
 ضايا المسلمين في إفريقياضايا المسلمين في إفريقياضايا المسلمين في إفريقياضايا المسلمين في إفريقيا وق وق وق وقاليوم األمريكياليوم األمريكياليوم األمريكياليوم األمريكيأحداث أحداث أحداث أحداث                                                        محمد عاشور مهدي محمد عاشور مهدي محمد عاشور مهدي محمد عاشور مهدي . . . . دددد

1025                مركز الحضارة للدراسات السياسية              مركز الحضارة للدراسات السياسية              مركز الحضارة للدراسات السياسية              مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                       أمتي في العالم                                                       أمتي في العالم                                                       أمتي في العالم                                                       

    وقضايا المسلمين في إفريقيااليوم األمريكيأحداث 

 

أثرت أحداث سبتمرب على العالقة بني الواليات 
 إذ أحيت هذه ؛املتحدة ودول العامل اإلسالمي بصفة عامة

، واليت تصاعدت بعد "بديل اإلسالم عدو"األحداث مقولة 
 وقد تسببت تلك ،ايار االحتاد السوفييت واحنسار الشيوعية

حداث يف تغيري استراتيجية الواليات املتحدة جتاه بعض األ
 ومل تكن دول القارة اإلفريقية بعيدة عن ،الدول اإلسالمية

 فالدول اإلفريقية اإلسالمية متثل حوايل نصف ،هذا التغيري
 ووجود أغلبية مسلمة يف ي،مقاعد منظمة املؤمتر اإلسالم

عن قضايا العديد من الدول اإلفريقية جيعلها ال تنفصل 
اإلسالم واملسلمني اليت تأثرت بأحداث احلادي عشر من 

  .سبتمرب

ولعل أبرز ما يشري إىل تفاعل إفريقيا مع تلك 
األحداث اجتماع مسئولني من اإلدارة األمريكية مع 
مبعوثي الدول اإلفريقية يف الواليات املتحدة يف الرابع عشر 

 أيام  أي بعد أحداث سبتمرب بثالثة؛2001من سبتمرب 
 حيث عرضت الواليات املتحدة على الدول اإلفريقية ؛فقط

مجلة من املطالب من أمهها املشاركة الكاملة للدول اليت 
ميثلها هؤالء السفراء يف التحالف األمريكي ضد اإلرهاب، 
والتعاون مع وكالة االستخبارات األمريكية بتزويدها بكافة 

 االستخباراتية املعلومات املطلوبة وتسهيل مهام البعثات
اخلاصة املوفدة إليها، وتشديد أنظمة أمن احلدود، والتعاون 
يف القبض على املشتبه فيهم املوجودين داخل الدول 
اإلفريقية وتسليمهم إىل الواليات املتحدة األمريكية، 
واملشاركة اجلادة يف تعقب خاليا املنظمات اإلرهابية 

ضافة إىل مطالب هذا باإل؛ ومراقبة حتركاا واتصاالا
 حيث قدم مكتب ؛أخرى خاصة ببعض دول إفريقية بعينها

التحقيقات الفيدرالية األمريكية قائمة تضم ثالثني شخصاً 
من املتهمني بوجود عالقة تربطهم بأسامة بن الدن إىل 

كما طلب من جنوب إفريقيا شرح مالبسات . ترتانيا
بن الدن اوجود صفقة مشبوهة بينها وبني منظمات 

وقد جتاوبت الدول اإلفريقية بصفة عامة مع هذه . الدولية
  )1(.املطالب وأعلنت موافقتها اجلماعية عليها

 اليت شغلت منـصب     –وقد عربت سوزان رايس     
مساعد وزير اخلارجية األمريكية للشئون اإلفريقية يف الفترة        

 عن موقع إفريقيا يف احلـرب       – 2001 إىل   1997من  
 مقالـة نـشرت يف صـحيفة        األمريكية ضد اإلرهاب يف   

ن إفريقيا  إ بالقول   2001 ديسمرب   11يف  " واشنطن بوست "
تعد مبثابة البطن الرخوة أمـام اإلرهـاب العـاملي، وأن           
اإلرهاب املوجه إىل الواليات املتحدة يعيش أيضاً يف إفريقيا         

ما أوضحه اهلجوم على سفاريت الواليات املتحـدة يف          وهو
فخاليا تنظيم القاعدة تنشط يف     ؛  1998كينيا وترتانيا عام    

كافة أحناء القارة، وتضطلع املنظمات اإلرهابية بتخطـيط        
ومتويل تنفيذ العمليات اإلرهابيـة يف منـاطق كـثرية يف           

كما تستفيد تلك املنظمات من انعدام الرقابة علـى         ،إفريقيا
احلدود بني البلدان اإلفريقية وضعف القانون واملؤسـسات        

فتقوم بتحريك الرجـال والـسالح      ،القضائية وقوى األمن  
واملال من إفريقيا باجتاه بقية أرجاء العامل، وتقوم باستغالل         

العرقية للمساعدة يف    السكان الفقراء واملنطلقات الدينية أو    
ونتيجة لذلك وضعت رايس    ،  جتنيدهم يف صفوف ااهدين   

بعض اإلجراءات الواجب اختاذها لدعم الدول اإلفريقية يف        
رهاب من أمهها دعم هذه الدول مادياً للسيطرة        مكافحة اإل 

على حدودها وحتسني عمل أجهزا االستخبارية وإرسـاء        
التعامل مع مشكلة   والقانون وبناء مؤسسات قضائية فعالة،      
 خاصة وأن النشطاء    ،انتشار احلركات اإلسالمية يف القارة    

 اإلسالميني األكثر راديكالية وعداء للواليات املتحدة تتزايد      
 ومـن نيجرييـا إىل      ،قوم من جنوب القارة إىل السودان     
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اجلزائر، دعم التنمية يف القارة اإلفريقية بزيادة االستثمارات        
 إال أا يف الوقت    ،وفتح األسواق األمريكية أمام سلع القارة     

نفسه اعترفت بوجود عراقيل عدة تقف عائقاً أمام حتقيـق          
يات اخلارجية تركـز  تلك اإلجراءات أمهها أن ميزانية العمل   

على حتقيق األهداف قصرية األمد يف مكافحـة اإلرهـاب      
ومن املتوقع يف هذا السياق أن حتصل إفريقيا على مـوارد           

  )2(.أقل من سنة إىل أخرى

 ردود األفعال الرمسيـة والـشعبية جتـاه         -أوالً

  :سبتمرب11أحداث 

ردود الفعل الرمسيـة جتـاه       ) أ(
 أحداث سبتمرب واحلرب األمريكية ضد    

لواليـات املتحـدة    اتأييـد   : اإلرهاب
  :وحماوالت توظيف الظاهرة

     عقب تفجريات سبتمرب سـارعت الـدول       
 بـإعالن  -كغريها من دول العـامل    –اإلفريقية اإلسالمية   

وقد حاولت هذه الدول علـى      . إدانتها هلذه التفجريات  
املستوى الرمسي أن تنفي عن نفسها شبهة التورط يف هذه          

. عالن اشتراك عناصر عربية وإسالمية فيها     العمليات بعد إ  
ولعل ذلك ما يفسر حالة الصمت العام علـى مـستوى      
حكومات الدول اإلفريقية اإلسالمية جتـاه الـضربات        
األمريكية يف أفغانستان مما يعكس ختوف هذه احلكومات        
من التأثر سلباً إذا ما عربت عـن انتقادهـا للـضربات          

 ه الدول حمالً لالام أو    األمريكية، واحتمال أن تصبح هذ    
  .لهجوم عسكريلحىت 

وكانت نيجرييا من أوائل الدول اليت أعربت عن        
مساندا للعمليات العسكرية األمريكية والربيطانيـة يف       

إىل  باساجنو  حيث توجه الرئيس النيجريي أو     ؛أفغانستان
 للتعبري عن تـضامنه    2001الواليات املتحدة يف نوفمرب     

لزيارة أنه البد من حماربة اإلرهـاب        وأكد خالل ا   ،معها
حىت يتم القضاء عليه، كما أكـد ضـرورة اسـتمرار           

التحالف الدويل ضد اإلرهاب للوصول إىل عامل أكثـر         
وأوضح الرئيس النيجريي يف مؤمتر صحفي      ،  أمناً وسلماً 

يف البيت األبيض عقب لقـاء الـرئيس األمريكـي أن           
 اإلرهـاب   الشعوب البد أن تدرك أا ليست حمصنة من       

لكنه أشار إىل ضرورة التمييز بني اإلرهـاب وأي ديـن        
  )3(.يتخذ كستار ملمارسة العمليات اإلرهابية

أما الدول اإلفريقيـة األخـرى ذات األغلبيـة         
 ففي النيجر صـرح     ؛اإلسالمية فقد تفاوتت ردود أفعاهلا    

تاجنا بأن احلرب ضد أفغانستان طبيعيـة،        الرئيس مامادو 
. ئها سريعاً وعودة الـسالم إىل املنطقـة       وأنه يأمل بانتها  

وعلى اجلانب اآلخر عربت بعض الدول عن ختوفها مـن       
ففي ؛  الكوارث اإلنسانية اليت سوف تسببها هذه احلرب      

اجتماع اللجنة املشتركة بني اجلزائر وجنوب إفريقيا حث      
رئيسا البلدين الواليات املتحدة على التمسك باحلذر يف        

 تتجنـب اخلـسائر يف أرواح       محلتها ضد اإلرهاب حىت   
ـ          ةاألبرياء، ونادى الرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليق

بضرورة صـياغة اتفاقيـة دوليـة جديـدة ملكافحـة           
     )4(.اإلرهاب

وكانت جنوب إفريقيا قـد أعطـت موافقتـها        
الضمنية على حرب الواليات املتحدة ضد أفغانـستان إذ     

 حبـق   صرح نائب وزير خارجيتها أن حكومته تعتـرف       
اإلدارة األمريكية يف النيل من منفذي العمليات اإلرهابية        
وتنفيذ العدالة لكنه أشار إىل قلق حكومته بشأن املأسـاة    
اإلنسانية اليت ستسفر عنها هذه احلرب، ودعا الواليـات      
املتحدة إىل التركيز على تتبع العناصر اإلرهابية اليت قامت         

تحدة بـضرورة   باهلجوم فقط، كما طالبت الواليات امل     
 حيث أكد بيان    ؛تقدمي دليل قوي قبل اختاذ أي إجراءات      

جملس وزراء جنوب إفريقيا على أن أي عملية عـسكرية      
جيب أن تقوم على حجة دامغة وليس جمرد الظن، وأشار          
إىل أن اام الواليات املتحدة املتسرع للعرب واملـسلمني   
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باإلرهاب يؤدي إىل استعداء طوائف من البـشر علـى          
  )5(.غريها

ومل يكن موقف الدول األخرى خمتلفاً يف هـذا         
ن بعض احلكومات حاولت استغالل هـذه       إاإلطار بل   

فقد امت املعارضة   . األحداث لصاحلها من أبعاد خمتلفة    
رئيس جامبيا حيىي جامع باالنتهازية السياسية ملا اعتربتـه       

 وكـان  ؛مبالغة منه يف إبداء تأييده للواليـات املتحـدة      
سبتمرب إجـازة وطنيـة   11 قد أعلن يوم   يس اجلاميب الرئ

مـا اعتربتـه     عامة يف البالد إلحياء ذكرى سبتمرب وهو      
املعارضة حماولة من الرئيس للتقارب مع اإلدارة األمريكية        
اليت تعتربه من القادة املتهمني بانتهاك حقوق اإلنسان يف         

  كذلك امت املعارضة الكينية احلكومة     ،القارة اإلفريقية 
بأا بالغت يف رد فعلها جتاه أحداث سبتمرب جلذب انتباه          
اإلدارة األمريكية ملوقفها بعد أن قاد الرئيس الكيين دانيال     

 مظاهرات يف شوارع نريويب مؤيدة للواليات       يآراب مو 
  .املتحدة يف حرا ضد اإلرهاب

ويف أوغندا أكد الرئيس يـوري موسـيفيين أن         
ن عناصـر   إ إذ   ؛ن الدن باأوغندا كانت من أول ضحايا      

قوات التحالف الدميقراطية املناهضة للحكومة األوغندية      
 ونفذت عدة هجمـات  ،بن الدناتدربت يف معسكرات    

يف أوغندا وقتلت مواطنني أوغنديني أبرياء من قواعـدها         
وقد بلغـت حماولـة اسـتغالل      . الدميقراطية يف الكونغو 

وتوظيف الظاهرة حد اام موسـيفيين جـيش الـرب          
والذي وضعته الواليات املتحـدة     –األوغندي املسيحي   

 بتلقي مساعدات مـن     –على قائمة التنظيمات اإلرهابية     
األمر الذي بدا غري مقبول مـن الناحيـة          بن الدن وهو  ا

  )6(.املنطقية

وكان جملس األساقفة يف أوغنـدا قـد اسـتغل         
أحداث سبتمرب ملطالبة الرئيس بسحب عضوية أوغنـدا        

 حيث طالب الس يف بيان      ؛ر اإلسالمي من منظمة املؤمت  
باالنسحاب الفوري ألوغندا   2002فرباير  3أصدره يف   

وقـد جـاء رد الـرئيس       . من منظمة املؤمتر اإلسالمي   
موسيفيين عنيفاً غري أنه جتنب التعليق على مطالب جملس         
 ،األساقفة الذين وصفهم بالنفاق وخيانة املبادئ املسيحية      

هذه املطالبة    مبواصلة العمل حنو   وقد تعهد جملس األساقفة   
عرب الربملان، وممارسة ضغوط على املؤسسات املختلفة يف        

  .الدولة

وقد اعتربت الرموز اإلسالمية يف أوغندا أن هذه        
املطالب خطوة غري مشجعة للدعوة إىل التواصـل بـني          

واعتـرب زعـيم    . الطرفني املسيحي واإلسالمي يف البالد    
ندا أن هذا املطلب جـزء مـن   اجلماعة اإلسالمية يف أوغ  

مظاهر االستياء اليت تسيطر على األوساط املسيحية مـن         
ظاهرة الصحوة اإلسالمية، وإجناز العديد من املشروعات       
اإلسالمية اخلريية والدعوية يف البالد خالل فترة قـصرية،   

 ملاذا يف هذا التوقيت بالـذات وبعـد مـضي           :لءوتسا
نظمة املؤمتر اإلسالمي   عاماً على انضمام أوغندا إىل م     28

 وأوضـح أن مـسلمي      ؟يثري احتاد األساقفة هذه القضية    
أوغندا لن يقبلوا أن تكون عضوية الدولـة يف منظمـة           
املؤمتر اإلسالمي وعالقاا اخلارجية مع الـدول العربيـة       
واإلسالمية ضحية مناورات وأالعيب سياسـية وورقـة        

 املقبول  ضغط لتحقيق مصاحل طائفية وحزبية وأنه من غري       
  .)7(خلط األوراق والتحامل على املسلمني

ويف إطار حماولة االستغالل والتوظيف أكـدت       
أن املغرب حاولت استغالل أحـداث       جهة البوليساريو 

سبتمرب للتأثري على الواليات املتحدة األمريكية ودفعهـا        
تأييد املوقف الغريب يف قضية الصحراء املغربية مقابل         حنو

واليات املتحدة يف حرا ضد اإلرهـاب،       تأييد املغرب لل  
لكن منسق بعثة األمم املتحدة لالسـتفتاء يف الـصحراء          
املغربية أكد أن املغرب لن تستطيع االستفادة مـن هـذا    
املوقف ألا ليس لديها ما تقدمه بشكل يتميز عن الدول          

  .)8(األخرى يف املنطقة
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 دعمهـا   منإال أن هناك دوالً استفادت بالفعل       
فقد استفادت  . يات املتحدة يف حرا ضد اإلرهاب     للوال

موريتانيا بقرار واشنطن بإلغاء الديون املـستحقة علـى         
موريتانيا وبدا ذلك مرتبطاً باملوقف املوريتـاين الـداعم         
للواليات املتحدة حيث زار وفـد عـسكري أمريكـي      
موريتانيا وأرسى بعض األسس واملنطلقـات للتعـاون        

 وموريتانيا بعـد لقـاء      ؛املتحدةالعسكري بني الواليات    
وقد اتفق  . الوفد مع الرئيس املوريتاين وبعض قادة اجليش      

اجلانبان على مواصلة اللقاءات والتنسيق يف جمال مكافحة        
  .)9(اإلرهاب

وبذلك فإن احلكومات اإلفريقية يف حماولة منـها        
إلبعاد شبهة التواطؤ عن نفسها اجتهت إىل تأييد احلـرب     

إلرهاب مع إبداء بعض الدول لتحفظاا      األمريكية ضد ا  
تقدمي األدلة الكافية    باملطالبة بعدم توسيع نطاق احلرب أو     

وحىت الدول  . قبل معاقبة املتورطني يف العمليات اإلرهابية     
املعروفة مبوقفها العدائي من السياسة األمريكية مل جتـد         
أمامها سوى املوافقة على دعم الواليـات املتحـدة يف          

ففي حني وجه الرئيس اللييب معمر      .  اإلرهاب حرا ضد 
القذايف انتقادات حادة للواليات املتحدة واصفاً سياساا       

 فإنه قد عرض    ،بالعجرفة وحماولة فرض احللول على العامل     
يف الوقت نفسه اسـتعداده للتعـاون علـى املـستوى           
االستخبارايت، وتقدمي املعلومات لتسهيل العثور على بـن   

ل لقائه مع وزير التعاون الدويل الفرنسي       الدن وذلك خال  
واجلدير بالذكر أن ليبيا ما زالـت       . 2001يف أكتوبر   

  .)10(على الالئحة األمريكية للدول الراعية لإلرهاب

ردود الفعل الشعبية على أحداث ) ب (
  : سبتمرب واحلرب األمريكية ضد اإلرهاب

نه على املستوى الشعيب كـان رد       إ ميكن القول   
اه أحداث سبتمرب أكثر متايزاً وتنوعاً، األمر الذي        الفعل جت 

أوجد فجوة واضحة يف بعض احلـاالت بـني املوقـف          
الرمسي واملوقف الشعيب من احلـرب األمريكيـة ضـد          

ففـي كينيـا   . اإلرهاب بل ومن أحداث سبتمرب ذاـا      
نظمت بعض اجلماعات اإلسالمية وعلى رأسها جملـس        

 The Council of Imamsالدعاة واألئمة الكيين 

and Preaches of Kenya(CIPK)  واحلـزب 
اإلسالمي الكيين، ومجاعة أصدقاء األقـصى وحقـوق        

 Friends of Al-Aqsa and Theاإلنــسان 

Muslims for Human Right  مظاهرات حاشدة
وقد . يف مومباسا للتعبري عن التضامن مع الشعب األفغاين       

ديه لتـص " مـوى "انتقد رئيس جملس الـدعاة الـرئيس      
للمسلمني الذين يعربون عن تـضامنهم مـع الـشعب          
األفغاين مؤكداً يف الوقت نفسه أنه إذا وجد دليل علـى           

بن الدن يف أحداث سبتمرب فسيكون املـسلمون    ااشتراك  
 كما انتقد زعيم احلـزب  ،يف كينيا أول من يتظاهر ضده   

اإلسالمي الكيين املظاهرات اليت قادها الرئيس مـوى يف         
 تأييداً للواليات املتحدة، يف حـني اـم         شوارع نريويب 

املنسق العام جلماعة األقصى الرئيس موى مبحاولة ترهيب      
املسلمني وأكد أن مظاهرات االحتجاج اإلسالمية سوف       

 وقد أعلنت هذه اجلماعـات رفـضها ملوقـف          ،تستمر
احلكومة الكينية يف مساحها للقوات األمريكية باستخدام       

، )11(نية يف حرا ضد اإلرهـاب     املوانئ واملطارات الكي  
كما رفضت عناصر من هذه اجلماعـات لقـاء بعـض         
املسئولني من السفارة األمريكية ملناقشة أسـباب تزايـد         
املشاعر املعادية للواليات املتحدة مؤكدين أن موعد هذا        
اللقاء غري مناسب ولن يكون مناسباً طاملا استمر القصف         

 املـسلمون يف كينيـا      األمريكي ألفغانستان الذي يعتربه   
  .)12(شكالً من أشكال اإلرهاب

وكان الرئيس الكيين قد حذر املسلمني يف كينيا        
بن الدن واإلرهاب الدويل    من تنظيم مظاهرات مناصرة ال    

مؤكداً أن من يؤيد اإلرهابيني ال يقدر حيـاة املـواطنني    
الكينيني الذين فقدوا يف تفجري الـسفارة األمريكيـة يف          

 كما حذر الرئيس أي عناصر أجنبية     ،1998نريويب عام   
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مقيمة يف كينيا من تأييد اإلرهاب مؤكداً أن كينيا لـن           
، كما ام بعض املـسئولني      )13(تتنازل عن أمنها القومي   

الكينيني علماء الدين الذين نظموا املظاهرات الشعبية ضد     
ا إىل اإلسـالم  ؤاحلرب األمريكية ضد اإلرهاب بأم أسا     

ن أن املظاهرات   و وأكد هؤالء املسئول   ،هاببتأييدهم لإلر 
ها بعض العناصـر غـري      ء بنتائج إجيابية وأن ورا    ىأتلن ت 

  .)14(املعلومة نواياها

ويف نيجرييا أعلنت اجلماعات اإلسالمية األصولية      
 Theوعلى رأسها احلركة األصولية للتجديد اإلسالمي 

Radical Islamic Renewal 
Movement(IRM)    القاعدة ووصفت  دعمها لتنظيم

الواليات املتحدة ذاا باإلرهاب إلصرارها على ضـرب        
املسلمني األبرياء يف أفغانستان دون وجود أدلـة علـى          

وانتقدت هـذه   . الدن للعمليات اإلرهابية  ن  باارتكاب  
اجلماعات الدور السليب للقادة املسلمني جتاه ما يتعـرض         

ه املسلمون يف أحنـاء كـثرية مـن العـامل ومنـها             ـل
كذلك نظم الس الوطين للشباب املـسلم       ،  )15(نيجرييا

 National Council of Muslimيف نيجرييـا  

Youth(NACOMYO) مــسريات يف الــشوارع ،
لالحتجاج على العمليات العسكرية    " أيبادان"الرئيسية يف   

بـن  يف أفغانستان وردد املتظاهرون اهلتافات املؤيـدة ال       
 وهددت اجلمـاهري    ،الدن، كما حرقوا العلم األمريكي    

بأنه إذا مل يتم وقف العمليات العسكرية يف أفغانـستان          
خوة األفغان بـأي طريقـة      فقد تضطر إىل الثأر ملقتل اإل     

بـن  ا"وقد رفع املتظاهرون الفتات كتب عليها       . مناسبة

 "إننا على استعداد للموت من أجل طالبان      "،  "البطل الدن هو 
سالمي ال ميكن   مؤكدين أن الكفاح من أجل التحرر اإل      

القضاء عليه لكنهم يف الوقت نفسه أكـدوا أن احلـرب      
بني الواليات املتحـدة     ليست بني اإلسالم واملسيحية أو    

واإلسالم ولكنها بني اإلدارة األمريكية والعناصر احملبـة        
  .)16(للعدل يف العامل كله

ويف جنوب إفريقيا احتشد حوايل مخـسة آالف        
 مسرية احتجاجية ضـد     مواطن من مدينة كيب تاون يف     
وقد تبىن الدعوة إىل هذه     . احلملة األمريكية يف أفغانستان   

 Muslim Judicialاملسرية الس القضائي اإلسالمي 

Council (MJC)، اإلفريقـي   واحتاد عمال اجلنوب
Congress of south Africa Trade 

Unions(COSATU)،  وجملــس كنــائس غــرب
 The Western Cape Council ofالكـاب  

Churches (WCCC)  وقد أدانت هذه املنظمـات 
أحداث سبتمرب لكنها دعت إىل وضع حد لقتل األبريـاء   

 وقد صرح ممثل جملس الكنائس أن احلرب        ،يف أفغانستان 
 وأنه جيب االعتماد على أسـلوب       ،ليست حالً لإلرهاب  

احلوار وليس احلرب كما صرح القائد اإلقليمي الحتادات        
 اإلرهاب البد أن تأيت يف إطار مبـادرة         العمال أن حماربة  

 حىت ال يتـرك لدولـة واحـدة         ،تقودها األمم املتحدة  
  .السيطرة على األجندة العاملية

اليت كان معظم املـشاركني     –ويف إطار املسريات    
 رفع الـبعض    -فيها من األقلية املسلمة يف جنوب إفريقيا      

األعالم الفلسطينية وارتدى بعض املتظـاهرين مالبـس        
  .بن الدنيدة المؤ

واجلدير بالذكر أن هناك حوايل ألـف شـخص     
هم راغبني يف التوجه إىل     ءجنوب إفريقي قد سجلوا أمسا    

القـبض   أفغانستان وكان الرد الرمسي على هؤالء هـو       
عليهم وحماكمتهم بتهمة خمالفة قانون جنـوب إفريقيـا         
الذي مينع املواطنني من التطوع يف حـروب عـسكرية          

دد نائب وزير اخلارجية أن اجلماعـات      وه. خارج البالد 
اليت تدفع املسلمني يف جنوب إفريقيـا إىل املـشاركة يف        
. احلرب يف أفغانستان سوف تقع حتت طائلـة القـانون         

وكانت اجلماعات اإلسالمية يف جنـوب إفريقيـا قـد          
بن الدن للجهـاد يف أفغانـستان        اانقسمت حول دعوة    

ة املعروفـة   فبينما اختذت إحدى اجلماعـات اإلسـالمي      
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موقفاً متحفظـاً   ) مجعية العلماء (مبساندا حلركة طالبان    
داعية إىل احترام قانون جنوب إفريقيا اختذت مجاعـات         
أخرى موقفاً مسانداً للدعوة إىل اجلهاد ومن أهم هـذه          

 وهـي   Qibla Movementاجلماعات حركة القبلة 
 أو(احلركة املساندة جلماعة مكافحة اجلرمية واملخدرات       

ما تسمى أحياناً باجلماعة اإلسالمية ملكافحة االضـطهاد        
Muslims Against Global Oppression 

(MAGO) ( ــة ــى الالئحــة األمريكي املــسجلة عل
  .للمنظمات اإلرهابية

وقد قوبل موقف حكومة جنوب إفريقيـا مبنـع         
املتطوعني من السفر بانتقـاد مـن بعـض اجلماعـات        

قـضائي اإلسـالمي    اإلسالمية حيث انتقد الـس ال     
التهديدات احلكومية مؤكداً أن احلكومة ال متلك السلطة        

  .)17( يف منع نشاط املسلمني يف جنوب إفريقيا

وعلى املستوى الفكري أعلن العلماء والبـاحثون   
واألكادمييون األفارقة الذين اجتمعوا يف منتدى خـاص        
على هامش املؤمتر األفريقي بـشأن التنميـة املـستدامة          

 19-17(م الرشيد والعوملة الذي عقد يف نريويب        واحلك
إدانتهم للهجوم على الواليات املتحدة،     ) 2001سبتمرب  

إىل عقـد    ودعوا اجلماعة الدولية خاصة األمم املتحـدة      
معاهدة دولية حول األمن العاملي واإلرهاب يشترك فيها        

كامل ولكنهم دعـوا يف الوقـت        اتمع املدين على حنو   
ة تصدى الواليات املتحدة بفعالية حلـل       نفسه إىل ضرور  

أزمة الشرق األوسط وغريها من األزمات، وإىل تفهم أن         
األسلوب العسكري وحده لن ينجح أبـداً يف مواجهـة       
اإلرهاب، ولن يؤدى إال إىل إشعال املزيد من األعمـال          

 وأخرياً طالب اتمعون يف املنتدى الواليـات        ،اإلرهابية
ألعضاء يف األمم املتحدة بإقامـة      املتحدة ومجيع الدول ا   

حمكمة دولية مستقلة ملالحقة املمارسني ألعمال العنـف        
  .)18(وذلك وفق معايري العدالة الدولية

 ورغم اجتاه العديد من الكتابات إىل إدانة اهلجوم        
 إال أن احلرب األمريكيـة ضـد        ،على الواليات املتحدة  

نها أن  اإلرهاب قد تعرضت النتقادات عديدة كان من بي       
اليت كان من املفترض أن يشترك فيها       –مكافحة اإلرهاب   

كافة الدول ملعاجلة قضية تعاين منها الكـثري مـن دول           
 حتولت إىل حرب بني طرفني الواليات املتحـدة         -العامل

ديكتاتورية عاملية تسعى من خالل حرـا إىل        بمن جهة   
 توسيع نطاق سيطرا العاملية، وجتريب أسلحتها اجلديدة،      

اجلماعات اإلرهابية من   بني  وتطوير صناعتها العسكرية، و   
 بنتائج مدمرة على    سوف تأيت جهة أخرى، وهي حرب     

العامل ككل وختلف العديد من الضحايا ولن يكـون أي          
  . )19(من أطرافها راحباً

ولفتت العديد من الكتابات األنظار إىل ضرورة        
الـيت   البواعث احلقيقية للعمليات اإلرهابيـة       عنالبحث  

 حيـث أشـارت هـذه       ؛تعرضت هلا الواليات املتحدة   
الكتابات إىل أن السياسة اخلارجية األمريكيـة ال تلقـى    
قبوالً لدى بعض الشعوب لذلك وجب على األمريكيني        

  . )20(حماولة فهم هذه اآلراء املعارضة لسياسام

وكان من أبرز ما كتب يف هذا اإلطـار حتليـل           
سلم الديانة، األمريكي اجلنسية    املفكر اإلفريقي األصل، امل   

الربوفيسور على مزروعي، يف صحيفة الشعب الكينيـة؛        
حيث أوضح مزروعي أن الواليات املتحدة بعد أحداث        
سبتمرب تركز على معاقبة وتتبع اإلرهابيني يف حـني أن          

 ،البحث عن األسباب احلقيقيـة لإلرهـاب     األجدى هو 
ألمريكي مع  التحالف ا  وواحد من أهم هذه األسباب هو     

 وبدالً من أن تبحث الواليات املتحـدة عـن          ،إسرائيل
حتالف دويل ضد اإلرهاب جيب عليهـا أن تبحـث يف           

اإلسـرائيلي  -تشكيل حتالف دويل حلل الرتاع الفلسطيين     
يشمل أطرافاً أخرى عديدة كاألمم املتحـدة واالحتـاد         
األورويب واجلامعة العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي حـىت    

 وحيد غـري حمايـد يف       نفرد الواليات املتحدة كراعٍ   ال ت 
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ولفت مزروعي النظـر    .عملية السالم يف الشرق األوسط    
إىل أن التحالف الدويل ضد اإلرهاب ميكـن أن يكـون       
 ،جزءاً من املشكلة بدالً من أن يكون جزءاً مـن احلـل           

وعرب عن قلقه إزاء االنقسامات اليت تشهدها بعض الدول         
تباين املواقف جتاه احلرب األمريكية ضد      اإلفريقية نتيجة ل  

  . )21(اإلرهاب مشرياً إىل النموذج الكيين

راس كامبل، أحد املفكرين     كذلك فقد اعترب هو   
البارزين وزعماء الرأي يف مجاعة الوحدويني األفارقة، أن        
السياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكيـة مـضللة        

 على اإلرهـاب ال     وحتتاج إىل توجه جديد، وأن التغلب     
 بل يتطلب أدوات سياسـية      ،يتطلب فقط قوة عسكرية   

نه أوهذا يعىن   . قانونية ومالية تعمل على عزل اإلرهابيني     
 فـال ميكـن   ؛البد من حوار عاملي حول ماهية اإلرهاب  

التعاطف مع التحالف األمريكي ضد اإلرهاب ألنه يقوم        
 على تعريف فضفاض لإلرهاب طاملا استغلته الواليـات       
املتحدة من قبل لصاحلها فامت قادة أمثـال نيلـسون          
مانديال باإلرهاب يف الوقت الذي كانت حتتـضن فيـه          

وأكـد  . بن الدن وسـافيمىب   االقيادات اإلرهابية أمثال    
نه البد أن يسعى املواطنون األمريكيـون لفهـم        أكامبل  

أمر  األسباب التحتية اليت تسببت يف أحداث سبتمرب وهو       
صرية البيضاء متأصلة إىل حـد بعيـد يف         ألن العن  صعب

اتمع األمريكي لدرجة تغلغلها حـىت لـدى املـثقفني        
  .              )22(الواعني

اإلجراءات اليت اختذا الدول واملنظمات     ) ج(
  :اإلفريقية ملكافحة اإلرهاب

اختذت املنظمات اإلفريقية على املستوى القاري      
املـؤمترات  واإلقليمي عدة إجراءات وعقـدت بعـض        

 فعلى مستوى االحتاد اإلفريقي عقـد       ؛ملكافحة اإلرهاب 
يف أكتوبر  ) السنغال(القادة األفارقة قمة خاصة يف داكار       

 انتهت بتبين إعالن ملكافحة اإلرهاب ولكنها مل        2001
اتفاقية ملزمة جلميـع دول القـارة،         معاهدة أو  تتنب أي 

 الـذي  وأوصت القمة بعقد قمة استثنائية لتقييم التقـدم      
 والـذي   ،يف تنفيذ ميثاق اجلزائر ملكافحة اإلرهاب      حتقق

تبنته قمة منظمة الوحـدة اإلفريقيـة يف اجلزائـر عـام         
 عقب حادث تفجري السفارتني األمريكيتني يف       ،1999

دولة ومل يصدق   36وقد وقع على امليثاق     . كينيا وترتانيا 
  .سوى ثالث دول فقط2001عليه حىت أكتوبر 

اث سبتمرب قد دفعت العديـد      واملالحظ أن أحد  
من الدول اإلسالمية اإلفريقية إىل التصديق على امليثـاق         
وكان على رأس هذه الدول نيجرييا اليت قررت التصديق         

 تبعها يف ذلك العديد من      ،2002على امليثاق يف فرباير     
  .)23(الدول األخرى

، ومبناسبة إحياء الـذكرى     2002ويف سبتمرب   
 يف الواليات املتحدة، استضافت     األوىل لتفجريات سبتمرب  

 املستوى من دول االحتاد اإلفريقي      رفيعياجلزائر مسئولني   
وانتهى املؤمتر بتبين خطة عمل     . ملناقشة مكافحة اإلرهاب  

ومن أهم اإلجنازات الـيت حققهـا      . لتنفيذ ميثاق اجلزائر  
املؤمتر تصديق كل من غانا، جنوب إفريقيا، الـسودان،         

اق اجلزائر ليصل عدد الدول الـيت       وجزر القمر على ميث   
 مما يعين دخول امليثاق حيز      ؛دولة17صدقت على امليثاق    

  .التنفيذ

واجلدير بالذكر، أن القمة حرصت على إصـدار        
خطة عمل تلقى القبول الغريب لذلك جاء رفض االقتراح         
اللييب باختاذ موقف من الصهيونية، ومل تتـضمن خطـة          

ـا  أ إال   ،ة اإلرهاب العمل أي إشارات إىل موضوع دول     
يف الوقت نفسه استبعدت من تعريف اإلرهاب حركات        

، وقد  )24(التحرر الوطين اليت تناضل لتحرير أرضها احملتلة      
اعترب بعض احملللني أن خطة العمل اليت تبناها املؤمتر خطة          
طموحة هدفها األساسي إرضاء الدول الغربيـة املاحنـة         

ملؤمتر ممثلون مـن    وقد حضر ا  . خاصة الواليات املتحدة  
  .)25(نتربول الدويلإلاألمم املتحدة واالحتاد األورويب وا
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وعلى املستوى اإلقليمي تبنت عـدة منظمـات        
ففي . إقليمية إجراءات وأنشأت آليات ملكافحة اإلرهاب     

إطار منظمة اإليكواس يف الغرب اإلفريقي اقترحت غانا        
إقامة مكتب للمخابرات والتحقيقـات اجلنائيـة علـى         
مستوى املنظمة لدعم التعاون اإلقليمي يف جماالت اجلرمية        

وقد اجتمع  . ومكافحة اإلرهاب وعمليات غسل األموال    
بعض ممثلي اجلهات األمنيـة مـن دول اإليكـواس يف           

سبتمرب يف أبيدجان ملناقشة كيفيـة تطبيـق هـذا          23
  .)26(االقتراح

 يف  2002ويف قمة السادك اليت عقدت يف يناير        
 ملكافحة اإلرهاب أكد على     اً اجلماعة إعالن  ماالوي تبنت 

ضرورة حتقيق التنمية املستدامة واألمـن واالسـتقرار يف      
املنطقة كسبيل حملاربة اإلرهاب، كما اـم قـادة دول          

 بأا مجاعة إرهابية جيب     ،اجلماعة حركة يونيتا يف أجنوال    
وسيلة، وأنه جيب وضـعها يف إطـار         القضاء عليها بأي  

وأعلنت تلك الـدول أـا      . ات اإلرهابية قائمة التنظيم 
سوف تتخذ إجراءات إلحباط عمليات حركة يونيتا مثل        
جتميد أرصدا املالية داخل وخارج أجنوال بالتعاون مـع         
األطراف اخلارجية مثل االحتـاد األورويب، واالسـتعداد       
لشن محالت عسكرية ضد احلركة إذا مل تـنجح كافـة         

ـا اإلرهابيـة داخـل    الوسائل األخرى يف وقف عمليا  
  .)27(أجنوال

وخالل قمة اإلجياد اليت عقدت يف نفس الـشهر         
دعت دول الشرق اإلفريقي الصومال إىل      ) 2002يناير  (

 ودعت اتمع الـدويل لالنـضمام إىل        ،حماربة اإلرهاب 
  .)28(جهود منظمة اإلجياد إلحالل السالم يف الصومال

إلثبـات  وعلى املستوى الثنائي ويف حماولة منهما      
تصديهما لإلرهاب أصدرت كينيـا وأوغنـدا إعالنـاً         
مشتركاً ينص على تكثيف تبادل املعلومات املخابراتيـة        

كذلك فقد طرحت اللجنة املـشتركة      . حملاربة اإلرهاب 
 فكرة إنشاء 2001بني البلدين بعد اجتماعها يف أكتوبر       

بنك مشترك للمعلومات عن العناصر اإلرهابية املشكوك       
دعيم قدرة احلكومتني على احتواء أي هجمات       فيها، وت 

وشددت اللجنة على اإلسراع بتنفيذ     . إرهابية والرد عليها  
مشروعات القوانني اخلاصـة مبكافحـة اإلرهـاب يف         

  .)29(البلدين

وكانت احلكومة األوغندية قد عرضت مشروع      
قانون أمام الربملان يقضي بإصدار حكم اإلعـدام علـى          

ميـول العمليـات      يؤيـد أو   أي شخص   أو ،اإلرهابيني
هذا " كمباال"وقد أيدت السفارة األمريكية يف      . اإلرهابية

. القانون وحثت الربملان على اإلسراع بالتصديق عليـه        
ويعطي هذا املشروع سلطات غري عادية للقوات األمنيـة   
املشاركة يف التحقيقات يف قضايا مكافحة اإلرهاب منها        

يـة للمـشكوك يف   احلق يف الكشف عن األرصـدة املال     
 واحلق يف متابعتهم ومراقبـة      ،انتمائهم جلماعات إرهابية  

  .كافة وسائل االتصال املتعلقة م

كما يلزم هذا القانون أي شخص لديه معلومات        
يتشكك يف وجـود عناصـر       عن أي عناصر إرهابية أو    

مقر عمله أن يديل ذه املعلومـات       إرهابية يف مسكنه أو   
. الغرامـة   يعاقب عليها باحلبس أو وإال تقع عليه مسئولية   

 وقد عرف هذا القانون اإلرهاب بأنه استخدام العنف أو        
حتقيق أهـداف    التهديد باستخدامه بنية الوصول إىل أو     

اجتماعيـة   ثقافيـة أو  اقتـصادية أو   دينية أو  سياسية أو 
  .)30(بشكل غري قانوين

ومل تكن أوغندا الدولة الوحيدة اليت تتخذ مثـل         
ءات فقد أصدر الرئيس اجليبويت إمساعيل عمر       تلك اإلجرا 

جيللى قراراً رئاسياً بتشكيل جلنـة وطنيـة ملكافحـة           
اإلرهاب تشمل وزراء العدل واملالية واخلارجية والداخلية       
ورئيس األركان ومدير األمن القومي ورئـيس البنـك         

وكانت حكومة الصومال املؤقتة قد اختذت      . )31(املركزي
مبكر عقب أحـداث سـبتمرب      خطوة مشاة يف وقت     

  .م2001
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وقد أدت هذه اإلجراءات إىل إثارة املخاوف من        
تأثريها على حقوق اإلنسان وكان من أكثـر األمثلـة          
وضوحاً حالة موريشيوس اليت أدى رفض الرئيس فيهـا         
التصديق على قانون مكافحة اإلرهاب إىل تقدمي استقالته        

وكانت . ةإلصراره على رفض قانون ميس احلريات العام      
ينـاير  31احلكومة قد قدمت هذا القانون إىل الربملان يف         

 ومتت املوافقة عليه رغم رفض مجاعات حقـوق     2002
اإلنسان وأحزاب املعارضة بـسبب تقييـده للحريـات       

ونتيجة لضغوط املعارضة رفض الرئيس املوافقـة       . العامة
. على القانون إال بعد أن يناقش يف الربملان للمرة الثانيـة          

الدولية أن تبىن مثل هذا القانون       قد ذكرت منظمة العفو   و
بالتعريفات املوسعة والسلطات املوسـعة الـيت يعطيهـا     
لألجهزة األمنية قد يتناقض مع التزامات موريشيوس وفقاً        

وقد انتهى هذا اجلدل    . للميثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان   
 حيث أعلـن عـدم      ؛بتقدمي رئيس موريشيوس استقالته   

ه للتوقيع على هذا املشروع بعد أن وافق عليـه          استعداد
الربملان للمرة الثانية نتيجة لدعم رئيس الوزراء وحكومته        

  .)32(هلذا القانون

وقد تأكدت هذه املخـاوف نتيجـة لـبعض         
 واليت أثرت بشكل    ،اإلجراءات اليت اختذا بعض الدول    

فقد أصـدرت   .واضح على حرية الرأي والتعبري واإلعالم     
قراراً بإغالق حمطة إذاعية وحتويل أحد       لليبرييةاحلكومة ا 

معدي الربامج للتحقيق بسبب إذاعة برنامج يعـرب فيـه          
بعض املواطنني الليبرييني عن مشاعرهم احلقيقيـة جتـاه         

 فيمـا اعتربتـه     ،أحداث سبتمرب والسياسة األمريكيـة    
احلكومة الليبريية إبرازاً للمـشاعر املعاديـة للواليـات         

ء انطباع أن ليبرييـا ال تتعـاطف مـع          املتحدة، وإعطا 
األحداث املؤسفة اليت تعرضت هلا الواليات املتحـدة يف         
حني أن الرئيس الليبريي تشارلز تايلور كان من أول من          
أدانوا هذه األحداث وأعلن احلداد ملدة ثالثة أيام علـى          

  .ضحايا التفجريات

ويف أوغندا حذرت احلكومة األوغندية اإلذاعات      
تعليقات مثرية غري مـسئولة عـن        من إذاعة أي  املختلفة  

خـارج   أحداث سبتمرب حيث املشاعر العدائية داخل أو      
  .)33(أوغندا

ونتيجة هلذه األحـداث اجتمـع يف داكـار يف          
 منظمة من املدافعني عـن حقـوق        46السنغال حوايل   

اإلنسان وحرية  الصحافة ملناقشة مدى تأثر حرية وسائل         
قد أكدت هذه املنظمات أن     و. اإلعالم بأحداث سبتمرب  

أحداث سبتمرب ال جيب أن تكون ذريعة لفرض قيود على          
 ألن اإلعالم يلعب دوراً أساسياً يف تعريف        ؛حرية التعبري 

ويف . اجلماهري باحلقائق مبا فيها احلقائق املرتبطة باإلرهاب      
بياا اخلتامي أدانت املنظمات املشاركة كافة العمليـات        

كدت أن أي اسـتراتيجية ملكافحـة        ولكنها أ  ،اإلرهابية
اإلرهاب البد أن حتترم حرية التعبري املنصوص عليهـا يف          
املادة التاسعة عشر من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان         
مشرية إىل أن قوانني مكافحة اإلرهاب اليت تبنتها العديد         
من الدول بعد أحداث سبتمرب تتضمن أحكامـاً تقيـد          

تعبري بشكل حاد كما تقيد حرية      احلريات املدنية وحرية ال   
  .)34(الوصول إىل املعلومات

وباإلضـافة إىل قـوانني مكافحـة اإلرهــاب،    
واإلجراءات املؤثرة على حرية التعبري تبنت بعض الدول        
إجراءات وقوانني جديدة ملكافحة غسل األموال وكـان        
من بني هذه الدول نيجرييا حيث أصدر البنك املركـزي     

ددة بضرورة التحقق مـن هويـة       النيجريي قرارات مش  
وشخصية الراغبني يف فتح حسابات يف البنوك النيجرييـة   

أفـراد   للتأكد من عدم وجود أي حسابات ملنظمات أو       
كما اختذت دول   . منتمني إىل مجاعات إرهابية يف نيجرييا     

  .)35(أخرى مثل جنوب إفريقيا ومصر إجراءات مشاة

م ومن ناحية ثالثة قدمت بعض الـدول الـدع         
اللوجستيكي للواليات املتحدة يف حرا ضد اإلرهـاب        
ففي القرن اإلفريقي مسحت كينيا باسـتخدام موانيهـا         
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ومطاراا للقوات األجنبية املشاركة يف احلرب األمريكية       
 باستخدام مطـار ومينـاء      ت حيث مسح  ؛ضد اإلرهاب 

مومباسا الدوليني الستقبال القوات البحرية والطـائرات       
األملانية املشاركة يف احلرب واليت هـدفت إىل   الربيطانية و 

مراقبة ساحل الصومال ملنع وصول عناصر مـن تنظـيم          
كما قـدمت جيبـويت     . القاعدة إىل األراضي الصومالية   

الدعم اللوجيستيكي للواليات املتحدة، وكانت جيبـويت   
قد سبق هلا أن استضافت القـوات األمريكيـة خـالل          

، )36( أوائل التسعينيات  التدخل األمريكي يف الصومال يف    
هذا باإلضافة إىل التعاون مع بعض احلكومات اإلفريقيـة       
يف جمال االستخبارات ويف مقدمتها السودان والـصومال      

واجلزائـر  . للصلة القدمية اليت جتمعهما تنظيم القاعـدة      
واملغرب اللتان تعاونتا مع الواليات املتحدة يف جمال تبادل       

  .املعلومات واخلربات

أحداث سبتمرب والتأثري على الدول : اًثاني
  اإلسالمية وقضايا املسلمني يف إفريقيا

ــصومال  ) أ( ــتهداف : ال ــن االس ــد م مزي

  :األمريكي

تتسم العالقات األمريكية الـصومالية بوجـود       
مرياث من العداء املتبـادل يرجـع تارخيـه إىل أوائـل            
التسعينيات نتيجة للخربة السلبية الـيت تعرضـت هلـا          

تحدة بعد تدخلها يف الصومال خالل عمليـة     الواليات امل 
وكانت الواليات املتحدة قد محلت القوى      . إعادة األمل 

اإلسالمية الصومالية املسئولية عن مقتل جنودها خـالل        
العملية وامتها بالتعاون مع قوى إسـالمية خارجيـة         

األمر الـذي    وهو. متطرفة، ويف مقدمتها تنظيم القاعدة    
بـن الدن   يم القاعدة يف تعليق ال    اعترفت به قيادات تنظ   

ن احلكومة  إ" :على العمليات األمريكية يف الصومال بقوله     

ننا نقاتلها، وأعلنت أن هناك     أاألمريكية كانت تعلم علم اليقني      
قوات متطرفة غري صومالية تقاتل، وكانت معارك ناجحة كبدنا         

ولعل يف تلك احلقيقة مـا      ". فيها األمريكيني خسائر كثرية   

تصدر الصومال قائمة الدول املرشـحة للتعـرض        يفسر  
  .)37(لضربة عسكرية أمريكية يف أعقاب أحداث سبتمرب

ومن املالحظ أنه مع بداية احلملـة األمريكيـة       

الواليات املتحدة عدة إجـراءات   ضد اإلرهاب اختذت  
  :جتاه الصومال متثلت فيما يلي

أصدرت الواليات املتحـدة قـراراً       -
مالية على قائمة املنظمـات     بوضع بعض الشركات الصو   

اإلرهابية اليت تقوم بتدبري األموال لتنظيم القاعـدة، ومت         
جتميد أنشطة وأموال هذه الشركات، ومن أمهها جمموعة        
الربكة العاملية اليت متثل األداة الرئيسية ملواطين الـصومال         
يف اخلارج لتحويل ممتلكام إىل ذويهم يف الداخل لعـدم     

نذ سقوط احلكومـة املركزيـة يف       وجود نظام مصريف م   
وقد ادعت الواليـات املتحـدة أن       . أوائل التسعينيات 

األموال اليت يتم حتويلها إىل الصومال تذهب إىل مجاعـة          
االحتاد اإلسالمي الصومايل، وهي اجلماعة وثيقة الـصلة        
بتنظيم القاعدة، واليت أدرجتها الواليات املتحـدة علـى    

وامتها باملشاركة يف تنفيـذ    قائمة التنظيمات اإلرهابية،    
  .حادث السفارتني األمريكيتني يف كينيا وترتانيا

 قيام الطائرات األمريكية بعمليات استطالعية      -
فوق األراضي الصومالية، ومتركز سفن حربية أمريكيـة        

وقد كشفت إحدى الصحف    . قبالة السواحل الصومالية  
ي يف  األمريكي العسكر  األملانية بعض تفاصيل السيناريو   

الصومال وفق خطة تستهدف إرسال قوات حبرية أملانية        
لتشارك مع قوات البحرية األمريكية يف االستيالء علـى         
ميناء بريرة اجليبويت على خليج عدن، وإقامـة قاعـدة          
عسكرية تشكل نقطة إمداد ومتوين للقوات األمريكيـة        
اليت ستدخل الصومال، ويكون هدف هـذه القـوات         

املدينة إلقامة قاعدة جوية به وقطـع       السيطرة على مطار    
الطريق بني املوانئ الصومالية على خليج عدن واملـوانئ         
البحثية اليت تواجهها حىت ال تستغلها حركـة االحتـاد          

  .)38(اإلسالمي يف ريب السالح إىل طالبان
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 وقد تأكد التدخل األمريكي يف الصومال بعـد        
 ؛2001 ديـسمرب    18اجتماع الناتويف بروكـسل يف      

حيث صرحت مصادر مسئولة أن الصومال سوف تكون        
اهلدف الثاين بعد أفغانستان، وأنه قد مت االتفـاق علـى           
اهلجمات ضد الصومال لالعتقاد بأن بعـض العناصـر         
اإلرهابية اليت هربت من أفغانستان قد وجدت مالذاً آمناً         
يف الصومال يف ظل عدم وجود سلطة مركزية تفـرض          

  .)39(سيطرا على البالد

 2002 وتنفيذاً هلذا االتفاق توجـه يف ينـاير         
أسطول حبري أملاين مكون من ست سـفن حربيـة إىل           

وجاء . الشاطئ الشرقي جليبويت على احلدود مع الصومال      
ذلك بعد زيارة فريق عسكري أملاين إىل جيبويت للتفاوض         

وكانت أملانيا قد أعلنت أا ستساهم مبـا        . مع املسئولني 
ندي لدعم الواليات املتحدة لكـن      ج3900يصل إىل   

غالبيتهم سيبقى على أهبة االستعداد يف قواعـد داخـل          
البالد كما وافق الربملان األملاين على ختصيص ما يصل إىل    

فرد من القوات البحريـة للمـشاركة يف هـذه     1800
  .)40(املهمة

كذلك توجهت أربع سفن حربية بريطانيـة إىل        
، وقامت بعض   2001 ميناء مومباسا الكيين يف ديسمرب    

السفن الربيطانية وسفن قوات التحـالف بـدوريات يف         
اخلليج وقبالة الساحل الصومايل حبثاً عن أي سفن مشتبه         

بـن الدن وأتباعـه مـن       افيها حتسباً حملاولة هـروب      
أرسلت الواليات املتحـدة  2002ويف فرباير  . أفغانستان

حوايل ثالثة آالف جنـدي للمـشاركة يف تـدريبات          
ة مشتركة مع كينيا مبـشاركة ثـالث سـفن          عسكري
  .)41(أمريكية

وإذا كان هدف هذه احلملة على املدى القريـب    
مراقبة السواحل الصومالية للتأكد من عدم وصـول         هو

عناصر من تنظيم القاعدة إىل الصومال، فإن اهلدف بعيد         
السيطرة على البحر األمحر بصفة عامة مما يعين         املدى هو 

ولعل ذلك  . مي لكافة الدول املطلة عليه    ديد األمن القو  
ما دفع قادة كل من إثيوبيا والسودان واليمن إىل عقـد           

 ملناقشة التطورات   2002قمة ثالثية يف منتصف أكتوبر      
والتأكيد علـى   . يف منطقة القرن اإلفريقي والبحر األمحر     

وقـد  . ضرورة إجناح مؤمتر املصاحلة الصومالية يف نريويب      
ج مهمة على صعيد التعاون الثالثـي       خرجت القمة بنتائ  

 إضـافة إىل    ،خصوصاً يف اجلوانب األمنية والعـسكرية     
 واحلفاظ على أمـن     ،تنسيق اجلهود يف مكافحة اإلرهاب    

 واحلد من أي نشاط ميس أمـن        ،منطقة القرن اإلفريقي  
كما أشار بعض املـراقبني أن      . الدول الثالث يف املنطقة   
 تتـوىل   ،عالن عنـها  مل يتم اإل   القمة خرجت باتفاقيات  

تنفيذها وحتريكها جلان ثالثية تطرحها علـى أطـراف         
  .)42(إقليمية أخرى للحصول على تأييدها

  :مواقف القوى الصومالية جتاه احلملة األمريكية

استغلت املعارضة الـصومالية هـذه الظـروف        
الدولية، وأعلنت استعدادها للتعاون مع واشـنطن الـيت         

ط أمريكيني إىل مدينـة     أرسلت ما يقرب من تسعة ضبا     
بيداوه إلجراء حمادثات مع زعماء الفـصائل الـصومالية    

وقد ادعت املعارضة الصومالية وعلى رأسـها       . املختلفة
أن الصومال أصبحت مأوى لإلرهابيني،      جملس املصاحلة 

وادعى حسني عيديد رئيس جملس املصاحلة أن هناك مثانية       
ومال يف  أشخاص من أعضاء تنظيم القاعدة دخلوا الـص       

كذلك اتفق زعماء   .  وانشأوا تنظيماً جديداً   2002يناير  
احلرب يف جملس املصاحلة على تشكيل جيش موحد ميكن     
من خالله اإلطاحة بالنظام دون احلاجـة إىل التـدخل          

وقد سامهت إثيوبيا بإرسال حوايل     . العسكري األمريكي 
سبعني ضابطاً إثيوبياً مع عدد من املعـدات العـسكرية          

مة إىل جنوب غرب الـصومال لتـدريب قـوات          الالز
املعارضة الصومالية اليت وصل عدد مقاتليها يف امليليشيات        
املوحدة اليت مت تكوينها من عدة قبائل إىل ما يزيد عـن            

وقد اعتمدت الواليات املتحـدة يف      . مثانية آالف مقاتل  
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األنشطة االستخباراتية على مجاعات املعارضة باإلضـافة       
  .)43(ستخبارايت اإلثيويبإىل الدور اال

ومن جانبها حرصـت احلكومـة االنتقاليـة يف       
الصومال على تأكيد استعدادها للتعاون مـع الواليـات     
املتحدة وصرح رئيس احلكومة االنتقالية حسن ابشر فرح       
أن بالده ترحب بنشر فرق عسكرية أمريكية يف الصومال         
للتحقيق يف احتمال وجود عدد مـن أعـضاء تنظـيم           

كما أنشأت احلكومة االنتقالية قـوة خاصـة        . عدةالقا
ملكافحة اإلرهاب مهمتها صياغة سياسة وطنية شـاملة        
ملكافحة اإلرهاب يرأسها وزير الداخلية، ويشترك فيهـا        
وزراء العدل والدفاع والثقافة واملدعي العـام، ونائـب         
 رئيس جهاز املخابرات ورئيس شرطة العاصمة مقديشيو      

لية حرصت يف الوقت ذاته على نفي       لكن احلكومة االنتقا  
وجود أي عناصر إرهابية يف الـصومال مـشرية إىل أن           
تنظيم االحتاد اإلسالمي قد حتلل وفقد قدرته على إيـواء          

املشاركة يف العمليات اإلرهابية وأن معظم       اإلرهابيني أو 
  .)44(عناصره غادرت البالد

وبذلك بدت القوى الصومالية املتنازعة يف سباق       
اون مع الواليات املتحدة يف حرا ضد اإلرهاب لنيل         للتع

فـالرئيس  . دعم الواليات املتحدة ضد الطرف اآلخـر      
االنتقايل صالد حسن يريد البقاء على رأس السلطة حىت         

 كانت حمصورة فقط يف جزء من العاصمة مقديـشيو         لو
وأقاليم حمدودة خارجها، واملعارضـة تريـد اإلطاحـة         

رض األدلة على تورطه مع االحتـاد       بالرئيس االنتقايل وتع  
أما الكيانات اليت أعلنت استقالهلا من جانب       . اإلسالمي

  .واحد فتريد وعداً أمريكياً باالعتراف ا مستقلة

أن الواليات املتحدة استطاعت اسـتغالل       ويبدو
 مـن الـشرطة الـصومالية       اًفجندت آالف . هذا املوقف 

ات عن تنظـيم  وامليليشيات املختلفة كعمالء جلمع معلوم   
كمـا زار فريـق     . القاعدة وحركة االحتاد اإلسـالمي    

عسكري أمريكي مجهوريـة أرض الـصومال يف ايـة     

 وأجرى سلسلة حمادثات مشلت حممـد       ،2001أكتوبر  
إبراهيم عقال وقادة أجهزة اجليش والشرطة واملخابرات،       
وجرى االتفاق على تبادل املعلومـات عـن االحتـاد          

مث زار هذا الفريق صـالد حـسن         ،اإلسالمي والقاعدة 
وعقد اتفاقيات مـع مـسئويل جهـاز االسـتخبارات          
والشرطة، ودفعت الواليـات املتحـدة مبـالغ ماليـة          
كمساعدات هلذه األجهزة وعقدت مع قـادة املعارضـة     

  .)45(اتفاقيات مماثلة

اتفقت الواليات املتحدة على    2002ويف مارس   
ة واملخـابرات   إنشاء آلية مشتركة بني احلكومة الصومالي     

املركزية األمريكية تعمل على تبادل املعلومات والتعـاون    
كما تراجعت الواليات املتحدة عن     . )46(لتتبع اإلرهابيني 

هـا  ءموقفها من الشركات املالية الصومالية ورفعت أمسا      
  . )47(عن قائمة املؤسسات الداعمة للنشاط اإلرهايب

ورغم تراجع احتماالت توجيه ضربة عـسكرية       
مريكية للصومال يف املستقبل القريـب إال أن ذلـك ال        أ

 حيـث   ؛يعين نفي احتماالت تعرضها لضربة عـسكرية      
يرجع بعض املتابعني للشأن الصومايل هذا التراجـع إىل         
املشاكل اللوجيستية اليت تواجهها الواليات املتحـدة يف        
املنطقة، وطبيعة الصومال اليت ال توجد فيهـا حكومـة          

تاج الواليات املتحدة إىل إسـقاطها،      مركزية مسيطرة حت  
ومتكن الواليات املتحدة من مـسح بعـض األراضـي          
الصومالية والتأكد من عدم وجود عناصر إرهابية ا إال         
أن الواليات املتحدة قد تلجأ إىل توجيه ضربات خاطفة         

  .يف مناطق حمدودة تزعم أا متثل مأوى لإلرهابيني

  :لمربع صفرمؤمتر كينيا وحماوالت العودة ل

وبعيداً عن احتمال استخدام القوة العسكرية فإن       
 2002أكتوبر  15مؤمتر كينيا كان من املقرر عقده منذ        

. للمصاحلة الصومالية يكشف عن أبعاد أخرى للقـضية       
فهذا املؤمتر الذي مت تأجيله أكثر من مرة هذا العام شارك           
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الياً فيه حوايل ثالمثائة ممثل ألكثر من ثالثني فصيالً صـوم    
باإلضافة إىل بعض عناصر اتمع املدين، إال أن اجلـدير          

اجلدل الـذي ثـار يف بدايـة      بالذكر يف هذا الشأن هو    
احملادثات حول الصفة التمثيلية للحكومة االنتقالية الـيت        
 أراد معارضوها أن تشارك كفصيل وليس كحكومة وهو       
ـ         ودة ما يتوافق مع الرؤية األمريكية واإلثيوبية، ويعين الع

عرتا الذي شكل احلكومـة االنتقاليـة        إىل ما قبل مؤمتر   
  .)48(احلالية

وقد أعلنت احلكومة االنتقاليـة رفـضها هلـذه         
الرؤية، ورفض صالد حسن املشاركة يف أعمال املـؤمتر         

 معلناً عدم تفاؤله بنتـائج      ، ألحد الفصائل    باعتباره ممثالً 
اـاورة  هذا املؤمتر ومتهماً الدول املاحنة وبعض الدول        

  . )49(مبحاولة عرقلة سبل املصاحلة الصومالية

ويف النهاية مت االتفاق على مـشاركة احلكومـة         
بصفتها ممثلة برئيس الوزراء حسن أبشر فرح يف مقابـل          
أن تتمثل كل الكيانات اليت تأسست يف خمتلف األقـاليم      

 ويعىن ذلـك اعترافـات      ،الصومالية ككيانات أمر واقع   
 حكومة أو  رف باآلخر فصيالً كان أو    متبادلة بني كل ط   

 ولكن ذلك يعكس يف حقيقة األمر ختلى احلكومة         ،كياناً
فهـي وإن   . الصومالية عن املضمون ومتسكها بالـشكل     

  ا كحكومة  كان قد اعت ا يف املقابـل قـد        ،رفإال أ 
اعترفت بالفصائل األخرى اليت تتفاوض معها على قـدم         

  .املساواة

 مبدئي ينص على وقف     وقد مت التوقيع على نص    
األعمال العدائية يف كل أحنـاء الـصومال، وتـشكيل          
حكومة فيدرالية يف مرحلة الحقة بعد تشكيل جلنة فنيـة         
تضع جدول أعمال حمادثات السالم، وأخرى لـصياغة        
. دستور شامل تقبله مجيع األطراف، وثالثة لرتع السالح       
 كما مت االتفاق على التعاون مـع اتمـع الـدويل يف           

وتبىن قادة الفصائل الصومالية وثيقتني     .مكافحة اإلرهاب 
إعالن وقـف   "مبدئيتني للمرحلة األوىل لعملية السالم مها       

واعترب  ".مبادئ عملية املصاحلة الوطنية   "، و "األعمال العدائية 
قادة الفصائل الصومالية أن صوماالً جديداً قد نشأ عـن          

نـهى أحـد    طريق هذه احملادثات اليت متهد لعهد جديد ي       
عشر عاماً من احلرب وغياب السلطة املركزيـة، إال أن          
عدداً من الفصائل الصومالية الرئيسية قـدمت خطابـاً         
احتجاجياً اعترضت  فيه على اخللل يف متثيل الفـصائل          

  .املختلفة لصاحل جملس املصاحلة الصومالية

وكان الفتاً أن اجلامعة العربية كانت ممثلة ولديها        
رة األوىل يف مقـر املفاوضـات،ووقعت       مكتب دائم للم  

على االتفاق إىل جانب ممثلني من الواليـات املتحـدة          
  .     )50(فريقيواألمم املتحدة واالحتاد األورويب واالحتاد اإل

  :قضية اجلنوب ومستقبل الدولة: السودان )  ب(

عززت أحداث سبتمرب من املوقـف األمريكـي        
العتراف حبق  املتناقض جتاه قضايا التحرر واالستقالل وا     

تقرير املصري لبعض اجلماعات املطالبة باالنفصال وتكوين       
 ففي السودان ألقت الواليـات املتحـدة        ؛دولة مستقلة 

بثقلها يف دعم جمهودات اإلجيـاد لتـسوية الـصراع يف         
جنوب السودان مما أدى إىل توقيع احلكومة الـسودانية         
 واحلركة الشعبية لتحرير السودان االتفاق اإلطـاري يف       

 والذي يعطي للجنوب احلـق  2002مشاكوس يف يوليو  
يف تقرير املصري بعد ست سنوات كفترة انتقالية مبـا يف           

  .ذلك احلق يف االنفصال

ويأيت هذا املوقف األمريكي على الـرغم مـن         
التحسن امللحوظ الذي شـهدته العالقـات الـسودانية       
األمريكية مع وصـول اإلدارة األمريكيـة اجلديـدة إىل     

 وانشقاق جناح حسن الترايب عن املؤمتر الـوطين         السلطة
 وكان من عالمات هذا التحسن التعاون األمـين   ،احلاكم

 ؛الذي بدأ بني البلدين قبل حوايل عام من أحداث سبتمرب      
حيث سلمت الـسلطات الـسودانية الفـرق األمنيـة          
األمريكية جمموعة كبرية من الوثائق واخلرائط عن أسامة        
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ر يف الـسودان يف الفتـرة مـن         بن الدن، الذي اسـتق    
، وعن تنظيم القاعدة، وتعـزز هـذا        1991-1996

املوقـف    وهو ،التعاون االستخبارايت بعد أحداث سبتمرب    
الذي امتدحه العديد من املسئولني يف اإلدارة األمريكية،        
وكان رد الفعل املباشر على هذا التعاون األمين إسـقاط          

 الذي يقـضي    ،اناإلدارة األمريكية ملشروع سالم السود    
بعقوبات على الشركات األجنبية اليت تستثمر يف الـنفط         

  .السوداين

وشهدت الفترة التالية ألحـداث سـبتمرب دوراً        
مكثفاً للواليات املتحدة يف السودان من خالل نـشاط         
املبعوث الرئاسي دانفورث الذي متكن من حتقيق إجنازات        

ني طريف  ملموسة يف فترة وجيزة كان من بينها التوسط ب        
الرتاع يف اجلنوب لتوقيع اتفاق جبال النوبة، واتفاق محاية      

  .)51(املدنيني، واختاذ إجراءات ملكافحة الرق

وقد دفعت الواليـات املتحـدة الطرفـان إىل         
التفاوض يف إطار مبادرة اإلجياد اليت تضمنت النص على         
حق تقرير املصريإىل أن مت التوصل إىل االتفاق اإلطـاري          

القائم أساساً على وثيقـة مـشتركة        س وهو يف مشاكو 
كينيـة عرضـها الوسـيط الكـيين خـالل          -أمريكية

  .)52(املفاوضات

  : اتفاق مشاكوس

ينص اتفاق مشاكوس على أن وحدة الـسودان        
القائمة على اإلرادة احلـرة لـشعبه، وعلـى احلكـم           
الدميقراطي واملساءلة واالحترام والعدل لكـل مـواطين        

ا يف الوقت   أ إال   ،بالنسبة للطرفني السودان هي األولوية    
نفسه أكدت على حق أهل جنوب السودان يف تقريـر          
 ،مصريهم عن طريق االستفتاء لتحديد وضعهم املستقبلي      

وذلك بعد فترة انتقالية مدا ست سنوات تسبقها فتـرة          
متهيدية ملدة ستة أشهر يتم فيها خلق آليات ملراقبة وتنفيذ          

كل التجهيزات لتنفيذ وقف شامل     اتفاقية السالم، وإجناز    

إلطالق النار والبحث عن املساعدات الدولية، وخلـق        
  .إطار دستوري التفاق السالم

وخالل الفترة االنتقالية مت االتفاق على تكوين آلية 
مستقلة ملراقبة تنفيذ اتفاق السالم يف هذه الفترة على 
أساس التمثيل املتساوي بني حكومة السودان واحلركة 

عبية إضافة إىل ممثلني من بعض اجلهات وهي حتديداً الش
أعضاء اللجنة الفرعية اخلاصة بالسودان يف منظمة اإلجياد 

وأعضاء الدول ) جيبويت، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، أوغندا(
) إيطاليا، النرويج، بريطانيا، والواليات املتحدة(املراقبة 

ولية أخرى د هيئات إقليمية أو دولة أو باإلضافة إىل أي
ويالحظ يف هذا الصدد عدم إشراك . يتفق عليها الطرفان

أي دول عربية يف عضوية هذه اآللية رغم أمهيتها حيث 
من املفترض أن تعمل هذه اآللية على تطوير وحتسني 
املؤسسات والترتيبات املكونة مبوجب االتفاق، وجعل 

 ما يثري وحدة السودان خياراً جذاباً ألهل السودان، وهو
تغييب  من جديد قضية هوية السودان وخطورة غياب أو

  .الدور العريب يف القضية السودانية

وفيما يتعلق بعالقة الدين بالدولة نص االتفـاق        
اإلطاري على حرية العقيدة وعلى أن يكون تويل مجيـع          
 املناصب على أساس املواطنة وليس على أساس الدين أو        

ى الدستوري اتفـق    وعلى املستو . األعراق املعتقدات أو 
على أن يكون هناك دستور قومي يضمن حرية املعتقـد          
والعبادة ويراعى أن تكون التشريعات علـى املـستوى         
الوطين يف واليات الشمال مصدرها التشريعي الـشريعة        
اإلسالمية بينما يكون املصدر التشريعي للتشريعات اليت        

  .)53(تطبق يف الواليات اجلنوبية اإلمجاع الشعيب

 بعض  –فيما يتعلق ببنوده    –د أثار هذا االتفاق     وق
عالمات االستفهام والعديد من االنتقادات حيث اعتقـد       
بعض احملللني أن توقيت هذا االتفاق حيمل داللة هامـة          
لتزامنه مع استمرار االعتداءات املتصاعدة على األراضي       
–احملتلة، والتخطيط األمريكي لضرب العراق مما يعكس        
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 وجـود خمطـط     - هؤالء احملللني  من وجهة نظر  
أمريكي إسرائيلي لتمزيق أطراف العامل العريب، وتوجيـه        
أنظار الدول العربية بعيداً عن ساحة النـضال الرئيـسية       

كما أن نصوص االتفاق توحي     . وهي الساحة الفلسطينية  
بأنه يكرس تقسيم السودان بني احلكومة مـن جانـب          

ـ   ،واحلركة الشعبية من جانـب آخـر       راك أي   دون إش
منحى انفصالياً ألنه يتحـدث      أطراف أخرى، وأنه ينحو   

عن االنفصال صراحة وإن حتدث يف ديباجته عن خيـار          
 فخيار االنفصال يبقى األقرب إىل التحقق ألنـه    ؛الوحدة

إذا حدثت تنمية يف اجلنوب خـالل الفتـرة االنتقاليـة           
فستنسب إىل احلركة وإذا فشلت التنميـة يف اجلنـوب          

  .)54( احلكومةفستنسب إىل

وعلى اجلانب اآلخر اعتقد بعـض احملللـني أن         
السالم، وتصحيح ملظامل تارخيية     االتفاق خطوة جادة حنو   

كما أنه جاء   . يؤدي بالضرورة إىل االنفصال    وأنه قد ال  
متوازناً حيث تنازلت احلركة عـن الدولـة العلمانيـة          

  .)55(وتنازلت احلكومة عن حق تقرير املصري

 الرمسـي أدى توقيـع اتفـاق        وعلى املـستوى  
مشاكوس إىل خالف كبري بني السودان ومـصر الـيت          

نـه أثـري أن     إحىت  –استبعدت من املشاركة يف االتفاق      
 نائب الرئيس السوداين على عثمان      يلتقالرئيس مبارك مل    

مـا   طه خالل زيارته للقاهرة عقب توقيع االتفاق، وهو       
 عـن موقـف     اعتربته األوساط السياسية املصرية تعبرياً    

كمـا أكـد وزيـر      . )56(غاضب من اتفاق مشاكوس   
اخلارجية املصري أن مصر مل تتلـق أي تفاصـيل عـن          
االتفاق من مصادر سودانية يف حـني تلقـت بعـض           
املعلومات من مصادر كينية وأمريكية، وشدد على وحدة        
السودان يف إطار دولة يتمتـع فيهـا كافـة املـواطنني           

ئيس املـصري للـشئون     وقد فسر مستشار الر   . حبقوقهم
 السياسية أن سبب معارضة مصر النفصال اجلنوب هـو        

أن االنفصال سوف يثري مطالب انفـصالية يف الـدول          
  .)57(قبلي ديين أو ااورة على أساس لغوي أو

املوقف املصري من قضية االنفصال طبيعياً       ويبدو
 يف ظل التأكيد املصري املستمر على وحدة السودان وهو        

ول يف املبادرة املصرية الليبية املشتركة، وختـوف    املبدأ األ 
مصر من تأثر مصاحلها يف حوض النيل يف حالة انفصال          
جنوب السودان خاصة يف ظل ما يثار عن العالقة بـني           

  .إسرائيل واحلركة الشعبية يف جنوب السودان

. أما اجلانب اللييب فقد كان رد فعله أكثر هدوءاً        
 يف زيارة ملصر عقب االتفاق      ففي حني توجه القائد اللييب    

بدا أن من أهم أهدافها مناقشة قضية السودان، فإنه قـد           
: صرح خالل الزيارة عن رضائه عن توقيع االتفاق قائالً        

إننا لن نكـون سـودانيني أكثـر مـن الـسودانيني            "
  .)58("أنفسهم

وبغض النظر عن اختالف ردود األفعال تبقـى        
ت السالم السودانية   قضية غياب الدور العريب يف مفاوضا     

قضية بارزة، ذلك رغم توصية تقرير املبعوث الرئاسـي         
األمريكي إىل اخلرطوم بضرورة التنـسيق بـني كافـة          

وإشراك  املبادرات املطروحة ومنها املبادرة املصرية الليبية     
  .دول اجلوار وأمهها مصر يف جهود التسوية

  

  :القانون األمريكي اجلديد ضد السودان

مت الواليات املتحـدة أسـلوب      مثلما استخد 
الترغيب لدفع احلكومة الـسودانية إىل تـسوية قـضية          
اجلنوب، استخدمت التهديد والضغوط لدفع احلكومـة       
السودانية إىل استئناف حمادثاا يف إطار اتفاق مشاكوس        
بعد أن قررت احلكومة تعليقها احتجاجاً على اسـتيالء         

 يف الثاين من    احلركة على مدينة توريت يف اجلنوب وذلك      
  .2002سبتمرب 
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 وافـق جملـس النـواب     2002أكتوبر  7ففي  
األمريكي على مشروع قانون جديـد ضـد الـسودان          
يتضمن إجراءات عقابية ضد احلكومة الـسودانية إذا مل         
يتم استئناف املفاوضات والوصول إىل حـل للحـرب         

ويتضمن املـشروع  . األهلية يف اجلنوب خالل ستة أشهر   
ائل للضغط على احلكومة السودانية أمهها      اجلديد عدة وس  

منع أي مساعدات من البنك الدويل وصـندوق النقـد          
الدويل إىل السودان، وختفيض درجة التمثيل الدبلوماسي       
على اخلرطوم، وبذل اجلهود ملنع السودان من الوصـول         
 ،إىل بعض املوارد الالزمة السـتغالل ثرواـا النفطيـة        

ون دوالر لتحالف املعارضة    ملي300باإلضافة إىل تقدمي    
  .)59(السودانية خالل السنوات الثالثة املقبلة

وينص هذا املشروع على أن احلل الوحيد أمـام         
 احلكومة السودانية للهروب من هـذه العقوبـات هـو         
التوصل إىل اتفاق سالم مع احلركة الشعبية خالل سـتة          

ر  وقد عزز هذا االجتاه العدائي جتاه السودان التقري        ،أشهر
حول العالقة بـني    " واشنطن بوست "الذي نشرته صحيفة    

 والذي يـشري إىل أن تنظـيم        ،السودان وتنظيم القاعدة  
القاعدة قد أرسل شحنات ضخمة من الذهب لتخزينـها    
يف السودان مما شكك يف التـزام احلكومـة الـسودانية           

  .مبكافحة اإلرهاب

تصاعد التـوتر والتهديـد     : السودان وإريتريا 
  :باحلرب

ن ناحية أخرى توترت العالقات الـسودانية       وم
اإلريترية بشكل حاد بعد اام السودان إلريتريا بالتدخل        

ها على مواقع هامة يف شـرق       ئلدعم املعارضة يف استيال   
البالد مما اضطر السودان إىل إغالق احلدود مع إريتريـا          
والتهديد بالرد بكافة الوسائل املمكنة مبا فيها الوسـائل         

 ومن جانبها نفت إريتريا هـذه االامـات         .العسكرية
متهمة السودان بالتعدي على السالمة اإلقليمية والسيادة       

  .)60(الوطنية إلريتريا وأعلنت حالة احلرب

وقد ذكر بيان صادر عن احلكومة الـسودانية أن         
املعدات الثقيلة املستخدمة يف اهلجوم على املناطق الشرقية        

 مما يؤكد أنـه عـدوان       ؛يفوق إمكانات قوات املعارضة   
 ألن اجلـيش الـشعيب ال ميلـك هـذه           ؛إريتري مباشر 

 وال يستطيع القيام جوم علـى       ،اإلمكانات واألسلحة 
مـا    وهو ،املناطق اجلافة الشرقية دون دعم إريتري كامل      

  إىل الرئيس السوداين إىل اام إريتريا باخليانة مـشرياً      ادع
كومـة اإلريتريـة     أن احل  -يف كلمة ألقاها أمام الربملان    –

تصرفت بشكل غريب عندما تبنت سياسة اخليانة والعداء        
 ،ه يد املصاحلة والتسامح والـدعم     ـضد بلد كان ميد ل    

وقد أكدت اخلرطوم التورط اإلريتري يف معارك شـرق         
السودان بعد إعالا أسر جنود إريتريني اشتركوا يف هذه         

  .)61(املعارك

ري للمعارضـة  وال ميكن تفسري هذا الدعم اإلريت     
السودانية مبعزل عن دعم نظام اإلنقاذ حلركـة اجلهـاد          

 حيث تؤكد إريتريا أن قضية حركة       ؛اإلسالمي اإلريترية 
 بل إا قضية بني     ،اجلهاد اإلسالمي ليست قضية إريترية    

إريتريا ونظام اإلنقاذ الذي أعلن عن مشروعه احلضاري        
وفقـاً   –فحركـة  اجلهـاد      . ليغري به السودان واملنطقة   

 مل يكن هلا جذور يف إريتريا، ولكنها        -للتصور اإلريتري 
حركة أعلنت بعد جميء نظام اإلنقـاذ لتـضم الجـئني     

وتعتـرب  . إريتريني يف السودان مناهضني للنظام اإلريتري     
كما أشار الرئيس سياسى أفورقى يف حـديث        –إريتريا  

 أن قضية دعـم الـسودان للجهـاد         -لصحيفة الوطن 
.  إمنا قضية إرهاب سياسي    ،قضية إسالم اإلريتري ليست   

فإريتريا عرفت اإلسالم قبل أن تعرفه السودان وتـرفض         
  .استغالل الدين ألغراض سياسية

ويف تعليقه على التزام إريتريـا بـدعم القـوى          
السياسية السودانية املعارضة واستضافة اجتماعاا بشكل      

ام التـز  دائم أكد أفورقى أن دعم إريتريا هلذه القوى هو        
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منها جتاه شعب السودان الذي تعرب عنه هـذه القـوى           
  .)62(السياسية

تعليقاً  –ويف إطار هذا التوتر ام الرئيس أفورقى        
على القمة السودانية اليمنية اإلثيوبية الـيت عقـدت يف          

 السودان بدعم إثيوبيا خالل احلرب -2002أكتوبر  14
" لـسوداين االبتـزاز ا  "ورفض ما أمساه    . اإلثيوبية اإلريترية 

مبحاولة استثمار مشكلة بالده مع إثيوبيـا، واعتـرب أن          
احللف الثالثي على بالده مسعى فاشل لـن حيقـق أي           

  .)63(هدف

  :جزر القمر) ج(

ويف جزر القمر أعادت أحداث سـبتمرب شـبح         
 حيـث تعرضـت اجلزيـرة يف     ؛انفصال جزيرة موهيلي  

 هلجوم عسكري أثري أنه مرتبط باحلملة       2001ديسمرب  
مريكية ضد اإلرهـاب إال أن مـسئولني أمـريكيني          األ

وقد شن هذا اهلجوم مـن قبـل        . وقمريني أنكروا ذلك  
بعض العناصر األجنبية الـيت اشـتبكت مـع القـوات        
احلكومية وسيطرت على مركز الـشرطة يف اجلزيـرة،         

واعتقد البعض فور وقوع    . وقطعت كل االتصاالت عنها   
أحـد اخلاليـا    اهلجوم أنه مرتبط حبملة أمريكية ضـد        

بل إن البعض ربط بـني الـرئيس        ،  اإلرهابية يف اجلزيرة  
 وقـد   ،القمري عثمان غزايل وتنظيم أسـامة بـن الدن        

أعلنت العناصر األجنبية اليت قامت باهلجوم أا تعمل مع         
اجليش األمريكي وامت الرئيس القمري بالتعاون مـع        

لـة  إال أن هذا اهلجوم مل يكن سوى حماو؛  عناصر إرهابية 
انقالبية من جمموعة من املرتزقة الفرنـسيني املقـيمني يف       

 وقـد ألقـى     ،جزيرة مايوت، اخلاضعة للسيادة الفرنسية    
  .القبض عليهم ومت تقدميهم للمحاكمة

وال تعترب مثل هذه األحداث غريبة على جـزر          
القمر اليت تعرضت للعديد من االنقالبات اليت اشتركت        

نب كان أشهرهم الفرنسي    فيها عناصر من املرتزقة األجا    

وقد . بوب دينار الذي تدخل يف ثالث حماوالت انقالبية       
رجحت مصادر دبلوماسية أن يكون اهلجوم على جزيرة        
موهيلي مرتبط باالستفتاء الذي كان من املقرر عقده بعد         

حـول  ) 2001 ديسمرب  23يف (أربعة أيام من اهلجوم  
  .)64(ضالدستور الفيدرايل الذي مل يكن يقبله البع

جنوان حماولة مماثلة فاشلة يف     إوقد شهدت جزيرة    
كانت يف حقيقتها معربة عن صراع      2001شهر نوفمرب   
تيار يسعى إىل االنفصال عن الدولة القمرية       : بني تيارين 

التيار الذي قام باالنقالب بزعامة عبد الرمحن عبيد،         وهو
وتيار آخر يهدف إىل االستمرار يف إطار الدولة القمريـة      

تيار حممد   مع صياغة دستور جديد واالستفتاء عليه وهو      
  .بكار احلاكم احلايل للجزيرة

وكانت اجلزيرتان قد أعلنتـا اسـتقالهلما عـام      
 إال أن اجلوالت التفاوضية     ،عن احتاد جزر القمر   1997

املتتالية اليت شاركت فيها كافة القوى القمرية يف اجلـزر          
ـ      (الثالث   رة القمـر   جزيريت اجنـوان ومـوهيلي وجزي
فربايـر  (، وكان آخرها مفاوضـات فومبـوين     )الكربى
 أدت إىل تأسيس نظام جديد قائم على دستور         ؛)2001

يف االسـتفتاء  %) 77حوايل (وافق عليه أغلبية املواطنني   
وقد نص الدستور على    . 2001الذي عقد يف ديسمرب     

أن رئاسة احتاد القمر سـتكون ملـدة أربـع سـنوات            
ر الثالث، وأن يكون لكـل جزيـرة        وبالتداول بني اجلز  

قانون أساسي ينظم إدارة شئون كل جزيـرة يف إطـار           
وقد جرى بالفعل االستفتاء على مشروع      . دستور االحتاد 

كمـا مت   2002الدستور اخلاص بكل جزيرة يف مارس       
  .انتخاب الرئيس غزايل رئيساً لالحتاد

وبذلك متت إجراءات البناء الدستوري للدولة من       
سات دميقراطية وعمليات انتخابية متتالية ممـا       خالل ممار 

يعين تراجع احتماالت االنفصال على األقل على املـدى         
القريب خاصة يف ظل الدور البارز للقـوى اخلارجيـة          

، برنامج األمم   "االحتاد اإلفريقي "منظمة الوحدة اإلفريقية  (
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يف تـسوية اخلالفـات بـني خمتلـف         ) املتحدة اإلمنائي 
  .)65(األطراف

سـبتمرب وقـضايا اهلويـة      11 أحداث   -ثاًثال

  :والدور

  :قضية تطبيق الشريعة يف نيجرييا  ) أ(

يف إطار ظرف دويل بدا كأنه غري مالئم لتقبـل          
 تعرضت احلكومة النيجرييـة     ؛تطبيق الشريعة اإلسالمية  

لضغوط دولية متزايدة لتعديل قوانني الـشريعة الـيت مت          
واليات وكانت هذه ال   .تطبيقها يف بعض واليات الشمال    

قد بدأت يف تطبيق الشريعة اإلسالمية تباعاً منذ أواخـر          
يف مشال غرب الـبالد إىل      " زامفرا"بداية بوالية   1999

واليات أخرى مثل سوكوتو، كانو، يـويب، النيجـر،         
وراجعـت هـذه    . وغريها..كادونا، كاشينا، وبادتس،  

وقد . الواليات نظامها القانوين لتقنني الشريعة اإلسالمية     
املسيحيون النيجرييون موقفاً معارضاً وبقوة لتطبيـق   اختذ  

الشريعة يف هذه الواليات باعتبار أن ذلـك حيـول دون          
انتشار املسيحية يف تلك الواليات بسبب تطبيق حد الردة       
باإلضافة إىل احتمال تأثر املسيحيني يف تلك الواليـات         
سلباً بتطبيق الشريعة رغم إعالن حكام تلك الواليات أن         

  .يعة لن تطبق على غري املسلمنيالشر

ونتيجة هلذا املوقف اندلعت املـصادمات بـني        
املسلمني واملسيحيني يف واليات الـشمال وتـصاعدت        

فقد شهدت الفترة من    . 2001بشكل كبري منذ سبتمرب     
 مصادمات طائفية حادة يف والية      2001سبتمرب  7-13

بصورة غري مسبوقة أدت إىل تدمري كامـل وقتـل        بالتو
. عي من اجلانبني وأودت حبياة حوايل ألف شـخص        مجا

إىل " جـوس "كما تعرضت مجاعة الفـوالين يف مدينـة         
هجمات مكثفة أودت حبياة حوايل مخـسمائة شـخص         

تأييداً  وخالل املظاهرات احلاشدة اليت شهدا مدينة كانو      
بن الدن اندلعت بعض املصادمات اليت أدت إىل تدمري         ال

جد وراح ضحيتها ما يزيد عن      العديد من الكنائس واملسا   
ولعل ذلك ما يفسر ما أكد عليه املـؤمتر         . مائيت شخص 

اإلرهـاب، الـسياسة، الـدين      "الذي عقد يف كادونا عن      

من أن نيجرييـا    2002يف سبتمرب     " واإلسالم يف نيجرييا  
خاطر بـسبب   املتهديدات و لكانت أكثر الدول تعرضاً ل    

  .)66(أحداث احلادي عشر من سبتمرب

ذت الدول الغربية بعد أحداث سـبتمرب       وقد اخت 
 خاصة  ،شدداً مناهضاً لتطبيق الشريعة يف نيجرييا     تموقفاً م 

بعد صدور حكم بالرجم حىت املوت يف إحدى قـضايا          
الزنا ورفض احملكمة لطلب االستئناف حيـث أصـدر         
االحتاد األورويب مذكرة احتجاج على هذا احلكم وعـرب         

 ويعتـرب االحتـاد   ؛افعن قلقه إزاء حكم حمكمة االستئن    
األورويب أنه البد من إلغاء عقوبة اإلعدام ألن ذلك يدعم          

  .حقوق اإلنسان ويؤكد احترام الكرامة اإلنسانية

وقد حظت هذه القضية بشعبية كبرية يف أوروبا        
 ؛وتعرض احلكم النتقادات عديدة من قطاعات واسـعة       

حيث اعترب البعض أن تنفيذ حكم اإلعدام ضد املرأة فقط        
 يـسئ   -الذي يعتربونه وسيلة بربرية   –وعن طريق الرجم    

 ن منظمـة العفـو    إإىل صورة إفريقيا لدى الغرب حىت       
الدولية قد متكنت من احلصول على توقيع ستمائة ألـف          

  .أورويب على التماس ضد احلكم

ونتيجة هلذه الضغوط عرب بعـض املـسئولني يف         
بـق  احلكومة الفيدرالية عن انتقادهم للمحاكم الـيت تط       

فقد أكد الرئيس النيجريي أنه يفضل عقوبات        . الشريعة
أكثر إنسانية لكنه مل ينتقد صـراحة قـوانني الـشريعة           

كما . اإلسالمية مؤكداً أن نيجرييا دولة متعددة الديانات      
أعلن وزير العدل أن بعض العقوبات يف قوانني الـشريعة         

ي أثار  االنتقاد الذ  وهو. متييزية وبالتايل فإا غري دستورية    
غضب واليات الشمال اليت رفضت أي تدخل من قبـل          

  .)67(وزير العدل يف قضية تطبيق الشريعة
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وبذلك فإن قضية تطبيق الشريعة تكون قد مست        
 وأدت من   ، شأا الوطين من ناحية    يفقضية سيادة الدولة    

ناحية أخرى إىل خلق انشقاقات عدة داخـل احلكومـة     
يس لتطبيق أحكام الشريعة    ن انتقاد الرئ  إ حيث   ؛الفيدرالية

يظهره كمناهض لإلسالم مما يهدد االستقرار يف الـبالد         
كما أن إعالن وزير العدل أن أحكـام الـشريعة غـري            
دستورية ميكن أن يؤدي إىل تعزيز العنف الطائفي الذي          
انتشر يف البالد منذ فترة طويلة بـسبب قـضية تطبيـق      

  .الشريعة

عن تطبيـق      ولعل هذه املشكالت اليت نتجت      
الشريعة يف مشال نيجرييا هي ما تفسر إصـرار النيجـر،        
. الدولة ذات األغلبية املسلمة، على أن تبقى دولة علمانية        

وقد اعترب املسلمون يف النيجر أن تطبيق الشريعة يف مشال          
النيجر أمر طبيعي إال أن رئيس النيجر أصر على أن قضية           

ها الدسـتور   تطبيق الشريعة يف النيجر هي مسألة حيسم      
ويذكر أن رئـيس    . الذي يؤكد أن النيجر دولة علمانية     

أول رئيس إفريقي يؤيد ضـرب الواليـات         النيجر هو 
  .املتحدة ألفغانستان

ويؤكد رجال الدين يف النيجر أن تطبيق الشريعة        
لن يؤدي إىل مصادمات مثلما حـدث يف نيجرييـا ألن           

قليـة  الوضع يف النيجر خمتلف فهناك تعايش سلمي مع األ 
كما أن  . املسيحية مما يكبح أي اجتاهات إسالمية متطرفة      

احلكومة املركزية متارس سيطرة كاملة على كافة املناطق        
اإلقليمية، وتستطيع مراقبة نشاط املنظمات اإلسالمية عن       

ويطالب بعض املواطنني يف النيجر بتطبيق عقوبـة        . قرب
سـتيالء  اال اإلعدام على املتهمني يف قضايا االغتصاب أو      

ما تعتربه الدوائر اإلسالمية يف النيجر       على املال العام وهو   
  . يف اجتاه تطبيق الشريعةاًمطلب

وخيشى بعض املفكرين يف النيجر أن اخلـوض يف    
اهول خاصة   مسألة تطبيق الشريعة قد يكون خطوة حنو      

يف ظل ظروف دولية غري مناسبة قد تسبب مـشكالت          

يف حني يقترح املنادون بتطبيق     لدولة من أفقر دول العامل      
 منظمـة التـضامن اإلسـالمية       :الشريعة يف النيجر مثل   

 ً؛أن يتم تطبيق الشريعة تدرجييا    واملنظمة اإلسالمية املعتدلة  
  .)67(حبيث ينتهي األمر بطرح القضية يف استفتاء شعيب

  :قضايا املشاركة السياسية للمسلمني  ) ب(

 يف  ومثلما عززت أحداث سبتمرب من االنقـسام      
 بني مشال   -وعلى رأسها نيجرييا  –بعض الدول اإلفريقية    

حي أثارت هذه األحـداث قـضايا       يمسلم وجنوب مس  
احلقوق السياسية للمسلمني يف بعض الدول ومنها ساحل        
العاج اليت كانت تعترب من أكثر الدول استقراراً يف منطقة        

 شـهدت   2002سـبتمرب   19ففي  . الغرب اإلفريقي 
رد عسكري واسعة النطاق بدأت     ساحل العاج حركة مت   

يف مدينة أبيدجان وامتدت إىل مدينة بواكيه وغريها مـن     
  .مدن الشمال املسلم

ويف بداية املصادمات بني حركة التمرد والقوات       
احلكومية قتل القائد العسكري السابق روبرت جي الذي        
تشككت احلكومة يف البداية أنه وراء االنقالب، والذي        

م بـانقالب   1999ى السلطة عـام     كان قد استوىل عل   
عسكري لكنه أجرب على التنازل عنها بعد عام واحد بعد          
حماولته التالعب يف االنتخابات الرئاسية لصاحله، كمـا        
قتل وزير الداخلية ومت احتجاز وزير الشباب والرياضـة         

وقد خلفت املعـارك بـني   . )69(كرهينة يف مدينة بواكيه 
بيـدجان حـوايل    أ املتمردين والقـوات احلكوميـة يف     

جرحياً من القوات احلكومية حـسب      300قتيالً و 270
  .تقارير املصادر الرمسية

وقد دفعت هذه التطورات املتالحقة بعض الدول       
فبعثـت فرنـسا    . الغربية إىل حماولة التدخل حلل األزمة     

بقوات عسكرية متكنت من إنقـاذ إحـدى املـدارس          
. ه منطقة آمنة  التبشريية، وأعلنت إحدى املناطق يف بواكي     

كما أرسلت بريطانيا كتيبـة عـسكرية إىل أبيـدجان          
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الستكشاف الوضع وحتديد ما إذا كان هناك حاجـة إىل   
إرسال قوات عسكرية بريطانية حلماية الرعايا الربيطانيني       

كذلك فقد أعلنت منظمة    . )70(املقيمني يف ساحل العاج   
تم اإليكواس أا مستعدة إلرسال قوات عسكرية إذا مل ي        

توقيع اتفاق لوقف إطالق النار بني احلكومة واملتمردين،        
وبعثت املنظمة بعثة دبلوماسية فشلت يف التوسـط بـني    
اجلانبني إىل أن وقع فصيل من املتمردين اتفاق هدنة مـع        

2002أكتوبر  18احلكومة يف   
، تبع ذلك إعـالن     )71(

، 2002عام عن املتمردين يف ا نـوفمرب         احلكومة لعفو 
غبتها يف إعادة إدماجهم يف اجليش من جديـد،    وإعالن ر 

للتوصل  وذلك بعد حمادثات استمرت ثالثة أيام يف توجو       
وقد وقع الطرفان وثيقـة     . إىل اتفاق لوقف إطالق النار    

مبدأيه تنص على حق العودة للضباط املنفـيني خـارج          
 البالد ووقف األعمال العدائية واالسـتعانة باملرتزقـة أو       

العام مل يشر إىل مطالب      ال أن قرار العفو   جتنيد األطفال، إ  
املتمردين باستقالة الرئيس لـوران جبـاجبو، وعقـد         

  .)72(انتخابات حرة

وبغض النظر عن تطورات هذه األزمة وحماوالت       
أن املتمردين ميثلون    فإن األمر اجلدير باملالحظة هو    . حلها

عناصر من اجليش متكنت من استقطاب عدد كبري مـن          
الشمال وتسليحهم للمـشاركة يف حركـة       املسلمني يف   

التمرد مستغلني ظروف التمييز اليت يعاين منها املسلمون        
 وقد أعلن املتمردون أن هدفهم األساسي هو      . يف الشمال 

إاء التميز وإقامة انتخابات حرة بدالً من االنتخابـات         
وكانت تلـك   . 2000اليت شاا التدخل والتزوير عام      

ستبعاد املرشح الشمايل املـسلم     االنتخابات قد شهدت ا   
ورئيس الوزراء السابق احلسن واتارا من الترشيح حبجـة        

نه ينتمي جبذوره جزئياً إىل بوركينا فاسورغم أنه حيمـل   أ
جنسية ساحل العاج ويتمتع بشعبية كـبرية خاصـة يف          

  .صفوف املسلمني يف الشمال

وقد أدت هـذه الواقعـة إىل تـوتر سياسـي           
 املسلمني الشماليني واملـسيحيني     ومصادمات طائفية بني  

 2001اجلنوبيني مما أدى إىل إنشاء جملس للمصاحلة عام         
حاول معاجلة هذه التوترات مبنح بعض العناصر يف حزب         
واتارا مناصب وزارية، إال أن ذلك مل خيمـد الرتعـات           
الدينية اليت بدأت تتصاعد بعد رحيل القائد الكـاريزمي         

حكم البالد منذ االسـتقالل  فيليكس هوفييه بوانيه الذي  
1993عام 

)73(.  

ونتيجة لذلك فقد أشارت عدة حتلـيالت بعـد         
احملاولة االنقالبية إىل ضرورة االستفادة من منوذج ساحل        

فليس معىن أن احلكومة قد مت      . العاج يف العديد من أبعاده    
كما . انتخاا أال تصبح مسئولة بعد ذلك أمام مواطنيها       

 مل تعد أساساً كافياً للشرعية خاصة       أن االنتخابات ذاا  
. إن كان هناك استبعاد لبعض املرشحني ألسباب سياسية       

كما يؤكد هذا النموذج على ضرورة معاجلة مظاهر عدم         
العدالة اليت تؤثر على حق املواطنـة واحلـق يف التمتـع            

  .)74(باحلقوق الدميقراطية

وال تقتصر أزمة املشاركة السياسية للمـسلمني       
. موذج العاجي فقط بل متتد إىل منـاذج أخـرى     على الن 

 استغل الرئيس الليـبريي   –على سبيل املثال    –ففي ليبرييا   
تشارلز تايلور أحداث سبتمرب لإلعالن أن هناك مجاعـة         
إسالمية متطرفة تسعى إىل فرض الشريعة اإلسـالمية يف         

مدينة كـالي   (ليربيا وأا هامجت إحدى املدن الليبريية       
وقد انتقدت هذه الدعاوى الزائفة     ). وفيامشال غرب مونر  

ل البعض هل اكتشف ءمن قبل العديد من الكتابات وتسا   
تايلور فجأة وبعد أحداث سبتمرب أنه يعاين من اإلرهاب         

وكشفت هذه االجتاهات املعارضة لسياسات     . اإلسالمي
احلكومة الليبريية عن سياسة منحـازة يتبعهـا النظـام          

لفجوة بني اجلماعة املـسيحية   الليبريي أدت إىل تكريس ا    
فرغم أن الدستور الليـبريي     . واجلماعة املسلمة يف البالد   

ينص على عدم التمييز ألسباب دينية إال أن املسلمني يف          
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ليبرييا يعانون من التمييز اتمعي بصفة عامة سـواء يف          
تويل الوظائف العامة واملناصب السياسية أويف النـشاط        

 معظم املسلمني مـن مجاعـة       ما جعل  وهو. االقتصادي
يتحالفون مع اجلماعات املعارضـة لتـشارلز        املاندينجو

  .تايلور

ويؤكد بعض رجال الدين املسيحي أنفـسهم أن       
اجلماعة املسيحية يف ليبرييا مل حتاول من قبل أن تدخل يف          

ن معظمهـم ال    أحوار مع أصحاب الديانات األخرى، و     
التوسـط   سية أو يقبلون تدخل املسلمني يف الشئون السيا     

حلل الصراعات األهلية القائمة يف البالد باعتبارهم قـوى   
  .)75(الظالم املتطرفة

وقد ذكرت بعض املصادر األخرى أن األجهـزة      
األمنية الليبريية ومنها وحدة مكافحة اإلرهـاب متـارس     

  اإلثنيـة  انتهاكات حقوق جسيمة جتاه مجاعة املاندينجو     
العناصـر املـسلمة    املسلمة حيث مت القبض على بعض       

بتهمة السعي إىل تكوين خلية إرهابية سرية يف مونروفيا،         
وينتظر بعضهم احملاكمة العسكرية مبا خيالف الدسـتور         
الليبريي مما أثار انتقادات عديدة ضد األحكام القـضائية        
املسيسة خاصة أن هذه العناصر من األقـالم الـصحفية          

  .املعارضة للنظام الليبريي

كر أن كال مـن تـشارلز تـايلور         واجلدير بالذ 
 الرئيسي احلاج كروما يستغل الـدين إلثـارة         هومعارض

املعارضة جتاه الطرف اآلخر حيث أعلن كروما يف أوائل         
مساها حركة حترير املـسلمني     أالتسعينيات تشكيل جبهة    

الليرباليني إلعطاء اإلحياء بأن املسلمني يف ليربيا يتعرضون        
ل على متويل مناسـب،     ملشاكل حىت يتمكن من احلصو    

ودعا كروما للجهاد ضد نظام تشارلز تايلور باعتبـاره         
ومن جانبه استغل تايلور ذلك للزعم بأن      .  لإلسالم امعادي

وبذلك كـرس   . املسلمني يريدون السيطرة على الدولة    
 الطرفان انقسام الشعب الليبريي على أسس دينية وهـو        

  .)76(االجتاه الذي تنامي بعد أحداث سبتمرب

بعض املسلمني من عدم إتاحة      ويف ترتانيا يشكو  
التمثيل الكايف هلم يف الوظائف العامة كما ذكر تقريـر          
احلريات الدينية الصادرعن وزارة اخلارجية األمريكية عام       

 وقد أضاف التقرير التنبيه إىل احتمال تزايـد         ،2002
بني املسلمني   التوتر بني املسلمني واملسيحيني يف ترتانيا أو      

وأشار التقريـر إىل أن     . لعلمانيني واملسلمني األصوليني  ا
احلكومة الترتانية على علم ذه املـشكالت إال أـا ال           
تتخذ إجراءات كافية حللها مما ينمي املشاعر العدائية بني         

  .)77(اجلانبني

وعالوة على ما سبق، استغلت بعض احلكومات       
ت اإلفريقية أحداث سبتمرب لتصعيد مواجهتـها حلركـا       

التحرر الوطين واجلماعات املطالبة باالستقالل من ذلـك      
إثيوبيا اليت صعدت األجهزة األمنية فيها درجة العنـف         

واستخدمت أعنف األسـاليب    . املوجه جلبهة األورومو  
الـذين تظـاهروا     ملواجهة مظاهرات طالب األورورمو   

احتجاجاً على التهميش املتزايد الذي تعاين منه املقاطعات      
ا كما تصدت األجهـزة األمنيـة       يم اليت يقطنو  واألقال

للمسريات السلمية اليت اشترك فيها بعض الطالب بعـد         
رفض احلكومة اإلقليمية مطالبهم بعقـد لقـاء ملناقـشة     

  .أوضاع طلبة األورومو

وكانت مسريات االحتجاج قـد انتـشرت يف        
 Oromiaالعديد من القرى واملدن يف والية أوروميـا         

اجلماعة اإلثنيـة   (املسلمة   عات األورومو اليت يقطنها مجا  
وتصدت هلا األجهزة األمنيـة خملفـة       ) األكرب يف إثيوبيا  

  وتتهم احلكومة  .  كبرية من اجلرحى   ابعض القتلى وأعداد
بالتحريض على املسريات االحتجاجيـة      جبهة األورومو 

وهي اجلبهة اليت تقود الكفاح منذ أكثر من عقد كامـل           
  .ايأورومالستقالل والية 

ونتيجة هلذه االنتهاكات انتقدت منظمة هيومان      
 ممارسـات  human rights watchرايتس ووتش 

احلكومة اإلثيوبية وطالبت بإطالق سراح املعتقلني مـن        
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كما طالبت احلكومة اإلثيوبية مبحاكمـة   ،وروموألطلبة ا 
  . )78(املسئولني عن قتل بعض الطلبة املتظاهرين

 واإلغاثـة   أحداث سبتمرب وأنـشطة الـدعم     

  :اإلسالمية

ام رئيس الس العاملي للدعوة واإلغاثة بعـض    
اجلهات القريبة بالوقوف يف وجه العمل اإلغاثي واخلريي        
للمنظمات اإلسـالمية يف العـامل مـستغلة أحـداث          

سبتمرب، واملح إىل دور املنظمات التبشريية وبعـض        11
إىل احلكومات العربية واإلسالمية يف هذا األمر، وأشـار         

أن هناك جهات بالغرب تسعى إىل قطع الطريـق علـى         
عمل املنظمات اإلسالمية اخلريية، ومنها املنظمات العاملة       
يف إفريقيا خاصة الصومال، عرب اختالق املـشاكل هلـا          
وإبراز مشاكل معينة لتقوم باستغالهلا لـضرب العمـل         

كما أشار إىل أن هنـاك منظمـات        . اإلغاثي اإلسالمي 
هلا ا  خلوتونية تسعى لتعطيل العمل اخلريي ل     تبشريية وصهي 

الساحة بأدوارها التبشريية عرب استغالل الفقر لدى بعض        
الشعوب اإلسالمية لتقدم هلا املساعدات الغذائية مع ثقافة        

  .معادية لدينهم اإلسالمي

وقد استشهد رئيس الس اإلسـالمي العـاملي        
مالت للدعوة واإلغاثة بالصومال لتوضيح مدى تأثري احل      

 حيث أكد أن املنظمات     ؛التبشريية على الدول اإلسالمية   
التبشريية قد استغلت املشكالت والكوارث اليت مرت ا        

كما عـرب عـن    . حىت أصبح فيها أقلية من غري املسلمني      
انزعاجه من تضيق بعض احلكومات العربية على األغنياء        
الذين يتربعون للنشاط اخلريي ومطالبتهم بعدم التـربع        

  .)79(جلهات خارجية

واجلدير بالذكر أن إفريقيـا تنتـشر يف دوهلـا          
اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية اإلسالمية اليت تعمل       
يف جماالت اإلغاثة اإلسالمية ودعم الطبقـات الفقـرية         
 ؛وحتصل على دعمها األساسي من دول اخلليج البترولية       

 منظمة523يوجد حوايل    ففي نيجرييا على سبيل املثال    
من اجلمعيات األهلية املسجلة    % 13أهلية إسالمية متثل    

ويف بعض الدول األخـرى ذات األغلبيـة        . يف نيجرييا 
% 33يف النيجـر،  % 42(اإلسالمية ترتفع هذه النسبة  

وحـىت  ). يف مايل % 28يف السنغال،   % 31يف تشاد،   
يف الدول اليت ميثل فيها املسلمون أقلية عدديـة ترتفـع           

ففي أوغندا متثل هذه    . هلية اإلسالمية نسبة اجلمعيات األ  
من اجلمعيات األهلية املسجلة     % 28اجلمعيات األهلية   

مـن  % 20يف حني ال يتجاوز عدد املسلمني يف أوغندا         
  .)80(إمجايل السكان

ورغم انتشار نشاط هذه املنظمـات إال أـا ال         
تكاد تقارن بنشاط البعثات واملنظمات التبشريية العاملـة     

ما أشار إليـه األمـني العـام          اإلفريقية وهو  يف الدول 
حيـث أكـد أن     ؛  للمجلس العاملي لإلغاثة اإلسـالمية    

منظمات اإلغاثة تعترب قليلة جداً وفقرية للغايـة إذا مـا           
قورنت باملنظمـات التنـصريية والتبـشريية يف العـامل          

 واليت تتعدى ميزانياا ميزانيات دول كاملـة        ،اإلسالمي
 ومنها ، الدائرة يف الدول اإلسالمية   وتتدخل يف الصراعات  

  .)81(الدول اإلسالمية اإلفريقية وتستغلها لصاحلها

وكانت عدة تقارير صحفية قد أكدت حقيقـة        
انتشار نشاط املنظمات التبشريية يف العديد من الـدول         

ففـي  . اإلفريقية مستغلة الظروف اليت متر ا هذه الدول       
أن مخـسني   اجلزائر أشارت إحدى الصحف املـستقلة       

جزائرياً على األقل يتنصرون سنوياً يف منطقـة القبائـل          
الرببرية حيث تستغل املنظمات التبشريية ظروف الفقـر        
واملرض اليت يعاين منها العديد من الـسكان وتـستخدم      
إذاعات غربية توجه برامج تبشريية باللغـة األمازيغيـة         

اً ما قد يسعى إىل خطوة أكثر اتساع        وهو ،هلؤالء السكان 
النطاق وهي حماولة العودة إىل اجلذور املـسيحية        هذا  يف  

ويقدر عدد اجلمعيات اليت تعمل يف      . لبالد املغرب الغريب  
  .)82(مجعية19منطقة القبائل وحدها حوايل 
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ويف السودان نشط عمل هذه املنظمات منذ بداية        
 وتعددت وسائل تدخلـها يف      ،احلرب األهلية يف اجلنوب   

 احلد الذي دفع الـرئيس الـسوداين   الشئون الداخلية إىل  
عمر البشري إىل إصدار قرار بإعـادة النظـر يف اتفاقيـة            

 الذي مسح من خالله لعـدد مـن         ،برنامج شريان احلياة  
املنظمات الدولية بتوصيل مواد اإلغاثة للمتضررين مـن        

وكانت هـذه املنظمـات قـد    ؛ آثار احلرب يف اجلنوب 
ذ برامج للتنميـة  مارست بعض التجاوزات بتدخلها لتنفي   

  .والتعليم بالتعاون مع حركة التمرد

أكد زعيم املسلمني أن ظاهرة الردة       ويف الكونغو 
نتيجة لـسوء األوضـاع      انتشرت بني مسلمي الكونغو   

االقتصادية واالجتماعية واليت حتاول األنشطة التبـشريية       
التعامل معها ببناء املدارس واملستشفيات ومـشروعات       

املختلفة ودعا منظمات اإلغاثة اإلسالمية     البنية األساسية   
إىل تقدمي املعونة لتحسني الظروف املعيشية للمسلمني يف        

  .)83(الكونغو

ولعل من أهم األمثلة اليت تربز حجـم النـشاط          
التبشريي يف إفريقيا يف السنوات األخـرية أن القـوات          
الفرنسية كانت قد تدخلت إلنقاذ حوايل مائة وسـبعني         

 املبشرين يف أحـد املـدارس التنـصريية          من أبناء  طفلٍ
يف ساحل العـاج خـالل      ) األكادميية املسيحية الدولية  (

املصادمات اليت وقعت بعد اندالع حركـة التمـرد يف          
ما يثري التـساؤل حـول عـدد          وهو ؛2002سبتمرب  

  .)83(املبشرين أنفسهم

ولعل هذا النشاط الضخم للمنظمات التبـشريية       
ليت نـشرت مـؤخراً ألحـد       هوما دعا أحد الكتابات ا    

املؤرخني املتخصصني يف الدراسات الدينية إىل اإلشـارة        
إىل أن انتشار اإلسالم يف الدول الغربية يصاحبه احنـسار       
لإلسالم وتقدم املسيحية يف العامل النامي خاصة يف القارة         

بل إن هذا االنتشار الذي تصاعد بعد رحيـل         . اإلفريقية
. داث اليت تشهدها القارة   االستعمار أصبح من أهم األح    

ويشري هذا املؤلف إىل أن أحداث سبتمرب سوف تـدعم          
األجـل   من هذا االنتشار على األقل يف األمد املنظور أو        

  .)85(القريب

  :التغلغل اإلسرائيلي يف إفريقيا

أتاحت أحداث سبتمرب فرصة مناسبة لزيادة نفوذ       
يـات   اليت تعتربها الوال   ةإسرائيل يف إفريقيا، وهي الدول    

 إذ حاولت   ؛املتحدة شريكاً أساسياً هلا يف حماربة اإلرهاب      
إسرائيل كسب تأييد الدول اإلفريقية ملـا تدعيـه عـن        

 مع استمرار مراميها لتدعيم التعاون      ،اإلرهاب الفلسطيين 
مع بعض الدول اإلفريقية يف عدة جماالت لكسب تأييـد          
-هذه الدول للموقف اإلسرائيلي يف الـصراع العـريب          

  .سرائيلي بصفة عامةاإل

ففي موريتانيا استقبل الرئيس املوريتـاين وزيـر        
 يف  2002اخلارجية اإلسرائيلي شيمون برييز يف أكتوبر       

أول زيارة رمسية إسرائيلية على هذا املستوى إىل موريتانيا         
منذ إقامة العالقات الدبلوماسية الكاملة بني البلدين عـام   

 اإلسرائيلية أن هذه  وقد اعتربت وزارة اخلارجية   . 1999
عن العالقات اجليدة اليت جتمع البلـدين ورد   الزيارة تعبري 

على الزيارة اليت قام ا وزير اخلارجيـة املوريتـاين إىل           
  .2001إسرائيل عام 

وقد اختذت احلكومة املوريتانية إجراءات أمنيـة       
مشددة هلذه الزيارة إدراكاً منـها للمعارضـة الـشعبية          

 تقودها أحزاب املعارضة ضد تنـامي     واالحتجاجات اليت 
وحتاول إسرائيل مـن    . املوريتانية–العالقات اإلسرائيلية   

جانبها تغيري الرأي العام املوريتاين حول العالقـات مـع       
إسرائيل إذ بادرت إسرائيل بإرسال املساعدات الطبيـة         
والبعثات الطبية املتخصصة إىل موريتانيا واليت تعتربهـا        

جحة للتعاون رغـم رفـض بعـض        إسرائيل مظاهر نا  
  .)86(املواطنني املوريتانيني هلا
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وقد استمرت مظاهر التعاون بني إسرائيل وبعض       
ففي زيارة  . الدول اإلفريقية وسعت إسرائيل إىل توثيقها     

قام ا وزير الزراعة اإلسـرائيلي إىل إثيوبيـا وروانـدا           
 عرضت إسرائيل استعدادها    2002وأوغندا يف أكتوبر    

كما . افة املساعدات هلذه الدول يف جمال الزراعة      لتقدمي ك 
عرضت بعض الشركات اإلسرائيلية اخلاصة اقتراحـات       
للتعاون مع الشركات اخلاصة يف موزمبيـق يف جمـاالت       
الري والبنية األساسية بعد زيارة عدد من ممثلـي هـذه           

ومن أهـم   . 2002الشركات إىل موزمبيق يف سبتمرب      
سرائيلية اليت تعمـل يف     هذه الشركات شركة تاحال اإل    

عدة دول إفريقية منها بوتسوانا، إثيوبيا، ترتانيا، زامبيـا،        
  .)87(غانا، نيجرييا

وعلى اجلانب اآلخر تنتظر إسرائيل من الـدول        
اإلسرائيلي وتبين  -اإلفريقية دعم موقفها يف الصراع العريب     

اجتاهـات    وترفض أي  ،رؤيتها عن اإلرهاب الفلسطيين   
 أزمـات   2002فقد شـهد عـام       ؛تصرح بغري ذلك  

دبلوماسية متكررة بني إسرائيل وزميبابوي كـان مـن         
 إدانة السفارة اإلسرائيلية ملا صرح به الـسكرتري         ؛أبرزها

احلاكم من إلقاء املـسئولية علـى        اإلعالمي حلزب زانو  
 ومـسئولية   ،إسرائيل يف العنف الدائر يف الشرق األوسط      

سفارة اإلسـرائيلية   وقد أدانت ال  . العمليات االستشهادية 
 بشدة هذه التصرحيات اليت اعتربـا تربيـراً للعمليـات    
اإلرهابية الفلسطينية كما تسميها إسـرائيل وأكـدت        
استمرار إسرائيل يف محايـة نفـسها مـن اإلرهـاب           

  .)88(الفلسطيين

كما نشبت أزمة أخـرى بعـد إصـدار وزارة          
ت اخلارجية يف زميبابوي  بيان بإدانة ما قامت به القـوا          

اإلسرائيلية من تدمري ملقر الرئيس عرفـات يف رام اهللا يف           
 ومطالبة األمم املتحدة باحلد من العنـف  2002سبتمرب  

وقد ام السفري اإلسرائيلي الرئيس موجـايب        اإلسرائيلي

بالتحيز للجانب الفلـسطيين وعـدم إدانـة اإلرهـاب      
  .الفلسطيين الذي كان سبباً  يف السياسات اإلسرائيلية

  :ادر واهلوامشاملص

ــضر .1 ــد اخل ــاقي، عب ــا "الب ــالف إفريقي  والتح
ون اليـن،   م أ سـال إ،"مواقـف متباينـة   ..األمريكي
27/9/2001.  

 رايس، معركة إفريقيا، خمتارات اجلمعية سوزان .2
 2002 مارس - ، يناير37اإلفريقية للعلوم السياسية، العدد 

.  
3.  “Bush to Obasanjo: we'll capture Bin 

Laden”, This day (Lagos),4/11/2002 . 
4.  “Nations Ask for Caution in Anti-terror war 

“, South African Press Association 
(Johannesburg), 19/10/2001.   

5.  “Pretoria says us must aim at culprits”, 
Business day (Johannesburg), 10/10/2001.  

6. Alfred Wasika, “Kampala on Bin Laden Hit 
List”, New Vision (Kampala), 17/12/2001. 

 يف أوغندا بسبب املؤمتر اإلسالمي، إسـالم أون         أزمة .7
 يف العـضوية ، وكانت قـضية     26/2/2002الين،  

منظمة املؤمتر اإلسالمي قد أثريت بـصورة مماثلـة يف          
 اخلالفية اليت متس هوية الدولة القضايانيجرييا وهي أحد 

 حيث يطالب بعض املسيحيني بانـسحاب       ؛النيجريية
 وجهـة  مـن –لك يتعارض    من املنظمة ألن ذ    نيجرييا
بينما يرى املـسلمون أن     .  مع علمانية الدولة   -نظرهم

 يعين أا أصبحت دولة     الانضمام نيجرييا إىل املنظمة     
إسالمية وحتكمها الشريعة ولكنه يف الوقـت نفـسه         

 إسالمية يعيش فيها عدد كبري من       نيجرييايعترف بأن   
ندماج  االالدين،إبراهيم نصر : انظر يف ذلك. املسلمني  

مركـز  : القـاهرة (منوذج نيجرييا، : الوطين يف إفريقيا  
 ). 1997اإلفريقي،دراسات املستقبل 

8.  “Western Sahara: 11Sept.hasn’t influenced 
Western Sahara’s Situation”, Afrol 
news,www.afrol.com, 6/6/2002. 

 .25/7/2002: احلياة .9
10. “Gaddafi offers to help Get Binladen”, This 

Day (Lagos), 27/12/2001. 
11. Ngumbao Kathi, Muslim Leaders Vow to 

Support Afghanistan, The Nation (Nairobi), 
27/10/2001.  



 ضايا المسلمين في إفريقياضايا المسلمين في إفريقياضايا المسلمين في إفريقياضايا المسلمين في إفريقيا وق وق وق وقاليوم األمريكياليوم األمريكياليوم األمريكياليوم األمريكيأحداث أحداث أحداث أحداث                                                        محمد عاشور مهدي محمد عاشور مهدي محمد عاشور مهدي محمد عاشور مهدي . . . . دددد

1049                مركز الحضارة للدراسات السياسية              مركز الحضارة للدراسات السياسية              مركز الحضارة للدراسات السياسية              مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                       أمتي في العالم                                                       أمتي في العالم                                                       أمتي في العالم                                                       

12. Njuguma Mutonya, Muslim elders Refuse to 
meet us officials, The Nation (Nairobi), 
31/10/2001. 

13. David Mugonyi,”Pro-Osama Demos Rile 
President”,  The  Nation (Nairobi) 
21/10/2001. 

14.  “Muslim Warned against Anti-US Demos”, 
The East Africa standard (Nairobi), 
5/11/2001. 

15. Tajudeen Suleiman, The Grand Stand, 
tempo(Lagos), 22/10/2001. 

16. Ademola Adeyemo,”Muslim Youth March 
for Binladen in Ibadan, Burn US flag”, This 
Day (Lagos), 6/11/2001.  

 ,Pretoria Says must Aim at Culprits: انظر .17

Business day (Johannesburg), 10/10/2001 
“Jihad Talk Fuels Local Muslim’s emotions”, 
Mail&Guardian (Johannesburg), 12/10/2001. 

جوم على  العاملى بعد اهلاألمن حول اإلفريقية اموعة قرار" .18
 اإلفريقية اجلمعية خمتارات ، "إفريقىمنظور : أمريكا

  2002مارس -، يناير37للعلوم السياسية، العدد 
19. Edwin Madunagn, “Between Terrorism and 

Global Dictatorship”, The Guardian (Lagos), 
4/10/2001.  

20. Joe Mambu, Beyond The 11Sept tragedy , 
concord Times(Freetown), 27/9/2001 & D.A 
Jawo, “Our National politics and The US 
Tragedy”, The Independent (Banjul), 
17/9/2001. 

21. Ali Mazrui, “US Should Address Causes of 
Terrorism”, The Nation (Nairobi), 7/10/2001.  

  : ىف رأي مماثلوانظر
Korwa Adar, Afghan Attacks are Sowing Seeds 
of Hatred, Interview with East Cape news, 
10/10/2001.  

  مع هوراس كامبل، خمتارات اجلمعية اإلفريقية مقابلة .22
  . 2002مارس -، يناير37للعلوم السياسية، العدد 

23.  “African Heads of State adopts declaration 
against terrorism”, Vanguard (Lagos), 
20/10/2001. 

24. Jean-Jacques Cornish, AU agrees to support 
war on terrorism, Business Day(Johannesburg), 
16/9/2002. 

 ,Gamal Nkrumah:  ىف هـذا الـرأي  انظر .25

Eyes on Algiers, Al-Ahram Weekly., 
19/9/2002 

26.   “Ecowas Criminal Bureau to be 
established”, Accra Mail, 19/9/2002. 

27.  “SADC Leaders declare Unita terrorist 
group”, tomic news Agency (Dar essalam), 
16/1/2002. 

28. Juliet Nankinga, “Somalia told to end 
terror”, New Vision (Kampala), 12/1/2002.  

29. Kakaire A.Kirunda, “Kampala, Nairobi 
Anti-terrorist plan”, The Monitor 
(Kampala), 29/10/2001. 

30. J.Kakaude & J.Odyek, “Anti-terrorism bill 
tabled”, New Vision (Kampala), 5/10/2001.  

31. President establishes anti-terrorism 
committee”, UN Integrated Regional Inf 
network. 5/10/2001. 

32. Mauritian Anti-terrorist bill disputed, Afrol 
news, 31/2/2002.  

33.  “ Radio closed in connection with Anti-US 
statements”,UN integrated regional 
information networks ,19/9/2001 

34.  “ Don’t let sept 11 cut into freedom of 
expression , groups say”,international 
freedom of expression exchange (Toronto), 
11/9/2002. 

35. Emmanuel Egbabor, “Terrorism: Banks 
Adopt tough conditions”,  financial standard 
(Lagos), 22/10/2001. 

36. Daniel Nyassy,”UK Planes to spy on 
Somalia”, The East Africa Standed (Nairobi), 
23/3/2002. 

ذريعة :  اإلسالمية الصومالية  احلركات" : عاشور حممد .37
 إسـالم أون اليـن،      ،"أمريكا للتـدخل والتقـسيم      

5/10/2001. 

خليل عناين، الصومال بني وحي     :  يف تفصيل ذلك   انظر .38
 السياسة الدولية،   اإلرهاب،احلرب األهلية واحلرب على     

، بدر حـسني شـافعي،      2000، إبريل   148العدد  
األمريكية للـصومال، إسـالم أون       القربةسيناريوهات  

  .5/10/2001: الين
39. “Somalia Next War target”, afrol news, 

9/12/2001. 
 .12/1/2002: احلياة .40

  .24/12/2001: احلياة .41
  .15/10/2002: احلياة .42

43. “Opposition group urges international 
community to help”, UN Integrated Regional 
Information networks, 18/1/2002. 

44.  “Somalia Next War target”, afrol news, 
9/12/2001. 

 .7/1/2002: احلياة .45
46.   “Joint Mechanism with Somalia”, Africa 

Research Bulletin, March2002, p.14797. 
47. “ Did US Rush to judge Somali company?”, 

The East African (Nairobi), 9/9/2002. 
48. “Somali Clan Factions set to meet in 

Eldoret”, The East African (Nairobi), 
30/9/2002.  

49.  “Somali leader rejects peace talks “, BBC 
news , 24/10/2002. 



  وقضايا المسلمين في إفريقيا وقضايا المسلمين في إفريقيا وقضايا المسلمين في إفريقيا وقضايا المسلمين في إفريقيايييياليوم األمريكاليوم األمريكاليوم األمريكاليوم األمريكأحداث أحداث أحداث أحداث                                                        محمد عاشور مهدي محمد عاشور مهدي محمد عاشور مهدي محمد عاشور مهدي . . . . دددد

مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                     أمتي في العالم                                                                     أمتي في العالم                                                                     أمتي في العالم                                                                     

   
             

1050

  &28/10/2002:احلياه .50
“ Somali warlords sign peace pact”, the east 
african standard (Nairobi),28/10/2002. 

 الـسودان " محدي عبد الـرمحن،      : من التفاصيل  ملزيد .51
 السياسة ،" اإلفريقيالقرنومستقبل التوازن اإلقليمي يف 

، هاين رسالن، أبعاد 2002، يناير147الدولية، العدد
 يف السياسة األمريكية جتاه السودان، الـسياسة         التغري

 .2002، يوليو149الدولية، العدد 

  .6/7/2002: احلياة .52
ـ     النص .53 الـشرق  : ر الكامل التفاق مشاكوس انظ

  .26/7/2002: األوسط
إبراهيم نصر الدين، حوار لقناة :  اآلراء املعارضة من .54

 بعـد   الـسودان "طالب،اجلزيرة القطرية، حسن أبو   
، فاروق  31/7/2002: األهرام ،"اتفاق مشاكوس 

 مشاكوس جزئي وال حيل أزمـة        اتفاق"عيسى،أبو
  .7/8/2002: األهرام،"السودان

 الوحـدة " ميالد حنا،  : اآلراء املؤيدة انظر   ولتفصيل .55
:  األهرام ،" لآلخر وقبولالطوعية باملودة   : السودانية
حتقيق مشاكوس : ، إجالل رأفت يف 13/8/2002

:  أم دعـوة لالنفـصال، األهـرام       للوحدةتكريس  
2/8/2002.  
  .31/7/2002: احلياة .56
  .2/8/2002: احلياة .57
  .24/7/2002: احلياة .58

59. Revin J.Kelly:”US taking hard line on 
Sudan peace talk”, The East African 
(Nairobi), 9/9/200& “Khartoum Reacts 
angrily to US bill”, UN Integrated 
Networks, 10/10/2002. 

 .8/10/2002:  أون الينإسالم .60

ــالم .61 ــنإس ــاة& 5/10/2002:  أون الي : احلي
14/10/2002.  
حديث اسياسـى افـورقى إىل      :  يف تفصيل ذلك   انظر .62

  .جريدة الوطن
  .15/10/2002: حلياةا .63

64.  “Comoron invasion  linked to US war on 
terrorism”, afrol news,19/12/2001. 

 النظـام "عبد امللك عـوده،   :  من التفاصيل انظر   ملزيد .65
& " 2001 عـام    القمرالسياسي والدستوري جلزر    

 السياسي يف جـزر القمـر    النظام" عبد الرمحن،  محدي

عبـد امللـك    :  يف ،" بناء الدولـة الوطنيـة     وحتديات
 شـاملة،   مـسحية دراسة  : ، جزر القمر  )حمرر(عوده

 ).2002معهد الدراسات العربية، : القاهرة(
66. Josephine Lahor, “war on terrorism: 

Nigeria named high stakeholder”, This Day 
(Lagos), 11/9/2002& “More Fulanis killed 
in Nigeria”, afrol news, 30/5/2002,& 
“Nigeria massacre could have been 
prevented”, afrol news, 18/12/2001. 

67.   “Nigeria in crisis over Sharia 
law”, BBC News, 26/3/2002& “Europe 
protests Nigeria death by stoning sentence, 
afrol news, 25/6/2002. 

68.  “ Niger: a secular state “,Africa 
Research Bulletin, May 2002, pp.14876-
14877.  

69. “Coup or Mutiny ,former 
Military ruler Guei killed”, Allafrica, 
19/9/2002.  

70.  “French troops move in to 
protect children in Ivory Coast “, 
Vanguard (Lagos), 27/9/2002. 

 .19/10/2002: احلياة .71
72.  “ Ivory Coast Agrees rebel amnesty deal “ , 

BBC news, 2/11/2002.  
73.   “Battle for Bouake continues”, The News 

(Monrovia) , 9/10/2002. 
 Once“:  يف هذا التحليلانظر .74

elected, does government cease to be 
accountable”, Daily News (Harare), 
4/12/2002& Dominic odipo,  ivorian 
experience has many lessons for Kenya, 
The East Africa standard (Nairobi) , 
4/12/2002 & “The Cote D’Ivoire 
Conflict”, Accra Mail (Accra), 1/10/2002. 
   

75. Jamis Harris , “ Church contributes to 
Nation’s division , says retired bishop “, the 
perspective (Smyrna, Georgia), 7/6/2002 & 
Edward Kollie , “ By thier fruits , we shall 
know them “ , the perspective , 28/2/2002.  

76. Charles Kwamula Sunwabe, “ where is tha 
accountability ?”, the pespective: opinion, 
4/9/2002.  

77.  “ UN warns of religious tensions in Tanzania 
“, The East African (Nairobi), 14/10/2002.  

78. “ Crackdown on Ethiopia’s Oromo students 
“ , afrol news , 22/5/2002& “ Ethiopian police 
slammed for killing protestors”, afrol news , 
19/6/2002. 

 ،"غـاثى    لضرب العمـل اإل    عثمانقميص  : الشريف .79
  .14/8/2002ون الين، أ إسالم

80. Gamal Nkrumah , “ eyes on Algies “ , 
alahram weekly, 19/9/2002.   



 ضايا المسلمين في إفريقياضايا المسلمين في إفريقياضايا المسلمين في إفريقياضايا المسلمين في إفريقيا وق وق وق وقاليوم األمريكياليوم األمريكياليوم األمريكياليوم األمريكيأحداث أحداث أحداث أحداث                                                        محمد عاشور مهدي محمد عاشور مهدي محمد عاشور مهدي محمد عاشور مهدي . . . . دددد

1051                مركز الحضارة للدراسات السياسية              مركز الحضارة للدراسات السياسية              مركز الحضارة للدراسات السياسية              مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                       أمتي في العالم                                                       أمتي في العالم                                                       أمتي في العالم                                                       

 
 إسالم ترصد بنوداً يف ميزانيتها للتنصري،       الغربية الدول .81

 .9/7/2000ون الين، أ

ون اليـن،   أ مسلمي الكونغو، إسالم     بني تنتشر   الردة .82
20/6/2000.  

83. “ French troops move in to protect 
children in ivory coast , op.cit. 

84. William Bole , “ Christianity outstripping 
Islam worldwide “, religious news 
service,20/5/2002 referring to the book of 
Philip Jenkins , the next Christendom, , 
Oxford Univ press, 2002.   

85.  “ Peres in Mauritania “, Arabic news , 
10/9/2002& “ Mauritania’s people oppose 
normalization with Israel “, Arabic news , 
13/7/1999.  

86. “ Israel offers to boost agriculture “ new 
vision (Kampala), 15/10/2002& “ Israeli 
companies interested in Mozambique “, 
Agencia de Informacao de Mocambique 
(Maputo) , 4/9/2002. 

87. “ Israel embassy slams Shamuyarira”, 
Zimbabwe Independent (Harare),9/8/2002.   

 


