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 فريقياأ في الحداثة بعد ما هويات

    حسين أحمد الجروو           فالق مفتاح أحمد

 ممخص
، افريقيدأ فدي الحديثدة الدولدة بندا  عدادةإ  فدي الحداثدة بعدد ما هويات دور يناقش سؤال من الورقة عميها قامت التي الدراسة تنطمق

 المحددددات لهده  كدان وعنددما، قميميددةواإل والجهويدة والعرقيدة القبيمدة فددي تقتصدر الهويدة لهده  محددددات هندا  أن تفتدرض وبالتدالي
 .الحداثدة بعدد ومدا الهويدة: مدن كدل ماهيدة تحديد عمى وقفت بعدما، تفسيرها عادةإ  وجب، أفريقيا في الحديثة الدولة بنا  في دور
 لهويات استشرافية رؤية ترسم لكي، فريقيةاإل الدولة بنا  في الهوية وسياسات الحداثة بعد ما هويات دور عمى الورقة وقفت كما
 :التالية التوصيات لىإ وصمت وبالتالي، فريقياإ في الحداثة بعد ما

      افدددول بعدددد العدددالم فدددي حددددثت التدددي الراهندددة المتغيدددرات ظدددل فدددي فريقيددداإ فدددي الدولدددة بندددا  كيفيدددة فدددي النظدددر عدددادةإ  ضدددرورة •
 .القطبية حاديةألا
       الدولددددة لبنددددا  االجتمدددداعي التجددددان  لخمددددق عالميددددةاإل بالوسددددا ط االهتمددددام كمددددا، الدسددددتورية الترتيبددددات معالجددددة ضددددرورة •

 .فريقياإ في الحديثة

  .والجهوية اإلقميمية ،العرقية، القبيمة ،الثقافية الهوية، الهوية سياسات ،الهوية،  افريقيإ في الحديثة الدولة الكممات الدالة:
 

 

 قدمةم -0

 صدديمةاأل المبددادئ انهددا :منهددا نسدداناإل يدددركها معددان عدددة لمهويددة
 ركدددا   وتمددد ، الشدددعوب أو فدددراداأل مدددن النابعدددة والهاتيدددة السدددامية

 داخدددل والمدددادي والروحدددي الشخصدددي كيانددد  تمثدددل التدددي نسددداناإل
 الشدعب أو المجتمد  أو الفدرد شخصدية أي هوية وإلثبات ،الكيان
 ويخصصدد  يميدد   لمددا بانتما دد  فددرد كددل ويشددعر يحدد  أن يجددب
 الثابتددة  الصددفة تمدد  هددي الهويددة أن كمددا. المجتمعددات بدداقي عددن

 الهويددات مددن لغيرهددا تسددم  أو، تتددرثر وال تتبدددل ال التددي والددهات
 كمدا.  قا مدة الدهات دامدت ما قا مة فالهويات ،مكونها تصب  أن
 ضمن ولد سياسي بعد لمهوية أن السياسي االجتماع عمما  يرى

 الثقافيدددددة التصدددددورات بدددددين المعقددددددة فالعالقدددددات الصدددددراع، عمميدددددة
 هي السياسي الحرا  في الشعبية واألساليب السياسية والممارسة

 .إفريقيا في الصراعات ا ما ينطبق عمىه، وهالن اعات سبب

أخدرج  اإلفريقيدة، القدارة فدي الحداثة بعد ما هويات برو أن  كما 
 كظددداهرة واجتماعيددداً  وثقافيدددا سياسدددياً  ،والعرقيدددة اإلثنيدددة العمدددن إلدددى

 واضدحة ونجددها والمكدان ال مدان لحدود عابرة ظرفية غير ثقافية
 .والن اعات الصراعات تتنا ع  إفريقي بمد أي في

 واالعتدددرا  الحاجدددة عدددن التعبيدددر فدددي الثقافيدددة الهويدددة دور بدددر  
 اآلخدر، ثقافدة غياب استشرا  من تعاني إفريقياف باآلخر، والقبول
 والثقددددددددافي السياسددددددددي المشددددددددهد عمددددددددى مسدددددددديطرة ظدددددددداهرة وهددددددددي

 وهمدوم اقتصدادية برعبدا  مثقمة أصالً  مجتمعات في واالجتماعي
 تعددددود ون اعددددات صددددراعات وظهددددور ،اجتماعيددددة وفددددوارق تنمويددددة
 إلددى ترجعهددا الن اعددات وهدده  وأعددراق معينددة، ف ددات عمددى مكاسددبها
 الثقافيدة الهويدة أن يد عم افتدراض حسدب وهل  الهوية، اختالفات
 مدددن الواقددد  فدددي أيضددداً  تخمدددو ال سياسدددية هويدددة بالضدددرورة تقابمهدددا
 أحسددددن فددددي تكددددون الهددددويتين كمتددددا إن والحددددق الددددوهمي، طابعهددددا
 تاريخيددداً  بندددا  أي أيدددديولوجيا أو سياسدددياً  أو ثقافيددداً  بندددا  الحددداالت
 .األوضاع تفرضها هوية توجد فال أصاًل،

 األطروحددددات بعددددض معالجددددةلددددى إتهددددد   الورقددددةن فددددإ يوبالتددددال
 المتغيددرات ظددل فددي إفريقيددا فددي الحداثددة بعددد مددا لهويددات الفكريددة
 الواق  عمى بظاللها ورمت المعاصر العالم انتظمت التي الراهنة

 األطدددددر وتحميدددددل إفريقيدددددا، فدددددي واالجتمددددداعي والثقدددددافي السياسدددددي
 والقبميددددددة العرقيددددددة :مثددددددل ،الحداثددددددة بعددددددد مددددددا لهويددددددات النظريددددددة

 الدولدددة لبندددا  مؤهمدددة كاندددت مدددا إها حددددودها ومعرفدددة واإلقميميدددة،
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 عبدر إثيوبيدا فعمدت كمدا بها االعترا  ويتم ،إفريقيا في المعاصرة
 .اإلفريقية الن اعات كل سبب هي أم الدستورية، التراتيب

 الواقد  عمدى الراهندة المتغيدرات دراسدة مدن الورقدة أهمية ترتي كما
 الحدددددرب نهايدددددة بعدددددد الحداثدددددة بعدددددد مدددددا هويدددددات ودور اإلفريقدددددي،
:  منهددددددا ،جديددددددة بمفددددداهيم القطبيدددددة األحاديدددددة وظهدددددور ،البددددداردة

 ولهدددا ،والقبا دددل واألقميدددات واإلثنيدددات العرقيدددات بحقدددوق االعتدددرا 
 اإلفريقيدة الدولدة أظهدرتوقدد  المصير، تقرير بحق المطالبة حق

 إلددددددى المتطمعدددددة الن اعدددددات عنددددددها تتطددددداحن سياسدددددية كمؤسسدددددة
 أو العددرق فددي التوافددق عدددم بسددبب االنسددحاب، وتعنددي االنفصددال
 الددددددول جعدددددل ممدددددا ؛الهويدددددة فدددددي تبددددداين أو المغدددددة فدددددي اخدددددتال 
 السدديطرة عمددى عنيدددة داخميددة صددراعات مدد  تحدددي فددي اإلفريقيددة
 وعدود وضدعفت بالوكالدة، حروب إلى ساحاتها وتحولت واإلدارة،
 عقالندددي ليبرالدددي كمشدددروع اإلفريقدددي الجمعدددي العقدددل فدددي الحداثدددة
 بعد ما مرحمة جا ت ثم واإلثني، العرقي التماي  إ الة في يطم 

 ومنددد  السدددالم بندددا  فدددي الميبرالدددي الوعدددد عجددد  لتكشددد  الحداثدددة
تنداقش الورقدة المحداور و  .اإلفريقيدة الدولدة فدي واالحتدراب الحرب
 :اآلتية

 (.الهوية، ما بعد الحداثة)المداخل النظرية عن المفاهيم  -

القبميددددة، العرقيدددددة، )البنددددا  الفكددددري لهويددددات مدددددا بعددددد الحداثددددة  -
 (.اإلقميمية والجهوية

 .دور هويات ما بعد الحداثة في الن اعات اإلفريقية -

شكاليات بنا  الدولة في إفريقيا -  .سياسات الهوية وا 

 .رؤية استشرافية لهويات ما بعد الحداثة في إفريقيا -

 :أوال: المداخل النظرية عن المفاهيم
المددداخل فددي أوسدد  معانيهددا هددي عبددارة عددن طريددق محددددة هات 

وبددددالطب  أهميددددة ترسددددي  إطددددار نظددددري منهجدددددي  ،طدددداب  نظددددري
ومعرفي يعد بمثابدة تقميدد بحثدي أو طريقدة فدي التفكيدر والتحميدل، 
ولدددددي  بخدددددا  أن النمدددددوهج المعرفدددددي هدددددو الدددددهي يحددددددد نطددددداق 

التنددددداول المقبدددددول لدراسدددددة المشدددددكالت البحثيدددددة وتحديدددددد منددددداه  
ويمكددن اإلشددارة إلددى المقاربددات التددي حرصددت عمددى المشددكالت، 

 .راسة هويات ما بعد الحداثة كإطار فكري أو البارادايمتفسير ود
المقصددود بالبدداردايم هددو حالددة االتفدداق أو اإلجمدداع التددي يصددل و 

إليهددددا مجموعددددة مددددن البدددداحثين فددددي مجددددال معددددين مددددن مجدددداالت 

المعرفدددة، إن اتفددداق جماعدددة مدددن البددداحثين عمدددى أسددد  ومعدددايير 
مدن ناحيدة محددة في دراسة الظواهر والمتغيرات السياسية يؤدي 

إلى برو  بارادايم أو إطار فكري عام متمي ، ويدؤدي مدن ناحيدة 
أخددرى إلددى بددرو  خرا  أخددرى مخالفددة تشددكل بدددورها إطددارًا فكريددا 

 (.0996، خشيم)عامًا 

 ما بعد الحداثة: 
مددا بعددد الحداثددة مصددطم  معقددد أو جممددة مددن األفكددار لددم تظهددر 

غيددددر أندددد  كمجددددال لمدراسددددة إال بعددددد ظهددددور المدرسددددة السددددموكية، 
وجددود  داخددل النسددق السياسددي ظهددرت بقددوة فددي ظددل المتغيددرات 

لدى االعتدرا  هور النظدام العدالمي الجديدد، ممدا أدى إالدولية وظ
بحدددق الجماعدددات العرقيدددة واإلقميميدددة والقبميدددة والقبا دددل، فمدددا بعدددد 
الحداثة هي تكوينات ثقافية أي هي ما يعبر عن بنيدة اجتماعيدة 

 .تماعيةأو جممة من المواق  االج

ديدددة تدددعو تشددير المددداخل المابعديددة عمومددًا إلددى عدددة مددداخل ج
شدي منداه  ومدداخل البحدث مد  تغيدر امإلدى التجديدد، وضدرورة ت

الظدددرو  البي يدددة المحيطدددة، التدددي يشدددهدها العدددالم المعاصدددر فدددي 
ظل الثورة التكنولوجية المعاصرة، إن عج  المداخل السا دة عن 

آلخددددر، دفدددد  البدددداحثين إلددددى  شددددرح الظددددواهر السياسددددية لسددددبب أو
تطوير األسد  والمبدادئ التدي تقدوم عميهدا بعدض المدداخل، لكدي 
تواكب التغيير في الظرو  البي ية المحيطة، ويمكن تحديدد عددة 

بعديدة، ندهكر منهدا عمدى سدبيل المثدال، المددخل  مداخل فكرية ما
ما بعد الماركسي، ما بعدد البنيدوي، مدا بعدد الموضدوعي، مدا بعدد 

 (.0991، هللا عبد)الحداثة 

وتعتبددر المدرسددة المابعديددة بمثابددة ثددورة عمميددة تجديديددة معاصددرة 
عمدددم السياسدددة شدددهد ثدددورة مماثمدددة  بدددرنفدددي عمدددم السياسدددة، عممدددًا 

ويهدددددددد  رواد المدرسدددددددة  ،عنددددددددما ظهدددددددرت المدرسدددددددة السدددددددموكية
المابعديدة إلدى خمدق رؤيدة لصددناعة عمدم سياسدة جديدد يددعو إلددى 

 .عدم التطر  في دراسة الظواهر السياسية

 الهوية: 
البد أن نهكر في البداية أن لمهوية عند هكر كثيدر مدن البداحثين 
والدارسدددين مفهددددومين أحدددددهما قدددانوني والثدددداني ثقددددافي وتدددداريخي، 
الهوية بالمفهوم القانوني تعني االنتما  الرسمي لمدولدة التدي يقديم 
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فيهدا الفددرد وتؤكددد هدده  الهويددة الوثيقدة الرسددمية التددي تسددمى جددوا  
 .سفر

عنى التددددداريخي والثقددددافي فإنهدددددا تعنددددي االنتمدددددا  أمددددا الهويدددددة بددددالم
ويعندددي  يدددار الحدددر،لددد رض والدددوطن نتيجدددة لدددةرادة الوطنيدددة والخ

هها أن الهوية واحدة لجماعة تعيش عمى أرض لها حدود واحدة 
 (.أ 5115، بشير)وتخض  لنظام واحد وقانون واحد 

 :الحداثة بعد ما لهويات الفكري البناء: ثانيا  

 القبيمة: 
القبيمة هي رابطة اجتماعية سيكولوجية شدعورية والشدعورية معدًا، 
تربط أفراد وجماعة قا مة عمى القرابدة ربطدًا مسدتمرًا، القبيمدة هدي 
وحدددة اجتماعيددة كوندددت شددعب بربدداط الددددم والمصدداهرة والعدددادات 

 االثندديوتشددتر  فددي القواسددم الثقافيددة واإلرادة الجماعيددة واالنتمددا  
بسددددبب قصددددور الددددوعي  اً معقددددد اً واقعددددفددددي عقددددد اجتمدددداعي يخمددددق 

عميدد  يمكددن القددول  ،االجتمدداعي واالقتصددادي والثقددافي والسياسددي
إن األسا  الهي تقدوم عميد  القبيمدة إنمدا هدو رابطدة القرابدة، لكدن 
عمدى الدرغم مدن رابطدة القرابدة الدمويدة والتجدهر السداللي مدن جددد 

ال أن مشتر  يعتبر هما األسا  في االنتما  إلى قبيمدة واحددة، إ
أصدداًل  او ليسددهددم خخددرين أن ينضددموا لمقبيمددة و  اً هلدد  ال يمندد  أفددراد

هل  مدا تقتضدي الظدرو  مدن استعاضدة عدن هلد  بعالقدة  ؛منها
 .الحم  والتعاضد والتعايش

إن القبيمددددة توجددددد طالمددددا وجددددد عنصددددر بشددددري متعدددددد السددددحنات 
 عداقالً  اً عالميد اً واأللسن، رغم التفاؤل برن يشهد المستقبل انتصدار 

، فإندددد  يتجدددد  نحددددو األفددددول وسددددط اهتمددددام مت ايددددد بنفددددوه وشددددامالً 
إلددددى عصددددر السددددالالت واألعددددرا  والددددديانات بددددداًل مددددن الولددددوج 

و نهايدددة التددداري  الدددهي طدددال توقعددد ، فهدددا نحدددن نشدددهد الشدددمولية أ
وهدو السدعي الدهي  ،تجديد السعي لهاكرة الماضي العرقي تحديددا
قدال عدالم االجتمداع  سترسم نتا ج  شكل المستقبل القريب، وكمدا

فددددإن العمددددم تقدددددم، والمعرفددددة نمددددت، والطبيعددددة " (هارولددددد ا اكدددد )
أصبحت قيدد السديطرة، ولكدن العقدل لدم يحقدق النصدر والقبميدة لدم 

 (.0995، جويل) "تتبدد

إن انهيار اإليديولوجيات وانتهدا  الحدرب البداردة أدى إلدى تع يد  
واألمددددن،  إمكانيدددات القبا ددددل بدددرن تقددددوم بددددور أساسددددي فدددي السددددمم

وبدأت الشدعوب فدي تعريد   ،فالعالم اآلن يشهد تالشي العقا دية

نفسها من خالل تراكمات الماضي، وبددت المجموعدات المو عدة 
مثدددددددل القبا دددددددل العالميدددددددة مهيدددددددرة لمنجددددددداح فدددددددي إطدددددددار المنظدددددددار 

، ولتعريدددد  القبميددددة االقتصددددادي العددددالمي الواسدددد  األكثددددر تكددددامالً 
ت ر يسدية، رغدم أن كداًل مدن إلى تفحص مجموعدا العالمية سعينا

هددده  القبا دددل تمتمددد  تاريخدددًا مختمفدددًا اختالفدددًا شدددديدًا فإنهدددا تتقاسدددم 
 :الممي ات الثالثة المهمة التالية

حسددا  باالعتمدداد المتبددادل الددهي يسدداعد  .0 هويددة عرقيددة قويددة وا 
المجموعددددة عمددددى التددددرقمم مدددد  المتغيددددرات فددددي النظددددام العددددالمي 

 .وحدة نسيجها االقتصادي والسياسي دون أن تفقد

شبكة عالمية ترتك  عمى الثقة المتبادلة التي تتي  لمقبيمة أدا   .5
عممهدددددا بصدددددورة جماعيدددددة تتجددددداو  قيدددددود الحددددددود القوميدددددة أو 

 .اإلقميمية

الرغبددة فددي الحصددول عمددى المعرفددة الفنيددة وغيرهددا مددن جميدد   .3
المصددددادر المتاحددددة مدددد  تددددوفر انفتدددداح أساسددددي يعدددد   التطددددور 

، والمهددددددددم لتحقيددددددددق النجدددددددداح فددددددددي الثقددددددددافي العممددددددددي السددددددددري 
           االقتصددددددددددددددداديات العالميدددددددددددددددة ألواخدددددددددددددددر القدددددددددددددددرن العشدددددددددددددددرين

، أمددا القبيمددة بمعنددى اعتقدداد مجموعددات مددن  (0995، جويددل)
القبا ل في انتما ها إلى نسدق اجتمداعي ورابطدة فدي  مدن كثدر 

 .في  التعميم وارتف  االنتما  إلى الوطن

 العرقية: 
إظهددار كينونددة الددهات مددن خددالل العرقيددة فددي تعريدد  مبسددط هددي 

الجماعددة الصددغيرة فددي المجموعددة أنهددا شددعور باالنتمددا  لجماعددة 
وهده  الجماعدة  ،متجانسة فوق شعور الشدخص باالنتمدا  ألسدرت 

وفدددي  نفسددد ، يفتددرض فدددي عمدددوم أحوالهدددا أن تشددتر  فدددي التددداري 
، وتدم اتفدداق عددام بدين العممددا  فددي نفسدد  الدددينفدي و  نفسددها، المغدة

مجددددال العمددددوم السياسددددية بددددرن الصددددراعات والمشدددداحنات العرقيددددة 
    شددددددرنها شددددددرن الفقددددددر والتخمدددددد  تسددددددبب مشدددددداكل خطيددددددرة تهدددددددد 
              اسدددددددتقرار الددددددددول الناميدددددددة والددددددددول المتقدمدددددددة عمدددددددى حدددددددد سدددددددوا 

 (.ب 5115، بشير)

يدل العرق لغة هو أصدل كدل شدي ، وكدل مصدط  مدن طيدر وخ
ونحدددو هلددد ، ومدددن معانيددد  كدددهل  الجبدددل الغمددديظ الدددهي ال يرتقدددي 

، أمددددددددددددا التعريدددددددددددد  ( 0985، الوسدددددددددددديط المعجددددددددددددم)لصددددددددددددعوبت  
االصدددطالحي لمعرقيدددة فإنددد  ينصدددر  إلدددى مجموعدددة مدددن البشدددر 
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الددهين يشددتركون فددي عدددد مددن الصددفات الجسددمانية أو الفي يا يددة 
 عمددى افتددراض أنهددم يمتمكددون مورثددات جينيددة واحدددة، وهددي بددهل 
مجرد مصطم  يبين االختالفات بدين السدالالت التدي يقسدم إليهدا 

يشدددير إلدددى  (العنصدددرية)اإلنسدددان، فدددي حدددين أن مفهدددوم العرقيدددة 
االعتقدددداد بددددرن هنددددا  صددددمة أو رابطددددة بددددين الصددددفات الجسددددمانية 

 (.5115، عاشور)والثقافية 

إن العرقية في عصر ما بعد الحرب الباردة أصدب  لهدا دور فدي 
الدوليددة، واهتمددت المنظمدددات اإلقميميددة والدوليددة بحقدددوق السياسددة 

األقميدددات وبالتدددالي هدددو اعتدددرا  ضدددمني بالعرقيدددات، إن العرقيدددة 
يجددب االعتددرا  بهددا لمواجهددة التحددديات التددي تواجدد  بنددا  الدولددة 
فدددي إفريقيدددا فدددي ظدددل اسدددتقطاب دولدددي، وطمدددوح صدددفوي ألبندددا  

ات فددددي القبا ددددل فددددي السددددمطة والثددددروة، بعددددد مددددا عجدددد ت الحكومدددد
تحقيدددددق التدددددداول السدددددممي لمسدددددمطة، وأصدددددبحت ظددددداهرة العرقيدددددة 
متفشددية فددي القددارة اإلفريقيددة ممددا يجعددل احتددوا  العرقيددات قبددل أن 

ألنهدا تدؤدي إلدى  ؛تنفجر واستيعاب العرقيات فدي منظومدة الحكدم
 .الن اعات

فددي ت ايددد  -عمددى أي حددال –العرقيددة والددوال  لمجماعددات العرقيددة 
ات الدولية واإلقميمية التي انتظمت العالم مستمر في ظل المتغير 

وتظهدددر بصدددورة أشدددد فدددي أوقدددات التغييدددر السياسدددي واالقتصدددادي 
واالجتمدداعي أو أوقددات األ مددات، حتددى العقددل الجمعددي الصددفوي 
في المجتمعات اإلفريقية يعمنون عدن أنفسدهم بانتمدا اتهم القوميدة 

حدددة ولكن تظهر بصورة غيدر معمندة االنتمدا  الكامدل لجماعدة م
لعددل الخطدر الددهي تددردى فيد  الكثيددرون هدو اعتقددادهم بددرن  .عرقيدة

العدددددرق مفهدددددوم بيولدددددوجي بحدددددت، فهدددددم يركددددد ون عمدددددى الصدددددفات 
 .الجسمانية وفق معايير وصفية وقياسية معينة

أما عمما  االنثروبولوجيا فإنهم يؤكدون عمى الجانب االجتماعي 
، وجاندددددددب التفاعدددددددل الثقدددددددافي واالجتمددددددداعي فدددددددي مفهدددددددوم العدددددددرق

فاالشترا  في المغة والتساكن واآلمال والمصال  والوحددات  هدي 
ويقينددي  ((Ethnic Lelenlificationأسددا  االنتمددا  العرقددي 

أساسدية  أن المكون الساللي أو البيولدوجي يمثدل وحددة اجتماعيدة
هميدددددة خاصدددددة، فدددددإن االنسدددددجام فدددددي تكدددددوين المجتمعدددددات هات أ 

من اإلحسا  الساللي والتماس  والتعايش والتناصر إنما ينبعث 
العرقددي، لكددن رغددم أن عوامددل التسدداكن فددي إقمدديم واحددد والتعامددل 

االجتمداعي والثقدافي واالشدترا  فدي األصدل العرقدي، وخصددا ص 
الجماعة تقوى كثيرًا خصرة االنتما  لمجماعة، فإن كان اإلقميم ها 
خصددا ص جغرافيددة معينددة ممت جددة بخصددا ص الجماعددة القاطنددة 

سددماتهم وسددموكهم ونمددط عالقدداتهم بدداآلخرين،  فيدد  وتشددكل ج  يدداً 
فدددددإن االنتمدددددا  العرقدددددي يتدددددرطر "إقميميدددددًا" وهندددددا تظهدددددر اإلقميميدددددة 

Regionalism))  صدددددددنو االنتمدددددددا  العرقدددددددي هويدددددددة الجماعدددددددة
 (.0995، الجابر)واتجاهاتها السموكية وعالقاتها باآلخرين 

 اإلقميمية والجهوية: 
العميقدددة فددددي إفريقيددددا  المجتمعيددددةفدددي ظددددل المتغيدددرات والتحددددوالت 

ظهدددددرت اإلقميميدددددة أو الجهويدددددة، وهدددددو توصدددددي  جغرافدددددي ينمدددددي 
اإلحسددددددا  والتمدددددداي ات اإلقميميددددددة وهددددددي تشددددددكل مجموعددددددة لهددددددا 

قميمية تبحث عن ترسي  التعداون والمسداواة  ، انتما ات جهوية وا 
والعدالددة، وكددان يمكددن االسددتفادة منهددا فددي الواقدد  اإلفريقددي عبددر 

يجابي في مسرلة االجتماعية وصياغة دورها اإلنش ة ميكاني م الت
 .التجان  القومي أو بنا  األمة

الجديددددددة اآلن هدددددي دعددددداوى المركددددد  واألطدددددرا  أو  الجهويدددددةإن 
وهدددي دعددداوى لهدددا أبعددداد اجتماعيدددة واقتصدددادية  ،المركددد  الهدددامش
بددددرا  نصددددبت العدددددوى الجهويددددة عمددددى محاولددددة إوسياسددددية، لقددددد ا

لسياسددددي، كمددددا تددددرتبط الجهويددددة االخددددتالل فددددي مسددددرلة التمثيددددل ا
بمسدددرلة الهويدددة الوطنيدددة بمعندددى أنهدددا تدددرتبط بعنصدددرين مهيمندددين 
هما االنتما  والمواطنة، االنتما  إلى وطن واحد ال فرق في  بين 

 (.، بدونحاوي)جهة جغرافية أخرى 

والجهويددددة هات جددددهور تاريخيددددة عميقددددة فددددي  اإلقميميددددةإها كانددددت 
فددي بنددا  الدولددة  اإلفريقدديولهددا دور عبددر التدداري   اإلفريقدديالواقد  

وعبدددرت عدددن الدددوعي  اإلفريقيدددة، وبددددأت تظهدددر القوميدددة اإلفريقيدددة
القدددومي مدددن خدددالل الحركدددات التدددي واجهدددت المسدددتعمر وشدددعور 

 .األفارقة من أجل االستقالليجم   ما إلىالجمي  بالحاجة 

لتكددوين اإلثنددي  وفددي ضددو  التنددوع أندد مددن التركيددد عمددى لنددا  والبددد
شعوب معظم البمدان، فإن ضمان استقرار وتطور اسدتقالل هده  

 ،عمددى حددل المسددا ل القوميددة فيهددا أساسدديةالبمدددان يعتمددد بصددورة 
لهها فإن حل هه   –الواحدة  ةكإ الة االمتيا ات القومية في الدول

االقتصدددددادي واالجتمددددداعي  أساسدددددهاال يدددددتم إال عمدددددى  -المسدددددا ل
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 السدداحقة األغمبيددةيكددون فددي صددال  والسياسددي والثقددافي وعندددما 
 (.0985 برقاوي)

 :اإلفريقية النزاعات في الحداثة بعد ما هويات دور: ثالثا  

في ابتال ها بآفة الن اعدات، بدل فدي  الوحيدةليست  اإلفريقيةالقارة 
بهدددددا مدددددن تطدددددور تقندددددي وثقافدددددة متجدددددهرة  بكدددددل مدددددا أوروبددددداقمدددددب 

مجا رهددا و البمقددان والقبددول بدد  اندددلعت حددرب  بدداالعترا  بدداآلخر
 "روانددددددا، إفريقيدددددامثممدددددا حددددددث فدددددي بحيدددددرات الددددددم الكبدددددرى فدددددي 

الحداثددددة مثددددل العرقيددددة القبميددددة  عدددددب بددددرو  هويددددات مددددا "نددددديور بو 
الظداهرة الجديددة التدي شداعت فدي  إن .لجهور الصدراع واإلقميمية
نطمدددددق عميددددد  الحدددددروب  أنيمكدددددن  مدددددا يهددددد اإلفريقيدددددةالن اعدددددات 
 يالراهنددة هددي هات طدداب  داخمدد اإلفريقيددةالن اعددات  إنالداخميددة، 

نطمدددق  أنعدددالمي، وال يمكدددن  أو إقميمدددي بيندددي أوممدددا هدددو  أكثدددر
ل وندد اع عنيدد  اقتدد إلددىقددرب أ، بددل هددي  األهميددةعميهددا الحددروب 

لدولدة واحدددة حينمددا  إقميميددةبدين جماعددات وسددمطات داخدل حدددود 
بدين المركد   مدا تر مدةمبعدد الحداثدة فدي عالقدة  بر ت هويات ما

 لهامش.وا

الدولة لم تعدد فدي مواجهدة خطدر الحدروب عمدى حددودها، بسدبب 
 أنهداعولمة االقتصاد وبفضل الشركات المتجاو ة لموطنيدات، إال 

شددد، التددوترات الداخميددة يميهددا بددرو  أصددارت فددي مواجهددة خطددر 
العامدددل االجتمددداعي والبحدددث عدددن هويدددات نمدددط الدولدددة الوطنيدددة، 

ى اسددتبعاد العوامددل العرقيددة، اندماجيددة، قددام عمدد أمفيدراليددة كانددت 
والدينيددددة والثقافيددددة مؤسسدددددًا عمددددى عوامددددل ال مكدددددان فيهددددا لهويدددددة 

 (.5118، بودبو ) اجتماعية ثقافية عرقية

لهدددا  وأخدددرىهات جدددهور تاريخيدددة  اإلفريقيدددةالن اعدددات  أسدددباب إن
ي هدي أ ،اإلثنيوالقبمي و  صمة بحقيقة البنا  االجتماعي والعرقي

سياسددددددية أبعدددددداد ، وهددددددي مشددددددكمة هات اإلفريقيددددددةمشددددددكمة الدولددددددة 
داريدددةواجتماعيدددة واقتصدددادية  البي يدددة  اإلفريقيدددة، فدددإن الن اعدددات وا 

القبميددة والعرقيددة  :مثددل ،بعددد الحداثددة هات صددمة بهويددات مددا إنهددا
 ألنهددا، إفريقيددامندده مددؤتمر بددرلين لتقسدديم حدددود المسددتعمرات فددي 

الجتمداعي اهتمت بالجغرافيدا السياسدية ولدم تهدتم بالبعدد الثقدافي وا
، وتجاهدل األوطدانبدين  مما قسم العرقيات بين الدول والقبا ل ما

، ووجددددت الدولدددة واإلقميميدددةمدددؤتمر بدددرلين الحقدددا ق االجتماعيدددة 
 وأقددداليموجماعدددات  أعدددراقنفسدددها بسدددطت نفوههدددا عمدددى  اإلفريقيدددة

وظهدددرت  ،وقبا دددل ال تتشدددار  مددد  غيرهدددا فدددي القددديم االجتماعيدددة
لمن اعددات  مكددامنفيمددا بعددد  وأصددبحتعديدددة، أحيددان فددي  أقميددات

 الجديد. اإلفريقيوالصراعات في الواق  

وتندوع  األديدانبتعددد  اإلفريقيدةتتعدد مصادر الن اعات فدي القدارة 
 فددددي ، العرقيددددة لهددددا دوراإلفريقيددددةفددددي القددددارة واإلثنيددددات الثقافددددات 
لهدا بعدد فدي  والجهويدةلهدا يدد فدي الصدراعات  واإلقميميةالن اعات 
 بعد الحداثة. وكمها تشكل هويات ما االحتراب

شكالية الهوية سياسات: رابعا    :إفريقيا في الدولة بناء وا 

عبدددارة عددددن مجموعددددة مددددن الحجددد  السياسددددية التددددي ترتكدددد  عمددددى 
المصدددددددمحة الهاتيدددددددة ووجهدددددددات النظدددددددر الخاصدددددددة بالمجموعدددددددات 
المصددمحية االجتماعيددة المحددددة هاتيددًا والوسددا ل التددي يمكددن عددن 
طريقهددا تشددكيل سياسددات الشددعوب بواسددطة مظدداهر هددويتهم التددي 

ثنيددة يددتم تحديدددها عددن طريددق العددرق أو الطبقددة أو الجددن  أو اإل
أو اإليديولوجيدددة أو الواليدددة أو المهدددن ولدددي  بالضدددرورة مشددداركة 

 .كافة األعضا  من أي مجموعة معينة في سياسات الهوية

يعددددد تددددرثير األقميددددة أحددددد المكونددددات الر يسددددية لسياسددددات الهويددددة، 
فتدددرثير األقميدددة هدددو شدددكل مدددن أشدددكال التدددرثير االجتمددداعي، ومدددن 

هين يشدعرون باالضدطهاد أهدا  سياسات الهوية تمكين أول   ال
وهددها بنددا  عمددى خبددرتهم  ،مددن التعبيددر عددن شددعورهم باالضددطهاد

الخاصة في عممية إثدارة الدوعي التدي تميد  سياسدات الهويدة عدن 
المفهدددددوم الميبرالدددددي لمسياسدددددات األساسدددددية لممجتمعدددددات الميبراليدددددة 
        الديمقراطيدددددددددة التدددددددددي يدددددددددتم بهدددددددددا االعتدددددددددرا  بحقدددددددددوق اإلنسدددددددددان 

 (.واالستراتيجية السياسية المصطمحات معجم)

تتسم البي ة الراهنة باإلحباط النداجم عدن تراجد  الشدعارات الكبيدرة 
حيث تتآكدل  ،والفكرية والسياسية المبنية عمى االستقالل والسيادة

يومدددًا بعدددد يدددوم فدددي ظدددل النظدددام األحدددادي القطبيدددة، وتبدددددت كدددل 
 الددة الفددروق وعدود الحداثددة كمشدروع ليبرالددي عقالندي يطمدد  فدي إ

العرقية وتمثيل نموهج تمثم  أمريكا وأوربدا فدي تجسديد تدام لقديمهم 
الفمسددفية غيددر أن مرحمددة مددا بعددد الحداثددة جددا ت لتكشدد  عجدد  
الوعددددد الميبرالددددي فددددي تحقيددددق العدالددددة والحريددددة وتقندددد  الكددددل أمددددام 
الحقيقدددة القا مدددة التدددي ال تسدددتطي  العقالنيدددة األوربيدددة معهدددا منددد  

االقتصددادية واألخالقيددة وكددل هددها إخفاقددًا لكددل  الحددروب والكددوارث
 (.5119، الحسن)وعود الحداثة 
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بندددا  الدولدددة اإلفريقيدددة عبدددر سياسدددات الهويدددة يدددتم بدراسدددة الواقددد  
الثقددافي واالجتمدداعي اإلفريقددي فددي نسددق هويددات مددا بعددد الحداثددة 

وتعتبددر مرجعددات أصددولية  ،باعتبارهددا نشددرت فددي البي ددة اإلفريقيددة
مدا تكدون الدولدة تحقدق قددرًا مدن  المعاصدرة، لكدي في بندا  الدولدة

ويتحقدددددق التكامدددددل القدددددومي فدددددي الدولدددددة  ،التجدددددان  االجتمددددداعي
اإلفريقية المعاصرة وتظل المطالب المتعمقة بقضية الهوية تركد  
عمى المغة والددين وال عامدة التقميديدة، أدى إلدى عجد  الدولدة فدي 

نين تسدددديطر مددددن المددددواط اً تحقيددددق وحدددددة وطنيددددة فعالددددة ألن كثيددددر 
 .عميهم انتما ات فرعية وتجمعات قومية ودالالت قبمية

بعبددارة أخددرى تحدددث أ مددة الهويددة عندددما ال يكددون بمقدددور الدولددة 
أمددة  –أن تددؤدي وظا فهددا المندداط بهددا كمددا يجددب باعتبارهددا دولددة 

(Nation State) مدعومددة بددالمعنى الكامددل لمفهددوم المواطنددة، 
فبقدددر مددا ال تتمتدد  بدددعم السددكان لهددا فددال يمكنهددا بالتددالي إضددفا  
معنى المواطنة الكاممة عمى من يميها مدن الندا ، وسدتكون مثدل 

فددي إطددار أ مددة الهويددة موضددوعًا  -أي المواطنددة –هدده  الصددفة 
 (.5115، الجميل عبد)لمجدل والصراع بين الجماعات 

بالتعددية ولدم  عرفتالبعد التاريخي لتكوين المجتمعات اإلفريقية 
تنددل االهتمددام بهددا فددي السددياق المعرفددي اإلفريقددي وال فددي دراسدددة 
تدداري  المجتمعددات وال تعتددر  باأل مددة الحقيقيددة، ومندداه  التعمدديم 
في الدولة اإلفريقية لدم تواكدب الدراسدة العمميدة بدالطرق المنهجيدة 

وا تددددداري  المجموعدددددات وتددددداري  الطوا ددددد  بدددددل تجددددداهم ،والعمميدددددة
واالنثربولوجيدددة ولدددم يهتمدددوا بدددإدارة التندددوع العرقدددي والتعددددد المغدددوي 

 .والديني

يثيددر  الواحدددة البددد أن الوطنيددةإن التعدددد اإلثنددي داخددل الجماعددة 
 ا  الغيددددر، فوجددددود الجماعددددات مشددددكمة الخصوصددددية أو الهويددددة إ

قيمهددددا قددددد يددددؤدي إلددددى اإلثنيددددة أغمبيددددة كانددددت أم أقميددددة بثقافاتهددددا و 
التندداقض والصددراع، هنددا تكددون الدولددة أمددام تحدددي يتعمددق بتكددوين 

 (.5105، حامد)شعور مشتر  بين أفراد المجتم  الواحد 

اسدددتيعابية  سياسددداتعمدددى الدولدددة المعاصدددرة فدددي إفريقيدددا أن تندددته  
واندماجيددددددة ليتحقددددددق التكامددددددل القددددددومي، ألن عدددددددم التجددددددان  فددددددي 
مكونات الهويدة يدؤدي إلدى الصدراع فدي كثيدر مدن البمددان اإلفريقيدة 
واالعتدددرا  بالهويدددات فرصدددة سدددانحة لمتجدددان  القدددومي واالنددددماج 

مدددن  ،المغدددة والددددين والعدددر  :مثدددل ،الدددوطني عبدددر مكوندددات الهويدددة

وا عادة البنا  لد  جواندب  ،مجتم  تعددي أجل إعادة بنا  الدولة في
وهددي أبعدداد تشددكل بنيددة  ،مختمفددة مددن االقتصدداد واالجتمدداع والثقافددة

النسدق االجتمدداعي، إن إعددادة بندا  الدولددة فددي إفريقيدا عبددر التددداول 
السدددممي لمسددددمطة وتع يدددد  قدددديم الديمقراطيددددة فددددي الفضددددا  اإلفريقددددي 

دور منظمدددات وترسدددي  معدددايير الحوكمدددة والحكدددم الرشددديد وتفعيدددل 
المجتم  المدني وضدرورة بندا  وخمدق المؤسسدات الحديثدة وكدل مدا 
يعنيددددد  مدددددن انعكدددددا  عمدددددى مبدددددادئ المواطندددددة وقضدددددايا االنددددددماج 

واالهتمددددام بالتنميددددة السياسددددية باعتبارهددددا عمميددددة ضددددرورة  .الددددوطني
 .لبنا  الدولة

بالحكم الرشديد كرسدا  إلعدادة بندا  الدولدة اإلفريقيدة  االهتمامن إ
العدالددة   :مثددل ،المعاصددرة هددو نتدداج منظومددة مددن القدديم السياسددية

والشدفافية  ،والن اهة والمشروعية ،وسيادة حكم القانون ،المؤسسية
وهدددددي تعتبدددددر سدددددمات لمحكدددددم  ،والتنميدددددة واالسدددددتقرار ،والمحاسدددددبة

 .الرشيد

الرشدديد لكددي ال تكددون شددعارات ترفدد  أهميددة سدديادة معددايير الحكددم 
أو أدبيددات تكتددب أو تفددرد لهددا الصددفحات فددي مددتن الدسددتور، بددل 
تكون ثقافدة حاكمدة فدي ظدل تحدول ديمقراطدي حقيقدي مد  مقاربدة 
سدددمات الحكدددم الرشددديد بدددالواق  الثقدددافي االجتمددداعي اإلفريقدددي مدددن 
أجدددل إعدددادة بندددا  الدولدددة المعاصدددرة فدددي إفريقيدددا عبدددر االعتدددرا  

 .ما بعد الحداثة عبر األطر القانونيةبهويات 

 :إفريقيا في الحداثة بعد ما لهويات استشرافية رؤية: خامسا  

هويات ما بعدد الحداثدة فرضدت أمدرًا واقعدًا جديددًا وبدر ت مفداهيم 
جديدة مثل حقوق اإلنسدان والمسداواة بدين المدواطنين فدي الحقدوق 

الراهندة مدن والواجبات عمى أسا  المواطنة، فدي ظدل المتغيدرات 
أجل بنا  الدولة اإلفريقية البد أن تنتقل المجتمعات المحمية إلدى 

 .بنا  المؤسسات الحديثة وتنمية الوعي القومي ل فراد

محددددداوالت بندددددا  الدولدددددة فدددددي التجربدددددة اإلفريقيدددددة  اصدددددطدمتلقدددددد 
بالرواسدددي أو القواعدددد لمبندددا  االجتمددداعي اإلفريقدددي، وسدددرعان مدددا 

قية لم تكن قادرة عمى ترجمة تصوراتها اتض  أن القيادات اإلفري
في إمكانية االنتقال من قيادة حركات تحرر ثوريدة وكفاحيدة إلدى 
قيددادة حكددم وحكومددات، بددل احتضددنتها قددوى اجتماعيددة عرقيددة أو 
قبميدددة أو إقميميدددة، وعوضدددًا عدددن أن تسدددتمد الشدددرعية والددددعم مدددن 
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   كونهددددددا قيددددددادة دولددددددة وحكومددددددة تبنددددددت مشددددددروعًا عرقيددددددا أو قبميددددددًا 
 (.5115، نعمة)

الفضدددا  اإلفريقدددي تتعددددد فيددد  الثقافدددات وتتندددوع األعدددراق وتدددتالق  
سدددالمية ومسددديحية وأخدددرى افريقيدددة،  الثقافدددة مدددن عربيدددة وغربيدددة وا 

وكددددهل  الهويددددات ويمكددددن أن يكددددون هددددها مصدددددر حددددوار وتالقدددد  
أفكار، وال تنكر أن هنا  مساحة لمتبداين واالخدتال  لكنهدا تتفدق 

 .والتعار نحو التعاون 

 واسدددددتبعاداألفارقددددة اليددددوم محتدددداجين إلددددى نمددددط الدولددددة الوطنيددددة 
العوامل العرقية والثقافية في بنا  الدولدة المعاصدرة الوطنيدة التدي 
تسدددتند عمدددى قدددوى الرأسدددمالية وتجددداو  عوامدددل العدددرق واإلثنيدددات 
لصددال  الددوطن الددهي يددربط المكونددات االجتماعيددة عبددر الوسددا ط 

 مجتم  المدني بالتنش ة السياسية وتع يد اإلعالمية ومؤسسات ال
 وبندا  اإلفريقيدة الدولدة فدي االجتماعيدة المكوندات بدين الوحدة قيم

 .لمسمطة السممي والتداول السالم

 عبدر معداش كواقد  معهدا تتعامدل الحداثدة بعدد ما هويات مستقبل
 بشكل معاصرة دولة وخمق والثقافية واالجتماعية القانونية األطر

 تعمدو إقميميدة سياسية هوية خمق إلى المطا  نهاية في يسفر قد
 بعددد مددا هويددات إدارة تددتم الدسددتور وعبددر التحتيددة الددوال ات عمددى

 .ووحدتها وجودها اإلفريقية لمدولة ليحفظ الحداثة

 الخاتمة

 انتظمددت التددي الراهنددة المتغيددرات ظددل فددي اإلفريقيددة الدولددة بنددا 
 مددا ومعددايير رؤيددة تقددديم يتطمددب القطبيددة األحاديددة بعددد مددا العددالم
 جهدددة مدددن الددددول غيدددر والفواعدددل الشدددعب عميددد  يتعاقدددد أن يجدددب

 عمميددة فددي ودورهددا الهويددة تركيددد فددي أخددرى جهددة مددن والحكومددة
 مؤسسدة بدين االرتبداط وف  السياسية، والتنمية السياسي التحديث
 لتفددداعالت كنتددداج الحكومدددة وبدددين مقدددد  سياسدددي ككيدددان الدولدددة
 .سياسية قوى

 التحددددددول نحددددددو تتجدددددد  المعاصددددددر العددددددالم فددددددي اإلفريقيددددددة الدولددددددة
 بعدددد مدددا بهويدددات واالهتمدددام اإلنسدددان حقدددوق واحتدددرام الدددديمقراطي

 ،والثقافدة والددين المغدة :مثل ،الهوية بمكونات واالعترا  الحداثة
 والتعددد بدالتنوع بداالعترا  حضدارية وحددة إفريقيدا من يجعل مما

 .السياسية الوحدة داخل

 ثقافدة غدهتها اإلفريقدي الجمعدي العقدل فدي الحداثة بعد ما هويات
 رؤيددددددة يتطمددددددب ممددددددا والعامددددددة النخددددددب عددددددن متجددددددهرة عشددددددا رية
 بالوسددددا ط واالهتمددددام الدسددددتورية التراتيددددب عبددددر لهددددا موضددددوعية
 فددي الحديثددة الدولددة لبنددا  االجتمدداعي التجددان  لخمددق اإلعالميددة

 .إفريقيا
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 .85ص ،5115 بتاري  األردن، عمان،

 محدداتدددددد  العربددددددي، السياسددددددي العقددددددل الجددددددابر، عابددددددد محمددددددد -9
 ،5ط ، العربيدددددة الوحددددددة دراسدددددات مركددددد : بيدددددروت وتجمياتددددد ،

 .79ص ،0995 سبتمبر بتاري 

، السدددودان فدددي السياسدددة ومسدددتقبل القبميدددة، حددداوي عمدددر حمدددد -01
 .01ص منشورة غير ورقة
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 الخميددددل، دار، دمشددددق، القوميددددة فددددي قددددرا ات: برقدددداوي حمدددد ة -00
 .9-8 ص ،0985

 فدي والوطنيدة الهويدة صدراع المسدتقبل ماضي بودبو ، رجب -05
 .7ص ،5118 ،0ط لمعموم، الثقافة مجم  يتعولم، عالم

 .واالستراتيجية السياسية المصطمحات معجم -03

 جريددة واألصدولية، والعرقيدة القبمية عن الحسن، محمد فتحي -04
 .5ص ،5119 مايو 30 األحد بتاري  السودانية، األخبار

 لمتغييددددر، مددددخل السياسدددية التنميدددة عمدددي، الجميدددل عبدددد رعدددد -05
 .050ص ،5115،  الجامعة: طرابم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السدددممية اإلدارة فدددي االنتخابيدددة القدددوانين دور حامدددد، صدددديق -06
 بتددددداري  اإلسددددكندرية المعددددار ، دار الناشددددر اإلثنيددددة، التعدددددد
 .89ص ،5105

 طددددرابم  الدوليدددة، السياسددددة فدددي إفريقيددددا نعمدددة، هاشددددم كددداظم -07
 .95ص ،5115، العميا الدراسات أكاديمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


