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نُرشت هذه الدراسة يف دَّورِيُة كَان الْتَّارِْيخية 

لألغراض العلمية والبحثية فقط، وغري 

مسموح بإعادة النسخ والنرش والتوزيع 

 ألغراض تجارية أو ربحية. 
 

  فريقيةريخ الحرية وأصول فكرة الوحدة األ تا
ر و قراءة يف    الجامعة األفريقيةنشأة تصفية االستع

     

 

  حمزة بوحدايد
   ابحث يف سلك الدكتوراه تخصص التاريخ المعاصر

    جامعة ابن طفيل
    المملكة المغربية –القنيطرة 

     

>  ُملَّخْص  <<

عن العالقة اليت صاحبت رغبة الشعوب اإلفريقية يف التحرر وتلك اإلرهاصات األوىل للزنوجة والزنوج يف العالم، ووفق منهج   تتحدث المقالة

محورين رئيسيني، قدمنا يف األول؛ قراءة يف تصفية االستعمار ابلقارة األفريقية  إىل  قسمنا المقالة،تارييخ استقصايئ لألحداث التاريخية. 

يف ذلك، فاالستعمار كان يحمل يف ذاته عامل هدم ذايت، فهو يسري يف ذاته نحو هالكه؛ أي حتمية نهاية االستعمار،  أثرت والعوامل اليت

ما يلفت االنتباه أن تحرر  .فكانت حركات التحرر هي الثمرة اليت أنضجت حتمية التحرر، فتحررت الشعوب اإلفريقية بداية من األربعينيات

ا صاحبته فكرة زنجية ، تعود لتنامي الوعي القومي الزتيج يف العالم، لما تعرض له السود من مزي عنصري يف أمريكا أو الشعوب اإلفريقية أيض

د جنوب إفريقيا أو غريها من البلدان األوربية، وهو األمر الذي دفع األفارقة والسود يف العالم لتمهيد تأسيس حركة عالمية احتضنها السو

ارقة للدفاع عن قضاايهم وتحقيق إستقالالتهم وعقدوا المؤتمرات اإلفريقية فيما عرف ابجلامعة اإلفريقية اليت كانت أوال ثم توارثها األف

إفريقيا ما   إن خالصة القول  األساس احلقيقي لتطور حركات التحرر اإلفريقية وزرع الوعي القومي اإلفريقي، وهو  ما عاجلناه يف المحور الثاين.

خصبة للفكر التحرري والوحدوي اإلفريقي،  أرضيةوفرت  كانت للتسري نحو حتمية االستقالل والوحدة لوال فتيل اجلامعة اإلفريقية اليت 

وب احلرية والسري نحو وحدة الشع إىل منذ منتصف القرن العرشين  اإلفريقيةجليل من الزعماء والسياسيني، الذين قادوا القارة  ابحتضانها

  .اإلفريقية
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َمةُ    ُمَقدِّ
يف ميادين  العرشين ساعد الرتاكم الكبري الذي عرفه القرن 

مختلفة، الشعوب اليت خضعت لالستعمار األورويب وعىل رأسها 

القارة اإلفريقية إىل أن تتجه نحو فك أغالل المستعمر عن 

أراضيها وتنال حريتها، فجاءت سنوات التحرر لتثبت أن عصر 

 االستعمار قد وىل وأن رشوطه اإلنتاجية صدأت، فأصبح

ذلك والدة إفريقيا المستقلة، ، ُمعلنا باالستقالل الصفة البارزة

إال وكانت معظم الدول اإلفريقية قد  ١٩٦١فلم تدخل سنة 

حصلت عىل االستقالل وطردت اجليوش األجنبية، غري أن خروج 

االستعمار لم يكن يعين نهاية للمشاكل وما ترتبت عنه 

السياسات االستعمارية المتتالية اليت نهبت إفريقيا وأجهضت  

العادي، وإنما كان يعين بداية لتحمل مسؤولية تطورها التارييخ 

حقيقية يف استقالل حقيقي، وهو ما تحملته عدة قيادات 

ذهبت أبفكارها إىل أن إفريقيا عليها أن تتوحد وتجتمع   إفريقية،

تحت راية واحدة، فبدأت تزبغ تلك النوااي إىل الوجود، بعدما 

ان استفادت من تجارب من سبقها يف االحتماء ضد العدو

 ، Pan Africanismالرأسمايل والعنصري "اجلامعة اإلفريقية"

اليت نشأت يف العالم اجلديد كما يصفها مادهو ابنيكار 

Maadhu Panikkar :هبة العالم اجلديد للعالم  عىل أنها"

  .)١(القديم"

كان للجامعة اإلفريقية السبق يف مناهضة اإلمربايلية 

األسود، فكانت بمثابة ومظاهرها العنصرية ضد اإلنسان 

إرهاص للسري بإفريقيا ككتلة متحدة ضد رأسمالية اإلنسان 

فكيف تحرر األفارقة ليفكروا يف وحدة الشعوب  .األبيض

اإلفريقية؟  هل جاء تحررهم بال تفكري تارييخ؟ أم أن تحرر 

األفارقة هي فكرة تاريخية تعود ألصول اجلامعة اإلفريقية؟  

اإلجابة عليها يف هذه  تبقى هذه فرضيات سنحاول 

وسننطلق من العام إىل اخلاص من فكرة التحرر إىل ; المقالة

ا عىل المنهج التارييخ يف أصول فكرة الوحدة، معتمدين أيضً 

رسد مؤتمرات اجلامعة اإلفريقية، فيما أن الهدف من البحث، 

إزالة الضبابية عن فكرتني تاريخيتني يف القارة اإلفريقية ومدى 

هما ببعض؛ فكرة اجلامعة اإلفريقية وعالقتها ابلقارة عالقة بعض

اإلفريقية واستقالل الشعوب اإلفريقية وعالقة اجلامعة بوحدة 

الشعوب اإلفريقية. فهي دراسة ترسد مراحل استقالل القارة 

  ا عن األساس التارييخ لتصفية االستعمار.بحثً 

  

  

 : رأوالً   تصفية االستع
األفريقية برغبة الشعوب ارتبطت الدعوة إىل الوحدة 

اإلفريقية يف التحرر من نري االستعمار وتصفيته، فكانت أية 

"إىل أن يتم القضاء  وحدة أفريقية رهينة استقالل شعوبها

التام عىل جميع أشكال ومظاهر االستعمار يف أفريقيا، ال يمكن 

كما عرب عن ذلك  للثورة األفريقية أن تتعايش مع االستعمار"،

بمعىن أن  )٢(Kwame Nkrumahغاين كوامي نكروما الزعيم ال

أفريقيا ال يمكن أن تتقدم يف ظل استمرار مظاهر االستعمار 

والتبعية للدول االستعمارية. ومن ثم فال يمكن ألفريقيا أن  

متحررة. فالتقت رغبة  إفريقيةتقوم موحدة إال يف ظل قارة 

إنهاء االستعمار برغبة توحيد السود يف إطار اجلامعة األفريقية، 

  اليت كانت اإلرهاصات األوىل للوحدة األفريقية.

 شهدت المستعمرات يف مختلف أنحاء العالم منذ القرنني 

تطورات مهمة أدت إىل حصول العديد   العرشين و التاسع عرش 

من هذه الدول عىل استقاللها، ولعل ما خرجت به نهاية احلرب 

العالمية الثانية ابلنسبة ألفريقيا واألوضاع اجلديدة للقوى 

(فرنسا وبريطانيا) اخلروج من  الدولية حتم عىل القوى التقليدية

ويل، زمن االستعمار الط ى األقطار اليت احتلوها. هكذا انته

وولدت دول جديدة واستقلت مناطق عديدة يف العالم، لم يكن 

ا لها وجود عىل اخلريطة الدولية. فجاء االستقالل الذي كان أمرً 

  ا لتطورات العالم.حتميً 

جاء أول رد فعل تحرري ابنفصال مستعمرات العالم اجلديد 

عن القوى األوربية، فانفصلت الوالايت المتحدة األمريكية عن 

االستعمار اإلنجلزيي بعد حرب دامت ثماين سنوات عمال بمبدأ 

"أمريكا لألمريكيني"، وانترشت الثورة بعد ذلك يف مختلف 

ورويب، فالمستعمر أقطار أمريكا الالتينية ضد االستعمار األ

 ، Trugotبها تريقوفهم حقيقة القاعدة البيولوجية اليت قال 

واليت مفادها أن المستعمرات اليت بلغت حدا من النمو كالثمرة 

الناضجة، فمثلما تنفصل هذه عن أصل الشجرة، يطالب 

مواطنو المستعمرات ابالنفصال عن الوطن األم، بدافع من 

الدول االستعمارية  تراجع الوعي القومي، وهو ما جعل 

عالقاتها مع هذه المستعمرات، وانتهاج سياسة جديدة تتسم 

ابالحرتام وتضمن المصاحل للجميع، بيد أن هذه السياسة اجلديدة، 

اقتصرت عىل المستعمرات اليت يقطنها سكان من أصول 

أوربية، أما المستعمرات اليت خضعت لالستعمار األوريب منذ 

يف أفريقيا وآسيا، فهي يف نظر القوى  سع عرش التا نهاية القرن 

ا االستعمارية "ملحقات" يقطنها أهايل متخلفون سياسيً 

، فدفعوا بسكان  )٣( ال يصلحون إلدارة وحكم أراضيهمواقتصاداًي 
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تلك المستعمرات إىل ساحة احلروب والمعارك، فيما كان مصري 

البعض اآلخر أن أخذ إىل المعامل والمصانع يف أوراب ليعملوا 

فيها. ساعد وضع هؤالء المحاربني والعمال أبن يحتكوا ابألوريب 

يف أرضه ويترشبوا احلرية والديمقراطية، فأدى هذا االحتكاك 

لمناداة والمطالبة بتطبيق احلرية والديمقراطية يف ابألوريب إىل ا

 ١٩١٨بتاريخ يناير  ولسون . وكان لتصريح )٤(بلدانهم األصلية 

المتضمن لمبدأ حق الشعوب يف تقرير المصري، األثر األكرب يف 

 )٥(السري نحو إنهاء تاريخ االستعمار وإيقاظ القومية األفريقية.

كتوبر االشرتاكية يف بث روح دون إغفال الدور الذي لعبته ثورة أ 

  )٦(الثورة عىل الدول الرأسمالية.

اتجهت الشعوب المستعَمرة إىل العمل التحرري الذي تركز 

يف البداية عىل الرتبية السياسية والتوعية الثقافية للجماهري 

والمطالبة بإحداث إصالحات عاجلة ذات طابع سيايس 

رب العالمية الثانية واجتماعي واقتصادي، غري أنه مع نهاية احل

أصبح االستقالل هو المطلب الوحيد لكل احلركات الوطنية يف 

العالم، والذي ساعدت عليه مجموعة من التطورات اليت أعقبت 

احلرب العالمية الثانية كالميثاق األطلنطي* الذي نادى بحق 

، وقد )٧(الشعوب يف تويل شؤونها وميثاق سان فرانسيسكو*

العوامل يف تنامي الوعي القومي ساهمت مجموعة من 

أبفريقيا، منها: السياسة االستغاللية لرشكات واحلكومات 

االستعمارية وانتقال األفكار القومية لإلنسان األفريقي ووعيه 

عن المؤتمرات اليت عقدها زعماء أسيا  بقضاايه، فضالً 

، فكان هذا بمثابة عوامل أدت لوالدة الوعي القومي )٨(وأفريقيا

ري لإلنسان األفريقي ووعيه بقضاايه وشعوره بحقه يف التحر 

الوجود، ويمكن أن نجمل أهم عوامل نهاية االستعمار يف 

  النقط التالية:

بداية الشعور القومي لألمم وتطور األفكار القومية، بداية  •

  مع استقالل شعوب األمريكيتني؛

عدم وفاء الدول االستعمارية بوعودها تجاه شعوب  •

خاصة ما تعلق بمشاركة هذه الشعوب يف المستعمرات، 

  احلربني العالميتني مقابل وعود ابالستقالل؛

من مبادئ الرئيس األمرييك وودرو  ١٤المبدأ  •

والذي نص عىل "حق   Woodrow Wilsonويلسون

ا بعد أن تبناه كل من الشعوب يف تقرير المصري"، وظهر جليً 

األمريكية إابن احلرب  الوالايت المتحدةاالتحاد السوفيايت و

الباردة بني المعسكرين، رغبة الستقطاب الدول احلديثة 

االستقالل إىل احد المعسكرين الرشيق أو الغريب؛ بل أكرث 

 Rogerمن هذا االستقطاب، يرشح روجيه جارودي

Garaudy   األهداف احلقيقية لهذا المبدأ ابلنسبة ألمريكا

وتقرير المصري:" .. عىل  الذي ينعته ب: "الولسنية" يف احلرية

أن ما يحدده ويلسون" بواجبنا اخلاص"، تجاه كل شعب 

مستعمر وهو أن نعيد لهذا الشعب النظام والسيادة 

وندربه عىل القانون والتعود عليه و"إطاعته"، وهو ما يعين 

"حقنا" يف رسقة هذا الشعب ـ من الناحية العلمية اخلضوع ل

رات أو احلصول عليها واستغالله...، يجب خلق المستعم

ومنه  )٩(بحيث ال نهمل أو نتغاىض عن أصغر زاوية يف العالم"

 يطرح سؤال: حول الغاايت احلقيقية لهذا المبدأ؟

تغري موازين القوى الدولية وتأكيد منظمة األمم المتحدة  •

عىل نفس مبدأ تقرير المصري، أما ما يمكن أن نجمله هو أن 

حو هالكه فهو يشتمل عىل االستعمار كان يسري يف ذاته ن

وهو ما  )١٠(عامل هدم ذايت يعمل عمله فيه مهما طال أمده.

، )١١("ابلدينامية الذاتية" اصطلح عليه جورج بوليزتر

فالتسلسل القابع داخل النظام الرأسمايل، المتمثل يف عدة 

عوامل وحاجات إنتاجية، هي من دفعت القوى الرأسمالية 

يحدث انتفاؤها بسبب تطور الصناعية لالستعمار، إىل أن 

اإلنتاج الرأسمايل وتحوله من مرحلته الصناعية إىل مرحلته 

  المالية، اليت سرتتبط فيها المستعمرات السابقة ابلتبعية.

  

م، حىت وكانت مجموعة من ١٩٦٠هكذا لم تدخل سنة 

  .المناطق يف أفريقيا قد تحررت وابنت كياناتها السياسية

أدت هذه العوامل اليت عرفتها أفريقيا إىل والدة مجموعة 

من الدول وظهور كيانات سياسية جديدة يف القارة األفريقية، 

تشاد والنيجر ومايل وموريتانيا والصومال وأبرز هذه الدول:  

 وڭوأفريقيا الوسطى والكامريون ونيجرياي وداهومي وتو
 برازفيل وڭوالكن والسينغال العاج وساحل العليا وفولتا

، وقبل هذه السنة كانت قد استقلت  )١٢(اشڭوماال ابونڭوال

ثم   )١٣(١٩٤٥كل من مصر وإثيوبيا وليبرياي وجنوب أفريقيا سنة 

  )١٤(.ليبيا والسودان وتونس والمغرب وغانا وغينيا

وعىل الرغم من تحرر القارة األفريقية من االستعمار، إال 

ف الثاين للقرن أنها دخلت يف مرحلة جديدة، خالل النص

العرشين وبداية القرن الواحد والعرشين، اتسمت يف مجملها 

ابلتخلف، الذي كان نتيجة لواقع إجهاض التطور الطبيعي للقارة 

األفريقية، فعانت أفريقيا يف المرحلة اجلديدة من مشاكل 

عديدة، ظهرت جليا بعد خروج المستعمر، مما دفع االقتصادي 

أبن ينعت هذه الدول  Alfred Sauvy الفرنيس الفريد سويف

فأصبح خيار التكتل يف زمن التكتالت ، ببلدان "العالم الثالث"*
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ا ال مفر منه وال غىن عنه من أجل تجاوز هذه المشاكل اليت خيارً 

طرحها خروج االستعمار، وبناء قطب اقتصادي وتكتل سيايس 

يق للدفاع عن مصاحل القارة السياسية واالقتصادية وكذا تحق

التنمية لشعوب القارة، فكان ما سيكون بظهور تحركات من 

  ل تأسيس وبناء الوحدة األفريقية.أج

  أصول فكرة الوحدةثانًيا: 
  Pan Africanismاجلامعة األفريقية -٢/١

عاىن اإلنسان األسود منذ نعومة أظافره يف التاريخ بنوع 

من التميزي رسعان ما تطور يف امتداده الزمين، ــ ابألخص بعدما 

دشن الربتغاليون مدرسة الرق احلديثة ــ لظاهرة التحقري 

والعنصرية لكل ما هو أسود، وربط األسود بكل ما هو قبيح، 

واحلقد الساليل من قبل  فاجلهل بتاريخ الزنوج واختالف العادات

األوروبيني نحو الزنوج، فضال عن الرغبة يف االستغالل، كل 

هذه العوامل هيأت العقل األورويب للحط من قدر الزنوج عقليا 

وحضاراي، وأصبح الزنيج عندهم قرينا للتخلف والبدائية 

واالنحطاط والقدرة العقلية المحدودة، فاألوروبيون كانوا 

عمارهم ألوطان الزنوج وان يربروا تجارة يريدون تربير است

، هذه النظرة السائدة حول اإلنسان األسود، هي ما )١٥(الرقيق

أحكاًما انتقاصيَّة  جعلت الفيلسوف األلماين هيغل يصدر 

وتهميشية يف حقِّ السود، حيث استَثناهم من عملية التطور. 

"... أن الشخصية الزنجية تتمزي ابالفتقار إىل ضبط  بقوله:

النفس، وتلك حالة تعجز عن أي حضور أو أي ثقافة، ولهذا كان 

  )١٦(الزنوج ابستمرار عىل نحو ما نراهم اليوم"

هذا التميزي العنصري الذي تعرض له اإلنسان األفريقي 

تنمية الوعي القومي األسود   مجال بسبب لون برشته، فتح له 

ة زنوج إىل دعوومحاولة االتجاه نحو الوحدة، اليت تعود أصولها 

الوالايت المتحدة األمريكية وجزر الهند الغربية ـــ مع بداية 

القرن العرشين ـــ إىل تشكيل منظمات زنجية تدعو للعودة إىل 

أفريقيا ومنح األفارقة حقوقهم كاملة أسوة ابلبيض، فتطورت 

هذه الدعوات إىل المناداة بتأسيس اجلامعة األفريقية. 

رش الفكرة يف أوساط الطالب ساهمت اجلامعات األمريكية بن

األفارقة الذين درسوا يف هذه اجلامعات، عن طريق بروز  

 Williams Edwardادوارد ديبوا وليام  مثقفني زنوج أمثال:

Dubois  ار وماركوس Marcus Garvey وجورج ،

وغريهم من الذين نرشوا الفكرة  George Padmoreابدمور

أن منشأ الفكرة كان خارج  ، وبما)١٧(وروجوا لها محليا ودوليا

القارة األفريقية، فقد اتسمت اجلامعة منذ ظهورها بتعدد أراء 

إدوارد ديبوا لالحتجاج الثقايف  ودعا من خاللها الداعني إليها،

سود الذين يالقون صنوف التميزي العنصري من لواألديب ل

البيض يف العالم اجلديد وأورواب ويف موطنهم األم أبفريقيا، 

ا عن االحتجاج السيايس، تعبريً  ار اعتربها ماركوس فيما 

حيث دعا إىل إنشاء قوة للزنوج تقف جنبا إىل جنب مع قوة 

البيض واىل وجود بيت اسود عىل غرار البيت األبيض وقد أتيحت 

 ذات ومنظمات جمعيات عدة تأسيس فرصة ار لماركوس 

فريقية األ للجامعات اإلمرباطورية العصبة منها؛ زنيج طابع

واليت وضعت شعار: "أفريقيا لألفريقيني" و"الرابطة العالمية 

يف نيويورك و"الكنيسة  ١٩٠٤لتقدم الزنوج" اليت أسسها عام 

األرثوذكسية األفريقية"، و"جمعية ممرضات الصليب األسود" 

و"الفرقة الدولية األفريقية" و"صحيفة العالم الزنيج" اليت 

بتوحيد المؤسسات والمنظمات  ار وقد قام  ١٩١٠صدرت عام 

السابقة يف إطار مؤسسايت واحد، أطلق عليه "إمرباطورية 

  .)١٨(الزنوج"

ا يف أوساط ا واسعً اهتمامً  ار أثار مرشوع ماركوس 

السياسيني والمثقفني يف الوالايت المتحدة األمريكية وأورواب، 

 خاصة بني الشباب األفارقة المقيمني يف تلك البلدان، والذين 

يتابعون دراستهم  يف اجلامعات الغربية، حيث لعب بعض 

يف معركة تحرير أفريقيا خالل خمسينيات  ا فاعالً هؤالء دورً 

 Jomoومنهم الكيين جومو كنياتا العرشين  وستينيات القرن 

Kenyatta  الذي رفض االستعمار  )١٩(والغاين كوامي نكروما

وحدتها عندما بني استقالل أفريقيا و م يكن يفصل اجلديد كما ل

قال:" إن االستقالل والوحدة أمران متالزمان، والبد يف عملية 

مجابهة االستعمار اجلديد من وحدة القارة األفريقية، فعالج 

جميع العلل األفريقية من الفقر واالستعمار اجلديد والبلقنة 

وعدم التوحيد واخلالفات الثقافية واللغوية، إنما يتمثل يف وحدة 

 اتحاديهإفريقي متحد يف ظل حكومة  سياسية وجنس 

  . )٢٠(واحدة"

هكذا بدأ الفكر الوحدوي لإلنسان األسود خارج القارة 

األفريقية، ويصف هذه النشأة مادهو ابنيكار يف كتابه "الثورة 

: "أن اجلامعة هي إحدى هبات العالم اجلديد ١٣٩يف أفريقيا" ص

كناية عن أصل الفكرة ومنشئها األول يف   )٢١(للعالم القديم"

(جزر الكارييب).  األمريكية وجزر الهند الغربية الوالايت المتحدة

وابلتايل ال يمكن لهذه اجلامعة األفريقية أن تبقى حبيسة 

منشئها، بل يجب أن تنتقل إىل القارة األفريقية، وهذا ما عرب 

إلنشاء اجلامعة عنه ديبوا الذي ارتبط بعقد المؤتمرات الداعية 

األفريقية حينما قال: "تحقيق العدالة للسود، لن تكون ممكنة، 

إال إذا خرجت قضية السود من أمريكا وربطت بقضية الشعوب 
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فنشأت اجلامعة األفريقية كتعبري عن كفاح  )٢٢(األفريقية".

  .)٢٣(شعب أفريقيا ضد التفرقة العنصرية

  مؤتمراتها-٢/٢

األفريقية من خالل مجموعة من تبلورت حركة اجلامعة 

المؤتمرات اليت عقدت خارج القارة بداية من مؤتمر لندن سنة 

ا بني ، غري أن هناك اختالفً )٢٤(١٩٤٥إىل مؤتمر مانشسرت سنة  ١٩٠٠

الباحثني حول عدد المؤتمرات وتاريخ ظهورها، فيما أعترب مؤتمر 

الزنيج األمرييك هرني  إليه المحامي ، الذي دعا ١٩٠٠لندن 

، االنطالقة  Hennery Silvestre Williamsسلفسرت وليامز*

  األوىل لفكرة اجلامعة األفريقية.

تمزيت هذه المؤتمرات ابنعقادها خارج القارة وكونها 

نظمت تحت رعاية دُعاتها الزنوج األوروبيني واألمريكيني ذوي 

تحتل حكوماتها   األصول اإلفريقية ويف العواصم الغربية، اليت 

ا وتمارس ضد الشعوب األفريقية أبشع مبارشً  إفريقيا احتالالً 

السياسات العنصرية، كما نسجل عىل هذه المؤتمرات أنها لم 

ترفع دعوة االستقالل عن احلكم االستعماري الغريب أو الثورة 

  . وكانت أول هذه المؤتمرات:)٢٥(المسلحة عليه

  :١٩٠٠مؤتمر لندن -١) ٢/٢(

وحضره عدد محدود من  ١٩٠٠المؤتمر يف لندن سنة عقد 

إىل جانب ممثلني عن زنوج العالم اجلديد وأورواب،   )٢٦(األفارقة

 وقد ،ار كان من أشهر احلاضرين وليام ديبوا وماركوس 

 :)٢٧(نقطتني يف حصرها يمكن عامة بتوصيات المؤتمر انتهى

ها الدول الدعوة إىل التخفيف من التفرقة العنصرية اليت تمارس

دعوة زنوج العالم  الغربية ضد األفارقة يف أورواب والعالم اجلديد؛

للدخول يف حركة زنجية عالمية مع زنوج إفريقيا لتحسني أوضاع 

 .الزنوج واألفارقة وخلق أسس تربطهم

القارة  إن مشاكل عىل توصيات المؤتمر يمكن القول  وبناءً 

وانصبت األفريقية وهمومها لم تكن حاضرة بشكل واضح، 

عىل معاناة السود من التميزي  نقاشات المؤتمر بشكل رئيس 

العنصري، كما أن المؤتمر لم يخرج بتوصية: دعوة الشعوب 

األفريقية إىل الثورة عىل االستعمار أو االستقالل. لكن واحلق 

طالق األفارقة نحو عقد كان بمثابة نقطة الن  إن المؤتمر يقال 

 مزيد من المؤتمرات.

  ١٩١٩مؤتمر ابريس -٢) ٢/٢(

تزامن المؤتمر مع انعقاد مؤتمر الصلح ابلعاصمة الفرنسية 

ممثل من المستعمرات أبفريقيا  ٥٧وشارك فيه حوايل 

(جزر  والوالايت المتحدة األمريكية وجزر الهند الغربية

وضع  بتوصيات مهمة:، خرج هذا المؤتمر )٢٨(الكارييب)

المستعمرات األلمانية تحت احلماية الدولية (االنتداب) إىل غاية 

إلغاء  حق األفارقة يف ملكية األرض؛ حصولها عىل االستقالل؛

مشاركة السكان المحليني ألفريقيا يف  التفرقة العنصرية؛

الدعوة إىل إنشاء مدونة قانون ) ٢٩(شؤون احلكم وإدارة بلدانهم؛

  )٣٠(ية المواطنني ابلقارة اإلفريقية.دويل حلما

وقد خرج هذا المؤتمر مقارنة مع المؤتمر السابق، بتوصيات 

أكرث تقدمية، عىل الرغم ما يسجل عليه من توظيف لمفاهيم  

تتصف بطموح محدود، خاصة عندما تدعو لبسط احلماية الدولية 

(االنتداب) عىل المستعمرات األلمانية يف إفريقيا وهي ذريعة 

وغطاء كرسته عصبة األمم إلعادة توزيع المستعمرات 

  األلمانية عىل الدول المنتصرة يف احلرب العالمية األوىل.

  ١٩٢١ مؤتمر لندن/ بروكسل / ابريس-٣) ٢/٢(

ا نتيجة لما مرت به أورواب بعد احلرب العالمية األوىل ونظرً 

للظروف األمنية، تنقل المنظمون بني العواصم األوروبية حىت 

استقر بهم المقام ابلعاصمة الفرنسية ابريس، حيث بلغ عدد 

المشاركني ما يزيد عن مائة عضو، يمثلون السود من العالم 

اجلديد وأورواب وأفريقيا، وترأس جلسة المؤتمر، األمرييك وليام 

المساواة المطلقة بني  ديبوا، وخرج المؤتمر ابلتوصيات التالية:

لدولية إليجاد مكتب، تكون إنشاء منظمة العمل ا األجناس؛

إدخال أعضاء من السود  مهمته حماية األيدي العاملة السوداء؛

الدعوة إىل ضرورة منح األفارقة احلكم  يف جلان عصبة األمم؛

   )٣١(الذايت ضمن سلطة: دولة المستعمر.

الحظ من خالل هذا المؤتمر مدى التطور الكبري احلاصل يف يُ 

مطالب المؤتمرين، يف حني كان التطور األبرز التأكيد عىل 

بشأن مشاركة األفارقة  ١٩١٩الدعوة الصادرة من مؤتمر ابريس 

يف حكم بلدانهم، كما ال يمر أن نطرح تساؤال حول المقصد 

ولية حلماية اليد احلقيقي للبند المتعلق بإنشاء منظمة عمل د

من الكالم أم األمر ال  ما يظهر العاملة السوداء، هل هو حقا 

يعدو سوى رغبة أوروبية يف جلب اليد العاملة؟ بعدما راح يف 

احلرب العالمية األوىل اآلالف األوروبيني من القادرين عىل 

العمل. فكما هو معروف أن الرشوط االقتصادية هي من تحدد 

أن الرغبة يف حماية اليد العاملة كان ضرورة  ما هو فويق، بمعىن 

ا حينما قديمً اجلاحظ إنتاج أوروبية وما ذاك البند إال ما عرب عنه 

"فال تذهب إىل ما تريك العني واذهب إىل ما يرك العقل.  قال:

واألمور حكمان، حكم ظاهر للحواس وحكم ابطن للعقول 

  )٣٢(والعقل هو احلجة".
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  ١٩٢٢ونة مؤتمر لندن/ لشب-٤) ٢/٢(

جاءت توصيات هذا المؤتمر مكررة لما صدر عن المؤتمرات 

ا عىل مستوى القيادات السياسية، السابقة دون أن يشهد تغريً 

 إرشاك األفارقة يف إدارة شؤون بلدانهم؛ ومن هذه التوصيات:

  .للسالم والتقدماعتبار التفرقة العنصرية عدوة 

  ١٩٢٧مؤتمر نيويورك -٥) ٢/٢(

مؤتمر عقد يف الوالايت المتحدة األمريكية اليت يعترب أول 

 ٢٠٨، شارك فيه حوايل )٣٣(انطلقت منها فكرة الوحدة األفريقية

وظهرت فيه فكرة التعاون بني الشعوب الملونة يف  )٣٤(مندوب

العالم واخلروج من إطار الزنجية إىل طلب التعاون بني الزنوج 

والمصريني والهنود والصينيني، يف حركة عامة لتحررهم جميعا 

، وقد دعا المؤتمرون إىل )٣٥(من االستعمار والتفرقة العنصرية

ألول مرة بدور  عقد المؤتمر القادم يف تونس اعرتافا منهم

شمال القارة غري الزنجية يف حركة التحرر األفريقية، غري أن 

، ويمكن القول أن  )٣٦(اخلطوة قوبلت برفض السلطات الفرنسية

   المؤتمر كان يسعى حسب ما ورد عند كوامي نكروما:

تعزيز رفاه ووحدة الشعوب األفريقية واليت يعود أصلها إىل 

السعي للتعاون بني أفريقيا  أفريقيا يف كل أنحاء العالم؛

و  )٣٧(والشعوب األخرى اليت تشارك األفارقة نفس التطلعات

يمكن أن نضيف أيضا عىل أن المؤتمر بدأ يعرتف بدور شمال 

أفريقيا يف مسار حركة التحرر األفريقية. وإن رفضت السلطات 

الفرنسية أن يعقد مؤتمر عىل األرايض التونسية، لكونها صاحبة 

كانت تهدد ل هذه الفرتة، ومثل هذه المؤتمرات  السلطة خال

  مستعمراتها ومصاحلها.

  ١٩٤٥مؤتمر مانشسرت -٦) ٢/٢(

يعترب هذا المؤتمر من أهم مؤتمرات اجلامعة األفريقية من 

خالل قراراته لبلورة مجموعة من التوجهات اليت فتحت ابب عقد 

المؤتمرات داخل القارة األفريقية، بل يمكن أن نعترب مؤتمر 

مانشسرت بمثابة االنطالقة احلقيقية ألفريقيا من أجل 

دة كان يقتضيه أوال الوح االتجاه نحواالستقالل والوحدة وهذا 

"... استقالل وطين يؤدي  االستقالل كما قال كوامي نكروما:

  .)٣٨(إىل الوحدة األفريقية..."

عقد المؤتمر برئاسة وليام ديبوا تحت شعار: "اي شعوب 

المستعمرات اتحدوا"، وقد برز يف المؤتمر عدد من القيادات 

ثال: كوامي أم )٣٩(األفريقية اليت تولت زمام األمور يف أفريقيا

نكروما (ساحل الذهب) و جومو كنياتا (كينيا) وزيكوي (نيجرياي) 

وسامرا هافر(سرياليون) وتم اختيار نكروما وسيكوتوري 

  )٤٠(سكرتريين للمؤتمر.

أثبت هذا المؤتمر نضج احلركة األفريقية خاصة يف الدول 

سالفة الذكر، وأصبحت حركة ذات اتجاهات واضحة، كما 

 هي اخلط الرئيس  واإلمربايليةأصبحت معاداة االستعمار 

للحركة األفريقية، فألول مرة يخرج المؤتمر بتوصيات 

 االستقالل الوطين، لكونه احلل الوحيد واألوحد لتحقيق أماين 

الشعوب األفريقية، كما ذهب المؤتمر إىل حد التلويح ابستخدام 

القوة لتحقيق ذلك، وأدانت قراراته احتكار رأس المال وتسخري 

الرثوة والصناعة من أجل الربح اخلاص فقط، كما رحب المؤتمر 

ابلديموقراطية االقتصادية لكونها الديموقراطية احلقيقية 

جانب االستقالل وطلب ابالستقالل االقتصادي إىل 

  ) ٤١(السيايس.

وخالل مؤتمر مانشسرت يمكن مالحظة أن األفكار 

 )٤٢(االشرتاكية بدأت تترسب إىل عقول قادة احلركة األفريقية.

وهو ما يؤكد طبيعة المؤتمرين، فعىل عكس كل المؤتمرات 

السابقة اليت كانت تحت رعاية الطبقة المتوسطة والمثقفني 

ني، فإن مؤتمر مانشسرت، قد حضره واإلصالحيني البورجوازي

العمال والنقابيون والمزارعون والطالب، بل أكرث من هذا 

  )٤٣(فمعظم احلضور كان من األفارقة.

ُيَعّد هذا آخر مؤتمر عقدته اجلامعة األفريقية خارج القارة، 

حيث تحولت من فكرة عرقية للسود إىل مطلب سيايس 

ما كان يعين أنها لم تعد جامعة للزنوج فقط، بل  )٤٤(واضح

أضحت حركة تمثل كل الشعوب األفريقية المستعمرة، فما 

يجمع األفارقة ليس هو اللون أو التاريخ أو اللغة أو الدين أو 

اجلنس، فأفريقيا ليست أمة واحدة، بيد أن التاريخ االستعماري 

دئ الشخصية هو من يقيض ابلتضامن اإلفريقي وعليه بنيت مبا

ا نكروما وهو ما عرب عنه أيضً  )٤٥(األفريقية لمواجهة االستعمار

بقوله: "أنا مقتنع أبن القوى االستعمارية صنعت ما يوحد أكرث 

يف رده عىل أولئك الذين يصرون عىل أن  )٤٦(مما يفرق حىت اآلن"

إفريقيا ال يمكن لها أن تتوحد الفتقادها رشوط الوحدة سالفة 

  الذكر.
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َةٌ  ِ   َخا

األرايض  تمزيت اجلامعة األفريقية إذن بكونها نشأت خارج

زالت الرابطة  ماالعالم الذين  فيها زنوجاألفريقية، وساهم 

أبفريقيا تغذي شعورهم، فجاءت اجلامعة لتعزز وحدة السود إثر 

التميزي العنصري الذي استهدفهم يف كل مكان، بعدما تعززت 

بمؤتمرات وضعت فيها مطالبها وأسس حركتها. لعل أهم ما 

يمزي كل هذه المؤتمرات اليت كان أغلبها يف بلدان اوروبية، أنها 

ارة األفريقية من نري االستعمار األورويب بحثت عن استقالل الق

وكذا مجابهة المزي العنصري بوحدة السود، ورسعان ما انتقل 

هذا الفكر التحرري والوحدوي إىل بلورته من خالل مؤتمرات 

داخل إفريقيا من أجل إتمام عمل اجلامعة األفريقية، فكانت 

بنة المؤتمرات التأسيسية والمجموعات األفريقية اليت وضعت ل

  .بناء منظمة الوحدة األفريقية

استطاعت  إن إفريقياويف األخري ال يسع المقام إال لنقول 

بمساهمة حثيثة من أفكار الزنوجة للتخلص من براثن االستعمار 

جينيا من  ،وتتحرر من سالسله القابضة عىل شعوب حرة

فمىت " يف قول اخلليفة الراشدي عمر عربة للتاريخ: مهاتها،أ

وما ال شك فيه  ."م الناس وقد ولدتكم أمهاتكم أحراراستعبدت

أن فكرة التحرر اإلفريقي، فكرة تاريخية ابمتياز، منذ المد األسود 

  إىل يف العالم مع تيار الزنوجة يف جزر الهند الغربية إىل أن وصل 

تربته األصلية يف القارة اإلفريقية حيث تحول إىل مدفع مصوب 

  ضد االستعمار، من أجل استقالل الشعوب اإلفريقية.
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