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أمريكا الجنوبية األولى بأبوجا، -  على ما جاء في إعالن قمة أفريقياتأسيساً

 عامة،  وعلى ما جاء بقرارها بشأن المنتدى 2006 نوفمبر 30-26نيجيريا 

هذا ية مإلى أه أمريكا الجنوبية على وجه الخصوص، وبالنظر –التعاوني ألفريقيا 

ارتين من أجل خدمة ي الققيق التواصل بين مبدعحالمنتدى في إعادة التالحم وت

ة ونشر الوعي الجماعي القادر على مواجهة التكالب الذي فرضه كرالمصالح المشت

ث للشعوب هوية والقضاء على األصالة والموروواتها لمسخ الدمنطق العولمة وأ

وليكون هذا الجسم نافذة معرفية وثقافية .. تواألمم أصحاب التاريخ والحضارا

ات ثقافتنا األصلية للمحافظة على االنتماء ذا الجيل واألجيال القادمة بمفردتغذي ه

وبالنظر لما لهذه الدعوة من أهمية استراتيجية لخلق . وصون الهوية األفروالتينية

ي باعتبار أن بنية ورؤية ثقافية تكون هي المنبع األساس والرافد للعمل السياس

العمل الثقافي جدير بتحقيق التواصل مع الجماهير وترجمة تطلعاتها ألنه يتجه 

  .ببوصلته نحو االهتمام باإلنسان

 :عليه نقدم هذا المقترح

أن تعرضت أفريقيا في بدايات القرن الخامس عشر لموجات التهجير منذ 

ة لالضطهاد جنوبيالالقسري ألبنائها نحو أوروبا وأمريكا، وتعرض شعوب أمريكا 

ريقيا وأمريكا الالتينية شبح استعمار لم واإلبادة الجماعية، خيم على القارتين أف

ه من ع فيهما ليقتلقبل حيث اقتحم حصون اإلنسان البريءتعهده البشرية من 

ولسنا هنا بصدد تفصيل . جذوره المادية والمعنوية ويرمي به في مجاهل العالم

، أو مسح هوية األفريقيينرت بها حركة استرقاق المراحل والظروف التي م

بعد مرور أربعة شعوب أمريكا الالتينية، ولكن يكفي على سبيل المثال القول أنه و

م عن هضهم، ومحاولة سلخ من أراألفريقيينقرون وأكثر على جريمة اقتالع 

 مليون نسمة 190تين ما يقارب من يكهويتهم، أصبح عدد المهاجرين في األمر
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 سيقف من خالل عمله إن خلق مثل هذه الجبهة في إطار ثقافي فكري

في وجه الهيمنة الواضحة والتدخالت السافرة  شادي والتثقيفي حائالًإلرالتوجيهي وا

فمن مسيرة الحقوق المدنية للسود في ستينيات . اخلية لدول القارتيندفي الشؤون ال

لى مسيرة أمة السود في ، إى مسيرة الحرية للعمال المهاجرينالقرن الماضي، إل

ها ثقافياً ور خطة عمل يكون محل ذلك وغيره كثير، يدفع باتجاه خلقأمريكا، ك

ياً، خاصة وأن هناك العديد من التجارب السابقة في هذا المجال، سواء تلك كروف

التي قامت بها المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع الجامعة 

ريقيا في  التجارب األخرى المحدودة مثل بيت أفابطين، أوبالعربية، أو مؤسسة ال

لمنتديات الثقافية التي تضغط باتجاه اقابية ووغيرها من المنظمات الن... نتينجاألر

  .المحافظة على الهوية بشكل عام
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  :المقترحات

الفاعليات   أو جسم ثقافي فكري يضم كلمن هذا كله، نقترح تأسيس منتدى

الفكرية والثقافية من أدباء وكتاب ومفكرين، يشكل قوة ضاغطة في القارتين، ويتم 

ة بينها وفي تنظيم الندوات الفكرية ركستثماره في نشر الوعي بمنظمة القيم المشتا

نسيج االجتماعي الونفوذها األدبي، وتأثيرها في األوساط االجتماعية والحفاظ على 

  :من خالل اآلتي

 األفريقيينيتم اختيار اسم للمنتدى مثل منتدى المثقفين والمفكرين  •

 ".األفروالتيني"والالتيني 

تم اختيار ثلة من هؤالء المثقفين والمفكرين كلجنة يناط بها مهمة ي •

وضع القانون التأسيسي الذي يتضمن الصيغة القانونية وشروط 

 .االنتساب لهذا المنتدى وآلية العمل

يتم الدعوة إلى عقد ملتقى عام للفاعليات الفكرية والثقافية في  •

طلوبة وبرامج القارتين لصياغة ميثاق شرف لتحقيق األهداف الم

 .العمل، والبرامج الزمنية لالجتماعات الدورية ومكان انعقادها

داعات األقالم بإمكانية تخصيص دور نشر لطباعة وتوزيع إ •

المهاجرة، وتطوير ذلك بإنشاء شركات إعالمية خاصة تهتم ببقية 

 .الفنون وتوزيعها

تشجيع طالب الدراسات العليا على تقديم مشاريعهم ورسائلهم  •

، واإلبادة األفريقيينقاق رطروحاتهم في دراسة ظاهرة استوأ

 .الجماعية التي تعرض لها الهنود الحمر

الدعوة إلقامة مجمع خاص يتولى جمع الفنون والتراث والموروث  •

  .والمقتنيات وما في حكمها، وتأسيس مصرف لحفظها

 ـ
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