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مستلخص

الناظر إلي مفهومي التنم ة والحرة يلح بوضوح اﻻرت ا الوثي بينهمإ ،واذا أسقطنا
هذين المفهومين علي قارة أفرق ا فانه استثناء عض الدول مثل مصر ٕواثيو ا،
م ننا القول أن اﻻستعمار قد تدخل محدث ًا الكثير من التغيرات في الم ونات الس اس ة

للقارة ،التي انت موجودة أصﻼً مسم اتها التارخ ة  ،لذلك ارت طت قض ة الحرات
في أفرق ا الحصول علي استقﻼل أقطارها حدودها الجديدة و عد اﻻستقﻼل وتجرب

أنما من اﻷنظمة الس اس ة المختلفة أص حت قض ة الحرة والتي عمل قادة التحرر
الوطني من اجلها ،تطل من جديد جزء م مل لعمل ة اﻻستقﻼل ،وهذه المرة ل ست

قض ة التحرر من المستعمر ،ولكنها شملت الحرات العامة من قبيل حرة التعبير

وتكو ن اﻷحزاب والتنظ مات الس اس ة ،والمشار ة في السلطات الس اس ة في افة
مراحلها ومسم اتها ،وارت

ذلك أ ضا التفاوت في التنم ة الذ

اﻻستعمار ،وترسخ في ظل الح ومات الوطن ة نتيجة لعدم التخط
واﻻنح از التنمو

بدأ في أ ام

السل م من جهة،

ل عض أطراف الدولة من جهة ،وتر يز رأس المال الوطني

واﻷجنبي علي الرح السهل السرع من جهة أخر  ،ف انت التنم ة والحرة القاسم

المشترك اﻷكبر بين أس اب الحروب و اﻻنتفاضات التي شهدتها العديد من الدول.

و ل ما ذ ر هو ما تحاول هذه الد راسة إلقاء الضوء عل ه من خﻼل تناول مرتكزاته
علي النحو الذ س أتي تفصيله ،مستخدمة في ذلك المنهجين الوصفي والتحليلي.



جامعة حر – ل ة الدراسات اﻻجتماع ة واﻻقتصاد ة

دراﺳ ـ ـﺎت إﻓ ـ ـ ـﺮﻳﻘﻴﺔ 125

دور الحريات في تحقيق التنمية

Abstract

إبراهيم ﷴ آدم

Looking to the concepts of development and freedom, one may notice
clearly the close correlation between them, and if we apply the two
concepts on Africa, with the exception of some countries such as
Egypt and Ethiopia, we can say that colonial powers caused a lot of
changes in the political components of the continent .Therefore
freedom was associated with the efforts of the African countries to
obtain independence with the new borders.
After independence and adoption of different patterns of political
systems, freedom appears again as an integral part of that process .This
time the question is not about freedom from colonial powers, but it
included public freedoms such as freedom of expression, the formation
of political parties and organizations, and participation in the political
authorities in all stages. This has been associated with disparities in
development that began in the days of colonialism and continued
under the national governments as result of lack of proper planning on
one hand, and the concentration of the national and international
capitals on profit possibilities only.
So the development and calls for freedom were the main causes of
wars and uprisings witnessed by many countries. All mentioned issues
are what this study is trying to highlight and analyze, using the
descriptive and analytical approaches.

:تقد م

،ارت طت قض ة التنم ة الكثير من الصراعات والحروب التي شهدتها القارة اﻹفرق ة

قسم القارة إلى

والتي جاءت دولها في الغالب اﻷعم نتيجة للتكالب اﻻستعمار الذ

مجموعة من الدول ذات التكو ن الهش القابل لﻼنفجار خاصة عد ان عرفت تلك

.الدول طرقها لﻼستقﻼل الس اسي

 برزت قض ة الحرة،و عد اﻻستقﻼل وتجرب أنما من اﻷنظمة الس اس ة المختلفة

 تطل من جديد جزء م مل لعمل ة،والتي عمل قادة التحرر الوطني من أجلها

 ولكنها شملت الحرات، وهذه المرة ل ست قض ة التحرر من المستعمر،اﻻستقﻼل
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العامة من قبيل حرة التعبير ،وتكو ن اﻷحزاب ،والتنظ مات الس اس ة ،والمشار ة في

السلطات الس اس ة في افة مراحلها ومسم اتها ،وارت
الذ

التخط

ذلك أ ضا التفاوت التنم ة

بدأ علي ا ام اﻻستعمار ،وترسخ في ظل الح ومات الوطن ة ،نتيجة لعدم
السل م من جهة واﻻنح از التنمو ل عض اطراف الدولة من جهة أخر ،

ف انت التنم ة والحرة القاسم المشترك اﻷكبر بين الحروب التي شهدتها القارة.

بنها ة الحرب العالم ة الثان ة حق ة أساس ة في تارخ ال شرة انقسم العالم الي

معس رن أساسيين ،هما :المعس ر الغري ق ادة الوﻻ ات المتحدة وحلفاءها من دول
غرب أورا ،التي عمرتها أمر ا موجب مشروع مارشال ،وقد تبنت الرأسمال ة الليبرال ة
واقتصاد ات السوق القائمة علي حرة الملك ة الفرد ة وحمايتها ،والمعس ر الشرقي

اﻻشتراكي ق ادة اﻻتحاد السوفيتي الساب

ودول شرق اورا والتي تبنت اﻻشتراك ة

الشيوع ة في ط عتها المار س ة ،وقد نادت بتأمين حرة الط قة العاملة مصادرة

وتأم م ل أنما رأس المال وتجييره لصالح الدولة المالك الوحيد لوسائل اﻹنتاج في
مرحلة ما قبل الوصول إلى المجتمع الشيوعي الذ
الكامل أشراطه.

ﻻ حاجة ف ه للدولة ،إذا تحققت

اﻹضافة إلى ذلك شهدت نها ات القرن العشرن شيوع مفاه م جديدة أتت تحملها

راح العولمة ،مثل الد مقراط ة والح م الراشد والمجتمع المدني وحقوق اﻹنسان .وظهر

هناك اتجاه عالمي نحو اقتصاد ات السوق عد أن تحولت إلى ذلك الكامل الدول

اﻻشتراك ة السا قة ،وت عتها على استح اء دول أخر

ما تزال تطب

اﻻشتراك ة

الصين ،وذهب ال عض إلى جعل ثقافة العولمة هي نها ة التارخ وأسمى مراقي

اﻹنسان ة لحين من الدهر ،ولكن تمسك ل طرف بنظرته للتقدم جعل الخﻼفات حول

الرؤ والمفاه م قائمة أث اتا لطب عة اﻻختﻼف بين ال شر .ومن رحم حضارة الغرب

نفسها خرجت نظرة صدام الحضارات التي اعترفت بوجود ثقافات أخر منافسة
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م نها تحقي الحرة والتنم ة والتقدم ال شر  ،و ل ما ذ ر هو ما تحاول هذه الدراسة

إلقاء الضوء عل ه.

مفهوم التنم ة اﻻقتصاد ة

خــﻼل منتصــف السـ عين ات مــن القــرن الماضــي تمــت إعــادة تعر ــف التنم ــة اﻻقتصــاد ة
على أساس الجهود المبذولة؛ لتخفيف الفقر ،وتحقي العدالـة ،وتـوفير فـرص العمـل فـي

ـعار عام ــا ومألوًف ــا ،و
س ـ اق اقتص ــاد ن ــا ٍم .وص ــار تعبي ــر "إع ــادة التوز ــع م ــن النم ــو" ش ـ ًا
السـ ـؤال ال ــذ يج ــب توجيه ــه ع ــن تنم ــة أ بل ــد ه ــو ،وم ــاذا ح ــدث النسـ ـ ة إل ــى الفق ــر
وال طالــة وعــدم عدالــة الــدخول؟! إذا انــت الثﻼثــة قــد انخفضــت مــن مســتو ات عال ــة،
صـ ح مــن دون شــك أن عمل ــة التنم ــة محــل اهتمــام ،أمــا إذا ازداد أكثــر مــن واحــد مــن

اﻷمور المشار إليها سوءاً فمـن المسـتغرب أن نسـمي ذلـك تنم ـة حتـى ٕوان ـان نصـيب
الفــرد م ــن النــاتج اﻹجم ــالي ســاو الض ــعفين .وفــي العقــد اﻷخيــر مــن القــرن الماض ــي
تنــامي الــوعي ق مــة اﻹنســان هــدفاً ووســيلة فــي منظومــة التنم ــة الشــاملة ،اعت ــار أن
عمل ــة التنم ــة نفس ــها تق ــع ف ــي إط ــاره فه ــي )مجموعــة الحق ــوق الطب ع ــة الت ــي متلكه ــا

اﻹنسان واللص قة طب عته ،والتي تظل موجودة ٕوان لم يتم اﻻعتراف بها ،بـل أكثـر مـن

ذلــك حتــى ولــو انته ــت مــن قبــل ســلطة مــا ،فــالح هــو مــا ــان مرت طــا شــخص معــين
س ـواء ــان هــذا الشــخص فــردا أو جماعــة) .(1وهــذا يــدخل فــي إطــار التنم ــة معناهــا
الش ــامل ال ــذ

ف ــل مث ــل تل ــك الحق ــوق .و ن ــاء عل ــى ذل ــك ث ــرت الد ارس ــات وال ح ــوث

والمــؤتمرات التــي عقــدت لتحديــد مفهــوم التنم ــة ال شــرة ،وتحليــل م وناتهــا وأ عادهــا،
إش اع الحاجـات اﻷساسـ ة ،والتنم ـة اﻻجتماع ـة ،وتكـو ن رأس المـال ال شـر  ،أو رفـع

مستو المع شة أو تحسين نوع ة الح اة ،و شـمل ذلـك نظـم الح ـاة اﻻجتماع ـة الداخل ـة

مثل النوع والط قة والعرق والعمر والقوة ) .(2وتستند ق مة اﻹنسان في ذاتـه و ذاتـه إلـى
منطلقــات قررتهــا الــد انات الســماو ة التــي تــنص علــى ارمــة اﻹنســان والــذ جعلــه ﷲ

خل فة في أرضه ل عمرها الخير والصﻼح.
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لقد ترسخ اﻻقتناع أن المحور الـرئ س فـي عمل ـة التنم ـة هـو اﻹنسـان ،ومـن هنـا فقـد

وصــل اﻹمــام الغ ازلــي إلــي أن الح ــم اﻻســتبداد تهــد م للــدين وتخر ــب للــدن ا فهــو ــﻼء
صيب اﻻ مان والعمران معا ....ومن هنا ح منا أن والوثن ة الس اسـ ة حـرب علـى ﷲ

وحرب على الناس).(3

مفهوم الحر ة

ﻻ عرف على وجه الدقة ما إذا ان مفهوم الحرة قد ولد صورة مستقلة تعبير
ع س حالة الحرة القائمة في الواقع اﻻجتماعي أم أنه أشير إل ه لتمييزه عن حالة

العبود ة .ف ون قد وجد عد ظهور العبود ة و انتشارها في المجتمعات اﻹنسان ة؛ ﻷن

المفاه م في العادة ﻻ تظهر إﻻ عد بروز الظواهر لغرض الدﻻلة عليها.

ورغم أن مفهوم الحرة مفهوم قد م قدم العبود ة  -سواء ان ظهوره سا قاً عليها أو
ﻻحقاً لها – فإنه ما يزال ينتا ه الغموض ،وﻻ عبر إﻻ عن التقابل بين العبود ة

والحرّة في ل اللغات التي ضمت في ثنا اها ألفاظا تدل على الحرة .ولهذا فإنه
م ن التخمين أن مفهوم الحرة ان عني أن اﻹنسان الحر هو ل س اﻹنسان العبد،

حر
وهذا ع س أن ظهوره جاء عد وجود ظاهرة العبود ةٕ ،واﻻ لماذا سمي شخص ما ّ
إذا ان جم ع الناس أح ار ار و شتر ون في صفة الحرة.

على أ ة حال )أصل مفهوم الحرة ين غي ال حث عنه في النطاق القانوني و في

عصور ما قبل التارخ ،فاﻹنسان الحر ان من الوجهة القانون ة مختلفًا عن العبد

الذ

ان مملو ا له().(4

إن هذا اﻷمر ينطو على مغالطة بيرة ﻷن متا عة المصطلح بهذه الطر قة غفل
الكثير من الوقائع التي يجب اﻹشارة إليها في الثقافة الد مقراط ة ،وأن دﻻلته

المعاصرة ل ست هي نفس الدﻻلة التي انت له في الحضارات القد مة ،وأن أحداً ﻻ
يثير متا عة هذا التطور الذ

وقع على المصطلح أو على الواقع اﻻجتماعي

والس اسي ،فلماذا تتم اﻹشارة إلى النتيجة دون اﻹشارة إلى العوامل التي قادت إليها.
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من المعروف أن الد مقراط ة في أصولها اﻹغرق ة انت ش ﻼً بدائ ًا ﻻمتﻼك اﻹنسان
لمصيره الذ يبدأ من إدارته لشؤونه الخاصة فرد و المشار ة في إدارة شؤون المدينة

العامة ،ﻷنها تهم الفرد من زاو ة اﻻشتراك في المصير .ولهذا فإن المصير شمل
جم ع اﻷفراد في الحاضرة .ولقد ان ذلك إرثا إنسان ا موروثاً من الش ل التنظ مي

للحواضر الصغيرة التي ش لها اﻹنسان .ونظمها صورة طب ع ة أش ال تقرب من

أش ال تنظ م اﻷسرة.

ولعل هذا اﻷسلوب لم

ن ح اًر على اليونان ،بل عرفت شعوب أخر هذا الش ل،

إﻻ أنها انت تقصره على ط قة معينة من خﻼل النظام التمثيلي ،وأح انا من خﻼل
نظام التصو ت الم اشر ،والذ

للمشار ة في الح اة الس اس ة.

ان مم نا سبب صغر المدن ،ووجود إم ان ة عمل ة

أما النس ة لﻺسﻼم فـ ـق ــد طرح مفهوماً للحرة خاصاً ،ه وهو مفهوم )الحرة الذ
عني تسل م الفرد للقانون والنظام اﻹلهيين؛ ﻷن دور القانون هو دور تنظ مي سمح
لكافة أبناء المجتمع ممارسة حرتهم بدون أن تصطدم حرات اﻵخرن ،فالحرة في

اﻹسﻼم هي حرة مروطة الخضوع() ،(5وعل ه يتجلى الفرق بين اﻻثنين في طب عة

القانون ،ففي الحالة الغر ة ون القانون موضوعاً من قبل اﻹنسان ،وفي حالة النظام
اﻹسﻼمي فإن القانون هو قانون موضوع من قبل ﷲ ،واﻹنسان مجرد ناقل أو مطب .

مقارنات حول المفهومين في الشيوع ة والرأسمال ة واﻹسﻼم

تناولت النظرتان الس اسيتان العالميتان اللتان سادتا المعس رن الشرقي والغر ي اللذين

س قت اﻹشارة إليهما -هذين المفهومين حيث نجد أن الشيوع ة قد ادعت أنها أرقى
مراحل الد مقراط ة ،أو د مقراط ة البروليتارا ،رغم أن هذا ﻻ يتس

مع الواقع

والتطبي العملي للح ومات الشيوع ة ،سبب أن هذه اﻷنظمة تعتمد الحزب الواحد،

والعمل ة الس اس ة برمتها ،مثل اﻻنتخا ات والترش ح  ،يجب أن تكون في إطار هذا

الحزب ،بدعو أن مصلحة الدولة تتقدم على مصلحة الفرد.
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أما النظام الرأسمالي فقد اعتمد على أنساق متعددة من الد مقراط ة الليبرال ة ،م ن

اﻷخذ منها على سبيل المثال الد مقراط ة البرلمان ة البرطان ة )وستمنشتر(،
والد مقراط ة الرئاس ة اﻷمر ة ،وقد ر زت تلك اﻷنما

على المشار ة الس اس ة

واﻻتصال شخص ات وق ادات س اس ة واﻻنضمام إلى اﻷحزاب والجماعات الس اس ة،

وتقد م الش او واﻻتصال شخص ات وق ادات س اس ة  ،واﻻعتراضات  ،والعص ان

المدني ،وتصل إلى حد التظاهر ،واستخدام العنف ،والعص ان المسلح للتعبير عن

المشار ة الس اس ة ،ومرد ذلك أن الد مقراط ة الس اس ة هي السبيل للرفاه اﻻقتصاد
أو الد مقراط ة اﻻقتصاد ة نس ة لﻼرت ا

الوثي

بين الس اسة واﻻقتصاد .وأن أ

نظام مهما حق من طفرات اقتصاد ة إن قام على أساس اﻻستبداد أمور اﻷمة وعدم

اﻻكتراث مشورة عقﻼئها هو نظام س اسي اطل وﻻ م ن القبول ه).(6

أنها تتجه وخﻼصة القول في المدخل اﻹنساني للتنم ة اﻻقتصاد ة وسعيها

نحو الرشد -نحو المفهوم اﻹسﻼمي للتنم ة اﻻقتصاد ة ،وهو مفهوم ُعلي من شأن
النفس اﻹنسان ة ،و ضعها موضع التكرم الﻼئ بها ،والذ ُ َم ِّ نها من أداء دورها
اﻻستخﻼفي في تعمير الكون وتحقي العبود ة الخالصة لخال هذا الكون وحده،

و فى اﻵ ة الكرمة من سورة اﻹسراء في ب ان ذلك ،فهي أوضح ب ان وأكدهَ " :وَلَق ْد
الطِي ِ
ﱠ
َ رﱠمنا بِني آدم وحمْلناهم ِفي اْلب ِر واْل ح ِر ورزْقن ِ
اهم َعَلى َ ِث ٍ
ات َوَف ﱠ
ير
َّ َ َ ْ َ َ َ َ ُ
َْ َ
اه ْم م َن ّ َ
ضْل َن ُ ْ
َ َ َ َ َ َ ُْ
ِ
ِم ﱠم ْن َخَل ْقَنا تَْفض ْ ﻼً" اﻵ ة .70
إن المفهوم اﻹسﻼمي للتنم ة اﻻقتصاد ة في س اق نظر متكامل ،ع س

عظمة اﻹسﻼم ،واست عا ه لمش ﻼت اﻹنسان ،وتقد م الحلول المناس ة لها من واقع

التفهم واﻹدراك الواعيين لطب عة ال شر ،وما جبلوا عل ه من الط ائع والفطر والسنن

اﻹله ة.

حيث إن اﻹسﻼم يهتم عم

مش لة التنم ة اﻻقتصاد ة ،و عالجها في إطار التنم ة

ال شرة ،ﻷن الهدف اﻷساسي لﻺسﻼم هو هدا ة اﻹنسان نحو الطر
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اﻹسﻼم بين التنم ة والحرة عد أن عانت اﻷمم طو ﻼ من اﻻستبداد الس اسي

قبل اﻹسﻼم فامتن على قرش أن قرن اﻷمن من الجوع اﻷمن من الخوف " الذ

أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف " – قرش  ،4:وأن اﻻستبداد الس اسي ان أحد

المش ﻼت التي عانت منها اﻷمة اﻹسﻼم ة طو ﻼً ،و ان سب ًا في ثير من أوجه
الضعف الذ شهدته دول العالم اﻹسﻼمي و إفرق ا العدد اﻷكبر من هذه الدول.

اﻻستقﻼل والخ ارات المتاحة

عد أن تنسمت عبير الحرة انقسمت الدول اﻹفرق ة بين المعس رن ،اللذين س قت

اﻹشارة إليهما وط قت نماذجا من النظم الس اس ة استمدت تجرتها من أحدهما،
و حثت ح وماتها عن دعم ما من هذا المعس ر أو ذاك في مقابل تبني أطروحاته،
رغم وجود دعوات لعدم اﻻنح از وتش يل منظمة خاصة الدول غير المنحازة،

ومجموعات أخر للتنسي بين الدول النام ة مجموعة ال 77والصين وغيرها .هذه
المواﻻه الشائعة ﻷحد المعس رن أدت إلى اختﻼف في مفاه م الحرة والتنم ة نفسها
فأفرزت حرو ات وصراعات داخل الدولة الواحدة أو بين الدول.

فرقت هذين المعس رن ومن خلفهما الدول اﻻفرق ة اختﻼفات أيدولوج ة وس اس ة لم
ّ
تصل حد المواجهة العس رة الم اشرة ،ولكنهما ظﻼ في ش ه حالة حرب أطل عليها

مجا اًز الحرب ال اردة ،دارت فيها أح اناً حروب الو الة ،شملت القارة عضها مثل
الحرب اﻷهل ة اﻷنغول ة التي استمرت منذ الستينات من القرن العشرن وحتي مطلع

القرن الحاد والعشر ن ،والنزاع الصومالي اﻹثيو ي حول اﻷوقادين في س عينات القرن
الماضي.

وقد ظلت حالة اﻻحتقان تلك قائمة حتى انتهت بزوال اﻻتحاد السوفيتي ومعس ره

اﻻشتراكي في نها ات عام 1991م .القاسم المشترك بين المعس رن ان هو ال حث
عن الحرة وف

المفاه م الخاصة

ل طرف .وذلك بهدف تحقي

الرفاه ة والتنم ة .وقد ان اﻻختﻼف اﻷساسي في مفهوم الحرة يتعل
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ق م الحرة المتمثلة في أن ال شر أحرار متمتعون الحرة الس اس ة

والمدن ة متحررون من الخوف والفاقة ،وأن السبيل إلى ذلك هو تهيئة الظروف

المناس ة لتم ين اﻹنسان من التمتع حرته وحقوقه اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة ،في

الوقت الذ تترتب عل ه واج ات إزاء اﻷف راد اﻵخرن ٕوازاء الجماعة التي ينتمي إليها،
و تكامل ذلك مع دور الدولة حتى ص ح المجتمع والدولة وجهان لعملة واحدة ،تتمازج
أدوارهما لخدمة اﻷهداف العامة ،وهي :اﻷمن والرفاه ة اﻻقتصاد ة والطمانينة ،وقد
اتفقت على ذلك ل الشرائع السماو ة واﻷيدلوج ات الوضع ة مع وجود عض ثنائ ات
في النظرة والتطبي

حسب المنطلقات الف رة لكل منهج.

مسار طو ل وحصاد غير مرض

انت الخبرة اﻻستعمارة في إفرق ا قد تميزت اﻻستبداد والتسل  ،ولذلك أكد زعماء

حر ات التحرر الوطني على مد

الحاجة إلى اﻻستقﻼل والد مقراط ة حتى تتم ن

الشعوب من تحديد معالم نهضتها بإرادتها المستقلة ،وعندما أجرت انتخا ات

د مقراط ة ش ل تنافسي في بدا ة المرحلة اﻷولى لتصف ة اﻻستعمار ،فإن ذلك يرجع

ولو جزئ ا إلى رغ ة السلطات اﻻستعمارة في نقل نظمها إلى المستعمرات ،وقد
واجهت النظم الس اس ة اﻹفرق ة مجموعة من اﻹش ال ات التي آثرت علي تأس سها
واستقرارها ،فهي منذ رحيل اﻻستعمار تع ش فترة من اﻻنتقال والتحول ﻻ تنقطع

بتحقي

).(7

اﻷغلب ة من دول العالم الثالث ﻻستقﻼلها الس اسي غيرت اﻹمبراطورات

اﻻستعمارة من طب عتها ،وغيرت أساليب استغﻼلها للدول النام ة ،حيث لم تعد
تستخدم اﻷس اب واﻷساليب السا قة في القهر ،نتيجة لتغير ميزان القو في العﻼقات

الدول ة حيث ان هناك معس ران جديدان ق ادتين مختلفتين ،ما سب ذ ره ،لم تكن
دولتاهما الرائدتان الوﻻ ات المتحدة واﻻتحاد السوفيتي من القو اﻻستعمارة التقليد ة،

بل م ن القول إن المعس رن ورثا ممتلكات الدول اﻻستعمارة السا قة .وأص حت

الدول القائدة تقليد ا مجرد أعضاء في الحلفين الجديدين ،ما هو الحال النس ة
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لبرطان ا و لج ا أو أخر ظلت ت حث عن دور جديد على مسافة من المعس رن من
ناح ة التنسي

الس اسي وأخي ار العس ر

ما هو الحال النس ة لفرنسا.

ورغم أن الدول اﻹفر ق ة قد نعمت إلى حد ما اﻻستقﻼل الس اسي إﻻ أن مستو

اﻻستغﻼل اﻻقتصاد
ان يجب أن

ظل إلى حد بير عيدا عن الطموحات ،ذلك الوضع الجديد

ون وسيلة إلى الغا ة اﻷساس ة ،وهي العمل على تطو ر اقتصاد اتها

من وجهة نظر اﻹفرقيين أنفسهم ،ما يؤد

الشعوب.

إلى ارتفاع حق قي في مستو ح اة

والواقع أن العهد اﻻستعمار قد خلف وراءه طا عه على اﻻقتصاد اﻹفرقي في أكثر

من ناح ة ،وأول ما يلفت النظر ارت ا

اﻷخير اقتصاد ات الدول اﻻستعمارة

السا قة ،فالجمهورات التي استقلت عن فرنسا ظلت تع ش في دائرة الفرنك ،فنقدها
مرت

الس اسة النقد ة الفرنس ة .و خضع لتطوراتها وأهدافها .والمصارف والمؤسسات

المال ة في غالب ة بلدان القارة مؤسسات أجنب ة أو فروع لمؤسسات اجنب ة قائمة في

الدول صاح ة السلطان .ومعنى هذا أن الس اسة النقد ة في الدول حديثة اﻻستقﻼل
والتي أطل

عليها ﻻحقا الدول النام ة تتح م فيها وتوجهها المصالح المال ة

اﻷجنب ة،والتجارة الخارج ة والثروات المعدن ة ،والصناعات المختلفة ملك لشر ات

أجنب ة و ذلك ون اﻻقتصاد اﻹفرقي في ت ع ة املة ).(8
ما ظهر ش ل جديد من التح م ارت

السا قة التي أطل

بتقد م المعونات المشروطة للمستعمرات

عليها الدول النام ة ،وهو ما أطل

عل ه اﻻستعمار الجديد حيث

تقوم الدول اﻻستعمارة ل على حدة ،أو الهيئات المشتر ة المش لة من عدد من

الح ومات ،للبلدان حديثة التحرر ،قروضا منخفضة الفائدة أو إعانات مال ة وتبني
المراكز الصناع ة واﻹدارة منحة لهذه البلدان ،و ثي ار ما توصف ل أنواع الضمانات

التي تقدمها الدول اﻻستعمارة لهذه البلدان أنها معونات لشعوب متخلفة في نموها
اﻻقتصاد ).(9
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ذلك سعت الدول اﻹفرق ة إلي تطو ر اقتصاد اتها عن طر

تطبي

التقن ات

المستخدمة في بلدان أورا المتقدمة التي انت لديها معها معامﻼت اقتصاد ة،
واستقدمت بلدان إفرق ا خبراء اقتصاديين من أورا الغر ة ،وأسندت إليهم مهمة

اﻻرتقاء

النشاطات اﻻقتصاد ة وس

ط قة رجال اﻷعمال الوطنيين صغيرة

الحجم) .(10وقد أدر ت بلدان إفرق ا أن التنم ة المطردة لﻼقتصاد سوف تعتمد على
اﻻستفادة من الروا

بين اﻻقتصاد ات المختلفة ،وعلى تطو ر بن ات تحت ة مناس ة

وتوفير أكبر قدر من حرة التملك واﻻستثمار وغيرها.

ومع ذلك نجد أن التحول الحضر في إفرق ا هو اﻷعلى في العالم .وقد بلغت تلك

النسب علي التوالي ما بين %6و  %7و .% 8و المقارنة مع عام  1980فإن حجم

الس ان تضاعف ثﻼث مرات خﻼل عام 2000م حيث ع ش ما قرب من نصف
هؤﻻء في المدن والحضر .و حلول عام 2025م س ع ش نصف س ان القارة المتوقع

أن صلوا إلى  750مليون نسمة -في المناط

الحضرة .وتتف

معدﻻت النمو

الس اني هذه النظرة اﻻقتصاد ة التي تتن أ ان التر ز الحضر س ون أعلى في

الدول ذات النسب الس ان ة اﻷقل ،إضافة إلي ظهور مستو ات دخل متدن ة وفوائض

زراع ة صغيرة في الدول التي بدات للتو في تطو ر اقتصاد اتها خارج نطاق الزراعة
والخدمات التقليد ة).(11

ولمعرفة أثر النمو الس اني على التنم ة فإنه م ن القول ان ارتفاع مستو الخصو ة
في إفرق ا قد أد

إلى استمرار النمو الس اني ،ومع ذلك استمر التقدم التنمو  ،فقد

جاء في إحد الد راسات أن عددا بي ار من اﻷسر في إفرق ا قد أص حت أقل فق ار في
المتوس في ظل اﻷزمات المال ة الكث فة التي تمر بها القارة ،أن علم اﻻقتصاد لم
ظهر بوضوح أن عددا بي ار من الس ان يتضمن نموا اقتصاد ا طيئا أو مستو

مع شة أكثر انخفاضا).(12
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التنم ة ال شر ة الواقع والمأمول

يجــدر القــول إن ال شــر هــم الثــروة الحق ق ــة ﻷ ــة دولــة ،وأن الهــدف اﻷساســي لعمل ــات

التنم ة هو إيجاد البيئة المﻼئمة لل شر ليتمتعـوا ح ـاة ط ع ـة خال ـة مـن العلـل ،وﻷهم ـة
موضــوع التنم ــة ،ومــا يـرت

بهــا ال شــر قــام برنــامج اﻷمــم المتحــدة اﻹنمــائي منــذ العــام

1990م بتقد م تقرر سنو دور عن التنم ة ال شرة لرصـد التغيـرات السـنو ة فـي هـذا

المجــال ولتوج ــه الس اســات الح وم ــة نحــو التنم ــة المنشــودة ،ﻷن هــذا البرنــامج يهــدف
ف ــي اﻷس ــاس لتحقيـ ـ الرف ــاه اﻻقتص ــاد

اعت ــاره أح ــد أه ــم ازرع المجل ــس اﻻقتص ــاد

واﻻجتم ــاعي لﻸم ــم المتح ــدة .وق ــد حقق ــت البل ــدان النام ــة تق ــدما ملموس ــا خ ــﻼل العق ــود

اﻷخي ـرة ،فقــد ارتفعــت معــدﻻت التغييــر اﻷساسـ ـ ة فــي ق ــاس التنم ــة ال شــرة .وللتنم ــة

ال شرة جان ان):(13

 .1اﻷول ه ــو تشـ ـ يل الق ــدرات ال ش ــرة ،مث ــل تحس ــين مس ــتو الص ــحة والمعرف ــة
والمه ــارات ﻷن اﻻهتم ــام اﻹنس ــان عتب ــر المفت ــاح الحق ق ــي للتنم ــة واس ــتثمار

الثروات الطب ع ة بهدف توس ع خ ارات الناس وع شهم ح اة طو لة فـي صـحة
جيدة ،أو التعل م والتمتع مستو مع شي ﻻئ .

 .2انتف ــاع الن ــاس قـ ــدراتهم الم تسـ ـ ة إمـــا للتمتـ ــع وقـــت الفـ ـراغ أو فـ ــي اﻷغ ـ ـراض
اﻹنتاج ة ،أو في الشـؤون الثقاف ـة واﻻجتماع ـة والس اسـ ة ،التـي تشـمل الحر ـة

الس اسـ ة وحقــوق اﻹنســان اﻷخــر الم فولــة ومختلــف م ونــات احت ـرام الــنفس،
وما لم تستطع مناهج التنم ة ال شرة إيجاد التوازن الدقي بـين هـذين الجـانبين
فإن الشعور اﻹح ا

ص ح محصلة طب ع ة.

ٕواذا أسقطنا تلك المعاني على البيئة اﻹفرق ة من حيث أصولها وعﻼقتها اﻻستعمار
والبنى اﻻجتماع ة -فان التغييرات في محتو ات وش ل واتجاهات الس اسة

اﻻجتماع ة يتعين فحصها في عﻼقتها بتغييرات ومفاه م وأيدولوج ا وأنما

ٕواستراتيج ات التنم ة ،وأ ضا بتغييرات الثقافات الس اس ة واﻻقتصادات الس اس ة في
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مختلف البلدان ،وهناك عنصر مهم في تلك القضا ا يتعل

فحص المحددات الموجهة

لمختلف تغيرات الس اسة اﻻجتماع ة من جهة ،والمستفيدين من تلك التغييرات

وضحا اها من جهة أخر  ،و شمل هذا أ ضا تناول اﻻهتمام بوضع فقراء الرف
والحضر والنساء واﻷطفال والمسنين داخل الس اق المتغير للخدمات واﻻحت اجات

اﻻجتماع ة اﻷساس ة في إطار المفهوم الشامل للتنم ة ).(14

و ناء على تصن فات اﻷمم المتحدة دخلت ثﻼث دول إفرق ة فق ضمن الدرجة العل ا
في التنم ة ال شرة وهي :س شل ،مورشوس ،وليب ا ،واﻷولى والثان ة مجموعتان من

الجذر تقعان في المح

الهند

وعدد س انهما محدود ،وفي الدرجة الوسطى توجد

ثﻼث عشرة دول إفرق ة هي :تونس والجزائر وجنوب إفرق ا و تسوانا ومصر

وسوازﻼند وناميب ا والمغرب وجابون وجزر يب فير وساوتومي وزم ابو
الد مقراط ة ) .(15و ﻼح

والكنغو

من هذه القائمة أن القارة أمامها مشوار طو ل لتحقي

الهدف المنشود ،فهناك الكثير من دولها ذات الكثافة الس ان ة العال ة تقع في أسفل
السلم في هذا الترتيب؛ مما يدعو الي بذل المزد من الجهود لتحقي الغا ات المرجوة.

اﻻتجاه نحو الد مقراط ة

عندما طرح موضوع الحرة قفز معه م اشرة تحقي

اﻻحت اجات اﻷساس ة للجم ع

القضاء على الفقر والجوع فلن يتمتع الحرة جائع او محروم ،وقد حرص الح م

اﻻستعمار على أن قدم اﻻستقﻼل في إفرق ا إلى ما أسماه ح ومة منتخ ة مع وجود
حزب معارض لها علي أساس التعدد ة الحز ة ،ولكن ذاك التعدد الحزي لم ستفد

منه إﻻ قليل من الصفوة الذين ﻻ هم لهم سو السلطة والثروة ،فأص حت اﻷحزاب

صورة تقام من أجل إرضاء الغرب ٕواضفاء الطا ع الد مقراطي على ح مها ،وظلت
ق ادات اﻻح زاب نفسها أش ه الملوك ﻻ تتنازل عن العرش إﻻ موتها ،وغال ا ﻻ تعقد
مؤتمراتها العامة لثﻼثين أو أرعين عاما ل ظل ه ل الحزب الداخلي هو نفس اله ل
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عند إنشاء إﻻ إذا تغيرت عض المواقع سبب الوفاة او اﻻنشقاق ،فأص حت اﻷحزاب
نفسها تفتقر إلى الد مقراط ة ف يف تدعو لها.

ولمجاراة الموضة العالم ة أص حت غالب ة الدول اﻹفر ق ة لديها برلمانات منتخ ة سواء
نتيجة ﻻنتخا ات الحزب الواحد أم أحزاب متعددة ،والهدف اﻷول من أ

أن

برلمان يجب

ون أساسا في إصدار القوانين التي تسير عليها الح ومة والمجتمع في نفس

الوقت ،ما أن سن القوانين ومراق ة تطب قها للحفا
مسؤول ة البرلمان في المقام اﻷول.

علي الحرات جم عها هي

وامتدادا لذلك شهدت اﻷنظمة الس اس ة اﻹفرق ة منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي

مرحلة جديدة ،فاﻹق ال على الد مقراط ة التعدد ة م ن اعت اره واحدا من اﻷحداث

الكبر في التارخ المعاصر حتى أن عض الدارسين أطل

على هذه المرحلة

اﻻستقﻼل الثاني اقتفاء مرحلة التحرر الوطني في بدا ة النصف الثاني من

الخمسينات و دا ة الستينات من القرن الماضي) ،(16غير أن هذا التدافع المضطرد
نحو الد مقراط ة من قبل الشعوب اﻹفرق ة دون ترس ،ما هو الحال عند تطبي

الشيوع ة في غير ببيئتها اﻷصل ة وعدم وجود نظام ط قي اصﻼ في القارة ناه ك عن
وجود ط قة رأسمال ة مس طرة على البروليتارا خاصة في فترة ما عد خروج المستعمر

ومعه شر اته المنفذة لس اسات استغﻼل الشعوب على قلتها .وفي حالة اﻻنتقال

الد مقراطي أننا نجد أن تارخ الد مقراط ة ،ما تبرزه خبرة أعرق الدول الد مقراط ة

الغر ة ملئ الصراعات .فتحقي الم اسب الد مقراط ة للجماهير ﻻ م ن ان يتم قرار
فوقي بين عش ة وضحاها .لقد مرت عدة قرون بين بدء المسيرة الد مقراط ة في
برطان ا منذ إعﻼن الماجنا ارتا عام 1215م ،واكتمال عمل ة المشار ة الس اس ة
حصول المرآة على حقوق المواطنة والتصو ت الحر عام 1920م ) .(17وهذا عني أن

برطان ا قد احتاجت إلى س عمائة عام لبناء تلك النظم التي حاولت تطب قها في دول
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يتراوح عمرها عند رحيل اﻻستعمار ما بين مائة إلى مائتي عام ،وترتيب اﻷولو ات

فيها مليء التحد ات اﻷخر التي تهدد ان الدولة نفسه.

وقد صاحب هذا متغيرات دول ة اعقبت انه ار اﻻتحاد السوفيتي ،ونها ة الحرب

ال اردة وظهور اﻷحاد ة القطب ة التي حاولت أن تضفي ل العالم النظام العالمي

الجديد القائم على ق م الد مقراط ة الليبرال ة الغر ة ،غير أن هذه الق م المنبثقة من
بها نفس الداء الذ

الرأسمال ة نفسها سرعان ما لح

ان سب ا في انه ار اﻻتحاد

السوفيتي قبل عقدين من الزمان تقر ا س طرة وتح م أقل ة على مقاليد السلطة والثروة
على حساب اﻷغلب ة المسحوقة ،فظهرت اﻷزمة أو اﻻنه ار العالمي المالي ،والذ
هو في اﻷصل انه ار للنظام النقد

البن ي الغري

امله ،عد أن عادت الدول مرة

أخر لدعم البنوك وضخ أموال دافعي الضرائب بها ﻹنقاذها .وقد انت أكثر الدول
تأث ار بذلك الوﻻ ات المتحدة سيدة النظام المالي العالمي الحالي .و انت الدول اﻷقل
تأث ار هي الدول حديثة العضو ة في النظام الرأسمالي مثل روس ا والصين و ق ة دول

العالم النامي .و بدو أن اﻷزمة في طرقها للتفاقم طالما ظل النظام النقد

الحالي.

على نسقه

غير أن اﻻتجاه العام نحو الد مقراط ة اتخذ ص غة الجماع ة في القمة اﻻفرق ة

السادسة والعشرون عام 1990م ،حيث استعرض الرؤساء اﻷفارقة التغييرات الدول ة

وتأثيراتها السلب ة واﻻيجاب ة على إفرق ا ،وناقشوا تقر ار مستف ضا قدمه اﻷمين العام

لمنظمة الوحدة اﻹفرق ة تحت عنوان :التغييرات الجذرة في العالم وتاثيراتها على
إفرق ا ،وأقروا إعﻼنا مهماً في هذا الصدد تعهدوا ف ه اﻻتجاه نحو الد مقراط ة وتدع م
المؤسسات الد مقراط ة مع اﻷخذ في اﻻعت ار الظروف اﻻجتماع ة والثقاف ة في القارة.

وتنص الفقرة العاشرة من هذا اﻹعﻼن على):(18

)نحن على قين امل انه من اجل تسهيل هذه العمل ة نحو التحول

والتكامل اﻻقتصاد  ،فإنه من الضرور العمل على مشار ة شعو نا
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في عمل ات الح م والتنم ة .إن وجود مناخ س اسي ضمن حقوق

اﻹنسان وح م القانون سيؤد

إلى ضمان المزد من المحاس ة،

وخاصة النس ة لمن يتولون مناصب عامةٕ .واضافة إلى ذلك فإن
العمل ة الس اس ة التي تقوم على أساس المشار ة الشعب ة ستؤد إلى
مشار ة الجم ع ،خاصة المرأة والش اب في عمل ات التنم ة .ولهذا فإننا

نوصي مزد من الد مقراط ة في مجتمعاتنا ،وتدع م الد مقراط ة في
ﻼدنا ،ونحن نؤ د على ح

دولنا في أن تحدد،

ل س ادة نظمها

الد مقراط ة على أساس الق م اﻻجتماع ة والثقاف ة ،اخذين في الحس ان

الحقائ

الموجودة في

ل من دولنا ،وضرورة ضمان التنم ة

واﻻحت اجات اﻷساس ة لشعو نا .ولهذا فإننا نؤ د على أن الد مقراط ة

والتنم ة يجب أن سي ار جن ا إلى جنب و قو

ل منهما اﻻخر(.

و مل هذا اﻹعﻼن ما جاء في الميثاق اﻹفر قي لحقوق اﻹنسان والشعوب الذ صدر
عام 1980م ،وما جاء في الميثاق اﻹفرقي للمشار ة الشعب ة في التنم ة والتحول عام

1990م ،إضافة إلى إعﻼن القاهرة عام 1993م ،الذ

النزاعات في إفرق ا.

خاتمة

أنشا آل ة لمنع ٕوادارة وحل

بنها ة تسعينات القرن العشرن حصلت ل الدول اﻹفرق ة على استقﻼلها ،وعانت

القارة ومجتمعاتها المشاكل اﻷكثر صعو ة من اﻻضط ار ات الس اس ة وعدم اﻻستقرار
والحروب اﻷهل ة ،و بت الحرات إلى التدهور اﻻقتصاد  ،وانخفاض مستو النمو،

إلى انتشار اﻷمراض واﻷو ئة ،وتفشي الجهل والمرض .وقد أعجز الواقع اﻹفرقي
تحل ﻼت العلماء اﻻجتماعيين والمسؤولين عن التنم ة في الهيئات الدول ة ،رغم أن جل
هؤﻻء لديهم مسؤول ة قدر ما من خﻼل اشتراك دولهم اﻻستعمارة السا قة ف ما آلت

إل ه اﻷمور في القارة .ف عد اﻻستقﻼل تم تجر ب جم ع الوصفات ﻼ جدو ،
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الد مقراط ة التعدد ة والحزب الواحد واﻻنقﻼ ات العس رة والعودة مرة أخر
للد مقراط ة التعدد ة والتخط

واﻻنفتاح اﻻقتصاد

واﻻندماج في اقتصاد ات العولمة .ومع ذلك ير

والليبرال ة واقتصاد ات السوق

عض العلماء ان النتيجة التي تم

التوصل إليها م ن تلخ صها ما يلي ":اﻻنطﻼق اﻻقتصاد
اﻻستقﻼل ،والذ

إلى إفﻼس اقتصاد

ان مقد ار أن يتحق

الذ

تم تصوره وقت

خﻼل جيل أو جيلين تحول عد ثﻼثة عقود

ومالي ،وسلطو ة س اس ة ،وشقاء اجتماعي .بل إنه حتى ما

سمي الخطاب الوطني للجيل اﻷول من النخب الحاكمة قد تبدد ،حيث حل محله
خطاب جديد ومستورد ،والعقيدة الجديدة هي التكيف اله لي ،واﻷسعار الحق قة،
واعادة جدولة الديون وتخف ض اﻷجور والنفقات اﻻجتماع ة") ،(19و ضاف إلى هذا
مآﻻت ما عد اﻷزمة المال ة التي ضر ت اﻻقتصاد ات العالم ة بنها ة العام 2008م،

والتي تهدد التفاقم أكثر ،ما سب ذ ره وفقا لمعط ات عززها ما س قت اﻹشارة إل ه
من خط

ح وم ة لدعم البنوك ورفع رأسمالها ،إلى وضع الدولة يدها على عض

البنوك الخاصة وش راء ديونها الهالكة ،وغير ذلك من إجراءات.

و مثلما انت هناك مقاومة لمشروع الحداثة أو التحديث الذ

عني ون ة الخبرة التارخ ة

اﻷور ة ،ما هو الحال النس ة للعولمة اليوم منذ بدا ما لو ان ذا طب عة مزدوجة ،فهو من
جهة دعو إنسان ة ،ومن جهة أخر نزعة ه منة .ولهذا م ن النظر إلى العولمة اليوم من
هذين المنظورن ،أوﻻ اعت ارها عمل ة تكامل اقتصاد

وقواعد الب انات للنظم اﻻتصال ة والتي تر

مدفوعة بواسطة الثورة المعلومات ة

اﻷسواق واﻷفراد ف ما عرف الطر

اﻹل تروني)ٕ ،(20واذا نظرنا للعولمة من هذا المنظور نجد أنها لن تختلف ثي اًر عن دولة رأس

المال ،وهي مجرد مرحلة من مراحل الرأسمال ة العالم ة ،وثان ا إدراكها مرحلة تضامن
شعبي تدفعه مقاومة اﻷفراد لمحاوﻻت فرض النظم الس اس ة واﻻقتصاد ة الغر ة واﻹمبرال ة
معناها التقليد  .وقد عملت هذه الحر ات خاصة الحر ات اﻹفرق ة المناهضة لﻼستعمار

على خل وعي عالمي وتضامن إنساني عبر العالم ضد اﻹمبرال ة ،والتي تعبر عنها اليوم

الحر ات المناهضة للراسمال ة ضد منظمة التجارة العالم ة.
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الثالث– العدد التاسع – ر ع 2002م – القاهرة – مصر – ص69.

 .19ديوب ،مومار ،ديوف ،ممادو – تداول السلطة الس اس ة وال اتها في افرق ا -ترجمة
عمر الشافعي -مر ز ال حوث العر ة -القاهرة 1992م ص7.

 .20نابو يرد  ،داني– النهضة اﻻفرق ة في عصر العولمة– ترجمة سالي هاني– مختارات
المجلة اﻻفرق ة للعلوم الس اس ة – العدد الثالث – يناير 2003م – القاهرة – .23
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