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   :ةــالمقدم
 قارات العالم رغم ثرواتها الطبيعية وإمكانياتهـا  وأضعفتعد أفريقيا من أفقر      
  .  المفروضة عليها سياسياً واقتصادياًزلة ويعزي ضعفها إلى الع،البشرية

 ظروف هيكليـة   نتاجهي والتي  ، ضعف العالقات االقتصادية بين دولها     وإلى  
وإن قيام االتحاد األفريقي يجد طموحات أبنـاء القـارة          . التغيرعميقة الجذور وبطيئة    

 وحيد لتقدم هـذه     كطريق وحلم قادتها التاريخيين في تحقيق الوحدة األفريقية         األفريقية
 وممن المأمول أن هذا االتحاد سوف يعمل جاهـداً          .وطموحاتهاالقارة وتحقيق أهدافها    

 ورثتها  والذياء على الجهل والتخلف والتبعية التي تعاني منها قارة أفريقيا           على القض 
  . متمثلة في العديد من األوبئة والحروب والفتن،من الحقبة االستعمارية

 ،الجديـد  االقتصادية في طبيعة النظام الدولي       والتغيرات ظل التحوالت    وفي  
 وممـا   ،مدروسةبجدية وبخطوات    بناء اقتصادها    إعادةفإن األمر يستدعي من أفريقيا      

الشك فيه أنه من دون العمل األفريقي الذاتي الموحد، لن تكون هناك تنميـة أفريقيـة                
  .حقيقية

 : الدراسةأهمية -

 الدراسة إلى إبراز دور االتحاد األفريقي في تطور هذه القارة من جوانـب              تهدف  
  .ور مهم في لعب ذلكعدة سواء كانت سياسية أو اقتصادية ولما هذا االتحاد من د

                                                 

   هيئة التدريس بكلية االقتصاد والتجارة زليتن، محاضرأستاذ  -∗
 E.Mail: Ahmedgi2008@asmarya.edu.ly 
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 : الدراسةمشكلة -
 الواضح أنه توجد العديد من التحديات واألخطاء التـي تواجـه االتحـاد              من  

  . وتقدمهابالقارةاألفريقي في مسيرته الشاقة وذلك لنهوض 
 وقف االتحاد األفريقـي عـاجزاً أمـام         لماذا السؤال يقدم هو     يأتي هنا   ومن  

  .التحديات الدولية
 :راسة الدتقسيمات -

  : الباحث هذه الدراسة إلى عدة محاورسيقسم  
 .التعريف بأفريقيا:  األولالمحور -
 .مكانة أفريقيا في النظام الدولي:  الثانيالمحور -
 . الدوليةالتكتالت األفريقي ومكانته بين االتحاد:  الثالثالمحور -

 :التعريف بأفريقيا:  األولالمحور
 القـارة  المح أن تتكلم عن أبرز ميجب أفريقيا في البداية وعند التعريف بقارة     

 المهم لهذه العالقات في تقويـة القـارة         والدور عن العالقات العربية األفريقية      وكذلك
  . إلى تطور وقيام االتحاد األفريقيصوالًووحدتها و

  :مالمح القارة األفريقية: أوالً
 ي ف إال ارف لفظ أفريقي   ولم يع  ، القارة األفريقية  على ليبيا   اسمأطلق اليونانيون     

 واالسم مشتق   ، وذلك بعد اكتشاف المنطقة الواقعة بين برقة وموريتانيا        ،عهد الرومان 
 تسمية أطلقت على البربر     وهي )Afarica.)1 ريكا التي تنطق أفا   Aourighaمن كلمة   

  . ذلك اإلقليمسكان

                                                 

 طـرابلس،  العامـة،  الثقافـة  دار اتمنشور العشرين، القرن في األفريقية الوحدة الكوت، بشير -1
 . 13ص ،2006
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ا بال   وأنه ،لمة مظ قارة المؤرخين األوروبيين بأن أفريقيا      مزاعم عكس   وعلى  
 وشـهدت قيـام     ، فإن القارة األفريقية شهدت كشف حفريـات اإلنـسان األول          ،تاريخ

 فالحـضارة المـصرية     ، تحيا في عصر الفوضى    أوروباحضارات قديمة بينما كانت     
العريقة التي كانت من أقدم الحضارات اإلنسانية هي حضارة أفريقية كان لها اتصالها             

كـوش  ( في حضارة    الحضارية لها انعكاساتها  كما كانت    ،في الصومال ) بونت(ببالد  
 حضارات بالد غرب أفريقيـا      وفي الحبشة   في) أكسوم(في السودان وحضارة    ) ونباتا

 القارة شـهدت أفريقيـا      جنوبالتي عرفت أشغال الحديد في فترة مبكرة وفي أقصى          
  .)1(حضارة زيمبابوي التي ال تزال أطاللها شاهداً على مجد قديم

 ، إلى البحر األحمـر شـرقاً      ، المحيط األطلسي غرباً   منفريقية   القارة األ  تمتد  
 ومن حيث المـساحة     .شماالًومن المحيط الهندي واألطلسي جنوباً إلى البحر المتوسط         

) ثالثـين مليونـاً  ( علـى  الكليـة  مساحتها تزيد إذ ،تعد ثاني القارات مساحة بعد آسيا   
 في أقـصى أتـساعها مـن         وهي . مساحة اليابس  من%) 22(كيلومتر مربع، وتشكل    

 كما يبلغ طولها من أقـصى امتـداد         ،كيلومتر مربع ) 7200( الغرب تبلغ    إلىالشرق  
مـن  %) 80( حـوالي    وبهـا  ،كيلومتر مربع ) 8000(شمالي لها إلى أقصى جنوبها      

 ابمساحة الوطن العربي ويتكون سطح القارة األفريقية من مجموعـة مـن الهـض             
 ما يميـز القـارة مـن ناحيـة          أهمة الهضبية    األحواض عن بعضها، فالصف    تفصلها

متـر، غيـر أن     ) 400( أن ثلثي مساحة القارة يزيد ارتفاعـه علـى           ذلك تضاريسال
  .)2(الهضاب أكثر اتساعاً في جنوبها عنها في شمالها

                                                 

 للنـشر  الثقافة دار والمعاصر، الحديث أفريقيا تاريخ الجمل، وشوقي إبراهيم، عبدالرازق عبداهللا -1
 .32ص ،2007 القاهرة، والتوزيع،

 . 72ص ،2008 القاهرة، المصرية، األنجلو مكتبة أفريقيا، سعودي، عبدالغني محمد -2



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                           @†‡ÈÛa@‹“Ç@sÛbrÛa@Oãìí@@ìî2019@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 402

 ،الفلكـي  مناخها فتسوده الظروف المدارية ودون المدارية بسبب موقعها          أما  
لة إلى االعتدال إال فـي مواقـع محـدودة وفـي             المعتدلة والمائ  الظروفوال تظهر   

 إذ يمتد ثلثي مساحة القارة بين المدارين؟ كمـا تميـزت القـارة              ،المستويات المرتفعة 
  .مليون سنة) 250( ما يقرب من ذاألفريقية بأنها ظلت ظاهرة على السطح من

 مليون وثلثي سكانها مـن العـرب الـذين          )600( سكانها حوالي    عدد ويبلغ  
  . وثقافية مشتركةتاريخيةروابط تربطهم 
 تتمتـع  تشير اإلحصائيات المعلنة والمتوفرة إلـى أن القـارة األفريقيـة            كما  

 البكر، ونظـراً    رةبإمكانيات مادية كثيرة متمثلة في مواردها الطبيعية الهائلة، فهي القا         
 وتتمثل  ، بين الدول الكبرى في العالم     للتنافسألهميتها االقتصادية والسياسية فهي موقع      

  :هذه الموارد في
 : المعدنيةالثروات -

  : القارة من الثروات المعدنية حسب اإلحصائيات العالمية علىتمتلك  
  .من احتياطي العالم من معدن الكروم% 97
  .الذهبمن احتياطي العالم من معدن % 64
  .من احتياطي العالم من معدن المنجنيز% 50
  .اسمن احتياطي العالم من معدن النح% 14
  .من احتياطي العالم من معدن اليورانيوم% 20
  .من احتياطي العالم من معدن الفوسفات% 31
  .)1(من احتياطي العالم من معدن الكوبالت% 86

  . عن احتياطيات الزنك والنيكل والرصاص والماس الهائلةعدا  
                                                 

 القـاهرة،  المصرية، األنجلو مكتبة الدولية، والتجارة األفريقي االقتصاد سعودي، نيعبدالغ محمد -1
 .52ص ،2008
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 : الغابيةالموارد -
 ،خمس مساحة القـارة    فالغابات تغطي حوالي     ، غنية بمواردها الغابية   أفريقيا  

 تكون مورداً ال يستهان به في توفير موارد قيمة للخشب لنمو الكثير من أنواع                وبذلك
 بعـض المنـاطق     ايـة  فضالً عن أهميتهـا فـي حم       ،األشجار ذات األخشاب الثمينة   

 ، ومساعدتها في تثبيت الكثبان الرمليـة المتحركـة        ، بكسر حدة الرياح فيها    ،الزراعية
  . أحسن استغاللهاإذال للعديد من األيدي العاملة وفي توفير فرص عم

 : المائيةالموارد -

 سواء مـن    ،من مساقط المياه الطبيعية في العالم     %) 40( القارة حوالي    تمتلك  
 كما بها   ، التي تمكنها من توفير القوى الكهربائية الالزمة للصناعة        ،ألنهار أو البحيرات  
 هذه األنهار مـصدراً مهمـاً مـن مـصادر            وتعد ، نهر النيل  وهوأطول أنهار العالم    

  .الحصول على الطاقة الرخيصة
 : الزراعيةالمحاصيل -

 الفـول   ، الـبن  ،الكاكـاو : مثـل تنتج أفريقيا العديد من المحاصيل الزراعية         
 المطاط إضـافة إلـى العديـد مـن          ، زيت الزيتون  ، السيال ، زيت النخيل  ،السوداني

  .المحاصيل الزراعية األخرى
 :الحيوانية الثروة -

 وماعز وجاموس وغيرها مـن      وأبل بحيوانات الرعي من أغنام      غنية القارة  
 الثروة لما توفره من جلود      لهذه وترجع القيمة االقتصادية     ، األخرى المراعيحيوانات  
  . الناحية الغذائية لما توفره من لحوم واألبان ومنتجاتهاومن ،وأصواف

 : السمكيةالثروة -

 والبحيرات فالقارة غنية بمواردها السمكية حيث       مائيةري ال  لكثرة المجا  نظراً  
 كما أن إمكانيات تكاثرهـا      ، وبحيراتها مسرحاً ألنواع متعددة من األسماك      أنهارهاتعد  
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 ثم يسهم فـي     ومنقرب سواحلها متوفرة لوجود رصيف قاري يوفر الغذاء لألسماك          
  .تكاثرها

 ورغم ذلك فإن أغلب     ،يعيةيتضح مما سبق مدى عظمي إمكانيات القارة الطب         
 خاصـة   ، االقتصادية حيث ضرب الفقر الشديد أغلب أجزائها       ضائقةدولها تعاني من ال   
 ، فضالً عن تعرض أجزاء واسعة من القرن األفريقـي والـساحل           ،جنوب الصحراء 

  .)1( الجنوب األفريقي لموجات من الجفاف والمجاعاتضوبع
  :العالقات العربية األفريقية: ثانياً

 عليـه العالقـات بـين       بنيتاك ميراثاً تاريخياً للعالقات العربية األفريقية       هن  
 فمنذ زمن بعيد تفاعلت العناصر البشرية في جزيـرة العـرب            ،الطرفين قديماً وحديثاً  

 وامتزجت دماء هـذه العناصـر       ،وبعدهقبل اإلسالم   ) الحاميون(وأفريقيا  ) الساميون(
 كما  ، حامي هوالتميز بين ماهو سامي وما     انبصورة يصعب معها في كثير من األحي      

 الشعوب األفريقية غير الناطقة بالعربية يرجع أصلها إلى         من لكثيرأن التراث الثقافي    
ـ    ،الشرق بوجه عام، وإلى الجزيرة العربية بوجه خاص    ا مثـل حكـام غانـا والهوس

  .)2(والغوالني وغيرها
طـاً شـديداً بـالعرب      القارة األفريقيـة ارتبا    ارتبطتوفي العصر اإلسالمي      
 ، فكما يقول أبناء القرن األفريقي فإن أول هجرة للمسلمين كانت إلى بالدهم            ،مواإلسال

 ، وأنهم عرفوا اإلسالم قبل أن يعرفه الكثير مـن العـرب        ،وليست إلى المدينة المنورة   
ـ      ، العربي اإلسـالمي   المد انفتحت القارة األفريقية أمام      كما  سياسي نظـراً لتفـوقهم ال

 أضف إلـى أن أفريقيـا       ، مثلما حدث في آسيا وأوروبا     ،ضاري والديني والثقافي  والح
 السياسية بين الدول العربيـة      الصراعات آمناً للهجرات العربية في أعقاب       مالذاًكانت  

 مهجراً معروفـاً قبـل      كانت أنها   عن فضالً   ،رهم وغي وعباسيينالمتعاقبة من أمويين    
                                                 

 . 53ص ذكره، سبق مصدر الدولية، والتجارة األفريقي االقتصاد سعودي، عبدالغني محمد -1

 .2007 رةالقاه ، العربية النهضة دار ، االفريقية العربية العالقات مستقبل ، على الدين محي سالمة 2
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 مسالك ودروب عدة منها طريق نهر       عبريقيا   أفر إلىاإلسالم وعرف العرب طريقهم     
 وطريق الساحل الغربي مـن      ، إلى المغرب  الشمالي حلالنيل عبر مصر، وطريق السا    

 وطريق أخرى عبر الصحراء الكبرى تربط مـصر بالـسودان           ،المغرب إلى السنغال  
 ، وبين كل من تونس والجزائر وبالد غـرب أفريقيـا          ، وبين ليبيا وتشاد   ،وبحيرة تشاد 

فـضالً عـن   ) أرض الذهب (عد على اتجاه العرب إلى جنوب السودان أنها كانت          وسا
 وشبه االستوائية من صمغ وريش نعام وبيض وجلود         ،وجود منتجات البيئة االستوائية   

 موارد هامة دفعتهـا مقابـل منتجـات         الصحراء كذلك توفرت لمنطقة شمال      ،وعاج
بجنوبها ومن ثـم     ي ربط شمال القارة    الذي لعب دوراً هاماً ف     )المدح(السودان ال سيما    

 أوروبا في الوقت الذي أخفق فيه كل من القرطاجنيين والرومان في            إليانتقال التجارة   
  .)1(نقل تجارة جنوب القارة

 من بما فرضته    ، تقدم يتضح أن التطورات الجارية على المستوى العالمي        مما  
 إمكانيـات أو  ،ي السياسات الدوليـة   اعتبارات لألبعاد االقتصادية والثقافية والسياسية ف     

 المنطقـة العربيـة     بـين باألخرى ضرورات لتعميق التواصل االقتصادي والسياسي       
من مـساحة   %) 80( فكما ذكر سابقاً فإن      ،وأفريقيا وذلك ألسباب جغرافية وديمغرافية    

 وأكثر مـن    ، ونحو ثلثي سكان الوطن العربي هم أفارقة       ،العالم العربي تقع في أفريقيا    
 الوحيدة في العالم التي يتكون غالبية       ة أي أنها القار   ،صف سكان أفريقيا من المسلمين    ن

  .سكانها من المسلمين
 فيجب أن تكون العالقة بين الدول العربية واألفريقية ركيـزة للهجـرة            وعليه  

 تكون كل من الدول العربيـة واألفريقيـة بمثابـة عمـق             وإن ،والتكامل االقتصادي 
  .)2(كل منهما اآلخراستراتيجي يدعم 

                                                 

 طرابلس، العليا، الدراسات أكاديمية منشورات األفريقية، العربية العالقات البرقاوي، حسين سالم -1
 . 46ص ،2006

 .47ص ذكره، سبق مصدر البرقاوي، حسين سالم -2



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                           @†‡ÈÛa@‹“Ç@sÛbrÛa@Oãìí@@ìî2019@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 406

  : تطور االتحاد األفريقي: ثالثاً
في سياق مواجهة المتغيرات الدولية واألحداث والتطورات المتالحقـة فـي             

 نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين حيث ظهـرت           واكبت العالم التي 
 العمـل  أليـة     النظر في  إعادة على أفريقيا    فرضت الساحة الدولية    على تحديات جديدة 

 ، متكاملة لمواجهة تحديات المستقبل    أفريقيةاألفريقي المشترك والبحث عن استراتيجية      
 للدول األفريقية علـى إقامـة االتحـاد         السريعلذلك جاء التحول المتمثل في اإلجماع       

 والشعوب األفريقية في تحقيـق التكامـل   القادة على رغبة كمؤشر يأتي هذا  ،األفريقي
 لنقل أفريقيا من حالـة الفوضـى وعـدم االسـتقرار            ،وحدة السياسية االقتصادي وال 

والصراعات والحروب والجوع والفقر إلى حالة مـن االسـتقرار والـسالم واألمـن        
  .)1( وذلك باالستفادة من الخبرات المتوفرة في أراضيها،واالكتفاء
كانـت   المتبع لتاريخ القارة األفريقية يالحظ أن مسيرة الوحدة األفريقيـة            إن  

 وفكريـة   تاريخيـة  وشهدت القارة في إطارها عدة تحركـات         ،ضنيهشاقة وطويلة وم  
 فقد بدأت في أواخر القـرن التاسـع         . أبنائها منوسياسية بعد أن هجرها عنوة ماليين       

عشر وأوائل القرن العشرين فكرة الوحدة األفريقية تتبلور في إطار ما أطلـق عليـه               
الوحدة األفريقية تنمو من خالل المـؤتمرات التـي         وبدأت حركة   ) الجامعة األفريقية (

 وقـد تلـى ذلـك العديـد مـن           ،بلندن) م1900 (سنةبدأتها جمعية الوحدة األفريقية     
 لندن وبروكسل سـنة     ،م1919المؤتمرات لعل من أهمها وأبرزها مؤتمر باريس سنة         

 .م1945 ومانشستر سنة    ،م1927 نيويورك سنة    ،م1923 لندن ولشبونة سنة     ،م1921
 أنـه  خاصة البداية الفعلية والفاعلة في مسيرة الوحدة األفريقية انشسترويعتبر مؤتمر م 
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 ،جاء في أعقاب الحرب العالمية الثانية مفعماً بمشاعر األفارقة ضد التفرقة العنصرية           
  . من أجل الصالح األفريقيللتجمعوفي محاولة 

 ،ة األفريقيـة  وقد طرحت في ذلك الوقت عدة أفكار عظيمة عن طريق الوحد            
 الوقت على أنه نوع     لك وهو األمر الذي نظر إليه بمقياس ذ       األفريقي اإلنسانوتحرير  

  .من الخيال
ليلعن عن رغبتـه فـي إنـشاء الواليـات         ) نكروما( ذلك الزعيم    بعد جاء   ثم  

 شـاركت فيـه جميـع       .م1958 إلى عقد مؤتمر في أكرا سنة        ودعاالمتحدة األفريقية   
 حيث كـان نكرومـا      ،ستقلة في ذلك الوقت بما فيها الدول العربية       الدول األفريقية الم  

 أي أن العالم العربي هـو       . جزءاً مهماً من أفريقيا    يمثليؤكد على أن الشمال األفريقي      
  . أفريقيامن جزء اليتجزأ فهوامتداد للقارة األفريقية 

 كل ذلك وقـف حـائالً دون        ، نتيجة للصراعات واالنقسامات والحروب    لكن  
  .يق ذلكتحق

وكان الحل الوسط هو إنشاء منظمة الوحدة األفريقية التي تأسست فـي سـنة      
 غالل وهذا ظلت أفريقيا طوال سنوات الحرب الباردة عرضه للتهميش واالست          .م1963
  .)1( وظلت الوحدة األفريقية مجرد منبر سياسي فقط، قوى وأطراف أجنبيةلمن قب

 كانت أفريقيا على موعد مع مطلـع        ،المضنيةوبعد المسيرة الشاقة والجهود       
 أعلن  ، تحقيق الحلم فبعد مرور مئة سنة على مؤتمر لندن         مع عشرينالقرن الحادي وال  

في لومي عن قيام القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ثم انعقدت الـدورة االسـتثنائية              
 وصـدر مـا عـرف       .م1999-9-9في  ) سرت(للقمة األفريقية في مدينة     ) الرابعة(
 القـانون  اعتماد وتمحيث نص ألول مرة على إنشاء االتحاد األفريقي       ) سرت(عالن  بإ
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) 27( خاصة بعد أن وقعت عليـه نحـو          .2000 يوليو سنة    11التأسيسي رسمياً في    
  .دولة

 أصـدرت   فقـد  ، هذا االتحاد العمالق   بقيام واالتحادات كل الدول    رحبتوقد    
،  األفريقـي الجديـد  االتحادوروبي يؤيد قيام  المفوضية األوروبية بياناً باسم االتحاد األ     

  . والصين وأمريكا كدول بيانات ترحب بقيام هذا االتحادوفرنسا أصدرت بريطانيا كما
 مع التوجه العالمي الذي بدأ يتـشكل فـي          منسجماً االتحاد األفريقي    جاءولقد    
تحـاد دول   الجنـوبي وا مريكيـا  االتحاد األوروبي والنافتا واتحاد دول أمثلفضاءات  

  .الباسفيك والكاريبي واآلسيان
 هذه الفضاءات تعمل على تأمين حياة أفضل لشعوبها وهذا هو الذي يتطلع             إن  

  .)1(إليه االتحاد األفريقي
 ستمكنها من إعادة    نادرة األفريقية المعاصرة تحظى اآلن بفرصة       األجيال وإن  

 والتعاسـة التـي     الفقراء   وإنه ، األفريقية من جديد كقارة موحدة     القارةصياغة وضع   
  .عانت منها القارة لسنين طويلة

 االجتماعي داخـل    لم القارة استقرار األمن والس    ألبناء يضمن هذا االتحاد     كما  
  .)2(أفريقيا وخلق تنمية ونهوض بالقارة من التخلف إلى التقدم

 : أفريقيا في النظام الدوليمكانة: الثاني المحور
 وخلفـت تلـك     ، واقتصادية منها سياسية   العالميةات   بالتغير أفريقيا تأثرتلقد    

 مما دفـع بعـض البـاحثين        ،التغيرات حالة من الفوضى وعدم االستقرار في القارة       
 بالشؤون األفريقية بالتنديد بعبارات تعكس القلق المتزايد عن مكانـة أفريقيـا    المهتمين
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بل أفريقيـا    مـستق  بـين  كما تعكس مـدى االرتبـاط        ،في األوضاع العالمية الجديدة   
 ،االقتصادي والسياسي وبين إرادة الدول الرأسمالية الكبرى بزعامة الواليات المتحـدة          

 كما استقبلت   ،ومن هذه العبارات أن أفريقيا تعيش على الهامش داخل الجماعة الدولية          
  . الجديدةالمتغيراتأفريقيا 

تحديد  العالم وهي أشد رهبة وتوجساً خاصة فيما يتعلق باقتصاديها ولفي  
مكانه أفريقيا من النظام العالمي في الوظع الراهن وسوف نتناول هذا المحور من 

  .)1(جانب الوضع االقتصادي والديون الخارجية للقادة والمساعدات والتنمية
  :االقتصادي الوضع :أوال

 تحديد الوضع االقتصادي الراهن الفريقيا من خالل مـستوي الـدخل            يمكن  
  .طاع السلعي والخدميوالناتج والمحلي والق

  : الدخلمستوي
دوالر للفرد في السنة في جنـوب       ) 370( الواقعين تحت خط الفقر      السكان نسبة   تبلغ - 

، بينما تبليغ تلك النسبة في الدول النامية ككل حوالي          %)59(الصحراء االفريقية حوالي    
لـدول  م فإن عـدد ا    2008وذلك حسب التقرير الصادر عن البنك الدولي لسنة          %)51(

 .دولة في العالم) 57(دولة من إجمالي %) 35(االفريقية منخفضة الدخل للفرد هي 
 : المحلي االجماليالناتج -

 بعض الدراسات انخفاض متوسط معدل النمو السنوي للنـاتج المحلـي            بينت  
خـالل  %) 2(االجمالي إلفريقيا مقارنة بإي منطقة في العالم النامي إذ بلغ في أفريقيا             

ويعكس ذلك مدي التـدهور المـستمرة فـي اقتـصاديات           . 2010-1999من  الفترة  
   .)2(أفريقيا
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 :الزراعة -
من مكونات الناتج المحلـي اإلجمـالي فـي     %) 46( الزراعة بنسبة    ساهمت  

مـن  %) 60( حيث اسـتوعبت     األفريقيةأفريقيا، واستوعبت أكثر من نصف العمالة       
صة في حصيلة الصادرات لكثير من      سكان القادرين على العمل، كما شكلت أهمية خا       

%) 60-50(الدول االفريقية حيث ساهمت الصادرات ذات المنشأ الزراعي بحـوالي           
من إجمالي صادرات أفريقيا ورغم تلك الزيادات إال أن االقتصاد الزراعي في افريقيا             
الزال في أقل مستوي االنخفاض إنتاجية العمل واعتماد التكنيك الزراعي في أغلـب             

 إلي جانب تسيد ظاهرة الغلة الواحدة أو        ،ر أفريقيا المدارية على االسلوب البدائي     أقطا
الغلتين في السلع الزراعية المعدة للتقدير، كما تلعب الحروب األهلية والطقس وعـدم             

  . دوره في تذبذب االنتاجسياالستقرار السيا
 :الصناعة -

لية في أفريقيا عام     التحوي لصناعات الرغم من حدوث انتعاش في قطاع ا       على  
مقارنة بالنسبة التي قبلهـا، إال أن       %) 2.3(، حيث زادت القيمة المضافة بنسبة       2010

قطاع الصناعات التحويلية تأثر بمجموعة من االختناقات الهيكلية تمثلـت فـي عـدم              
توفير مستلزمات االنتاج المستوردة، وارتفاع أسعار الوارد منها، ووجود صـعوبات           

ير مواد الخام المحلية، فظال عن الحروب االهلية والنزاعات الـسياسية           داخلية في توف  
في بعض البلدات، وكل هذه االمور وغيرها ساهمت في تدهور االنتـاج الـصناعي،              

  .)1(وفي توقفه في بعض المجاالت
 : الخدميالقطاع -

من تجارة العالم، فضال عـن      %) 3( التجارة على مستوي القارة بنسبة       وتمثل  
تقرار حصيلتها، وصادراتها مواد خام تعدينية وزراعية أو بتروليـة، كمـا أن             عدم اس 
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واردتها هي من السلع المصنعة والنصف مصنعة، مع تسيد ظاهر المحصول الواحـد             
   .أو المحصولين في صادراتها الزراعية

 :الصحة -
 المستوي الصحي في أغلب دول القارة لتوطن العديد من االمراض           انخفاض  
همت في ارتفاع نسبة الوفيات بين االطفال، ونشوء اطفال ضعيفي البنية، ومن            التي سا 

  .هذه االمراض المالريا، الحمي الصفراء، سوء التغذية وغيرها
 :التعليم -

 األمية في العديد من دول القارة االفريقية لعـدم االلتـزام بـالتعليم              انتشرت  
ر االستعمار في التقليل من قيمة      االلزامي إال في عدو محدود من الدول، أضف إلي دو         

 الوطنية، وعدم االهتمام بالتعليم الفني، وإهمال االهتمام بالبحـث          افاتالحضارات والثق 
العلمي وإهمال اللغة الوطنية والتراث التقافي، فضال عن نقص الخبرات الفنية الالزمة            

  .لتشغيل االجهزة والمعدات
 في أفريقيا، الذي انعكس فـي        ما تقدم مدي تردي الوضع االقتصادي      يالحظ  

تدهور االداء االقتصادي سواء في القطاع السلعي أو الخدمي، وانعكست هذه االمـور             
 تسجل معدالت مرغوبـة ترفـع مـن         فلم، جميعها على مؤشرات التنمية االقتصادية    

  .)1(مستوي معيشة هذه الشعوب
  :الديون الخارجية: ثانياً

قية مع فترة التغيرات الراهنة التي يـشهدها      المديونية الخارجية االفري   تزامنت  
 وألسباب داخلية وخارجيـة تراكمـت الـديون         ، كافة وخاصتاً ما تشهده أفريقيا     المالع

والتراكمات فـي الـديون مـصدرها       ، الخارجية بصورة مضطربة وبمعدالت عالية    
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  من المؤسستين الماليتين صندوق النقد والبنك الـدوليين المرتبطـة ببـرامج    قراضاال
 وهذا يعني أن هذه الديون رسمية أي ال يمكـن         ، وتحويل التنمية  ،االصالح االقتصادي 

 صندوق  دوليتينإعادة جدولتها إال عن طريق الدول الدائنة وبتوصية من المؤسستين ال          
  . االمر الذي أعطاهما دوراً  هاماً للتدخل في شؤون أفريقيا،النقد والبنك الدولي

ه االزمة وتالعبت بورقة المديونية بقيـام شـركات    الدول الدائنة هذ   واشتغلت  
 عالقة بهـا بحركـة      الالنفط العاملة في أفريقيا بالحصول على النفط بأسعار خاصة          

 ناهيك عـن أن     ، معظم دخل النفط لسداد ديون هذه الدول       ابوذه سوق النفط العالمية  
  .)1(ثروات هذه الدول أصبحت مرهونة حتي سنوات بعيدة

 بوجه خاص في جنوب الصحراء حيـث احتلـت المرتبـة             الديون وتركزت  
الثانية بعد أمريكيا الالتينية، كما سببت أزمات اقتصادية حادة لتلك الدول فضال عـن              

 اعتماد أفريقيا على الخارج خاصـة فـي ظـل حاجتهـا للعمـالت               من أنها عمقت 
  .)2(االجنبية

  :ألفريقيامساعدات التنمية وتهميش الدول الرأسمالية الكبرى : ثالثاً
 المؤسسات الدولية المتمثلة في البنك وصندوق النقد الدوليين تطبيق          اشترطت  

برامج االصالح االقتصادي كشرط أساسي لتقديم المساعدات وأن أفريقيا تعـاني مـن    
 جعلت من عوائد تلك المساعدات قليلة، أحيانا بدون عوائد،          صراعاتمشاكل سياسية و  

ارات والمساعدات االنمائية في افريقيا من قبل الدول         االستثم ضاؤلوترتب على ذلك ت   
المانحة مما تقدم يالحظ أن أفريقيا بعد ما شهده العالم من تغيرات وفي ظل العولمـة،                

 في تراجع معدالت النمو، واالزمات      يتمثلوجدت أفريقيا نفسها في ظل تهميش حقيقي        
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 .115ص-2006 القاهرة

 . 116ص ،ذكره سبق مصدر ، يوسف نادية -2
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ا القوي والمؤسسات العالميـة      عليه تميلهااالقتصادية الحادة، وتبني سياسات اقتصادية      
  .)1(ومما زاد من تفاقم وضعها الهامشي أزمة ديونها الخارجية، وثقل أعبائها

  :االتحاد االفريقي ومكانته بين التكتالت الدولية:  الثالثالمحور
 شهد العالم بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الكتلة االشتراكية تطـورت            لقد  

 سياسية العولمة في    تفشيظهور النظام العالمي الجديد وكذلك      عالمية هائلة، تمثلت في     
كل شي ومن هنا يبدأ دور االتحاد االفريقي في أخذ مكانته بـين التكـتالت الدوليـة                 
الكبرى رغم ما سوف يواجه من صعوبات على العديد من االصـعدة ومنهـا علـى                

  .الصعيد السياسي واالقتصادي والعلمي التكنلوجي
  :ستوي السياسي على الم:أوالً

 بها في العالم إذا لعب هـذا        هان االتحاد االفريقي قوة سياسية كبيرة ال يست       أن  
 جـب  حيث أن تكامله السياسي ي     ، أمام السياسات العالمية االخرى    يه يجد هاالتحاد دور 

في حماية دول االتحاد واستقاللها ووحدة أراضيها وتعزيز االمن واالستقرار وتعزيز           
 والدفاع عن حقوق دول هذا االتحاد وقضاياه العدالة         ،عبيةلمشاركة الش الديموقراطية وا 

في المحافل الدولية، والمحافظة على سيادة دول االتحاد وحماية أرض دول االتحـاد             
من االعتداءات والتدخالت االجنبية، ولالتحاد االفريقي دور مهم في النهوض بالقـارة            

مكانتها الطبيعية أمام الشعوب االخرى في      على المستوي السياسي والتعريف بها ألخذ       
  .)2(العالم

                                                 

 ، االفريقـي  االتحـاد  ندوة ، أسبابها وبعض جدورها عند لمحة المديونية ، صالح الهادي محمد -1
 .36ص ،2003 اهرةالق جامعة

 ،ص20058 القاهرة ، العربية النهضة دار ، الدولي والنظام االفريقي االتحاد ، أبوالعتيين محمود -2
123. 
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 : على المستوي االقتصادي:ثانياً
 االتحاد األفريقي في هذه المرحلة مطالب بتركيـز جهـوده علـى تحقيـق              أن  

االحتياجات الرئيسية للشعوب القارة وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية التي يتطلـع          
التحاد القضاء على مظاهر التحلف والفقر والجوع، ويجب حل          وعلى ا  ،إليها أبناء القارة  

 نـسبة  فـي    يـل إشكالية الديون وأحداث تنمية للموارد البشرية الموجودة بالقـارة والتقل         
  . وتحسين مستوي الدخل ألبناء القارةئيةالبطالة، وكذلك القضاء على االمراض واألوب

 : على المستوي العلمي والتكنولوجي:ثالثاً
هد العالم في النصف الثاني من القـرن العـشرين ثـورة فـي عـالم                 ش لقد  

المعلومات والتكنولوجيا واالتصاالت، فضال غن تطورات متقدمة في علوم الهندسـة           
 ملموساً، ومن هنا يجب علـى االتحـاد         عاًالوراثية، جعلت مما كان أحالماً وخياالً واق      

 كافة والعمل بها ونشرها بين أبناء       االفريقي االخذ بهذه التطورات الهائلة في المجاالت      
 تطور القارة والنهوض بها ممـا تـشهده مـن           رضالقارة في المدارس والجامعات لف    

  .)1(تخلف وتأخر عن بقية القارات
 :ةـالخاتم

 أن نهضة االقتصاد االفريقي وتنشيط التجارة واالستثمارات بـين دول    الوقائع  
 ص من خالل االعتماد على المعونات والقر      جراالتحاد االفريقي، لن يأتي أبداً من الخا      

  التي تقدمها الدول الصناعية المتقدمة وال مؤسساتها الدولية،
 لها تكتلها االقتصادي    يكون هذا المنطق بدأت دول االتحاد تعي أهمية أن          فمن  

 ، لتغطية احتياجاتها الصناعية واالنتاجية والغذائية     العمالقةالمتكامل لمواجهة التكتالت    
  . عن الخدمية والتكنولوجيةفضالً

                                                 

 العربية النهضة دار ، العولمة إلي االقليمي التكامل من االفريقي االقتصاد ، فرج عبدالفتاح فرج -1
 .73 ص ،2006 القاهرة
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 ويعـزز بنـاء     ا، قوتها ووحدته  لألفريقيا جاء هذا االتحاد االفريقي ليحقق       لذا  
كما يحقـق ألفريقيـا     . مستقبلها في ظل التكتالت والتجمعات التي يشهدها العالم اليوم        

االنسياب البشري والطبيعي لتبادل المنافع والمشاركة في صـنع التنميـة واسـتثمار             
  .كانيات المتاحة بين دول القارةاالم
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