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 تقرير فخامة الرئيس يويري كاجوتا موسيفيني

 وقائد التكامل السياسي للقارة األفريقيـةرئيس جمهورية أوغندا، 

 اإلفريقي التكامل عن ورقة موجزة

 أفريقيا يف يعيشون البشر جميعوكان . سنة مليون ونصف ماليين أربعة قبلمهد البشرية  هي أفريقيا .1

 يستطع لم ،ذلك قبلو. سنة 11,700 قبل جليدي عصرانتهى آخر . سنة 100,000 حوالي حتى فقط

 أوروبية الشعوب من أصول فإن لذلك،و. كرتنا األرضية شمال من كثيرة أجزاء في العيش الناس

غيرهم منحدرون جميعا و والعرب واآلسيويون( واألستراليون والكنديون واألمريكيون األوروبيون)

 من أصول أفريقية.

 الشمس عةأشتقل فيها  باردة مناخات فيبسبب عيشهم  جلودهم في( األسودلون البشرة ) الميالنين فقدوا .2

 .الميالنين يلزم ال حيثو

 حواليفي  سنة، 5200 حوالي قبل بدأت التي المصرية الحضارةوتعد . الحضارة في الرائدة هي أفريقيا .3

 .البشري لجنسا حضارات أقدم إحدى الميالد، قبل 3000

ً ل .4  ياألديان ه هذهو. بأخرى أو بطريقة المعاصر العالم في العظيمة الثالثة ألديانوكان أفريقيا عونا

 تلق في هيرودس الملك بدأ عندما مصرفي  المسيح يسوعالطفل فاء oإتم . واإلسالم واليهودية المسيحية

 الميالد، قبل 1567 عام في ذلك، قبلو. اإلنجيل من 18-13: 2 ماثيو كتاب فيكما جاء  الرضع جميع

 لىإ إخوته، قبل منبيع كعبد  الذي ،يوسف يعقوب، أبناء أحد أخذهم عندما المجاعة من اليهود إنقاذ تم

 .من اإلنجيل 28-1 اآليات 42 الفصل التكوين سفر كتاب فيكما جاء  المزدهرة مصر

 السنوات في ةالكارث بعد كارثة البشري، الجنس تاريخ فيكانت الرائدة  التي أفريقيا واجهت فقد ذلك، ومع .5

 بعض في الجماعية واإلبادة واالستعمار، الرقيق، تجارة: الكوارث هذه شملتقد و. الماضية 500 الـ

 ؟حدث ذلك لماذا. والتهميش الجديد واالستعمار الحاالت،

 الداخلية عفالض نقاط بعضتعاني من  البشري لجنسكانت سباقة في كثير من إنجازات ا التي أفريقياإن  .6

ت كان. الميالد بعد 1453 عام بعد ظهرت التي للتهديدات االستجابة شعبها على الصعب من جعلت التي

 نطينية،القسط على الوسطى، آسيا منأتوا  أناس وهم العثمانيون، األتراك افيه استولى التي هذه هي السنة

 اركوم اكتشفه الذي البري الحرير طريق بحجب قاموا وبذلك،. الشرقية الرومانية اإلمبراطورية عاصمة

 هذا عبرتمر  والتوابل الحرير ت تجارةكان بولو، ماركو منذو. 1324 إلى 1245 من األعوام في بولو

 .الغربية أوروبا على الشرق منتجات قطع وتم الطريق هذا إغالق تم اآلن،. الطريق

 أفضل فنس بناء تم ،المطاف نهاية فيو. البرتغال بقيادة الشرق إلى يبحر طريق عن المحموم البحث بدأ .7

إلى رحلته  جاما دا فاسكو بدأ ،1498 عام بحلولو. 1460 عام في سيراليون إلى البرتغاليون ووصل

 لمةالك من المكان هذا اسم جاء هنا ومن الميالد، عيد يوم فيحيث دخل ناتال  فريقياأل الجنوبي الطرف

لصالح  يعملكان  الذي كولومبس كريستوفر وصل ،1492 عام في سنوات، بضع قبل. "ناتالي" الالتينية

وهي  بالكامل جديدة قارة إلى( 1479 عام في المتحدة وأراغون قشتالة) إلسبانيا الجديدة المتحدة المملكة

 رق،الش جزر هي الكاريبي البحر منطقةأي  الساحل قبالة الواقعة جزرهاكان قد ظن خطأ أن  التي أمريكا

 .الغربية الهند جزر اسم يأتي هنا ومن
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 اوبدأو أوطانهم من األوروبيون انطلق األوروبيين، على األتراكمارسه  الذي الضغط بسبب ،وعليه .8

 .والهندي األطلسي المحيطين عبر وآسيا وأمريكا إفريقيا أراضي إلىيصلون 

 في ليوناألص السكان يستطع لم. تينيواألمريك إفريقيا في الضعف نقاط فيه ظهرت الذي الوقت هوهذا  .9

 من أراضيهم ل وإبادة الكثير منهم وصودرتتقد تم قو األوروبي الغزو وجه في الصمود تينياألمريك

 قتلوا.ي   لم الذين أولئكفتم تهميش . نيأمريكي األوروبيون أصبح ثم، ومن. أوروبا من المهاجرين قبل

 بالعديد مروا ولكنهم األجنبية الغزوات من سنة 500 من نجوا فقد بسهولة، يموتون الريقيين األف أن وبما .10

 (.ذلك إلى وما الجماعية اإلبادة الحاالت بعض وفي واالستعمار الرقيق تجارة: )النكبات من

 باستثناء كلها إفريقيا ه زمت ،1900 عام بحلول الواقع، في الغزوات؟ هذه هزيمة أفريقيا تستطيعلم  لماذا .11

 بسبب ذلك يكن لم لتحليلنا، ووفقا. 1896 عام في وادأ معركة في اإليطاليين الغزاة هزمت التي إثيوبيا

ريقيون األف السكان ينقسم. السياسية البلقنة بسبب أساسا، ،ذلك كان. المقاومة في الرغبة أو الشجاعة قلة

لنيلية الحامية وا) الصحراء-النيل، (وكوا البانتو) الكونغو-النيجر: هي و. فقط لغوية مجموعات أربع إلى

 فيبوشمين ) خويسانال ، (واألمهرية التغرينية العربية،) ، اللغات األفريقية اآلسيوية(والنيلية الحامية

 مشابهة لماتك اختيار يمكنني. مرتبطة أو متشابهة األفريقية الشعوب جميع فإن ولذلك،(. أفريقيا جنوب

 جنوب إلى الكاميرون من الطريق طول على البانتو لهجات في"رونيانكوري" و لهجتي في التي لتلك

 خوساسو زولوسشعوب  يحيي المثال، سبيل على أفريقيا، جنوب في ميل 2000 بعد علىو. أفريقيا

 عنييالذي " كوبونا: "الفعل منومن المؤكد أنها ". رأيتك لقد"بكلمة "سبهونا" التي أعتقد أن معناها هي 

 لسواحيلية،ا وباللغة. فقده تم شيء على العثور" كوبانا" الفعل يعني ، لهجتي "رونيانكوري"في ". رأى"

 البانتو جموعةمالتي تعتبر ضمن  فريقيةاأل الجنوب اللهجاتفي  تعنيه ما بالضبط عنيي" كوونا: "الفعل

. تشابه وجهأ تجدون ،على سبيل المثال ،الصحراء–والنيل  الكونغو - النيجر مجموعتي بين حتى. اللغوية

 فيو. "األم" تعنيو "نينا" كلمة يبدو، ما علىيستخدمون،  السودان، وشمال مصر جنوب في النوبيون

ي اللهجة البقرة ف. حقا رائعأمر ". نيينا" هي األم كلمة الكبرى، البحيرات في البانتوس لهجات من كثير

 وجه لىع"سا"  كلمة ستخدمت   العظمى، البحيرات منطقة في البانتو لهجات فيتعني "سا".  الصومالية

 اإلفريقية الشعوب هذه فإن لذلك، أبوسا، أماشا، أمازا، إلخ(.) البقر لروث حصري وبشكل التحديد

 مكنكفي مشترك،تراث  أو مشترك أصل من شعبًا لتعني" أمة" كلمة استخدمت إذا الواقع، في. متشابهة

-النيجر: أمم أربع من ينحدرون اليوم نسمة مليار 1.3 عددهم البالغ إفريقيا سكان إجمالي إن القول

 والخويسان، األفريقيون اآلسيوين، الصحراء– النيل، الكونغو

 ضعيفة أفريقيا تزال ال لماذا الغزاة؟ ضد نفسها عن الدفاع إفريقيا تستطع مل لماذا المشكلة؟ هي ما إذن، .12

 تحكمها إفريقيا كانت عشر، الرابع القرن وبحلول. سياسيةال بلقنةال في الجواب يكمن لدراستنا، وفقا اليوم؟

 .األحيان بعض في (العمرية الفئات قاعدة)مجتمعات قبلية  أو ،مشيخات أو صغيرة، ممالك

ا أكبر أيض كانو. اليابان ابتالع حاولواو. أكبر من أن ي بلع كان لكنه. الصين ابتالع األوروبيون حاول .13

 للبلع ابلةق اإلفريقية الممالك كانت. ت أكبر من أن ت بلعكان الكنه. إثيوبيا ابتالع حاولواو. من أن ي بلع

ً  أكثرخارجية  مجموعات تواجه عندما  إلى 1400 عام من ألفريقيا التدريجية الهزيمة تسببت. تنظيما

 ظرالن وبصرف. وقفنا عليها التي الدراسات من عدد في تسجيلها تم خطيرة تشوهات في 1900 عام

 دميرت أيضا هناك كان األفريقية، المجتمعاتب لحقت التي األخرى فينزحاالت الو الرقيق تجارة عن

. ستوردةمبمنتجات  منتجاتها واستبدال( الخ ،واألطباء ن،ووالنجار الحدادون،) ةالحرفي للطبقات تدريجي

( إلخ والسهام، واألقواس الرماح) اوأسلحتها ومالبسها طعامه دائًماتنتج  البدائية المجتمعاتكانت 

قد أصبحوا  الجديدواالستعمار  االستعمار حقبةالل خريقيون األف ولكن(. اإلسكان مواد) مأواهمو
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 نتيجة كانذلك  كل. آلخرينا المستوردة من البناء ومواد واألسلحة والمالبس الغذاء على ونعتمدي

 .االستعمار من النابعة التشوهات

 عام يف بمصر بدءاً  استقاللها، العوامل، من مجموعةبفضل  األفريقية، البلدان استعادت فقد ذلك، ومع .14

كانت هذه العوامل تتمثل  العوامل؟ هذه هي ما. 1957 عام في وغانا 1956 عام في والسودان 1922

، سترالييناأل األصليين والسكان األمريكيين الهنود مثل بادةريقيون التعرض لإلاألففيما يلي: رفض 

 وفييتيالس االتحاد مثل االشتراكية الدول المقدم من دعمريقيين، الاألف الحرية مقاتلي قبل من المقاومة

 أضعفتهمن اللتي والثانية األولىتين العالميبين بالحر يسمى ما- اإلمبرياليين بين والحروب، والصين

 بجنو وهو جنبيةاأل سيطرةلل الخاضع أفريقيا من األخير الجزء استعاد ،1994 عام بحلولو. لصالحنا

 .السياسية حريته أفريقيا،

 ءالزعما من وغيرهم والمفكرين اإلفريقية السياسية النخبة من العديدفاألمر المدهش هو أن  ذلك، مع .15

 سنة 500الـ خالل الكامل شبه انقراضنا البحث عن سبب أنفسهم عناء يكلفوا اآلخرين لم االجتماعيين

 وازدهارنا نناأمو وسيادتنا بقاءنا، ضد تهديدات أي من حماية أنفسنابالسبل الكفيلة  عن والبحث الماضية،

 السياسي كاملالت: وهما. لمستقبلنا مهمتين للغاية نعتبرهما اللتين القضيتين إلى نأتي هكذا. أرضنا في

 ال االزدهار واألمن والرخاء.: أمور ينطوي على ثالثة األفريقي التكامل أن رأينا. ألفريقيا واالقتصادي

 أو( سلعا) منتجات األسر أو الشركات تنتج عندما. السوق قضية نحل لم إذا ازدهارنا ضمان يمكننا

 نم يكفي ما المنتج لدى يكن لم إذا المنتجات؟ هذه سيشترون الذين المستهلكين عدد فكم خدمات،

الذرة،  نم كبير محصول األخيرة اآلونة في لدينا كان أوغندا، في. العمل التجاري لفسيفش المشترين،

الذرة ال يتجاوز الطن الواحد، لذلك فقد انهارت طنا، إال أن استهالك أوغندا من  ماليين 5 أنتجنا حيث

 ثالم وهذا. ونتيجة لذلك، فالعديد من المزارعين، سيتجنبون زراعة الذرة في المواسم القادمة. األسعار

 وفيرلت االقتصادي التكامل إلى بحاجة نحن ولذلك،. إفريقيا ويمكن سرد العديد منها عبر فقط. واحد

 فريقيةأ وجود سوق إن. التنافسية مبادئ قائمة على سوق وجود لضمان المنتجة وشركاتنا ألسرنا السوق

 األخرى لكبرىا األسواق مع بمصداقية التفاوض من أفريقيا، بل تمكننا في اإلنتاج فقط تحفز ال متكاملة

 ةاآلون في ،هأن الجيد األوروبي وغيرها. ومن واالتحاد وروسيا والهند والصين المتحدة الواليات مثل

 لطريقا ويتعين علينا اآلن تنفيذ أحكامه، لكونه .القارية الحرة التجارة وقعنا على اتفاق منطقة األخيرة،

 .والبطالة والفقر لتصدي للتخلفل ووسيلة االزدهار إلى

 قضية ىعل يجيب لن فإنه الفردية، لدولنا الرخاء يخلق كان لو حتى االقتصادي، التكامل فإن ذلك، ومع .16

ي ف التفوق: مجاالت متفوقون في أربعة فاألمريكيون. العالمية التهديدات ضد االستراتيجي األمن

 عن دثيتح ترامب دونالد الرئيس كان األخيرة، اآلونة في. الفضاء وفي البحر في الهواء، في األرض،

 ناهيك ض،األر على قادر جيش األفريقية البلدان من في الوقت الذي ال تملك العديد، للفضاء جيش إنشاء

كبر إحدى البلدان األ الفردية بلداننا تصبح عندما حتى المستقبل؟ هو ما. الفضاء أو البحر أو الجو عن

 للدفاع جيةاالستراتي القدرة تمتلك أن فردي، بشكل تستطيع، ال فإنها دخال أو المتوسطة الدخل في العالم،

 لدولا هي العدوان ضحايا أول كان الثانية، يةالعالم الحرب في. العالمية العظمى القوى ضد نفسها عن

 .إلخ وبولندا، والدنمارك وبلجيكا هولندا: أوروبا في الصغيرة المتقدمة

 ة،االستراتيجي الناحية من ذلك، ومع. عظمى قوة التكنولوجية، الناحية من يمثل الكيان اإلسرائيلي، .17

 في لذلك، .المتحدة الواليات مع شراكة دون األوسط الشرق في للبقاء شديدة لضغوط إسرائيل ستتعرض

 ذلك انك حيثما االقتصادي، التكامل إلى إضافة أنه نقول فإننا السبب، ولهذا. أيًضا مهم فالحجم النهاية،

 سون،األربع والخم الحالية األفريقية الدول تتمكن ال قد. األهمية بالغ أمر السياسي التكامل فإن ممكنا،

 ربيةالغ الدول هجوم كان. الجشعة العالمية القوى ضد مستقبلنا ضمان من تحقيقها التطور، عند حتى
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 يوليوس المعلم خطى أسير على كنت عاما، 55 مدى على السبب، ولهذا. أفريقيا على عاراً  ليبيا ضد

 الحين، ذلك ذمن (.وأوغندا وتنزانيا لكينيا السياسي التكامل) أفريقيا شرق اتحاد قضية بشأن نييريري

 نع عبارة هي هذه الشعوب. السودان وجنوب وبوروندي رواندا: لتشمل أفريقيا شرق مجموعة توسعت

 و( البحيرات بانتوس) انترالكوسترين بانتوس من المكونة األفريقية للشعوب خاص تجمع

 هذه .انترالكوسترين كوشيتيك و هاميتيك،-انترالكوسترين نيلو انترالكوسترين نيلوتيكس، و

 ديهمل ذلك، كل وفوق. مختلف المجموعات بين الروابط وكذلك اللهجات في كبير شابهت لها المجموعات

 يف الرابطة، واالتحاد إطالق على الست الدول تعمل. القَبَلية غير السواحلية اللهجة بوجود الجيد الحظ

ً  المتحدة الواليات ستكون. المطاف نهاية  مليون 170 احالي سكانها عدد يبلغ والتي لشرق أفريقيا، سياسيا

حيث  األراضي، من مربع ميل مليون 1 مع ،2050 بحلول نسمة مليون 878 سيبلغ والذي نسمة،

 لثق مركز فضال عن اللغة السواحلية، حول متماسكة، الوحدة هذه ستكون. المساحة في تساوي الهند

 والبحر في البر األمر، لزم إذا أفريقيا، عن للدفاع - مهام بأية القيام على قادرة ستكون. األفريقي لألمن

 .اآلخرون يريده ما هذا إذا كان الفضاء في أو

 تشابهاتال هذه مثل تملك التي األخرى هي المجاالت ما. أفريقيا في مختلف أنحاء ننظر أن إذن علينا يجب .18

 ةبراعال بشعوبها أفريقيا غرب عن ماذا أفريقيا؟ وسط عن ماذا األفريقي؟ الجنوب عن ماذا والروابط؟

 أفريقيا شمال عن ماذا إلخ؟ وس،غمانديو وأكان، واليوروبا، والفوالني، الهوسا، منالوطنية  لحدودل

 الشعوب تقاءبال فريقياأل القرن عن ماذا المسلمين؟ أساسي، وبشكل العربية، اللغة تحدثت الذي بشعوبها

 في الحالية 54 الـ الدول استبدالتم  إذا الدم ضغط بسبب أهلك لن المنطقة؟ هذه في والسامية الكوشية

 البريطانيون أجبر عندما. الهند حجمب منها كل ذلك، نحو أو دول 10بـ السابقة، المستعمرات فريقيا،أ

 امنتج وغنداأ كانت إذا. بالتأكيد جيد قاموا بشيئ أوغندا، إلىعلى المغادرة  منطقتنافي  المستقلة القبائل

 أفضل؟ قيافريأ شرق اتحاد يكون ال فلماذا ،ةالقبليالتي تتميز ب منطقتي أنكولي،" جمهورية" من أفضل

 إما سبقت اإلشارة إلى ذلك، كما جمعهم، نحاول الذين األشخاص أن هي األساسية النقطة فإن وأخيرا، .19

-مجموعة لغات النيجر: األربع المجموعات اللغوية إلى وينتمي جميعهم. مترابطون أو متشابهون أنهم

ومجموعة لغات . ومجموعة اللغات األفريقية واآلسيوية والصحراء؛ ومجموعة لغات النيل الكونغو؛

 بشأن معه أتفق أكن لم الحياة، قيد على القذافي معمر كان وعندما. أخوية مجموعات وهي. خويسان

 حتاجي ذلك، ومع. الجميع مع التجارة يمكنني فيما يخص التجارة،. قارية في الوقت الحالي حكومة مسألة

 ببالس لهذاو. متوافقة أو متشابهة الشعوب تكون أن ويجب. الحميمية من مزيد إلى السياسي التكامل

 رومهويفضل امزي كوامي نك. ذلك أمكن حيثما اإلقليمية استراتيجية مواليمو نيريري لالتحادات أفضل

 .القذافي معمر مثل قارية، حكومة

 أطول قوثائ وهناك. واألخوة االستراتيجي واألمن االزدهار: قضايا ثالث يعني أفريقيا تكامل فإن لذلك، .20

 .المشكلة توضيًحا تتناول هذه وأكثر

 كالتي خيةالتاري اإلدانة في المشاركة عدم على حريصين يكونوا أن االستقالل األفريقيين منذ القادة على .21

 البحيرات حالة في كيدوبالتأ عام، 400 مدى على الذين ركزوا، االستعمار قبل ما رؤساء نشنها على

 من فبدالً  .أفريقيا شرق ساحل على جاما دا فاسكو مرور بعد بينهم، وحتى فيما المنافسات على الكبرى،

ً  بعضهم بقتال مشغولين كانوا شعبنا، توحيد . فمرؤوسهم الخنوعين يغمرونهم بمدح زائ بينما كان بعضا

 مثل الرؤساء من العديد واختاروا القارة اخترقوا برلين، مؤتمر بعد مستعدين، األوروبيون كان وعندما

 يوف. الذكية اآلالت استخدام-الرابعة الصناعية الثورة نحو وآسيا وأمريكا أوروبا وتتجه. الجنادب

 ومع. باءوالكهر البخارية المحركات استخدام-والثانية األولى الصناعية بالثورات حتى نمر لم أفريقيا،

 الزعماء لىع يتعين وبالتالي،. التغييرات لهذه حاسما حافزا والسياسي االقتصادي يعتبر التكامل ذلك،
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 بلق المستبدين في مرحلة ما القبائل زعماء يكون مصيرهم مصير ال حتى بجد يعملوا أن األفريقيين

 .شعوبهم خذلوا الذين االستعمار

 أشكركم.هذا و .22

 االزدهار، األمن واإلخـاء

 األفريقية الشاملة ندعم الوحدة األفريقية لثالثة أسباب: االزدهار، اإلخاء واألمن.دعاة الوحدة نحن  .23

األنظمة الرأسمالية واالشتراكية الحديثة كان ازدهار الشعوب يتأثر إلى حد كبير ظهور حتى قبل  .24

نت اكانت التجارة تحدث. في الحقيقة، كمستبدين بالتجارة، في أفريقيا وان كنا نعيش تحت امرة زعماء 

بار )بواني، ميومبو سافانا الند(، لوسط جوهي: الساحل، زنالتجارة تربط بين أقاليم أفريقيا الخمسة 

تنزانيا )دودوما، تابورا(، أقليم البحيرات الكبرى )موانزا، مسوما، اوغندا، رواندا، بروندي... الخ( 

أتي دان. وكانت المالبس والبنادق تغابات إقليم أوغندا الشرقية والكونغو إلى إقليم النيل في جنوب السو

الفيل والذهب والرقيق يأتون من الداخل ناب من الخارج من خالل الساحل إلى األقاليم الداخلية بينما كان 

( كان هذا buseeri-bwa’mayaanjaعن طريق الساحل إلى مروراً بأراضي وراء المحيطات )

هور ظال نشطاً بالدرجة التي أصبح عليها اآلن ومع في عهد االقطاعية في العالم عندما لم يكن راس الم

 الرأسمالية واالشتراكية ذات التوجه نحو السوق أصبح أهمية االزدهار من خالل التجارة أكثر وضوحاً. 

 يستطيع هذا البلد ان يوفر فرصبحيث عندما نشتري ما ينتجه بلد معين، ندعم بذلك ازدهار هذا البلد،  .25

لى ذلك، إإضافة ة لحكومة البلد. يرادات ضريبيإ ويولدويوفر األموال للشركات المعنية العمل لسكانه 

يواصل المنتجون في البلد تعزيز التكنولوجيا المدعمة جزئياً عن طريق قوتنا الشرائية ويكون العكس 

في  انهو الوضع عندما يشتري األجانب سلعنا أو يستهلكون خدماتنا )على سبيل السياحة(، يساعدون

ة اليرادات لشركاتنا، ويساعدوننا في توسيع قاعدة الضريباتوفير فرص العمل لشعوبنا وايجاد تدفقات 

سنة من االضطراب واالنهيار  20لبلداننا وفي تعزيز التكنولوجيا الخاصة بنا. لقد بدأت أوغندا تتعاف من 

بدأنا في االنتعاش أصبحت  نأ، ومنذ %48وغندا بـ أ( خالل هذه الفترة انكمش اقتصاد 1966-1986)

كانت أوغندا تنتج و 1986أهمية التجارة اإلقليمية والدولية المسؤولة عن ازدهارنا أكثر وضوحاً في 

ً  2.5مليون لتر فقط من الحليب سنوياً وأصبحنا اآلن ننتج  200 غير أن  .بليون لتر من الحليب سنويا

 نه يذهب إلىأوالرد هو  ؟ين يذهب بقية الحليبأ .من الحليبفقط مليون لتر  800األوغنديين يستهلكون 

األسواق اإلقليمية والدولية، ولوال األسواق اإلقليمية والدولية النهارت صناعة الحليب ولتأثر ازدهارنا 

ـ  1986في لذرة لكان انتاجنا  .يضاً على الذرةألى الحليب ينطبق ينطبق عوما بذلك سلباً.   200000يقدر ب

 متر مربع فقط.

ماليين طن من الذرة سنوياً ويستهلك األوغنديون مليون طن فقط سنوياً وعليه،  5صبح أكثر من أواآلن  .26

يشترى البن والشاي...  ،اإلقليم ماليين طن سنوياً، من الذي يشتري هذا الفائض؟ 4فهناك فائض يبلغ 

إلى للكيلو جرام  دوالر أمريكي 1.79الخ في السوق الدولية منذ بضع سنوات انكمش سعر الشاي من 

نتيجة االضطرابات السياسية في العالم العربي  ، لماذا؟2013دوالر أمريكي للكيلو جرام في  1.31

وخاصة مصر. بكل وضوح كانت مصر أكبر مشتر للشاي الذي ننتجه أثرت االضطرابات التي حدثت 

 فيها على ازدهارنا.

ويستفيد األجانب من  ،2016أمريكي في عام  تريليون دوالر 6.757 في لناتج المحلي اإلجماليبلغ ا .27

 ،وعليه .بليون دوالر أمريكي 524تقدر فاتورة مستوردات أفريقيا بـ وهذه القوة الشرائية من قسط 

ويقدر إجمالي صادرات أفريقيا  .من قوتها الشرائية لدعم ازدهار اآلخرين %9تستخدم أفريقيا كل سنة 
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من المعادن.  %29.4منه من النفط والغاز، و %57بليون دوالر أمريكي ويأتي  3.87إلى الخارج بـ 

 .؟النفط، المعادن، التصنيع، أو الزراعة والخدمات –ما الذي يوفر فرص عمل أكبر 

هي أن معظم المستوردات التي تدفع أفريقيا لها من  اكل حال، إن النقطة التي نريد التركيز عليهعلى  .28

عالوة على ذلك، بإمكان أفريقيا أن تقوم بتصدير قدر أكبر مما تفعل اآلن لو  .الممكن إنتاجها في القارة

 قمنا بإيجاد قاعدة صحيحة من حيث البنية التحتية والسياسات. 

ة ن التجارة في السلع وفي الخدمات كانت الوسيلة الرئيسيأن نؤكد عليها هي أوالنقطة الرئيسية التي نريد  .29

بلداً  54ومن ثم، فإن التجارة البينية بين  .زدهار بالنسبة للمجتمعات سواء في الماضي أو في الحاضرلال

أفريقياً تعد شرطاً ضرورياً لبداية بناء االزدهار لشعوبنا. وللقيام بذلك، البد من اعتبار تكامل األسواق 

قيمة اد بأكبر جزء من فاتورة االستير في أفريقيا مسألة حياة أو موت بالنسبة لشعوبنا. يجب أن يتم إنفاق

بليون دوالر في أفريقيا. فضالً عن ذلك، فإن االقتصادات األفريقية آخذة في النمو بالرغم من  524

 ومع نمو هذه االقتصادات تستمر قوتنا الشرائية أيضاً في النمو.  .وجود بعض العقبات

نفسنا بمواصلة التبرع بقوتنا الشرائية لألجانب بدون أي شروط ألن استخدام قوتنا ال نسمح ألأيجب  .30

ن نستخدمها كقوة مساومة للوصول إلى أسواق أيضاً أالشرائية ليس فقط لتعزيز ازدهارنا ولكن يجب 

اآلخرين. وال يمكن أن يتحقق ذلك ما لم نقم بتحقيق التكامل بين أسواقنا. ويتطلب ذلك إزالة جميع 

 الحواجز الجمركية. 

يجب ايضاً إزالة الحواجز غير الجمركية. ويجب العمل على جناح السرعة فيما يتعلق بالبنية التحتية  .31

األفريقية البينية وخاصة السكك الحديدية والكهرباء وذلك لتخفيض نفقة المعامالت التجارية في أفريقيا 

 تعزيز ازدهارنا ومن التفاوضمن أن يمكننا حتى نصبح أكثر تنافسية. ومن شأن التكامل االقتصادي 

مع اآلخرين للوصول إلى أسواقهم. كنا نقوم بإثراء اآلخرين بدون شروط على حسابنا لحقبة طويلة. 

 اآلن ينبغي وضع حد لذلك.و

إذا أراد المرء أن يعرف أهمية األسواق كحوافز للنمو والتحول، فينبغي له أن ينظر إلى كل من الصين  .32

بليون نسمة وسكان كل منهما أكبر من سكان  1.3لتين يوجد بهما فردياً سكان يبلغ تعدادهم والهند ال

مليون  120أفريقيا بالرغم من أن تعداد سكان افريقيا قد ازداد بقدر كبير من مستوى منخفض ال يتجاوز 

ظاهرة النمو السكاني  ت. لكل من الصين والهند سوق داخلية متكاملة ضخمة وقد دفع1900نسمة في 

اليوم. ولم  2( حسب تقييم الرتبة العالمية إلى رقم 1980للصين نمو اقتصادها من المرتبة العاشرة في )

ولم يحدث النمو المعجل  1978ن قامت الصين باالنفتاح على االقتصاد العالمي في أال بعد إيحدث ذلك 

كان لدى كل . وعليه، 1991ح راو االقتصاد في القتصاد الهند اال بعد ان فتح رئيس الوزراء نارشيم

من  .اق خارجية أكبرالسوق الداخلية الكبيرة والوصول إلى أسو عامالن محفزان:الصين والهند من 

معاهدة صدور سنة من  28المستحسن ألفريقيا أخيراً أن اتفقت على منطقة التجارة الحرة بعد مضي 

سنة من اعتماد خطة  38السوق األفريقية المشتركة ونحو مسيرة أفريقيا لبوجا التي مهدت الطريق أ

 عمل الجوس. 

بالرغم من ذلك، وحتى حيث توجد اتفاقيات لحرية تدفق السلع والخدمات، هناك كثير من الحواجز غير  .33

الجمركية. وهذا يدل على أن معظم الفاعلين في أفريقيا ال يعرفون أين يأتي ازدهار أفريقيا. وال يمكن 

تفتقر  ،أن ينمو بدون سوق كبيرة الستيعاب السلع والخدمات لذلك االقتصاد. فضالً عن ذلكالقتصاد 

أسواقنا الكبيرة إلى التفاوض مع اآلخرين للوصول إلى أسواقهم. ولقد رأينا كيف تمكنت بلدان أوروبا 

شكلة أن تتغلب على ممن ماليين كيلو متر مربع  4منها في مساحة أرض ال تتجاوز  27 –الصغيرة 

تريليون دوالر أمريكي  18.8االسواق الصغيرة بالجمع بين أسواقها الصغيرة لتصبح سوق كبيرة بقيمة 

 .نسمة مليون 508وسكان ال يتجاوزو تعدادهم 
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كامل لسبب الثاني للتإلى اوهذا يحدو بنا  .ناجحاً جداً، ال يكفيلو كان غير أن التكامل االقتصادي حتى  .34

األمن والتأمين االستراتيجي لسيادتنا. من الشائع في هذه األيام للنخبة في أفريقيا أن تقوم بتأمين  –

ا اما في . لقد ظلت أفريقي؟السيارات والمباني واألعمال التجارية، والسؤال هو أين التأمين لسيادة أفريقيا

وكيف نجح . . االعتداء األجنبي ؟الماضية. وما هو سبب ذلك 500الخمول أو االنحطاط في السنوات الـ 

وا في توحيد الذين فشلواألنانيين والمتسمين بضيق األفق بسبب الزعماء التقليديين نجح  ؟هذا االعتداء

صفوفنا بالرغم من ظهور إماراة واضح باحتمالية تعرضنا لخطر الغزو األجنبي. وأنا ألقي دائما بالالئمة 

رأس الرجاء الصالح في طريقه إلى بلقد مر فاسكو داجاما ريقيا على هؤالء الزعماء التقليديين في أف

فريقيا وشن هجوماً على مومباسا. بعد ذلك، بدأ الزوار أوعليه فقد مر بساحل شرق  1948في عام الهند 

قة األفريقية للتغلغل في المنطفي وقت لم يكونوا فيه أقوياء األوروبيون يترددون على ساحل شرق أفريقيا 

 تيسي والغابات الكثيفة والقبائل القوية وكانت كانوا يواجهون مشكلة المالريا وذبابة التيسي. 1الداخلية

وما  (البنادق المشحونة من الفوهةحديثة )يستخدمون غير تكنولوجيا البنادق عندهم حتى ذلك الوقت 

 .كانوا يستخدمون )البنادق المشحونة من الخلف( 

عن المحيط من الجانب التنزاني بـ اسبيك إلى أوغندا التي تبعد هانكتون ولم يصل أول رجل أبيض،  .35

 . مسرح شرق أفريقياإلى سنة من وصول فاسكود داجاما  364بعد مضي  1862ال في إميل  1000

في طين متور. بدالً من ذلك كانوا ؟أنفسناعن لتنظيمنا للذود لماذا لم يقم حكامنا باستخدام كل هذا الوقت  .36

بانفسهم. لسوء حظنا كان األوروبيون تقدموا تكنولوجيا في هذا الوقت ومعجبين حروب دموية فيما بينهم 

ولم تتمكن وسائل الدفاع التي كانت أفريقيا تملكها من الوقوف أمامهم. وما هي األسلحة الدفاعية التي 

قد أوجد األوروبيون الرد هي الغابات والصحاري والبعوض وذبابة التيسي تيسي. لمكنتهم من ذلك؟ 

على المسافات الطويلة في أفريقيا وذلك بابتداع محركات السكك الحديدية من قبل استيفنسن في عام 

القبائل األفريقية المتسمة بالشراسة لقد تمت مواجهة ووجدوا الرد على المالريا في شكل حبوب،  1829

وهة من الخلف والمحسنة بخالف البنادق المشحونة بالفاآلن بتكنولوجيا البنادق المشحونة  والسيئة التنظيم

ة، مدفع الهاون، ومع التكنولوجيا المحسنب( وفيما بعد الرشاش"والبنادق سريعة الطلقات )السالح اآللي "

صينيون ثيوبيين والكما فعل اإل الغزاةمن إلحاق الهزيمة ب والو قام هؤالء الزعماء بتوحيد صفوفهم لتمكن

 متخلفين تكنولوجياً. أنهم كانوا لرغم من واليابانيون با

 مقابل في حداثة األكثر الحرية مقاتلي قبل من المقاومة: أسباب هناك ثالثة استقاللنا؟ استعدنا كيف .37

 ية التيالذات المدمرة الحروب انهزموا كلهم أمام االستعمار، الذين ذوي االفاق الضيقة التقليديين الرؤساء

 تقسيم عادةإل ومحاربتهم جشعهم بسبب( والثانية األولى نيالعالميت نيالحرب) اإلمبرياليين بين وقعت

 وكذلك( ينوالص السوفيتي االتحاد) االشتراكية الدول ودعم. لمصلحتنا أنفسهم إضعاف وبالتالي العالم،

 .الغرب في األخرى التقدمية القوى

 زلنا ما ناأن هو ذلك على والدليل. جدا قليل سيادتنا؟ وضمان قوتنا لتوطيد الوقت ذلك منذ به قمنا الذي ما .38

 ةالمادي التحتية البنية على االتفاق تم. غانا استقالل من عاًما 60 بعد االقتصادي، التكامل مسألة نناقش

 أكبر دقةبقمنا بالتحضير  لو حتى ذلك، مع أعاله،إلى ذلك  أشرنا وكما. تنفيذها يتم لم ولكن أفريقيا داخل

 وبالشع سيادةو االستراتيجي أمننا يضمن لن ذلك فإن ازدهارنا، لضمان االقتصادي التكامل مسألةل

 . ةحر بوكشع ومستقبلها األفريقية

 رنساوف وبلجيكا هولندا في المتقدمة البلدان هم العدوان ضحايا أول كان الثانية، العالمية الحرب خالل .39

 .إلخ ، وبولندا والنرويج والدنمارك

ً  المصنّعين األقوياءمن بين  السوفياتي االتحاد كان .40  من يقةودق متأخرة بمشاركة هتلر هزم الذي ، حديثا

 الخاصة ءهأخطا السوفييتي االتحاد ارتكب ، االنتصار ذلك بعد. وبريطانيا األمريكية المتحدة الواليات
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 ، بولندا يا،سلوفاكتشيكو الشرقية، ألمانيا) الشرقية أوروبا على األقلية الشيوعية األحزاب فرض وحاول

 ورهد عن ويتخلى مضطِهداً  يصبح أن في يخطئ السوفييتي االتحاد كانو(. إلخ ، بلغاريا ، رومانيا

 أوروبا لدانبب التشبث إلى اضطرارهم وراء السبب أرى ال. الضعفاء عن والمدافع بالثناء الجدير السابق

 بريطانيا يف العمال حزب هزم. البلدان بتلك التشبث خالل من مكانتهم بددوا لقد. هتلر هزيمة بعد الشرقية

 بعد ،1945 يوليو 5 في أجريت التي االنتخابات في تشرشل، ونستون ،في ذلك الوقت الحرب زعيم

 دورال بسبب ،الحرب بعد ما فترة في االشتراكية نداء بسبب وذلك ، وأظن الحرب، من قصير وقت

 .الثانية العالمية الحرب في السوفييتي لالتحاد البطولي

 كانت أخرى، مرة الظالم، إلى المحرر من التحول في الخاص خطأه السوفياتي تحادالا ارتكب وعندما .41

 تحدةالم الواليات عنها؟ دافع من. للخطر معرضة الغربية أوروبا في المتقدمة ولكن الصغيرة البلدان

 الحرة الشعوب بدعم" المتحدة الواليات تعهدت ،1947 لعام ترومان عقيدة خالل من. الناشئة الكبيرة

 وب،الحر شن من فبدالً ". الخارجية الضغوط أو المسلحة األقليات قبل من اإلخضاع محاولة تقاوم التي

 ضبع في أو، ،(قتال بدون المواجهة) الباردة الحرب في( وارسو وحلف الناتو حلف) المعسكران شارك

 حرب ،1973 عام اإلسرائيلية العربية الحرب ، فيتنام ، كوريا) محدودة حروب خوض األحيان،

 (.وغيرها وأفغانستان والجوأن اليمن فيما يحدث  مثل بالوكالة حروبال أو إلخ، أفغانستان

ً  يترجم ال والتكنولوجي االقتصادي التقدم فإن ، لذلك .42  دولة اليوم إسرائيل. العدوان من حصانة إلى تلقائيا

 بدعم حظت لم إذا اخصومه ضد اأداءه سيكون لكن كيف. التكنولوجية من الناحية ومتطورة متقدمة

 الحفاظو العدوان ضد التأمين أي االستراتيجي، باألمن يتعلق فيما لذلك، األمريكية؟ المتحدة الواليات

 على أو لديها العالمي لألمن الحالية المرتكزات إنف ،وسيادة أراضينا وسكاننا واقتصادنا سيادتنا على

. دوالهن والصين وروسيا األمريكية المتحدة الواليات: وهي. الثالثة األطراف لها جميع تكون أن وشك

 سألة؟الم هذهمن  أفريقيا تقف أين. هذه المجموعة إلى المطاف نهاية في وإندونيسيا البرازيل وستنضم

 األفريقي؟ االستراتيجي األمن ثقل مركز يقع أين ألفريقيا؟ هو مرتكز األمن االستراتيجي ما

: هي. ادأبع ذي أربعة تفوق تحقيق هي نيتها أن األمريكية المتحدة الواليات مثل بلدان تعلن ذلك، ومع .43

 أفريقيا؟ هذا يترك أين. الفضاء في والتفوق الجو في والتفوق البحر، في والتفوق األرض، على التفوق

 ذلك، ومع. اقتصاداتنا تحويل في يساعدنا أن يمكن نعم،. هذا يحل أن يمكن ال وحده االقتصادي التكامل

 يصبح عندما. ذلك تحقيق على وحده القادر السياسي التكامل إنه. االستراتيجي األمن توفير يمكنها ال

. عالمية وةق يصبح أن على القدرة لديه كونتس كونفيدرالية، أو اتحادًا المثال، سبيل على أفريقيا، شرق

  ييبلغ حوال سكان وعدد( الصومالإليه  ينضم عندما أكثر أو) مربع ميل مليون تبلغ أرض مساحة مع

ً  الالزمة الطبيعية الموارد كل مع ،(الصومال وجود بدون) نسمة مليون 170  إنف األرض، على تقريبا

 التصنيع،و والتكنولوجيا التعليم مجال في أكثر تقدم ومع. عالمية قوة بسهولة يصبح سوف إفريقيا شرق

. ةاألفريقي بوالشع وسيادة االستراتيجي أفريقيا ألمن األساسي العنصر يكون أن أفريقيا لشرق يمكن

 عن ماذا(. العالم تعداد) 2050 عام بحلول نسمة مليون 410,222.2 إفريقيا شرق سكانتعداد  سيبلغ

 أفريقيا؟ شرق في البلدان هذه توافق

 رةالقا سكان ينقسم بدء، ذي بادئ. األفريقية الشعوب بين األخوة ─ 3 إلى رقم اإلشارة إلى يقودني هذا .44

 األفرو واللغات والصحراء، ولغات النيل والكونغو؛ لغات النيجر: فقط لغوية مجموعات أربع إلى بأكملها

 في عنيهي ما بالضبط فهذا ،"أوبونتو" مصطلح إلى مبيكي ثابو األخ توصل عندما. والخويساناسيوية 

. تشابه أوجه تجد ،األربع اللغوية المجموعات بين حتى. ميل 3000 بعد على رونيانكوري، لهجتي،

  هي " سا" للبقرة الصومالية الكلمة
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 فإن ،وإال. األسماء إلى البانتو البادئة هي إلخ،: بالضبط هي" البقر روث" كلمة األوغندية، لغتنا في .45

 األم مةكل فإن ومصر، السودان شمال في النوبية اللهجات في أنه لي قيل:". نفسها هي األساسية الكلمة

 صشخ أم -" نيينا: "هي" األم" كلمة أوغندا، في البانتو لهجات من العديد في رائع؟ هو كم". نينا: "هي

 .الصوت نفس بالضبط ،"بيو: "هي الصومالي في المياه كلمة في الماء كلمة. ما

 اتالمجموع بين مشتركة روابط أو مشترك بمصدر إما ترتبط األفريقية الشعوب جميع فإن ولذلك، .46

 يف لسياسيوا االقتصادي تهميشها استمرار وبسبب وثقافية، اجتماعية وروابط مشترك، وتاريخ األربع،

ً مشترك اً مصير تواجه فهي الحالي، العالمي النظام  .ا

 جموعةم ،المثال سبيل على ،وهناك. والروابط التشابه أوجه تتزايد ،الجغرافيا تقليص نمعلى الرغم  .47

موجودون في جنوب السودان وهم  إينترالكوسترين بانتو ونيلوتيكس""يعرفون بـ  الناس من كبيرة

زامبيا ومالوي ان تضيفوا اليها  موكينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو ويمكنك

رب )لوهيا( وشمال غكل لهجات البانتو في أوغندا ورواندا وبوروندي وغرب كينيا ووموزامبيق. تقريبا 

 ،تنزانيا )لونيامبو وروحيا وروزينزا وروكيروي وكيزاناكي وكوريا وكيجيتا( والكونغو الشرقية )كيهما

للهجات. امتعددة لغة واحدة  في الواقع( هي إلخ ،كيشي ،كينيارواندا من روتشورو ،كينيامبوغا ،كيناندي

معظم هذه اللهجات المذكورة أعاله. باء خطاب عندما يقوم شخص ما بإلق ،دون ترجمة ،فهموالمرء ان ي

في كينيا  الليو و البوور و كومام و جابادهوال و ألور و و )أشوليعلى لهجات اللالشيئ نفس  وينطبق

باري من جنوب ، توبوتها، توركانا ،آكاري مجونع، )آتيسو النيلو هاميتيكهذه  أضف إلى .ا(وتنزاني

بهذا تكتمل و (، إلخكبو، لندو، مادي، لوغبارا) والشعوب السودانية .،(ماساي ألخ، والكالينيجين ،السودان

والمفردات  ،النحويةالتركيبات . فهي إما مفهومة بشكل متبادل أو تتقاسم نفس الكبرىصورة البحيرات 

 الكبرىوالميزات اللغوية األخرى. لكن ذلك ليس نهاية القصة بالنسبة للبحيرات 

ف عرت تأصبح وهذهمن اللهجات القبلية.  ،لهجة مشتركة ،منذ آالف السنين ،أسالفنالقد صنع لنا  .48

اللغة  نم استخدام عبارات مستعارةلهجة البانتو ولكن مع  ،في األساس ،لية هييالسواح و. ةبالسواحيلي

ومن اللغات الفارسية والهندية. (  ميزا على سبيل المثال جدول) وأيضا من البرتغالية ،خاصةالعربية 

 ،ا( ومنطقة البحيرات الكبرى بأكملهالكونفدراليةالوحدة السياسية )االتحاد أو أفريقيا شرق وهذا يمنح 

 .وهي لغة مشتركة

ن الذيو ،والسؤال إذن هو: "لماذا يتعين على الذين يحتاجون إلى العمل معاً اقتصادياً من أجل ازدهارهم  .49

ي خطر مشترك من المفترسين العالميين ولكنهم مرتبطون أيضاً تاريخياً وثقافياً ولغوياً كانوا وما زالوا ف

 ؟مسياسيا لضمان مستقبلهيتحدون لماذا  ،مشتركةسواحيلية لغة  يهملد ،عالوة على ذلك ،والذين

يقيا األخرى: أفر ألقاليمصحيح بالنسبة  ،صحيح بالنسبة لشرق أفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرىماهو .50

 شونا، وسوازيالند، وليسوتو-سوتهو-الناطقة بانجوني فريقي مع شعوب جنوب أفريقيااألجنوب ال

وسط  ،ووساالها و وفوالني ،بالمادينغو ينمتحدثالغرب أفريقيا مع و ،وبوتسوانا وزيمبابوي وموزامبيق

والقرن  .والبربريةقة بالعربية شمال أفريقيا مع الشعوب الناط ،أفريقيا مع فانغ وتكي وشعوب أخرى

السامية والكوشية. لدى المجموعات السامية والكوشية في القرن األفريقي الكثير  األفريقي مع مجموعاته

من الروابط التاريخية والتجارية مع شرق أفريقيا. هل يمكننا استخدام أوجه التشابه والروابط هذه لترشيد 

ة الحاليين دالخارطة السياسية ألفريقيا وتحسين قوتنا في العالم وبناء األمن االستراتيجي؟ أم أن القا

وقصر ة واالنانيالجشع  بسببزعماء القبائل القدامى الذين فشلوا إلى ألفريقيا سينتهي بهم المطاف 

 ،خمسمائة عام من النزيف: تجارة الرقيقبعد ؟ كيف كانت العاقبةفي توحيدنا لمحاربة الغزاة؟  ،النظر

فإن الشعوب األفريقية لديها جينات  ،كوالتهميش الخ. ومع ذل ،والركود ،واإلبادة الجماعية ،واالستعمار

هنود الحمر( ال ،الكاريبي ،األزتيك ،قوية. خالفا للشعوب األصلية في أمريكا الشمالية والجنوبية )اإلنكا
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 . وفقا لبعض الدراسات )على سبيل المثال البروفيسور جاريدنهلكلم  ،أو السكان األصليين األستراليين

لقد  ،"(1997 عامفي  البشرية المجتمعاتمصير : والصلب والجراثيم البنادق" في ─ماسون دايموند 

نا األغنام والدجاج التي بقيت معنا في أكواخو والماعز األبقار كانتو. لدينا المتقدمة الزراعة بفضل نجونا

الشعوب األصلية في األمريكتين وأستراليا. إن  ادتضد األمراض التي أب حصنتنا قدمنذ فترة طويلة 

كما و ،ةفي النهايو، وليس الزعماء التقليديين. افالزراعة وجيناتنا هي التي هزمت الغزاة في نهاية المط

وحروب الجشع الكارثية بين  ،، كانت هناك عوامل أخرى: مقاومة مقاتلي الحريةأعالهإلى ذلك أشرنا 

 مماإلخ(  ،وباك ،الصين ،يتياألوروبيين التي أضعفتهم لصالحنا. ودعم الدول االشتراكية )االتحاد السوف

اليون الحالزعماء  يضطلعتوحيد والتأمين. سوف التحتاج هذه الحرية إلى ومكننا من استعادة حريتنا. 

ستعادة نا في االعوامل التي ساعدتوالتقليديين قبل االستعمار إذا فشلنا في القيام بذلك. للزعماء  لدور مماثب

وال الوقت. طوالذي ما كان يمكن ان يتوفر  ،دعم الدول االشتراكيةيتمثل في ، على سبيل المثال ،حريتنا

بشري ي تهديد أ، كان يجب علينا استخدام تراجع اإلمبريالية لتحصين أنفسنا ضد أي تهديدات مستقبلية 

 .الفشل في مهمتنا التاريخية مما يعنيلم نفعله كل هذا الوقت  وهو الشيئ الذي. أو غير بشري

للغة العربية )اللغة اتتحد باستخدام يمكن لبلدان شمال أفريقيا المتوافقة أن  ،بالتكامل السياسيفيما يتعلق  .51

 .ليةيسواحللدينا اللغة اكانت من حسن حظنا أن و، (. في شرق ووسط أفريقياالفصحىالعربية 

لغوية الائية نثاليمكنهم النظر إلى  ،يمكنهم النظر إلى اإلنجليزية وفي غرب إفريقيا ،في جنوب إفريقيا .52

أو الهوسا  فريقياألجنوب لالزولو لبأنا متردد في التوصية إما و)الفرنسية واإلنجليزية( كلغات رسمية. 

ماندينغو لغرب أفريقيا ألنني لست متأكدا من الحساسيات المحلية لهذه اللغات بين مجموعات غير الأو 

 يمكنني أن أوصي باللغة اإلنجليزية أو الهوسا، وغير نغوني، وغير الماندينغو. في الوقت نفسه، ال

اللغة. هل يمكن ألفريقيا كلها أن تنظر إلى السواحيلية؟ أنا  ةثنائيبوعليه، فالتوصية الفرنسية وحدها. 

 .وجهات نظر مختلفةلدى االفراد شخصياً ال أرى أي ضرر في ذلك. لكن 

 

 ،الفخامةأصحاب 

على  ،أني لم أتفق مع شقيقنا الراحل معمر القذافي الذي أراد تشكيل حكومة واحدة لكل أفريقيا واتذكر  .53

الفور. لم أؤيد هذه الفكرة بشكل رئيسي بسبب عدم التوافق بين بعض المجموعات بسبب اللغة والثقافات. 

ة من أوجه التشابه أمانًا وجود درجة عالي األكثرمن  ،وللوصول إلى مستوى عاٍل من التكامل السياسي

 اللغةواستخدام تلك اإلمكانات ما لم نقرر جميعا الذهاب ليست لديها أو التوافق. إن أفريقيا كلها 

ينبغي أن تكون أفريقيا بأكملها جزءا من السوق المشتركة. المتاجرة مع شخص  ،السواحيلية. ومع ذلك

 .غير مشابه أو مرتبط تاريخيا بك لكنه مرتبط جغرافيا معك

بط نا. ال أعرف بالضنمسيء لوط هبسبب ما زعم أنيقيين عدد من األفرمب، غضب االرئيس ترثار قد آل .54

 .ما قاله الرئيس ترامب

ة القوة في سياس ال يؤثر كثيرأفريقيا  تعتبرأن صوتهناك قيمة لدى بعض الجهات الفاعلة  ،مع ذلك .55

لماذا ال  .ويرجع ذلك جزئيا إلى عوامل الضعف المحلية التي نتحمل مسؤوليتها ،الحالية للنظام العالمي

في  فإنه لن يكون أول من يقول ذلك ،نقوم بحشد إمكانات إفريقيا العظيمة؟ ومهما قال الرئيس ترامب

بييرو  ،( من قبل المؤلف1976-1959واشنطن وأفريقيا ) ،كتابه: "البعثات المتضاربة: هافانا

 ،الدبلوماسي األمريكي العظيم الشهير في الستينيات والسبعينيات ،يقتبس هنري كيسنجر ،غليسيس"

 .شيئًا مشابًها حيث قال
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ألول مرة في  على نحو سيئكانت إسرائيل قد نزفت  ،1973في الحرب العربية اإلسرائيلية في عام  .56

 يالمصري بشكل جيد وتسبب فقاتل الجيش  ،مواجهتها مع البلدان العربية. في األيام األولى من الحرب

قد  ،وهي حليف قوي إلسرائيل ،الواليات المتحدةوكانت لجيش اإلسرائيلي. باخسائر كبيرة  إلحاق

جوية هائلة إلعادة تزويد إسرائيل. كانوا بحاجة إلى قاعدة إعادة تزويد  طلعة ،على ما يبدو ،نظمت

ة لم يكن أي من الدول األوروبي ،الغربية. على ما يبدوالوقود في مكان ما في المحيط األطلسي أو أوروبا 

وم نظام الفاشي المهزالعلى استعداد للسماح للواليات المتحدة األمريكية بمثل هذا المرفق باستثناء 

 والذي سمح لهم باستخدام األزور. لقد كانت البرتغال "مارسيلو كايتان ريوتحت اسم "بروفسو ،للبرتغال

سنة حتى تلك المرحلة.  13بيساو وساو تومي وبرينسيبي لمدة  -وغينيا وال جوأنق تحاربنا في موزامبي

العديد من الحكومات الغربية فرض عقوبات على البرتغال بسبب سياستها السخيفة في االدعاء  ادعىوقد 

: تغاللبرلبأن البلدان األفريقية المذكورة أعاله ليست مستعمرات برتغالية وإنما "مقاطعات خارجية 

هي الظاهرة و ،في تلك البلدان فرصة نادرة للتطور". من "اإلفريقية"القدامى ين يريقحيث كان لدى األف

وضع "األضداد" البرتغاليين األكثر جدارة "أسود اللون  ،على أنها سوء حظ عظيم تعتبرالتي كانت 

أجبر الرأي العام في بلدانهم الدول الغربية المسماة "الديمقراطية"  ،ولكن بالثقافة البرتغالية. في النهاية

 ،حة. واآلنعلى األسلالحظر على التظاهر بوضع عقوبات على الفاشيين في البرتغال. وشملت العقوبات 

أنه ينبغي عليهم مكافأة  ،في أحد اجتماعاته ،شرق والموهوبستالم ،اقترح الدكتور هنري كيسنجر

إلعادة تزويد إسرائيل  ةالطارئ ةالجوي لطلعاتمساعدة الواليات المتحدة في مسألة االبرتغال على 

. يينقيرالمتعثرة. واحتج شخص ما في االجتماع قائالً إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تثير غضب األف

لديهم وسيلة لترجمة غضبهم إلى  تليسو. يقيون ليست لهم أهميةما هو رد كيسنجر؟ "هؤالء األفر

 ".فعالة إجراءات

مشكلة الشخص الذي وهذه أسفل( من )ي نظر إليها  "أوكوجايوا" .بال جدوىهو غضب  همغضبإن   .57

 لنفسه بأن يكون في وضععلى انه يسمح ولكن أيضا مشكلة الشخص الذي ينظر إليه  ،ينظر إلى آخر

يستهزئ "ال تخدعوا: ال يمكن أن  ،7: 6الفصل  ،"غالطية" كتابفي لقد ورد دائم ينظر إليه باستمرار؟ 

 ،burimuntuweenaekyabiba) " في المقابل هيحصد ،رجلما يزرعه ال . كلاهللبأحد 

nikyoagyesha)." نحصد  ،عندما نزرع الفرقة . ويجب علينا حصاد القوة ،دعونا نزرع الوحدة

 .الضعف واالحتقار من قبل اآلخرين

قبل  منبذلك ا نتم تفويض حيث أنهنعتزم أن نعزز ونقدم إيضاحات لدعم هذه المذكرة المفاهيمية إننا  .58

 .األستاذ ألفا كوندي ،رئيسنا

 .وأشكركمهذا  .59
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