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 92-89صفحات 
 

 تقريًبا( 1945-1500فيما بينهم ) قمع إفريقيا، حول تقسيم األوروبيين لقارة  
 

بأراِض  ها قارة خاوية من البشرفردوًسا، كانت يف معظم أحنائ بالقطعمخسمائة عام: مل تكن قرابة  إفريقيا منذ
ملنزلية يف هذا استيطان البشر حبيواناهتم ا تعذر، مراضصحراوية جرداء ومناطق استوائية مليئة باحلشرات الناقلة لأل

 أقل من مخسني مليون نسمة القارة )ختطت اليوم املليار نسمة(. 1500عام يف سكن املناخ. يف األغلب 
التقارير إىل اجليوش املصرية اليت عادت من غزواهتا مصطحبة األسرى  وجود دائم، ترجع أول رقلظاهرة الكان 

 لبانتوينياسرتقاق متبادلة بني شعوب استخدموا كعمال عبيد يف بناء األهرامات، كما جرت أيًضا عمليات ا  الذين 
أطفال ب كربىصفقات   واوذلك عقب املواجهات احلربية بينهم. كان التجار العرب من الشمال هم أول من عقد

 ونساء ويف األغلب شبان من وسط إفريقيا. مستعبدين
قة اجملتمعات املدنية األوىل يف إفريقيا وصفقات الرق الالحالرق يف معظم ظاهرة قارنة بني ال وجه للم ومع ذلك:

معات عديدة على عملت جمت سرتداد حريته.ضًوا يف العائلة وله فرص خمتلفة الللعرب واألوروبيني.كان العبد ع
   ستغالل فحسب.ية ال يستهان هبا ال تقوم على االمناذج حضار 

 -بتكليف من القيصر الصيين  -إىل اإلحبار على سفن جتارية ضخمة  1415 منذ عام األوروبينيسبق الصينيون 
  خرتاق األراضي.امتجهني إىل ساحل شرق إفريقيا، قاموا بتبادل البضائع والعودة دون أي تطلع إىل 

رعاياهم  وروبيون أرسل األت، نشغااًل كبريًا بالصراعات بني املمالك املختلفة واإلمارااد انشغلت أوروبا قبلها بعقو 
هم اخلاصة. زاد على ذلك يف القرن الرابع عشر علوهم يكدحون كعبيد من أجل رفاهيتأو جإىل حروب عبثية 

والذي كان ينتقل يف ظروف صحية فقرية من اجلرذان  –الذي أطلق عليه "املوت األسود"  –وباء الطاعون  ظهور
إىل البشر، مث بني البشر أنفسهم يف شكل طاعون الرئة. توىف خالل سنوات قليلة ثلث سكان أوروبا بسبب 

أسوأ حااًل من إفريقيا، أراد الكثري من  1500أوروبا عام  كانتمليون نسمة.   مخسة وعشرين حنوالطاعون، أي 
 وجتار يبحثون عن مصادر جديدة من أجل سلعهم الكمالية.ان هناك حكام البشر الرحيل وك

، تبعهم يونالربتغالأول من وصل إىل ساحل غرب إفريقيا بسفنه الشراعية يف منتصف القرن اخلامس عشر هم 
 الحًقا جتار أوروبيون آخرون ومبشرون، مث بعد ذلك أيًضا جنود وجيوش كاملة.

يف مناطق أخرى من العامل أيًضا، كأمريكا ومناطق لزمن دور املستغلني والقامعني ينتحل األوروبيون مع مرور ا
شاسعة من آسيا. ولكن مل جيِر يف مكان آخر سجن كل هذه املاليني من البشر وتشتيت العائالت وتدمري 
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العبيد  ياةحف الكيلومرتات من أجل إجبارهم على ئمة، لنقل أطفال ونساء ورجال آلالجمتمعات حياتية وريفية قا
 دون أي أمل يف العودة.

أن العواقب الكارثية للسرقة املنظمة للبشر يف إفريقيا ستتجاوز التخلص من املستعمر األورويب نفهم تدرجيًيا 
 واألشكال املختلفة صدمة االستعبادستيعاب امل يأِت بعد  الشكلي للدول اإلفريقية احلديثة مبراحل. واالستقالل

، بل األجيال التالية بالقدر املطلوب، ليس يف إفريقيا فحسبمن جانب  يف إفريقياوإذالهلم بشر لسلب حقوق ال
 أيًضا يف أوروبا وأمريكا. 

حينها واليوم  َفت  و ظِ  ولإليديولوجيات اليت  فهماهبذا الظلم يف أوروبا وأمريكا و  اصادقً  اعرتافً ايشمل ذلك أيًضا 
ية ي بشرة بيضاء. ما زالت حىت اليوم محالت املعونة الغربو ليسوا ذواإلساءة إىل بشر من هم املساواة  لتربير عدم 

 ه.مسائا أن تسمي أسباب هذا الظلم بأمن الوصاية وختشى كثريً  فقراء  يف إفريقيا" حتمل مالمح من أجل "بشر
رق مل تكن ممكنة دون الشنيعة لتجارة ال التعامل مع احلقيقة املرة املتمثلة يف أن األبعادجيب على البشر يف إفريقيا 

غتنوا على ا الذين -أيضا القادة السياسيني يف أحيان كثرية معو  –لتقاء املصاحل مع التجار العرب واألفارقة ا
النظم االستبدادية يف إفريقيا، واليت أدت جوهريًا إىل هذه األبعاد  حساب أهايل بالدهم. إثارة التساؤالت حول

 مهمة حيوية مل تبدأ بعد.الكارثية، هي 
 ثنان دروًسا مستعصية.يعد اال

وقاموا  األوروبيون يف إفريقيا دور املستغلني والقامعني اليت اختذ خالهلا -من منظور تارخيي  -إهنا فرتة وجيزة 
ثلما إىل مستعمرات فيما بينهم، دون أدىن مراعاة لسكاهنا، متاًما م –باستثناء مناطق قليلة  –بتقسيم معظم القارة 

 يتعامل اجملرم مع الغنيمة املنهوبة.
املستعمر األورويب: من التأقلم، مرورًا عن األشكال الكثرية ملقاومة القادة األفارقة ضد  القليلال نعرف إال 

اريخ احلرية. ما زال الكثري من كتب التنت تشوبه كامبحاوالت حل الصراعات سلمًيا، إىل الكفاح الشجاع الذي  
ما أشكال أ هم وأطفاهلم يف املستعمرات".نسائكي باستفاضة عن مذابح األوروبيني من أجل "محاية حتاألوروبية 

 بالذكر. اديرً ج وصفها باملذابح، وليس قتل نسائهم وأطفاهلم شيًئايتم  دفاع األفارقة عن أرضهم املسلوبة 
من أجل منع تصاعد حدة الصراعات بني األوروبيني يف أوروبا، دعا املستشار األملاين أوتوفون بيسمارك القوى 

لتقسيم القارة اإلفريقية على طاولة املفاوضات. مت . جرى بذلك اإلعداد 1884األوروبية إىل لقاء يف برلني عام 
لذعر من شعور األوروبيني الطاغي بالسلطة ونشرهم ل يف هذا السياق إقصاء ممثلي الشعوب اإلفريقية. على الرغم

ركت توالفقر يف إفريقيا على مدار عقود تالية: مل تدم حقبة االستعمار يف إفريقيا طوياًل، وإن كانت عواقبها قد 
 عميقة يف الواقع ظلت ظاهرة حىت اليوم. اآثارً 

ري احلدود اليت ر مست دون أدىن مراعاة للقرابة العرقية، ظلت يف شكلها اجلوهتفاقات اليت عقدت يف برلني و إن اال
ناعة إىل ىت أكثر املستعمرين قضطر حا  قائمة حىت اليوم. مع حلول منتصف القرن املاضي على أقصى تقدير 

فريقية، كما اإلموعات خمتلفة من املقاومة زادت قوة املعارضة جمل عرتاف بأهنم لن يصمدوا على املدى البعيد.اال
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زادت تكلفة اإلبقاء على إدارة استعمارية. إن الطريقة اليت انسحب هبا األوروبيون يف النهاية كانت يف كثري من 
ذا هل لقدومهم إىل القارة اإلفريقية، وإن غلب على املشهد حجب النوايا الفعليةاألحوال بنفس درجة السوء 

 .نسحاباال
ود ملساعدة سياسيني أفارقة فاسدين من أجل الوصول إىل سدة احلكم، وكانوا كل اجمله  معظم األحيانيف ب ذل 
 دمة مصاحلخل -دعاء "االستقاللية"اوعلى الرغم من  –ا مبثابة دمى خشبية تسخر نفسها وألغراض أنانية غالبً 

ة ي شار بسخرية يف هذا السياق إىل أن قدرة األفارقة على "إدار  القوى األوروبية والحًقا األمريكية والروسية أيًضا.
رج بعد ن اخلاقتصادي والسياسي مقاوم التأثري االكان ييالية اجلديدة و كشف لعبة اإلمرب ب قام شئوهنم" حمدودة. من

قتل بدم ي   انك  كان يتعرض وألكثر من مرة لضغط ممنهج، وحينما يفشل ذلكستعمار،  التحرر الرمسي من قبضة اال
      إن قمع القوى األوروبية  إلفريقيا بدأ قبل أكثر من مخسمائة عام، بوصول الربتغاليني إىل غرب إفريقيا.  بارد.

 صفحة 106-99

: كوارث الرقصيد البشرية  

ل. يف دوائر األغنياء غريبة" تثري الفضو أوروبا كانوا يف البداية "مناذَج البشر األفارقة الذين ا ختطفوا ور ِحلوا إىل  أول
ضمن جمموعة اخلدم أمرًا  1"ا عترب يف فرتة ما وجود "زجني -إجنلرتا وفرنسا وأملانياالحًقا بو  -بالربتغال وإسبانيا 

عنصرية وجية أيديول مل تكن قد تبلورت بعد  ك نفس احلقوق مثل سائر أفراد اخلدم.ا، ولكن كانت هلم آنذاحممودً 
". كان من املمكن ةفقط "خمتلفني"، يثريون الفضول وحاالت "طريفتصنف "الزنوج" على أهنم "أقل قيمة". كانوا 

تقريًبا   1550ويصنعون بشكل استثنائي حياة مهنية ناجحة. يف عام  ،و يف الربتغالأن يدرس شبان من الكونغ
 كن مجيعهم يعمل كخدم على اإلطالق.من األفارقة، ومل ي كان عشرة باملائة من سكان الربتغال

عرفت معظم اجملتمعات اإلفريقية قبل وصول األوربيني فكرة الرق كغنيمة تؤخذ بعد احلروب، أو مسعت عن جتارة 
ساءة بقطعة أرض مسموح بإ الرق لدى العرب. ولكن كان األمر يتعلق بفرد يف األسرة له حقوق حمدودة وليس

 .البهائم  معاملتها أكثر من 

   ( من غرب إفريقيا:2006-1922زربو )-يكتب المؤرخ يوسف كي ------

 ،سريعًا يف األسرة..ترتب على ذلك امتالكه حلقوق املواطن، فضاًل عن حقوق امللكيةكان يتم عامة إدماج العبد 
على سبيل  ونغوالك ففي ألن وسائل التحرير املتاحة كانت متعددة، منها الكثري الذي جاء مببادرة من العبد ذاته.

                                                            
حتفا  هبا على حالتها الوضعت بعض الكلمات بني عالميت تنصيص ألهنا جاءت بشكل نصي يف استشهادات تارخيية. ميكنها أن توضح أسلوب تفكري البشر وقتها ولذلك مت ا 1 

 وذلك على الرغم من مضموهنا العنصري، وأنه جيب عدم استخدامها اليوم.
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ت  قد واصلوا ممارسات كاننياملثال جند عبيًدا كانوا ميلكون عبيًدا..ولذلك من املضحك الزعم بأن األوروبي
   موجودة من قبل.

 إىل عمال للعمل يف املزارع الضخمة اليت نشأت يفن يف احتياج ملح و التغيري اجلذري حينما كان األوروبيجاء 
لزراعة القطن والتبغ وقصب السكر، وذلك هبدف رفع املكاسب  أمريكاوسط وجنوب و وقت وجيز يف مشال 

م إذ  مل يسلبو منه على نسبة ممكنة. خرج سكان أمريكا األصليون من دائرة االختيار، ألالضخمة والسريعة 
جراء اإلبادة اجلماعية واألمراض األوروبية اليت  ولكنهم قضوا عليهم ودمروا روحهم املعنوية فحسب، أرضهم 

 أصابتهم، فصاروا غري "مؤهلني" يف عيون أسيادهم. 

ا متاًما ، وقدموا باحتقار مفزع مفهوًما جديدً تشكلت يف وقت وجيز مافيا مكونة من جتار أوروبيني وأفارقة وعرب
سلعة رمبا دون حقوق على اإلطالق، بل بأو  ا، عن العبودية. مل يعد األمر يتعلق ببشر أقل وضًعا أو أقل حقوقً 

ار يف وقت قريب هاجم األوروبيون اآلخرون االحتكيسعون إىل صيدها ونقلها وبيعها بأكرب املكاسب املمكنة. 
لفرتة أيًضا و  –واإلجنليز والفرنساويني واهلولنديني اإلسبان  الربتغايل، فتجمعت إىل جانب سفن القرصنة أساطيل 

 ليتصارعوا فيما بينهم على عقد الصفقات. –والدامناركيني واألملان السويديني 

ق الدخول، وقاموا بعد ذلك ببيع هذه احلقو  جنح اإلسبان لفرتة يف وضع نظام يتحكمون من خالله يف أعداد
در أول . أصباألطنان جلوا لدول أخرى أو لتجار آخرين. مل يتم تسجيل البشر وقتها على أهنم أفراد بل س  

لشركات   1696تسمح وثيقة ترجع إىل عام  .1518يف عام على هذا النحو   (“Asiento„)تصريح 
 طن من الزنوج" سنويًا. 10000استرياد "ببرتغالية يف غينيا 

دافعون هبا عن ن يو اليت كان األوروبي سيجد من يزور ساحل غرب إفريقيا اليوم القالع واحلصون اجملهزة باملدافع
جنًبا إىل جنب على طول الساحل يف صمت لتكون شاهدة تصطف  رهتم فيما بينهم، وليس ضد األفارقة. جتا

 من األطفال والنساء والرجال األفارقة قبل نقلهم عرب البحر، املالينيَعت يف هذه احلصون مج ِ  على زمن وحشي.
مت ترحيلهم يف   قيةوإفري مثانية ماليني إفريقيليلقوا من هنا آخر نظرة على قارهتم. تنطلق تقديرات متواضعة من 

لبشر ا مليون شخص. أما الذين قتلوا يف عملية صيد يف األغلب مخسة عشر ظروف مذلة، ولكن كان عددهم
 ا يف عملية النقل عرب البحر اليت دامت ألسابيع، فما من إحصائية ترصد أعدادهم.هذه أو من توفو  

( هو أول عبد حالفه النجاح في تحرير نفسه وهو 1797-1745)لم يكن أوالودة إكيانو  ------
والعشرين من عمره فحسب، بل هو أول من كتب كتابًا عن حياته صدر في إنجلترا عام  يدافي الح
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في محو ظاهرة الرق. يتذكر هنا حاله لحظة وصوله وهو صبي مسجون في وكان له فضل عظيم  1789
 :الحادية عشرة من عمره إلى سفن الرق

يديهم لريوا مدى صالحييت.كنت مقتنعًا بأنين وصلت إىل عامل من األشباح الشريرة أ" أمسك يب بعضهم وهزوين ب
مكبلني لزنوج ا وأهنم قطعًا سيقتلونين...حينما ألقيت نظرة على باقي سطح السفينة ..رأيت عددًا كبريًا من

إىل درجة تفوق طاقيت وجعلين ال  العذاب واهلول وصل بسالسل وال تعرب وجوههم إال عن البؤس واالهنزام.
  زنوجأفقت تعرفت على وجوه بعض احلراس ال حينماو  ي ينتظرين، فسقطت مغشيًا عليَّ.ذأشكك يف القدر ال

أن  –بصفيت األصغر عمرًا  –ويبدو أهنم حصلوا على أجرهم اآلن. حاولوا معي  ،الذين أحضرونا إىل هنا
 دون فائدة. ولكن ،يشجعوين

عن هؤالء الرجال البيض بشكلهم املخيف ووجوههم احلمراء وشعرهم الطويل، وإن كانوا سيأكلونين. سألتهم 
أجابوا بأن هذا لن حيدث وأعطاين واحد من اجملموعة مخرًا. تناولت القليل منه ولكنين فزعت جمددًا من طعمه 

يدة من بعد قليل...وخلفوين يف حرية شد فينةالس ألنين مل أجرب أبًدا هذا املذاق يف فمي. غادر احلراس الزنوج
 أمري."

 1789الذي ع ِرَف الحًقا حتت اسم جوستافوس فاسا وهو مرسوم هنا عام  أوالودة إكيانو الصورة:)النص أسفل 
 بعمر الثالث واألربعني يف صورة طلبها من أجل سريته الذاتية املشهورة.(

مسمائة، وذلك خلإىل اعدًدا من العبيد قد يصل و  ومخسة ضباطنقلت سفن الرق هذه بطاقم يشمل ثالثني حبارًا 
 نيأسابيع وحىت ثالثة أشهر.حاول عدد ال بأس به من هؤالء املساج ةيف أحلك الظروف ولفرتات ترتاوح بني مخس

ز يف البحر بداًل . فضل بعضهم القفوب مستحياًل نتحار يف حلظات بدا فيها اهلر الفرار حىت آخر حلظة، أو حىت اال
 فقدوا األمل يف أي شيء فحاولوا املوت باإلضراب عن الطعام.من مواصلة املعاناة، أما الذين 

املضرب بفتح فم "ب على أنه جرمية كبرية اقَ عَ أن اإلضراب عن الطعام كان ي    لسفن نقل الرق إجنليزي حيكي قبطان
نصح طبيب ي شفاهه، مث يتم وضع قمع معدين يف احللق إلجباره على تناول الطعام."يوضع على بفحم مشتعل 

تعادهم عن يدرك بذلك اب همهو مغادرة الساحل اإلفريقي لياًل، ألن معظم "األفضلعلى السفينة يف هذا الوقت: 
 اإلناثة من جانب اصوخ –والصراخ اهليستريي الذي حيدث غالبًا أرض الوطن يف اليوم التايل، فال يسبب العويل 

           يف إثارة البلبلة لدى الشحنات األخرى."  –
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زعماء التمرد بعد لقى بع أي مترد سريًعا وي  مَ ق  كان ي   عادة ما  فحاول العبيد يف حاالت قليلة العصيان وسط البحر، 
من شحنته  اردً متم ازجنيً  ني" أن مثانأدي إىل  اقبطان من هذا العصر أن عصيانً . يشكو تعذيب فظيع يف البحر

د أصيبوا باقي الشحنة ق من اكبرًي   اأن عددً  اضطروا إىل رميهم بالرصاص واإللقاء هبم يف البحر، كان األفظع هو
 فحسب، بل كانوا يرفضون العالج وتفتح اجلروح من جديد أثناء حلظات القتال فلم تتورم وتتلوث جروحهم

 بال قيمة لنا." فيصريون النزيف أو من تلوث اجلروح،وميوتون من 

( بعرضها يف فيلمه 1947وقام املخرج األمريكي ستيفن سبيلربج )حالة عصيان واحدة حالفها النجاح اشتهرت 
 وذلك يف شكل عكس الواقع إىل حد كبري. (1997عن سفينة الرق اإلسبانية "أميستاد" )أمريكا 

من إفريقيا، وولدنا هناك  "نحن بشر: 1839عصيان العبيد على سفينة "األميستاد" عام _____ 
 أحرارًا.."

لعشرين ذي اخلمس وا ('ِزجنبة'أو  'سينكوا')يطلق عليه أيضًا كاسم أول  جنبة بيهأسر زَ  1839"يتم يف بداية عام 
 كوبا. يف سرياليون بغرب إفريقيا ويؤخذ على سفينة رق برتغالية إىلللجماعة العرقية املاندينكا  ينتمي وهو عامًا 

ينة الرق فثنان من اإلسبان مع ثالثة ومخسني من النساء والرجال من سرياليون ويؤجران سيشرتيه يف كوبا ا
 العمل يف ليأخذهم إىل ا حتت قيادة القبطان رميون فريَرمقمهاالصداقة( وكذلك ط باإلسبانية تعين"أميستاد" )

 املزارع. 

سللون أواًل إىل البحارة توحترير اآلخرين. ي احلديدية فك قيودهيف  بعد املغادرة بوقت بسيط لياًل  زجنبة بيه ينجح
القيادة ويبدو  بة بيهزجن آخر. يتوىل النائمني ويسرقون أسلحتهم، مث ميسكون بالقبطان فريَر ويقتلونه هو ورجاًل 

 –يه رويس سبدرو مونتز وخو  –بداية أن البحارة ينصاعون ألوامره ويعودون إىل إفريقيا.ولكن ينجح اإلسبانيان 
عد مرور ستني ب الشمال بداًل من اجتاه الشرق.يصلونواإلحبار ب "أميستاد" يف اجتاه  واألفارقة زجنبة بيه قي خداع

 ليس يف غرب إفريقيا ولكن يف لونج أيسالند قبل نيويورك.  –يومًا إىل ساحل بارد يغطيه الضباب 

 صيان والقتل، كمابالع ونتهماملضطربني واملرهقني مرة أخرى. ي  فارقة األ عساكر من البحرية يف أسر اإلسبان يعاون
 يطلب اإلسبانيان فضاًل عن ذلك اسرتداد "ملكهما للرق"، وهو مطلب عززته ملكة إسبانيا.
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كانت والية نيويورك وواليات غربية أخرى قد منعت الرق يف هذا الوقت، ولكن لن يكون ذلك احلال على حنو 
. ولكن هناك حركة منذ وقت طويل تسعى إللغاء 1863تحدة بأكملها إال مع حلول عام رمسي يف الواليات امل

 (.abolitionالرق )باللغة اإلجنليزية: 

ينكا حالفهم النجاح يف العثور على مرتجم للهجة املاند املطالبون باإللغاء الرأي العام ليساند األفارقة، إذ حَفَّز
. تنحصر حجتهم األساسية أنه جيب اإلفراج عن األفارقة ألهنم مارسوا حق مجيع ليحضر جلسات احملاكمة املرتقبة

 البشر األحرار يف الدفاع عن حريتهم. 

 قضية "أميستاد" الرأي العام وتصري انقسام حملكمة العليا. يتزايداشهر عدة وتصل يف هناية األمر إىل أل متتد القضية
 مسرحًا لتأييد ومعارضة الرق.

 جل الشابر بلهجة املاندينكا وترتجم لتحدث حتواًل يف احملكمة أيضًا. يقول ال زجنبة بيه ؤثرة اليت يلقيهاإهنا كلمة م
ريقيا وولدنا هناك أحرارًا. حنن أحرار منذ يوم والدتنا ومنلك حق احلرية. لذلك على سبيل املثال: "حنن بشر من إف

 جيب أن نبقى أحرارًا وليس عبيًدا."إهنا حجة ينقلها املدافعون حرفيًا. 

(  1848-1767) ينجح املطالبون بإلغاء الرق يف كسب رئيس الواليات املتحدة األمريكية جون كوينسي أدمز
دوم لثماين وموشًكا على فقدان بصره ت. يلقي كلمة وهو يف عمر الثالث والسبعني صفوفهميف  كمحاٍم لألفارقة

 ساعات وتؤدي إىل التربئة النهائية هلؤالء العبيد سابًقا.

من إمجايل  مخس وثالثون سيدة ورجاًل  1842إىل سريياليون، يعود مع بداية عام تكلفة العودة حيصلون على 
 أمريكا واحملاكمة أثناء الرحلة الطويلة إىلفقد ماتوا  . أما الباقون زجنبة بيه بينهم أيضًا ومن ،اومخسني مسجونً  ةثالث

 اليت أخذت وقتًا طوياًل."

ململكة الربيطانية املتحدة، مل حيدث ذلك يف الواليات املتحدة بشكل رمسي يف ا 1833ألغي الرق يف عام 
 مل الشمال على واليات اجلنوب يف احلرب األهلية.كنتيجة النتصار واليات   1863عام األمريكية إمجااًل إال يف 

على سبيل املثال. ولكن ما زال  1963حيدث ذلك يف بعض البلدان إال يف القرن املاضي، يف السعودية يف عام 
وروبا أسيا وإفريقيا وشرق آوخاصة يف بشكل غري رمسي، يتكرر الكشف عن حاالت رق لألطفال  االرق موجودً 

 –عود كاذبة يف كثري من األحوال على و  – نأيًضا: إهنم أطفال وشباب لوالدين فقريين يف حالة عوز كبرية ويباعو 
 يف عمالة األطفال والدعارة. نويستغلو 
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إنسانية قتصادية و االبشر صحة وقوة بأعداد تعدت املاليني وعلى مدار قرون عديدة إىل كارثة سرقة أكثر أدت 
 هذا العدد . مل حيدث يف قارة أخرى أن جيربأبًدا التصور، ومل يتم حماسبة املسئولني عن هذه الكارثة تفوق حدودها

 –من البشر على الرتحيل. لقد نشأ أطفال وأحفاد العبيد األفارقة على بعد آالف الكيلومرتات من وطنهم 
  وغرناطة وجامايكا وهاييت وبورتو ريكو وكوراسوبونري روبا و و أخبالف الواليات املتحدة األمريكية والربازيل أيًضا يف 

واإلكوادور وبريو يا وكولومب وترينيداد وكوبا ومجهورية الدومينيكان، وكذلك يف بليز ونيكاراجوا وباناما وفينيزويال 
 وسورينام وغيانا.

 نساء ورجال من أصل إفريقي يعيشون خارج القارة.بشر أفارقة، انتشر يف مجيع أحناء العامل 

 إفريقية أو دول جنحت يف مقاومة لبشر ممكًنا؟ أمل يكن هناك شعوبسرقة ماليني اهل كان منع وقوع جرمية 
 املستغلني األوروبيني؟

 245-242صفحة 

صبر الشباب الربيع العربي في الشمال: نفاد  

(26حتجاج اليائس لمحمد بوعزيزي )اال  

والد حممد الذي كان ميوت ( من تونس: 2011-1984بدأ كل شيء بالبائع اجلائل الشاب حممد بوعزيزي )
عامل بناء وهو يف الثالثة من عمره، تتزوج األم بعد حني من عمه الذي يفقد عمله ألسباب صحية وقت دخول 

إىل مدرسة يف الريف تتكون من حجرة واحدة. حياول منذ بلوغه إخوته اخلمس  حممد املدرسة. يذهب حممد مع
األسرة الفقرية، ويتكرر لذلك غيابه عن توفري غذاء يف املساعدة العاشرة من عمره بكل األعمال املمكنة يف الريف 

 يكتب بعض الصحفيني الحًقا عن دراسته يفدروس املدرسة إىل أن يتخلى متاًما عن تعليمه يف فرتة شبابه. )
هذا لبس( أن اجلامعة، ولكن أكدت أخته على  

يستأجر حجرة على بعد عشرين كيلومرتًا يف املدينة الصغرية سيدي بوزيد آماًل يف العثور على وظيفة هناك، كما 
البلد  يدوية صغرية عرب منطقة وسط يةالرفض. يهديه تفكريه أخريًا إىل جر عربة خشب لتحاقه باجليشايلقى طلب 

ساعة يومية، ولكنه ينجح يف تكوين جمموعة  ةاخلضراوات. كثريًا ما كان يعمل ألكثر من أربع عشر  اعليه ليبيع 
ثابتة من الزبائن ويف توفري دخل شهري يساوي مائة وأربعني دوالرًا أمريكًيا. يسد هذا الدخل إجيار احلجرة 
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 ىمرًا، خبالف ذلك يساعد أخته الكرب وطعامه، فضاًل عن مساعدة أمه يف القرية وعمه املريض وأخواته األصغر ع
 يف تسديد مصروفاهتا اجلامعية.

ال يبقى له بذلك مثن ترخيص جتارته املتواضعة. يتخذ حذره ولكن كثريًا ما كانت الشرطة توقفه وتفرض عليه 
يت  ئتعد سيدي بوزيد مدينة صغرية بأربعني ألف نسمة وعلى مسافة ماغرامات مالية، كما صودرت بضاعته أيًضا. 

كيلومرتًا تقريًبا جنوب غرب العاصمة تونس، يعاين ثالثون يف املائة من البطالة كما ينتشر الفساد هبا، ولكن يرفض 
مد بوعزيزي دفع الرشاوى.حم  

مببلغ أكثر من املعتاد خضراوات وسدد  2010شرتى يف مساء اخلميس املوافق السادس عشر من ديسمرب عام ا
منذ الساعة الثامنة على  2010صباح اليوم التايل املوافق السابع عشر من ديسمرب عام يتجول يف املبلغ مقدًما. 

قدميه بعربته املعبأة بالبضاعة، توقفه الشرطة يف متام الساعة العاشرة والنصف ولكنها تتمادى هذه املرة يف رد 
قود شرتاه مؤخرًا. تي اجلديد الذي االفعل: إذ ال تصادر البضاعة فحسب، بل أيًضا عربته اخلشبية وامليزان الكهربائ

عة اجلائلني موظفة من البلدية يف اخلامسة واألربعني من عمرها، تسخر منه وكما احلملة يف هذا اليوم ضد البا
 يدعي بعض الشهود الحًقا تتعدى عليه بالضرب.

ة إىل احملافظ مسيولكن ال يتخلى حممد عن قضيته: يذهب يف حرية من أمره إىل مبىن البلدية ليقدم شكوى ر 
: العربة وامليزان الباهظ الثمن. ال يبدي احملافظ وال أي من املوظفني احلاضرين مبملتكاتهوليطالب على األقل 

 ه، وحينما يرفض االستسالم ي طلب له الشرطة اليت تصرفه ومتنعه من الدخول مرة ثانية.ئاستعدادهم للقا

ويظهره هو وعربته  2011د بوعزيزي صدر يف نفس عام الوفاة النص جبانب الصورة: طابع تذكاري تونسي حملم
 املتواضعة لبيع اخلضار.

لشرطة له يف ف اإيقايذهب حممد إىل حمل قريب ويشرتي زجاجتني من مادة ختفيف األلوان، بعد مرور ساعة على 
ساي أن ع ويصيح: "ِممَّ  يعود إىل مدخل مبىن البلدية –والنصف  عشرة أي يف الساعة احلادية –املرة األوىل 

 أعيش؟" يسكب بعد ذلك حمتوى الزجاجتني فوق رأسه وجسده ويشعل يف نفسه النار.

هناك مجوع هائلة من البشر يف ظهرية هذه اجلمعة يف الساحة أمام مبىن البلدية لسيدي بوزيد، حيملق معظمهم يف 
 باملاء. يفقد حممد بعد قليل وعيه ووقتفزع إىل جسد الشاب احملرتق، حياول أحدهم دون جدوى إطفاء النار 

 حرتق. اتسعون باملائة من جلده قد يكون  وصول عربة اإلسعاف 
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إهنا مبثابة معجزة أنه ما زال على قيد احلياة، حىت مع عدم إفاقته من الغيبوبة إىل األبد، يتم نقله مرتني إىل 
يب بأكمله. ه فحسب، بل يف العامل العر يف نفسه يف بلد النار مستشفيات متخصصة. ال ينتشر خرب إشعاله

يتعاطف الكثري من الشباب يف دول مشال إفريقيا والشرق األوسط مع حالة حممد: فهم مثله عاطلون أو حيصلون 
 على القليل من وظائف سيئة، يرون مثله سلطة الدولة متعجرفة وفاسدة.

(  والذي أمضى أكثر من ثالث وعشرين 1936سريًعا ما يشعر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي )ولد يف 
يارته حملمد احل: يطلب تصويره تلفزيونًيا أثناء ز ر حتجاج بائع جائل مسكني مبايف احلكم أن املسألة أكرب من  سنة

آلن فتبدأ بشكل للرأي العام. أما ا ىت هذه اللحظة معروفًايكن حالفاقد لوعيه يف العناية املركزة، والذي مل بوعزيزي 
 حتجاجية ضده وضد قيادته الفاسدة للدولة، خاصة من قبل شباب يفايومي يف أحناء متفرقة من البالد جتمعات 

 عمر حممد.

يت  ال ف شخص جنازتها جبراحه، حيضر أكثر من مخسة آالمتأثرً  2011يتوىف حممد يف مساء الرابع من يناير عام 
كانت حتت حراسة مشددة من الشرطة. ومع ذلك ردد البعض عبارات مثل: "نبكيك اليوم يا حممد، ولكن قريًبا 

سيبكي من قتلك." يتظاهر يف األيام التالية مئات اآلالف من الشباب يف مجيع أحناء البلد، أيًضا يف العاصمة 
 تونس.

وأنه 2014ام نتخابات الرئاسية القادمة عنه لن يرتشح يف االن أيعلن الرئيس بن علي يوم الثالث عشر من يناير ع
د ومرور  هذا التوقيت إسقاطه، بعد يوم واحيفسيسمح على الفور حبرية أكرب للصحافة. ولكن قرر جيش البالد 

بل إغالق باهلروب من البالد ق ةمد مسح اجليش للرئيس بن علي وزوجته وأبنائه الثالثعشر أيام على دفن حم
 ر.املطا

يطري بن علي أواًل إىل فرنسا اليت ترفض السماح له باهلبوط، مث تسمح له اململكة العربية السعودية احملافظة باللجوء 
من  حكم غيايب 2011العشرين من يونيو عام  يفإىل أرضها حيث يعيش هناك حىت اللحظة الراهنة. يصدر 

نونية ألموال بتهمة سرقة الشعب واحليازة غري القا نةثني سحمكمة تونسية يقضي بسجنه هو وزوجته ملدة مخس وثال
عداء ألهنم جنحوا الص -الشباب والكبار –وجموهرات قيمتها ماليني الدوالرات األمريكية. يتنفس معظم التونسيون 

 الحًقا بالربيع العريب. ملطخة بالدماء. لقد بدأ ما مسي يف القيام بثورة غري

 

© 2016 Litrix.de



11 
 

 

 

 265-260صفحة 

 المشاركة أم القتل؟قلعة أوروبا: 

حنو مخسني  كَ رَ إىل هذه األعداد اهلائلة من الالجئني: ت َ 1945عاملًيا منذ هناية احلرب العاملية الثانية عام صل نمل  
ليحملوها يف رحلة اهلروب من اجلوع واحلرب  ،خذين أعز ما ميلكون يف حدودمليون إنسان موطنهم، آ

لنجاة مما حبياهتم لوخاطروا  كل شيء  لوا عنالثامنة عشرة. لقد خت ضطهاد. نصفهم أطفال مل يتخَط عمرهمواال
 هو أسوأ.

د ول –..." اوخمسين عامً  ة_____ "يساوي هذا صيد صياد سنغالي يخرج كل يوم بمركبه لمدة خمس
اآلداب األلمانية في داكار والحًقا في في كاوالك بالسنغال ودرس في البداية  1965ديالو عام مصطفى 

ب مشارك )مثًًل كناشر وكاتفي جامعة بادربورن ويعمل اليوم كمترجم وناشر  وألمانيا وفرنسا، َدرَّسَ النمسا 
 ."2014لكتاب "المتنبئون في إفريقيا"، 

يف موطين  نديضيوفكي عن قصة قرية ، إهنا حتمن إفريقيا متثل العديد من قصص اللجوء "أريد أن أبدأ بقصة
 .ئة ومخسة وستني فردٍ احنو م قتهاالسنغال، كان عدد سكان القرية و 

 وأربعون منهم، معظهم من الشباب، وقرروا بناء مركب. كانوا مجيعًا من قرية مثانية سنوات سجتمع منذ مخ
شهور يرغبوا يف االعتماد على بائعي البشر املعروفني. بعد عمل دام ل ومل ،هذه أو من املناطق احمليطة هباالصيادين 

لى ع ا عضو، ألن كل أسرة كان هلانطلقوا يف البحر يف اجتاه إسبانيا. جتمعت القرية بكامل عددها على الشاطيء
، ءياملركب أبًدا إىل أوروبا. مل حتتفل هذه القرية بعدها بأي ش اهذصل ضمن طاقم املركب.مل ي أقارهباقل من األ

 قد يكون سببًا للفرح...إهنا قرية جمروحة. ءال حفل عرس وال تعميد، وال أي شي

 ا أكرب من السؤال عما كانوا يبحثون عنه يف أوروبا، ملاذا هذا الرحيل اجلماعي؟ اهتمامً حركهم يثري  ماالسؤال ع

احملليني  ينلصياد. ما ترتب على ذلك لةقبلها بعدة سنوات حقوق الصيد يف املياه السنغاليورويب اشرتى االحتاد األ
 ميكن قراءته من األرقام التالية: 
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 ةسبتقنية شبكة الرتولة يف اليوم ما يصطاده صائد سنغايل مبركبه ملدة مخ يساوي حصيلة صيد سفينة أوروبية
 أساس احلياة لقرى بأكملها." تفاقيةالهذه ادمرت  ومخسني عامًا،

لى مستوى ني عئجال: ست ومثانون باملائة من الال األفارقة أبًدا إىل الدول ميسوري احلئنيجمعظم الالال يصل 
بدو هناك كثري، ولكن تال يعد حاهلا أفضل باليت و العامل تأخذهم دول فقرية أخرى، كثريًا ما تكون دول جوار 

ع يظلون هناك لسنوات يف خيام ضخمة حالتها مزرية، يف أضيق األماكن مكثريًا ما التهديدات املباشرة أقل تأثريًا.  
   آالف بل وعشرات اآلالف من اليائسني اآلخرين.

غو لكونيصل يف الوقت احلايل معظم الالجئني من إفريقيا من دول الصومال وجنوب السودان ومجهورية ا
 إىل تتزايد األعداد القادمة من مشال إفريقيا واليت حتول فيها الربيع العريبالدميقراطية ومجهورية إفريقيا الوسطى، 

ف سنويًا إىل مائة أل حنوخريف. قلة قليلة من هؤالء مجيًعا تصل إىل أوروبا . يصل من ماليني الالجئني العديدة 
و املدن أحياولون من هناك مواصلة رحلة اهلروب إىل إسبانيا ) بقليل ألفٍ ، وأكثر من أربعني إفريقيامشال ساحل 
 ضعيفة ومزدمحة إىل جنوب فرنسا وإيطاليا واليونان. ا سبتة وميلية( أو يركبون مراكبالتابعة هل

 600حنو  2013السنوية ليست مؤكدة: حبسب منظمات حقوق إنسانية خمتلفة غرق يف عام أعداد املوتى 
. األعداد يف تزايد: غرق يف 3400إىل  2014يف عام  ياه البحر األبيض املتوسط، ارتفع عددهمالجيء يف م

تويف يف ليلة واحدة، من الثامن عشر إىل التاسع شخص، بينما  1700 حنو 2015بريل أالفرتة من يناير وحىت 
من مشال إفريقيا إىل  2014شخص على األقل. إن أعداد البشر الذين حاولوا اهلروب عام  900بريل أعشر من 

 ، مثل اليتىال عن الكوارث اليت أثارت الضجة الكرب إ. ال نعرف عادة 175000جنوب أوروبا ص ِحَحت لتصري 
 ا اإليطالية.المبيدوز عند جزيرة  2013حدثت يوم الثالث من أكتوبر عام 

، حينما جرى 2013ر ______ شهادة مواطنة عجوز من المبيدوزا ليلة الكارثة في الثالث من أكتوب
، لدرجة كانوا على مقربة ِمنَّا عند الساحل  : "الجًئا 390وغرق  545الجًئا فقط من إجمالي  155إنقاذ 

لصراخ برؤيتهم، إلى أن تًلشى ا لم يسمحالمسافة بُعد أننا سمعنا صراخهم في الظًلم لوقت طويل، ولكن 
  وانتهى."
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ىل صقلية فتبلغ ، أما املسافة إكيلومرتًا من الساحل التونسي  130 تقع اجلزيرة اإليطالية المبيدوزا على مسافة
  يفطواًل  اتكيلومرت   تسع  حنو كيلومرتًا مربعًا: حوايل  20. إهنا جزيرة صغرية مساحتها فقط تاكيلومرت   205حنو

 عرضًا. اتثالث كيلومرت  حنواجتاه الشرق الغريب و 

 خالل من العدد يف األشهر الصيفية انسمة فقط. يتضاعف هذ 6500حوايل  حنو يبلغ عدد السكان الدائمني
يعيش معظم سكان المبيدوزا إىل جانب السياحة من صيد األمساك وإنتاج السمك املعلب. إهنم يف فني. ياملص

ين ر األغلب بشر كادحون وطيبو القلب وال مييلون للتطرف اليميين، إذ طردوا شخصيات سياسية مثل الفرنسية ما
لصاحل دعاية مضادة  ة( حينما حاولت استغالل املشاكل املوجودة يف اجلزير 1968 يف عام لوبني )ولدت

 لألجانب. 

إىل شواطئها حىت اآلن.  25000حوايل حنو الجئني الذين وصل منهم لأزمة ا يتفهم الكثري من سكان اجلزيرة
 2000شخص وسجن  داخله  600يسع ، بضع مئات من معسكر خمصص هلم 2009خرج يف يناير من عام 

"نقطة کشخص، فتضامنوا مع هؤالء الالجئني يف التظاهر ضد سياسة روما وبروكسل اليت تسيء استغالهلم معًا
 مراقبة لقلعة أوروبا".

ا العشرين مرًت ذي  هي األوىل، بل األبشع: كان على منت املركب 2013مل تكن كارثة ليلة الثالث من أكتوبر عام 
لى ييب الذي يقع عالساحل الل معًا، معظمهم من إريرتيا والصومال وغانا، كانوا قد غادروا الجئًا 545ل من الطو 

كن سريعًا ما يفقد ، ولبعد عطل يف احملرك النار يف غطاء ليعطي إشارة استغاثةيشعل القبطان . كيلومرت  300بعد 
دة، مما يؤدي إىل احية واحوينتشر الذعر على منت املركب فريكض عدد كبري من الركاب إىل ن ،السيطرة على النريان

 ، ألن معظمهم مل يكن يعرف السباحة.وسيدة ورجاًل  طفاًل  390. يغرق إنقالب املركب

خص شأن مهريب البشر قد حصلوا على كل  ة اهلروب هذه، اتضح الحًقامنهم كان قد ادخر طوياًل لرحلالكثري 
أمريكيًا. ي تهم  القبطان التونسي بالقتل، كما يقدم أحد وكالء النيابة العامة بالغًا  دوالر 3000بالغ ما وصل إىل 

 ضد الناجني يتهمهم باهلجرة غري الشرعية ولكن يتم سحبه الحًقا بسبب االحتجاجات العديدة.

(  والتي كانت قد دعت إلى 1961_____عمدة المبيدوزا السيدة جيوزوبينا نيكوليني )ولدت في عام 
 حقوق إنسان تحق لًلجئي المراكب، قالت في تصريح تليفزيوني: 
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اء. ألن املسألة تتعلق دومًا ببشر فقر مل يعرف العامل عن معظم الكوارث األخرى.  فقط "ليست هذه أول مأساة،
لبحر ذكروا يف أي تقرير. ختيلوا أن سفينة فاخرة تعرضت ألزمة يف ا، ومل ي  اغرق منذ وقت قريب أحد عشر إفريقيً 
 400ستذكرهم  مجيع احملطات اإلخبارية حول العامل. جيب أواًل أن ميوت وغرق أحد عشر من الركاب األغنياء. 

 هتمام الدويل." ا االمرة هذ يف شخص من الفقراء حىت جيدوا

وحتقق قوهلا بعدها بقليل حينما أحبر جمدًدا  مركب الجئني يوم الثالث عشر من أكتوبر عام  !كم أهنا حمقة
كن جنحت العمدة . ولاوثالثون شخصً اربعة  من مالطا إىل المبيدوزا، وانقلبت وغرق  امبائيت وأربعني راكبً  2013

سم اجئني جديد حتت الالإنقاذ لصاحل  يدجد ربنامجباحلكومة اإليطالية  إقناعنيكوليين قبل حلول هناية أكتوبر يف 
وذلك بالتعاون بني البحرية ورقابة السواحل ومنظمات مدنية، مل ينجح هذا الربنامج اليوم يف  2"مارة نوسرتوم"

يف  أيًضا يف رقابة أفضل على هتريب البشر غري القانوين. تؤكد العمدة نيكوليينبل  ،إنقاذ آالف الالجئني فحسب
ؤالء عن جمرد تقدمي اإلسعافات األوىل. ه عند تكرار وقوع الكارثة "جيب التوقفعلى ما يلي: حوارات خمتلفة 

 ما ثريًاك  ألن الكارثة اليت يعيشوهنا أهواهلا أكرب بكثري. جيب أن نعي ذلك يف أوروبا." ،البشر خياطرون حبياهتم
ذ سنغالية، إيف عرضه عن القرية ال ديالوقتصادية دولية كما وصفها مصطفى اتفاقيات ا معأسباب اللجوء  تتحد

اقيات هي املسئولة جوهريًا عن ترك بشر يف حالة شدة ألوطاهنهم. يف كثري من األحوال يكون فتتعد تلك اال
وى "مبحاربة أق حبزمعما يسمى مبصاحلهم الوطنية "فقط"، والحًقا يطالبون نفس السياسيني هم من يدافعون 

  سيول الالجئني".

 ،اد األورويبحته سياسة االنغالق اليت يتبعها االمنظمات حقوق اإلنسان أيًضا على أن الفقر هو الذي تعاقبتؤكد 
وليست اجلنسية بالدرجة األوىل: يذكرون كمثال سياسة التأشريات اليت تتبعها العديد من الدول األوروبية واليت 

إقامة  على سبيل املثال حيصل أي شخص على تصريح متنح األغنياء اإلقامة دون مشاكل. ففي إسبانيا والربتغال
يورو على األقل يف امتالك العقارات واألصول. حيصل يف اجملر أي شخص على  500000أوروبية إذا استثمر 

 يورو. 250000دون فوائد ال يقل قيمته عن  اتأشرية شنجن إذا ما قدم للدولة قرضً 

                                                            
مائة ومخسني ألف شخص من  حنو 2013انتهاء برنامج "مارة نوسرتوم" والذي أنقذ منذ أكتوبر  – 2014هناية أكنوبر عام  –حد احلكومة اإليطالية بعد مرور عام وا أعلنت 2 

األورويب االحتاد  امج نأربعمائة شخص يوميًا. أعلن وزير الداخلية اإليطايل يف هذا السياق أن "إيطاليا قد قامت بدورها". جيري استبدال "مارة نوسرتوم" برب  أي حنو –أهوال البحر 
اع عن أي ال يتحرك من تلقاء نفسه. تتوقع منظمات الدف :ستغاثةا"تريتون" الذي يعد أصغر حجًما ويدير عملياته من السواحل األوروبية فقط، كما ال يتحرك إال بعد حدوث 

 الالجئني أن أعداد املوتى ستتضاعف.
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( عن "عوملة 1936البابا فرانسيسكوس )مولود يف عام  حتدث 2013يف زيارة إىل المبيدوزا يف يوليو من عام 
طًفا إنسانًيا" "لالذين أظهروا الالمباالة"، كما مدح بعد كارثة الثالث من أكتوبر بوضوح سكان المبيدوزا وعمدهتا 

    "تضامنهم" مع كل هؤالء الالجئني على جزيرهتم الصغرية.   بسيطًا ب
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