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العدد - 60 :أغسطس 2015

ثانيا :لمحات من الصراع الفائت

يمثل النيل ينبوع الحياة لمصر المحروسة ،لذا فمنذ
األزل قدس الفراعنة النيل ،و أطلقوا عليه اإلله «حابى»
و كانت له مكانة خاصة فى حياتهم .و كانت تقام للنيل
االحتفاالت (و ما زالت مثل احتفال «يوم وفاء النيل» فى
 15-14أغسطس هذا العام 2015م حين يصل الفيضان
الي ذروته) .فالنيل هو أعظم أنهار الدنيا و من أطولها و
أجملها و أكثرها مالئمة للمالحة ،و هو ملهم الشعراء و
الفنانين ،و أثناء رحلته الطويلة يخترق بلدان كثيرة شعوبها
متنوعة و طبيعتها جذابة مليئة بالغابات الخضراء و
تملؤها الحيوانات و الزواحف و الطيور و النباتات النادرة،
و صحارى ملئي بالثروات الطبيعية ،فدول حوض النيل
اح��د عشر (تنزانيا ،ب��رون��دي ،روان���دا ،الكنغو ،أوغندا،
كينيا ،أثيوبيا ،إريتريا ،جنوب السودان ،السودان ،مصر
المحروسة) تتقاسم فيما بينها مياهه و تتشارك فى تنظيم
حصصها ،و عالقاتها ستظل سرمدية مادامت الحياة
مستمرة ،و النيل يواصل جريانه.
وعبر ثالثية هذا المقال سنتناول عالقات الحوار و
الصراع بين مصر و دول حوض النيل ،و قد ناقشنا الجزء
األول منه في (جريدة العربي األفريقي ،العدد  ،59يوليو
2015م) جغرافية النيل ،و جهود مصر قديما و حديثا
الستكشافه منذ عهد الفراعنة العظام و حتى عهد
الخديوي إسماعيل ،و تناولنا قوة مصر الناعمة فى دول
الحوض و خاصة دورها فى نشر المسيحية بأثيوبيا حتى
أصبحت الكنيسية األثيوبية طيلة  16قرنا من الزمان ما
هى إال كنيسة قبطية مزروعة فى أرض الحبشة ،و أيضا
دور مصر الحديثة مع انبثاق ثورة  23يوليو  1952المجيدة
و صداها فى القارة أجمع .و يجئ اليوم لنستعرض (ثانيا)
لمحات من تاريخ الصراع عبر الزمن ،ليتبقى لنا بإذن الله
فى الجزء الثالث و األخير أن نتناول خريطة طريق للحوار
مع الجيران و تجاوز نقاط الخالف.
لمحات من الصراع:
لعل طبيعة الحياة تلقى بظاللها دوما فى بعث نوبات
ال��خ�لاف و ال��ص��راع التي أحيانا تقع بين الجيران من
أجل السيطرة أو النفوذ أو التجارة و تحقيق المكاسب،
و ال ننسى تدخل القوى األجنبية و دورها الدائم فى زرع
الشقاق بين األخوة األفارقة للسيطرة عليهم .و حيث أن
حوض النيل يغطي مساحة شاسعة تبلغ  3.4مليون كم²
( % 10من مساحة إفريقيا) ،و يمر خالل أحد عشر دولة
تبلغ مساحتها نحو  8.892مليون كم( ²تمثل  % 29.6من
مساحة إفريقيا) ،تضم تلك الدول شعوب و قبائل متباينة
األعراق و السالالت و األعراف و اللغات و الديانات و
عدد سكانها  437مليون نسمة ( % 40من سكان القارة)،
و بالقطع تتقاطع مصالحهم و لذا ربما يقع بينهم تنافس
قد ينتقل لخالف ثم صراع إذا ابتعدت الرؤية و توارت
الحكمة .فما من لقاء يجمعنا باألخوة األفارقة من دول
حوض النيل ،و خاصة دول المنبع و إال ينساب حديثهم
ع��ن حصص مياه النيل و رغبتهم ف��ى إع���ادة صياغة
تلك االتفاقيات و إع��ادة توزيع الحصص بحجه أن تلك
االتفاقيات وقعت أيام االستعمار ،و لعل هذا أيضا ما
يدور بين الساسة فى لقاءاتهم و تناولته وسائل اإلعالم
أكثر من م��رة .و من الالئق أال ننسى ما ي��دور فى ربوع
السودان و انفصال دولة جنوب السودان ،و قبلها إريتريا و
الصراع الدامي في الصومال ،و سدود أثيوبيا المتتالية و
أزمات القرن األفريقي و حوض النيل بصفة عامة .و لعلنا
نلحظ أن اهتمامنا بأفريقيا قد خفت فى العقد األخير من
القرن العشرين و األول من القرن الواحد و العشرين ،بينما
كانت فى هذا الوقت تهب تغيرات إقليميه عنيفة واكبت
تيارات العولمة و ظهور قوى عديدة حتى فى إفريقيا تبحث
لها عن دور مع تغيرات الخارطة العالمية و دعوات عالية
إلعادة تنظيم األمم المتحدة و مجلس األمن ،و كذا تحول
منظمة الوحدة األفريقية الى االتحاد اإلفريقي (2002م)
و الى إعادة الصياغة ،فهل هذا ينسحب على االتفاقيات
المبرمة بين دول القارة ،ناهينا عن وجود أيدي أجنبية
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تعبث فى تلك المناطق لمصالحها و التى حتما سوف تؤثر
على الجميع ،و إن صنعوا كما تفعل النعامة حين يقترب
منها الخطر.
و لعل ه��ذا التنافس ب��دأ منذ قديم األزل ،فالتاريخ
يذكرنا بحملة القائد البرتغالي «الفونسو دى آلبوكيرك
 “ AFONSO DE ALBUQUERQUEف��ى العام
1513م حين خرجت سفنه من شبة الجزيرة األيبيرية
ب��أوروب��ا بعد ثمان ق��رون رضخوا فيها للحكم العربي

اإلسالمي ،و اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح و داروا
حول افريقيا و رست بهم مراكبهم على الشاطئ األثيوبي
حيث ملكة الحبشة «هيالنة» المسيحية المتعصبة التى
طالبتهم بمقاومة النفوذ اإلسالمي في المناطق المجاورة
لمستعمراتها .ثم واتتهم فكرة جهنمية لتحويل مجرى النيل
إل��ى الشرق ليصب فى البحر األحمر من خ�لال م��روره
في أراضي الحبشة فقط وليحرم مصر منه (إبان عصر
المماليك) ويجعلها تموت عطشا .و لكن لم يستطيعوا
تنفيذ ذلك لوقوف الجغرافيا ضدهم.
و بعد أكثر من ثالث قرون ،و مع محاوالت الخديوي
إسماعيل (فى الربع الثالث من القرن التاسع عشر) احتواء
(بل احتالل) أثيوبيا ذاتها ،من بعد استيالئه و سيطرته
الكاملة على كل ما يحيط بها ،فقد خضع له كامل ساحل
البحر األحمر الغربي (من السويس شماال إلى بربرة فى
الصومال جنوبا) و كافة أراضي السودان و أوغندا حتى
منابع النيل و أطراف كينيا و بذا حاصر أثيوبيا جغرافيا .و
أراد أن يخضع أراضي الحبشة ليستكمل السيطرة على كل
حوض النيل فكان الصدام مع الجيش األثيوبي على ارضة،
و لم يحالف النصر جيش الكنانة هذه المرة الستهانة
الخديوي باألحباش و مكر االوربيين .فالحملة المصرية
على الحبشة أو ال��ح��رب المصرية اإلثيوبية (-1868
1876م) ،و اش��ت��داد ال��ص��راع بين ال��خ��دي��وي إسماعيل
واإلم��ب��راط��ور “يوحنس ال��راب��ع “ YOHANNES IV
إمبراطور الحبشة (1876-1868م) ،تضمنت معركتين؛
سبقهما كمين بمنطقة «عدوة  “ ADWAفي  7نوفمبر
 1875م ،ث��م معركة “ج��ون��دت  “ GUNDATف��ي 16
نوفمبر  1875و تلتهما مأساة “جورا  ”GURAفي 9-7
مارس  .1876وانتهى الصراع بانتصار إثيوبيا ،وإخفاق
الجيش المصرى بقيادة مرتزقة أوربيون و أمريكيون .ففى
كمين بالقرب من منطقة «ع��دوة» (شمال شرق أثيوبيا)
أعده رجال القبائل الدنقـالويون أب��ادوا القوة المصرية
(الفي جندي) عن بكرة أبيها بما فيها قائدهم النمساوي
«مـِنْزنْجـر  ،”MUNZINGERالمتهور ،ثم تأتى الموقعة
البائسة األولى (جوندت  )GUNDATو دخلها الجيش
ال��م��ص��ري ب��ق��ي��ادة العقيد ال��دان��م��ارك��ي “آدول����ف س��ورن

آرندروب  “ ARENDRUP SØREN ADOLPHقليل
الخبرة منعدم الحنكة و الذى لم يكن يستمع لنصائح من
معه من كبار الضباط المصريين المدربين ذوي الخبرة في
الحروب في هذه المناطق (وكانت خطة األثيوبيين بقيادة
اإلنجليزي الجنرال «كيركهام «  KIRKHAMاستدراج
الجيش المصري داخل البالد حتى تطول طرق مواصالته
ويبتعد عن مركز تموينه وينال منه التعب واالضطراب نتيجة
سيره في مناطق جبلية وعرة ،و قد كان) و بالفعل قُتل في

الموقعة  2700جنديا مصريا من اصل ثالثة آالف .و فى
العام التالى 1876م ،و لالنتقام اُرسل عشرون الف جنديا
مصريا ( وقد كان تعداد مصر وقتها ثالثة ماليين نسمة)
بقيادة األمريكي «لورنج باشا» ()LORING PASHA
عديم الحيلة و فاشل الحرب األهلية األمريكية ليفاجئ
بمواجهة مائة ألف حبشي جمعهم التعصب الديني لحرب
مقدسة ،و دارت معركة (جورا  ،)GURAفقتل من جنود
الكنانة  13500وذبح  6000من األس��رى بعد يومين من
أسرهم وفر الـ 500الباقين وكان من بينهم أحمد عرابي.
والزل���ت ه��ات��ان المعركتان تعتبران م��ن مفاخر التاريخ
الوطني اإلثيوبي الحديث حيث أن بعض المدافع التي
استولى عليها اإلثيوبيون فى معركة «جوندت» مازالت تزين
ميدان «أكسيوم  ،”AKSUMالعاصمة التاريخية إلثيوبيا
إل��ى ال��ي��وم ،كما أطلق اس��م “ج��ون��دت” على أرف��ع وسام
عسكري إثيوبي .و لعل ذكرى تلك المعارك و هذا الصدام
مازالت تلقى بظاللها على الحوار و الصراع السرمدي
بين البلدين.
و بعد التحسن الملحوظ فى العالقات (1974 -1952م)
أيام عبد الناصر و “هيال سالسى”  ،و تدهورها فيما بعد
بغياب األخير ،وفى أواخر السبعينات كان موضوع محاولة
استخدام مصر لمياه النيل فى شبه جزيرة سيناء و شائعة
تزويد إسرائيل بمياهه ومحاولة أثيوبيا إقامة سد على النيل
بمساعدة سوفيتية عامال من عوامل التوتر بين البلدين ،و
تهديد السادات باستخدام القوة لمنع آى مشاريع أثيوبية
تمنع تدفق مياه النيل للشمال ،األمر الذى أدى إلى تصاعد
الحمالت اإلعالمية المضادة لمصر فى وسائل اإلعالم
األثيوبية .ثم فترت العالقات تماما بأخريات فترة حكم
مبارك بعد حادثة االغتيال المشؤومة (1995م) ،ثم تأزمت
بعد مجئ “ميليس زيناوى -1991( “ MELES ZENAWI
 )2012إلى حكم إثيوبيا والذى اتهم مصر صراحة بتدعيم
الحركة االنفصالية فى إرتيريا وأطلق كثيراً من التصريحات
العدائية ضد مصر مستشهداً بالماضي الذى استطاعت
فيه إثيوبيا تدمير الغزاة المصريين (على حد قولة) .لكن يد
نظام حسنى مبارك ظلت قوية على الملف اإلثيوبي و وضعته
تحت إشراف مؤسسة المخابرات وليس وزارة الخارجية.
فهل ظلت إثيوبيا (كما يظن البعض) تنتظر اللحظة المناسبة
لتوجيه ضربتها إلى مصر و التى حانت مع اضطراب األمور
بعد ثورة يناير 2011م وتدهور أحوال مصر االقتصادية و
السياسية ،فأعلنت عن تحويل مجرى النيل األزرق ( 28مايو
2013م) تمهيداً لقيام سد النهضة العمالق الذى سيتحكم
فى جزء كبير من فيضان النيل األزرق وذلك كمقدمة لبناء
عدد آخر من السدود يعطى إلثيوبيا الحرية الكاملة فى
التحكم فى مياه ذلك النهر على المدى البعيد ،وذلك فى
تحد سافر للقانون الدولي الذى يعتبر مجارى األنهار ممرات
دولية و ُيحرم تحريما ً تاما ً على دول المنبع إقامة سدود أو
منشآت على مجارى األنهار بدون موافقة دول المصب ،و
فى تجاهل تام لكل االتفاقيات السابقة بين دول الحوض
(اتفاقيات1891م1902 ،م1906 ،م1929 ،م1959 ،م) .و هذا
ما أثار سياسيو مصر و تباينت أراءهم و زاد تحمس البعض
منهم مما أوقعهم فى بعض األخطاء ،و خاصة موقعة إذاعة
لقاء القوى الوطنية مع القيادة السياسية على الهواء دون
علمهم ( 4يونيو 2013م) لمناقشة مشكلة سد النهضة و
العالقات مع الجانب األثيوبي ،و خاصة كان هناك بعض
اآلراء التي جانبها ال��ص��واب و حملت بعض الشطط ،و
أحدثت أزمة فى العالقات مع أثيوبيا بعد طفيف التحسن،
و لكن تغلبت ٍ
الحكمة على التدهور أخيرا و سار الجميع فيما
بعد فى طريق الحوار.
و مع تلك النوبات من ال��ص��راع و التى أيقن الجميع
أنها لن تكون فى صالح أين من البلدين أو بلدان حوض
النيل قاطبة ،أصبح لزاما التطلع للحوار لحل كافة نقاط
الخالف و زرع الثقة بين شعوب وادى النيل و هذا ما سوف
نناقشه فى الجزء الثالث من مقالنا القادم بإذن الله  ،إن
كان فى العمر بقية.

تدويل التعليم والوحدة العربية المشتركة

هل يمكن أن تتحقق الوحدة العربية من خالل تدويل
مناهج التعليم  ،ووجود نظام عربى مشترك ألساليب التعليم
واستراتيجيات التدريس  ،ونظم التقويم واالمتحانات ؟
لقد تحققت اإلجابة على هذا التساؤل فى كيان ونموذج
عربى مشترك بالفعل من أجل تحقيق شراكة عربية بين
تسع دول عربية هم الكويت والمملكة العربية السعودية
وجمهورية مصر العربية  ،والمملكة األردنية الهاشمية ،
ولبنان  ،والبحرين  ،وسلطنة عمان  ،وجمهورية السودان
 ،وأخيراً اتفاقية  2014بشأن انشاء فرع للجامعة العربية
المفتوحة فى فلسطين .
وكاتبة ه��ذه السطور م��ن خريجى الجامعة العربية
المفتوحة عام  2012رغم حصولها على الدكتوراة من
إحدى الجامعات المصرية  ،إال أننى رأيت خوض تجربة
تدويل التعليم بشكل يستند إلى التفكير المنظومى فى
التعليم من خ�لال شراكة دول عربية فى مناهج دولية
واختبارات تقويمية على م��دار العام الدراسى  ،ونظام
مراقبة دولى أثناء االمتحانات التى تعقد بتوقيت واحد
لجميع فروع الجامعة فى دول عربية شتى.
 BLENDED LEARNINGوترتكز فلسفة التعليم
المدمج الذى يجمع بين التعليم المفتوح والتعليم المتعارف
ُ
عليه على أن يواظب الطالب ال��دراس��ة بالجامعة وفقا ً
الختياراته  ،وأيضا ً يتواصل عبر اإلنترنت مع مدرسيه من
خالل التعلم الذاتى  ،بحيث يحصل الطالب على شهادة
مزدوجة من البلد التى أج��رى فيها االختبار أي �ا ً كانت
جنسيته وبنفس المصروفات الدراسيةحتى إذا لم يكن
الطالب ينتمى إلى البلد العربى التى يدرس بفرع الجامعة
بها ،أم��ا الشهادة الثانية فيحصل عليها م��ن الجامعة
البريطانية المفتوحة فى المملكة المتحدة التى تمد
الدول العربية المشتركة بالبرامج والمعايير التى تحافظ
على فلسفة الجامعة القائمة على التعليم المفتوح والتعليم
المدمج .
ُ
وفكرة انشاء الجامعة العربية المفتوحة فى الوطن
العربى تعود فى جذورها إلى مبادرة محمودة من األمير
“طالل بن عبد العزيز آل سعود” رئيس برنامج الخليج
العربى للتنمية (أجفند) وذلك من أجل التواصل الحضارى
العربى العربى وتحقيق الوحدة العربية من خالل التعليم
.وتلك المبادرة فى عام  1996من أجل انشاء كيان أكاديمى
تعليمي مميز غير ه��ادف للربح وانما يستهدف تحقيق
التنمية الشاملة المستدامة فى كافة المجاالت العلمية
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واالجتماعية والثقافية  .وفى عام  2002تجسدت الفكرة
على أرض الواقع وتأسست الجامعة العربية المفتوحة
ب��ت��ع��اون مشترك م��ع الجامعة المفتوحة ف��ى المملكة
المتحدة .
وليس فكرة تدويل التعليم تستهدف الشراكة الدولية
فحسب  ،وإنما أيضا ً إعداد المواطن الكوكبى الذى يمتلك
جملة من المهارات التى تؤهله للتعاون والتشاركية فى
كيان دولى وإقليمى ومحلى .
كما أن فكرة توحيد البرامج الدراسية على تسعة دول

بنفس المحتوى ونفس أساليب التدريس ونفس أساليب
التقويم تؤدى إلى تحقيق نواتج تعلم متقاربة ومتشابهة فى
المواطن المستهدف إعداده وتكوينه .
ومن ثم كيف يمكن تفعيل تدويل التعليم داخل جامعاتنا
المصرية والعربية بنفس نموذج الجامعة العربية المفتوحة
المتميز -:
أوالً -:وض���ع فلسفة تعليمية مشتركة وم��وح��دة بين
الجامعات العربية تستهدف تحقيق أهداف مشتركة فى
المجاالت الثقافية والصناعية واالقتصادية والتقنية .

ثانيا ً  :استحداث استراتيجيات تعليم تتفق وطبيعة
البرامج الدراسية المقدمة للدارسين
ثالثا ً  :صياغة نظم تقويم م��وح��دة تقيس المهارات
المكتسبة من البرامج الدراسية وليس المعارف
رابعا ً  :وضع نظام لتفعيل مشروعات مشتركة وريادة
أعمال تشجع شباب الجامعات من الجنسين للبحث عن
فرص عمل أثناء الدراسة .
خامسا ً  :تشجيع البحوث العلمية التطبيقية المشتركة
بين الجامعات العربية ذات المدى البعيد والتى تشجع

شباب الجامعات على العمل وخدمة المجتمع وما يحتاجه
م��ن خ��دم��ات ف��ى م��ج��االت الصحة والتعليم والصناعة
والزراعة والتكنولوجيا
سادسا ً عقد مؤتمرات سنوية مشتركة للجامعات العربية
تعرض فيها انجازات العام الماضى  ،ونتائج المشروعات
المشتركة فى شتى المجاالت وانجازات شباب الجامعات
من الجنسين داخل المجتمعات العربية
سابعا ً  :ع��رض تجارب دولية ناجحة لتدويل التعليم
الجامعى مثل تجربة الجامعة البريطانية المفتوحة ،
وتجربة سويسرا فى تدويل التعليم  ،وتجربة الواليات
المتحدة األمريكية  ،وماليزيا .
ثامنا ً  :رص��د الصعوبات والتحديات التى تقف أمام
تحقيق العديد من األه���داف المشتركة للدول العربية
لوضع آليات لتذليلها والتغلب عليها .
الهوية الثقافية
تاسعا ً  :تحليل وتقييم كل ما يتعارض مع ُ
نتيجة االختراق الثقافى بفضل العولمة وتداعياتها
وكل ما يهدم القيم العربية والمبادئ األخالقية
عاشراً  :وجود إرادة سياسية داعمة لفكرة تدويل التعليم
وشراكة الدول العربية فى إطار تعليمى موحد .
هذا ليس كل شئ  ،وإنما يتسنى القول أن التعليم المفتوح
رغم كافة مشكالته التى تتعلق بالممارسات الخاطئة فى
الكثير من الدول  ،إال أنه نظام يسهم فى استدامة منظومة
التعليم بمفهومها المعاصر وهو التعلم مدى الحياة لخدمة
التنمية بكافة مجاالتها .
ومن ثم فمهما كانت حجم فجوات التعليم بصفة عامة
والتعليم المفتوح بصفة خاصة نتيجة الممارسات غير
اإلحترافية  ،فعلينا أن نعترف بأنه الغنى عنه فى عصر
المعرفة وتكنولوجيا المعلومات ،عصر تسارع وتزايد
المعرفة بشكل يجعل من االستحالة بمكان تزامن توليد
المعرفة مع تطبيقها فى الواقع إال فى حالة التعلم مدى
الحياة والتعليم المستمر واكتساب المهارات المتنوعة
والتعلم الذاتى  ،والتعليم المفتوح .
ومن ثم فوضع إطار للوفرة التعليمية ال يتم إال من خالل
االنفتاح على التعليم والثقافات المتعددة  ،ووجود مكتبات
رقمية تستوعب المعرفة المتضخمة يوما ً بعد يوم .
 ،فالمحتوى التعليمى المفتوح Openness begets
opennessونختم بعبارة اإلنفتاح يولد االنفتاح
ومصدر المعرفة المتاح من خالل البرمجيات اإللكترونية
يكونا ثقافة اإلنفتاح على التعليم متعدد الثقافات .

