الدول الإفريقية حتت ت�أثري النظام الدويل تفر�ض �شروطا و�إجراءات حمددة لعمل القطاع
الأهلي غري احلكومي يف جمتمعاتها ،ي�صبح من املتعني على العمل اخلريي الإ�سالمي �أن يحرتم هذا ال�سياق
القانوين املنظم له ،ويحر�ص على التعاون مع ال�سلطات احلكومية املعنية.
 -4حتديد ا�سرتاتيجية احلركة �أفقيا ور�أ�سيا:
ال بد من �إدراك حقيقة �أن امل�ستهدف هنا هو قارة �إفريقيا ولي�س دولة �أو �إقليما حمددا؛ وهو ما يفر�ض
على القائمني على العمل اخلريي �ضرورة التخطيط والتحرك وفقا لر�ؤى ا�سرتاتيجية� .إذ ميكن و�ضع خريطة
لأولويات التحرك الإقليمي وفقا لو�ضع املجتمعات الإفريقية امل�سلمة :املحور الأول :ي�شمل دول الأغلبية امل�سلمة،
مثل :جمتمعات غرب �إفريقيا� .أما املحور الثاين :ف�إنه ي�شمل املجتمعات الإفريقية امل�سلمة التي تواجه حتديات
كربى من قبل املجتمعات امل�سيحية يف نف�س الدولة ،مثل :نيجرييا ،و ت�شاد ،وتنزانيا ،وكينيا .وي�شمل املحور
الثالث :الدول الإفريقية التي ت�شهد �أقليات �إ�سالمية ن�شطة ،مثل :حالة جنوب �إفريقيا.
وال �شك �أن هذا التباين اجلغرايف ،وفقا للخريطة الدينية ال�سائدة ،ي�ستوجب تق�سيما ر�أ�سيا لأولويات و�أمناط العمل
اخلريي؛ فمتطلبات هذه املجتمعات تتباين من حيث الإحلاح والنوعية .وعليه؛ ميكن �أن يتم التن�سيق بني م�ؤ�س�سات
العمل اخلريي الإ�سالمي لتقدمي خدمات متخ�ص�صة ح�سب املنطقة امل�ستهدفة؛ حتى ال يقدم اجلميع نف�س اخلدمات.
 -5تطوير ا�سرتاتيجيات م�ؤ�س�سات العمل اخلريي الدعوى:
ولعل ذلك يتطلب الوعي بحقيقة تعقد وت�شابك خريطة الأديان واملعتقدات التقليدية يف الواقع الإفريقي،
وهو الأمر الذي يفر�ض �ضرورة الوعي به ،وب�إمكانيات التعامل معه مبا يحقق �أف�ضل النتائج على املدى البعيد؛
فمن املعلوم �أن الطرق ال�صوفية امتلكت ،ولقرون عديدة ،ت�أثريا كبريا يف غرب �إفريقيا ،ونيجرييا على وجه
اخل�صو�ص .بيد �أنها يف الآون��ة الأخ�يرة عانت من حتديات كبرية حتت ت�أثري احلركات الإ�صالحية احلديثة.
وي�شري واقع احلال �أن هذه الطرق ال تزال عميقة اجل��ذور يف املجتمعات الإفريقية ،وال يتوقع �أن يزول �سحر
ت�أثريها على وجدان الأفارقة يف الأمد القريب ..لي�س ـ فقط ـ لأنها حت�سن ا�ستقبال و�إدماج املهاجرين امل�سلمني
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يف املدن البعيدة عن منازلهم ،ولكن ـ �أي�ضا ـ لأنها تقوم على تلبية االحتياجات الروحية للم�سلمني .وعلى �سبيل
املثال ،يقدم �شيوخ هذه الطرق التمائم الدينية ،وغريها من �أنواع العالج من الأرواح ال�شريرة والأعداء واملر�ض،
والعقبات التي حتول دون النجاح يف احلياة )43(.ومن املالحظ �أن الطلب على هذه اخلدمات يف ارتفاع متزايد بني
�صفوف الأفارقة ،امل�سلمني وامل�سيحيني على ال�سواء ،وال�سيما يف �أوقات الأزمات االقت�صادية وال�سيا�سية احلادة؛
ورمبا يف�سر ذلك �شعبية الطب التقليدي والروحي .وقد يلج�أ بع�ض الدعاة امل�سلمني �إىل ا�ستخدام بع�ض الطقو�س
امل�سيحية ،مثل :الرق�ص والغناء؛ الجتذاب اجلمهور.
و�إذا �أخذنا احلالة النيجريية ،لوجدنا �أن القادرية تعد من �أقدم الطرق ال�صوفية فيها على الإطالق؛ فقد
انت�سب �إليها �أمري اجلهاد يف غرب �إفريقيا ال�شيخ عثمان بن فودي ،كما �أنها تركت �إرثا كبريا يف والية «�سوكوتو».
()44
بيد �أن الطريقة التيجانية تعد الأقوى يف مناطق �أخرى.
 -6الرتكيز على قطاع الأوقاف الإ�سالمية يف العمل اخلريي:
ال يخفى �أن الأوقاف الإ�سالمية يف �إفريقيا لعبت دورا هاما يف تدعيم �أركان الإ�سالم ،وخدمة �أبنائه يف كافة
املجاالت منذ عهد املمالك الإ�سالمية وقبل َم ْقدَ م اال�ستعمار الأوربي .وت�شري امل�صادر التاريخية �أن هذه الأوقاف
قد �ساعدت احلجيج من خمتلف �أنحاء القارة؛ حيث �أتاحت لهم �أماكن لل�سكنى والراحة يف مناطق �سفرهم �أو يف
()45
احلجاز حيث ي�ؤدون �شعائرهم.
ويذكر الدكتور طارق عبداهلل �أن الأوقاف قامت بدور اقت�صادي مهم كذلك يف حركة التجارة بني م�صر
و�شمال �إفريقيا من جهة ،و�إفريقيا جنوب ال�صحراء من جهة �أخرى .كما �أن الأوقاف العلمية التي �أقامها امللوك
واحلكام الأفارقة �ساعدت كثريا الدار�سني على ال�سفر للدرا�سة يف الأزه��ر ال�شريف ،والزيتونة ،والقرويني،
()46
وغريها من منارات العلم يف خمتلف املراكز الإ�سالمية.
وعليه؛ ميكن �إعادة �إحياء دور الوقف الإ�سالمي ،وتوجيهه لقطاع التنمية يف املجتمعات الإفريقية ،وهو
الأمر الذي يتطلب توعية بالأهمية اال�سرتاتيجية الوقفية ،ودورها يف الواقع الإفريقي املعا�صر .وميكن يف هذا
ال�سياق اال�ستفادة من جتربة جمعية العون املبا�شر.
43.Donal B. Cruise O’Brien, “Islam and power in Black Africa”, in Alexander S.
Cudsi and Ali E. Hillal Dessouki eds., Islam and Power, London : Croom Helm, 1981,
pp. 158-166.
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خاتمة
�إذا كان الإ�سالم هو �أكرث الأديان انت�شار ًا يف �إفريقيا حتى �إنها و�صفت بـ «قارة الإ�سالم» ،ف�إنه يف جوهره
بالن�سبة لل�شعوب الإفريقية يع ّد دين ًا �إفريقي ًا انت�شر بقوته الذاتية وخ�صائ�صه الدفينة� .إنه �أكرث الأديان �صالحية
وارتباط ًا بالواقع الإفريقي ،وعليه؛ ف�إنّ الواقع الإ�سالمي الراهن يف �إفريقيا يطرح عدد ًا من املالحظات املهمة،
لعل من �أبرزها:
على الرغم من التحديات التي تواجه الإ�سالم يف �إفريقيا ،وال �سيما غري العربية ،ف�إنه كجوهر لنظام
ح�ضاري وقيمي ال يزال مبقدوره �أن ميار�س دور ًا هام ًا يف عملية النه�ضة والتطور لل�شعوب الإفريقية ،من خالل
طرح منوذج تنموي بديل ،يعرب عن واقع وطموحات الإن�سان الإفريقي يف بداية القرن احلادي والع�شرين.
�إذا كانت م�سالك الإ�سالم يف �إفريقيا متعددة ومت�شعبة ،حيث ت�شتمل على دور التجار والدعاة من الأفارقة
�أنف�سهم ،ف�ض ًال عن الطرق ال�صوفية ،ف�إنّ حروب اجلهاد الإ�سالمي خالل القرنني الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر
التي �شهدتها بع�ض مناطق �إفريقيا مثل :بالد الهو�سا ،قد اكت�سبت �أهمية خا�صة؛ نظر ًا لأنها �أدت �إىل قيام دولة
�إ�سالمية ت�صدت بقوة للغزو الأوروب��ي ،و�شكلت بذور ًا للمقاومة الوطنية لال�ستعمار ،ومن جانب �آخر يف كونها
طرحت ر�ؤى �إ�صالحية وجتديدية تهدف �إىل تنقية الإ�سالم والعودة به �إىل الأ�صول ،وال �سيما من خالل الفقه
املالكي ،وذلك يف مواجهة ت�أويالت ال�صوفية التي انت�شرت على نطاق وا�سع يف املجتمعات الإ�سالمية الإفريقية.
لقد خ�ضع حتليل الظاهرة الإ�سالمية يف �إفريقيا لعملية دعاية يف الكتابات الأوروبية املتخ�ص�صة؛ حيث
بد�أ احلديث منذ نهاية القرن التا�سع ع�شر عن ظاهرة «الإ�سالم الأ�سود»� .إنه �إ�سالم خ�ضع لعملية �إعادة �صياغة
وتفكري؛ ف�أ�ضحى �أكرث توافق ًا مع اخل�صائ�ص النف�سية للأجنا�س ال�سوداء .وقد جتاوب بع�ض املفكرين الأفارقة،
وال �سيما يف �إفريقيا الفرنكفونية ،لهذه الدعوة ،وقالوا بوجود م�صادر حملية للإ�سالم� ،أو ما �أطلق عليه «�أفرقة
()47
الإ�سالم».
�سعت النخب احلاكمة يف الدول الإفريقية الإ�سالمية بعد اال�ستقالل �إىل حماولة حتييد املتغري الديني من
عادة ما ي�شري مفهوم «الإ�سالم الإفريقي» �إىل املعتقدات واملمار�سات التي طورها امل�سلمون الأفارقه على مدى ال�سنني ،والتي تعرب عن واقعهم الإفريقي .و 47.
يالحظ �أن الطرق ال�صوفية مار�ست ت�أثريا مهما يف هذا ال�سياق� .أما مفهوم «الإ�سالم يف �أفريقيا» ،في�ستخدم للإ�شارة �إىل فكر الإ�صالح الديني الذي يطالب
: Eva Evers Rosander and David Westerlund, eds., African Islamبتطبيق ال�شرعية الإ�سالمية .انظر يف ذلك

and Islam in Africa: Encounters between Sufis and Islamists, Athens, Ohio: Ohio University Press. 1997 and Christian Coulon, and Donal Cruise O’Brien, (eds.),Charisma
and Brotherhood in African Islam, Oxford, Oxford University Press, 1988.
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خالل فر�ض د�ساتري علمانية تف�صل بني الدين والدولة ،وت�ؤكد على حرية املعتقد .وقد ظهر وا�ضح ًا يف اخلطاب
الديني الر�سمي املرتبط بالدولة �أو املتحالف معها �أنه ي�سري وفق امل�شروع الوطني للنخبة ال�سيا�سية احلاكمة .و�إذا
�أخذنا احلالة ال�سنغالية ،حيث يدين �أغلب �سكانها بالإ�سالم ،لوجدنا �أن «ليوبولد �سيدار�سنجور»� ،أول رئي�س لها،
كان م�سيحي ًا كاثوليكي ًا ،بل �إن خليفته «عبده �ضيوف» ،وهو م�سلم ،كان متزوج ًا من م�سيحية من طائفة الروم
()48
الكاثوليك.
و�أيا كان الأمر ،ف�إن ثمة م�شروعات فكرية و�إيديولوجية مثل :التن�صري ،والفرنكفونية الثقافية ،ال تزال
متثل خطرا �أ�سا�سيا يواجه الزحف الإ�سالمي يف �إفريقيا .وعليه؛ ف�إن على م�ؤ�س�سات العمل الإ�سالمي اخلريية
والدعوية �أن تن�سق جهودها ملواجهة هذه الأخطار والتحديات ،بحيث ت�صبح �شريكا يف عملية بناء وتنمية الإن�سان
الإفريقي.
و�إذا كانت هذه امل�ؤ�س�سات قد تعر�ضت ،وال تزال ،ل�ضغوط داخلية وخارجية ت�ؤثر على �أن�شطتها وجماالت
عملها ،وال �سيما يف عامل ما بعد � 11سبتمرب ،ف�إنها مطالبة بالتوا�صل مع املجتمع ،وبناء الثقة من خالل ال�شراكة
والتعاون مع املنظمات الدولية والأهلية املحلية العاملة يف نف�س املجال.

 . 48علي مزروعي ،ق�ضايا فكرية� :إفريقيا والإ�سالم والغرب على �أعتاب ع�صر جديد ،ترجمة �صبحي قن�صوة و�آخرون ،القاهرة :مركز درا�سات امل�ستقبل
الإفريقي.1998 ،
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