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بشــأن  املهمــة  الــدالالت  مــن  العديــد  الزيــارة  وتحمــل 
اســراتيجية اإلدارة األمريكيــة الحاليــة تجــاه أفريقيــا، خاصــًة 
ــن  ــوزاري الثام ــاع ال ــاد االجت ــل انعق ــارشًة قب ــأيت مب ــا ت أنه
الخــاص مبنتــدي التعــاون الصينــي – األفريقــي نهايــة الشــهر 

ــاري. الج

األهداف المباشرة للجولة
ــا  ــرة واليته ــدن، ف ــو باي ــي، ج ــس األمري ــدأت إدارة الرئي ب
عــر محاولــة إعــادة بلــورة اســراتيجية أمريكيــة تقــوم عــى 
ــة، عــى عكــس  االنخــراط الفعــال يف شــؤون القــارة األفريقي
الرئيــس الســابق، دونالــد ترامــب. وبــرز هــذا التوجــه مبكــراً 
مــن خــال الرســالة التــي وجههــا بايــدن خــال القمــة 
األفريقيــة االفراضيــة يف فرايــر 2021، حيــث أعلــن عــن 

ــة.  ــة – األفريقي ــة األمريكي ــز الرشاك ــو تعزي ــه نح تطلع

وكان مــن املفــرض أن تكــون جولــة وزيــر الخارجيــة 
ــد أن امللفــات  ــا يف أغســطس املــايض، بي األمريــي إىل أفريقي
ــدة  ــى األجن ــا ع ــت أولوياته ــي فرض ــة الت ــة والدولي اإلقليمي
ــن  ــار، ميك ــذا اإلط ــة. ويف ه ــد الجول ــرت موع ــة أخ األمريكي
ــي  ــة الت ــارشة والعاجل ــداف املب ــن األه ــة م ــارة إىل جمل اإلش

ــي: ــا ي ــل في ــة، تتمث ــتهدفها الجول تس

1- ضبــط رصاعــات القــرن األفريقــي: مثلــت كينيــا املحطــة 
األوىل يف جولــة بلينكــن، خاصــًة أن نــرويب متثــل حليفــاً 
تقليديــاً لواشــنطن، إذ تعتمــد عليهــا كثــراً يف تحقيــق املصالح 
األمريكيــة يف القــرن األفريقــي، كــا أنهــا عضــو غــر دائــم يف 
ــارة  ــدويل. واســتهدفت زي ــن ال ــس األم ــة ملجل ــدورة الحالي ال
ــة،  ــداف رئيس ــدة أه ــق ع ــا تحقي ــي إىل كيني ــر األمري الوزي

تتمثــل فيــا يــي:

العدد 1404، 25 نوفمبر 2021

قــام وزيــر الخارجيــة األمريكــي، أنطونــي بلينيكــن، بجولــة فــي القــارة األفريقيــة اســتمرت نحــو خمســة 
أيــام بدايــة مــن 16 نوفمبــر 2021، وتضمنــت هــذه الجولــة زيــارة ثــاث دول رئيســية، هــي كينيــا ونيجيريــا 
والســنغال. وتعــد هــذه الجولــة هــي األولــى للوزيــر األمريكــي منــذ تولــي منصبــه فــي ظــل إدارة الرئيــس 

جــو بايــدن. 

تحــوالت اســتراتيجية: دالالت الجولــة األفريقيــة لوزيــر الخارجيــة األمريكــي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1404، 25 نوفمبــر 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــبقت  ــة: س ــة اإلثيوبي ــنطن والحكوم ــن واش ــاطة ب أ- الوس
ــرى  ــارة أخ ــرويب، زي ــي إىل ن ــة األمري ــر الخارجي ــارة وزي زي
قــام بهــا الرئيــس الكينــي، أوهــورو كينياتــا، إىل إثيوبيــا 
ملحاولــة الوصــول إىل تســوية للــراع املتــأزم يف أديــس أبابــا، 
يف ظــل وجــود تقديــرات أمريكيــة رجحــت احتــاالت انهيــار 
ــذي  ــف ال ــتمر للتحال ــدم املس ــع التق ــد م ــة آيب أحم حكوم

ــراي.  ــوات التيج ــوده ق تق

وعــى الرغــم مــن العقوبــات األمريكيــة ضــد أديــس أبابــا، 
ــا  ــة يف إثيوبي ــاع الراهن ــف األوض ــب وص ــن تجن ــإن بلينيك ف
ــا.  ــر معه ــم التوت ــب تفاق ــة” لتجن ــادة جاعي ــا “إب باعتباره
ويبــدو أن بلينكــن يســعى لتوظيــف كينيــا كقنــاة للتفــاوض 
مــع رئيــس الــوزراء اإلثيــويب آيب أحمــد، خاصــة أن مثــة 
ــرى إىل  ــارة أخ ــيقوم بزي ــا س ــه كينيات ــت بأن ــرات رجح تقدي

ــاً. ــا قريب إثيوبي

الســودان: زارت مســاعدة وزيــر  األزمــة يف  ب- حلحلــة 
الخارجيــة األمريــي للشــؤون األفريقيــة، مــاري كاثريــن، 
ــا. ونجحــت  ــارة بلينكــن إىل كيني ــوازي مــع زي الســودان بالت
ــذي  ــر ال ــاق األخ ــل لاتف ــب دور يف التوص ــنطن يف لع واش
توصــل إليــه رئيــس املجلــس الســيادي، عبدالفتــاح الرهــان، 
ورئيــس الــوزراء، عبداللــه حمــدوك، وعــودة األخــر ملنصبــه 

ــة.  ــدين يف الحكوم ــون امل ــل املك ــتمر يف متثي ليس

ــق  ــد القل ــد 2021: يتزاي ــال بع ــتقبل الصوم ــث مس ج- بح
األمريــي مــن احتــاالت اســتغال حركــة الشــباب األوضــاع 
ــى  ــل ع ــال، والعم ــة يف الصوم ــية املضطرب ــة والسياس األمني
ــراب  ــل اق ــًة يف ظ ــاد، خاص ــيطرتها يف الب ــاق س ــيع نط توس
نهايــة مهمــة بعثــة االتحــاد األفريقــي يف الصومــال “أميصوم” 
يف 31 ديســمر 2021، ورفــض الصومــال متديــد عملها بســبب 

مطالبــة أميصــوم بتوســيع اختصاصهــا.

معهــا،  التنســيق  لكينيــا  بلينكــن  زيــارة  وتســتهدف 
بالنظــر إىل كونهــا أحــد أبــرز األطــراف املشــاركة يف أميصــوم، 
ومحاولــة التوصــل لتفاهــم معهــا عــى متديــد مهــام البعثــة 
ــد تصــل إىل ســتة أشــهر لحــن إعــادة وضــع تصــور  ملــدة ق

ــتقبلها. ــأن مس بش

2- تعزيــز الــدور األمريــي يف أفريقيــا: جــاءت نيجريــا 
كمحطــة ثانيــة يف جولــة وزير الخارجيــة األمريــي، بالنظر إىل 
مــا متتلكــه مــن ثقــل اســراتيجي، باعتبارهــا أكــر دول القــارة 
مــن حيــث عــدد الســكان، فضــاً عــن كونهــا أكــر مصــدري 
ــراتيجية يف  ــا الجيواس ــة إىل أهميته ــارة، إضاف ــط يف الق النف

منطقــة غــرب أفريقيــا. 

ــار  ــة األمريــي يخت ــر الخارجي ولعــل هــذا مــا جعــل وزي
ــدة  ــة الجدي ــة األمريكي ــح الرؤي ــن مام ــان ع ــا لإلع نيجري
تجــاه القــارة األفريقيــة، والتــي تؤكــد عــى تعزيــز الرشاكــة 
االقتصاديــة واألمنيــة بــن واشــنطن ودولهــا. وبــدأت أوىل 
مامــح هــذه الرشاكــة يف توقيــع بلينكــن عــى برنامــج 
مســاعدات للتنميــة مــع نظــره النيجــري بقيمــة 2.17 مليــار 
ــأن  ــن بش ــن البلدي ــاق ب ــن االتف ــدد م ــن ع ــاً ع دوالر، فض
تعزيــز الدعــم األمريــي األمنــي واالســتخبارايت لنيجريــا. 
وعمــد بلينكــن قبــل توجهــه إىل نيجريــا إىل شــطب األخــرة 
ــدول  ــة بال ــدة الخاص ــات املتح ــوداء للوالي ــة الس ــن القامئ م

ــة. ــات الديني ــك الحري ــي تنته الت

وتعهــدت واشــنطن بانخــراط أوســع يف دعــم جهــود دول 
املنطقــة يف مكافحــة اإلرهــاب، خاصــًة يف ظــل االضطرابــات 
ــع  ــن م ــة، وبالتزام ــي تشــهدها املنطق ــة الت ــة املتفاقم األمني

تراجــع الحضــور الفرنــي هنــاك.

ــن  ــم بلينك ــة: اختت ــي للدميقراطي ــم األمري ــج الدع 3- تروي
جولتــه اإلفريقيــة يف العاصمــة الســنغالية داكار، والتــي متثــل 
رمزيــة مهمــة باعتبــار أن الســنغال تعــد أحــد الدميقراطيــات 
املســتقرة يف أفريقيــا، ومــن ثــم تعكــس هــذه الزيــارة دعــم 
اإلدارة األمريكيــة لنــرش القيــم الدميوقراطيــة يف القــارة، فضــاً 
عــن أهميــة هــذه الزيــارة فيــا يتعلــق ببحــث الرؤيــة 
ــس  ــع الرئي ــة م ــارة األفريقي ــاه الق ــة تج ــة املقرح األمريكي
الســنغايل، مــايك ســال، والــذي تســتعد بــادة لرئاســة االتحــاد 

ــة. ــه املقبل األفريقــي يف دورت

أبعاد استراتيجية ممتدة 
عــى الرغــم مــن أهميــة الدوافــع املبــارشة والعاجلــة لجولــة 
وزيــر الخارجيــة األمريــي األفريقيــة، فــإن األهــداف الضمنيــة 
ــز  ــة، وهــي ترتك ــس للجول ــع الرئي ــل الداف ــارشة متث ــر املب غ
األمريــي،  القيــادي  والــدور  النفــوذ  باألســاس الســتعادة 
ومواجهــة النفــوذ الــرويس والصينــي املتنامــي يف القــارة 
لهــذه  تحقيقهــا  إطــار  يف  واشــنطن  وتعتمــد  اإلفريقيــة، 
ــات الرئيســة،  ــن اآللي ــدد م ــى ع ــارشة ع ــر املب األهــداف غ

ــي: ــا ي ــل في تتمث

ــت اإلدارة  ــة: بات ــات الصيني ــية اللقاح ــة دبلوماس 1- مواجه
ــة رئيســة يف  ــة تعتمــد عــى اللقــاءات كآلي ــة الحالي األمريكي
اســتعادة دورهــا القيــادي، ويف هــذا اإلطــار تضمنــت زيــارة 
وزيــر الخارجيــة األمريــي طــرح مبــادرة جديــدة تحــت 
مســمى )Global Covid Corps( بهــدف تقديــم الدعــم 
للــدول فيــا يتعلــق بإنتــاج اللقاحــات، وأصبحــت كينيــا أول 
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ــادرة. ــذه املب ــم له ــة تنض ــارة األفريقي دول الق

وتــروج واشــنطن لدورهــا يف دعم جهــود الــدول األفريقية 
عــى إنتــاج اللقاحــات، عــى عكــس الصــن التــي تســتهدف 
نــرش لقاحهــا يف القــارة األفريقيــة، ولعــل هــذا مــا ينعكــس 
بوضــوح يف “معهــد باســتور” الــذي تــم إنشــاؤه مــن خــال 
ــاج  ــنغالية داكا إلنت ــة الس ــي وأورويب يف العاصم ــم أمري دع

لقــاح فــروس كورونــا.

2- تعزيــز االســتثامر يف البنيــة التحتيــة: أشــارت العديــد مــن 
التقاريــر إىل تنامــي القلــق األمريــي مــن االنخــراط الصينــي 
ــة. ويف  ــارة األفريقي ــة يف الق ــة التحي ــال البني ــي يف مج املتنام
هــذا الســياق أعلنــت واشــنطن خــال قمــة مجموعــة الســبع 
 ،)B3W( ”ــل ــامل أفض ــاء ع ــادة بن ــادرة “إع ــن مب ــرة ع األخ
والتــي تقــوم عــى الرشاكــة لتوفــر بنيــة تحتيــة مــن خــال 
دعــم االســتثارات عاليــة الجــودة يف مرشوعــات البنيــة 

ــة الكــرى. التحتي

3- زيــادة مســتوى التعــاون األمنــي: تعــاين الكثــر مــن دول 
القــارة األفريقيــة مشــاكل أمنيــة حــادة، وهــو مــا فتــح املجال 
أمــام تنامــي النفــوذ الــرويس. وبــدأت اإلدارة األمريكيــة إعادة 
صياغــة خطــة أمنيــة لتعزيــز نفوذهــا يف القــارة، وقــد تجلــت 
ــادرة “منافســة  ــة يف مب ــح هــذه الخطــة األمريكي ــرز مام أب
يف  الــواردة  أفريقيــا”  يف  األمريكيــة  للقيــادة  اســراتيجية 
قانــون الدفــاع الوطنــي لعــام 2022 والــذي يســتهدف إرســال 
مســاعدات عســكرية إىل أفريقيــا، وهــي تســتهدف باألســاس 
بلــورة إطــار قانــوين يضمــن توســيع النفــوذ العســكري 

األمريــي طويــل األجــل يف القــارة األفريقيــة.

انعكاسات إقليمية محتملة
ــي  ــة لتنام ــات املحتمل ــن التداعي ــدد م ــارة إىل ع ــن اإلش ميك
االنخــراط األمريــي يف القــارة األفريقيــة، والتــي ميكــن تناولهــا 

يف العنــارص التاليــة: 

1- تصاعــد وتــرة التنافــس الغــريب – الصينــي: تعكــس 
املعطيــات الســابقة أن القــارة األفريقيــة باتــت متثــل ســاحة 
ــار يرجــح  ــدويل الراهــن. ويف هــذا اإلط ــس ال ــدة للتناف جدي
أن تشــهد الفــرة املقبلــة مزيــداً مــن االنخــراط املتنامــي 
ــدة  ــات املتح ــة، والوالي ــن ناحي ــيا م ــل الصــن وروس ــن قب م

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــن م ــا الغربي وحلفائه

ــة،  ــات مختلف ــاداً وآلي ــس أبع ــذا التناف ــذ ه ــوف يأخ وس
اقتصاديــة وعســكرية، ولعــل االجتــاع الــذي سيســتضيفه جو 
بايــدن مطلــع العــام املقبــل لقــادة الــدول األفريقيــة، والــذي 
أعلــن وزيــر الخارجيــة األمريــي خــال جولتــه األخــرة 
يعكــس بعــداً مــن هــذا التنافــس الحــاد الــذي ســتقبل عليــه 

ــة.  ــارة األفريقي الق

2- انعكاســات محتملــة عــى دول القــارة: عــى الرغــم مــن 
ــوف  ــة س ــارة األفريقي ــى الق ــدويل ع ــس ال ــد التناف أن تصاع
يتيــح لدولهــا هامــش أكــر مــن الحركــة عــر تعزيــز عاقاتهــا 
بأكــر مــن قــوة كــرى، أو حتــى املفاضلــة بينهــم، فإنــه عــى 
ــرار  ــى غ ــلبية، ع ــات س ــل تداعي ــد يحم ــر ق ــب األخ الجان
ــة  ــات األمني ــم األزم ــد تتفاق ــاردة، إذ ق ــرب الب ــة الح مرحل

ــس.  ــذا التناف ــة ه ــارة نتيج ــة يف الق واالقتصادي

ويف الختــام، تكشــف جولــة بلينكن األفريقية عن مســاعي 
إدارة بايــدن لتــايف األخطاء التــي ارتكبتهــا اإلدارات األمريكية 
ــا أفســح  ــة، وهــو م ــارة األفريقي ــا عــن الق ــة بتخليه املتاحق
املجــال أمــام مزيــد مــن االنخــراط الــدويل الصينــي والــرويس 
ــت  ــة مبــكان يف الوق ــن الصعوب ــي م ــارة. ويبق عــى دول الق
ــة واســتمرارية التوجــه األمريــي  ــم مــدى جدي الراهــن تقيي
نحــو القــارة األفريقيــة، وعــا إذا كانــت إدارة الرئيــس بايــدن 
ــا، أم أن  ــو أفريقي ــاملة نح ــراتيجية ش ــل اس ــتطرح بالفع س
األمــر ســيقتر يف النهايــة عــى مبــادرة أمريكيــة جديــدة لــن 

تجــد طريقهــا للتطبيــق. 
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