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أعلــن الرئيــس األمريكــي ،جــو بايــدن ،عــن اســتضافة القمــة األمريكيــة – األفريقيــة الثانيــة فــي واشــنطن
فــي الفتــرة مــن  13إلــى  15ديســمبر  ،2022والــذي أكّ ــد أن اســتضافة الواليــات المتحــدة للقمــة مــع قــادة
دول أفريقيــة تظهــر االهتمــام األمريكــي بالقــارة ،الســيما فــي ضــوء أهميــة تعزيــز الشــراكة بيــن الطرفيــن
فــي القضايــا الملحــة.

وكانــت الواليــات املتحــدة ،يف عهــد الرئيــس الســابق ،بــاراك
أوبامــا ،اســتضافت أول قمــة أمريكيــة –أفريقيــة عــام 2014
مبشــاركة مــا يقــرب مــن  50رئيــس دولــة أفريقيــة .وجــاء
اإلعــان عــن القمــة األمريكيــة ألول مــرة منــذ مثــاين ســنوات،
ليكــون كاشــفاً عــن حجــم االســتقطابات التــي تتعــرض
لهــا القــارة األفريقيــة ،خاصــة يف ضــوء الحــرب الروســية –
األوكرانيــة.
مؤشرات تغير السياسة األمريكية
تعــددت املــؤرشات والدالئــل عــى التغ ـرات التــي تشــهدها
االسـراتيجية األمريكيــة تجــاه القــارة األفريقيــة يف ظــل إدارة
الرئيــس األمريــي جــو بايــدن مقارنــة بســلفه دونالــد ترامب،
وذلــك عــى النحــو التــايل:
 -1زيــارات مكثفــة لــدول القــارة :قــام وزيــر الخارجيــة
األمريــي ،أنتــوين بلينكــن ،بزيــارة لعــدد مــن الــدول
األفريقيــة ،وهــي الســنغال وكينيــا ونيجرييــا ،يف نهايــة نوفمــر

 ،2021والتــي جــاءت قبــل أيــام قليلــة مــن انعقــاد قمــة
صينيــة – أفريقيــة “فــوكاك” ،والتــي هدفــت لتعزيــز الرشاكــة
االســراتيجية بــن الصــن وأفريقيــا.
ويالحــظ أن الجهــود التــي قادتهــا الواليــات املتحــدة
لحشــد الــدول يف جميــع أنحــاء القارة لعزل روســيا دبلوماســياً
واقتصاديــاً فشــلت ،حتــى اآلن ،وهــو مــا كان كاشــفاً عــن
تراجــع النفــوذ األمريــي .ومــن املتوقــع أن يســافر بلينكــن
للمــرة الثانيــة إىل القــارة يف أوائــل أغســطس  ،2022ويــزور
جنــوب أفريقيــا وجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة .وقــد
يكــون املوقــف مــن روســيا عــى أجنــدة زيارتــه لجنــوب
أفريقيــا ،كــا مــن املتوقــع أن يحــاول بلينكــن التوســط يف
التوت ـرات بــن الكونغــو وروانــدا بشــأن دعــم روانــدا لحركــة
 23مــارس املتمــردة املنخرطــة يف اشــتباكات مســتمرة مــع
الجيــش الكونغــويل.
وعــاوة عــى مــا ســبق ،تتجــه الســفرية األمريكيــة لــدى
األمــم املتحــدة ،لينــدا تومــاس جرينفيلــد ،إىل غانــا وأوغنــدا

القمــة المرتقبــة :ســعي إدارة الرئيــس األمريكــي بايــدن لالنخــراط النشــط فــي أفريقيا ,تقديرات المســتقبل ,العدد  4 ،1606أغســطس
 ،2022أبوظبي :المســتقبل لألبحاث والدراســات المتقدمة.
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خــال الفــرة القادمــة ،وذلــك عقــب زيــارة رئيســة الوكالــة
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ،ســامانثا بــاور ،إىل الصومــال
وكينيــا خــال الفــرة املاضيــة.
 -2مبــادرات موجهــة للقــارة األفريقيــة :أعلــن بايــدن عــن
مبــادرة “ازدهــار أفريقيــا” يف منتصــف  ،2021وذلــك مــن
خــال طلــب  80مليــون دوالر مــن الكونجــرس لتعزيــز
التجــارة واالســتثامر بــن الواليــات املتحــدة وأفريقيــا .كــا تــم
متديــد قانــون النمــو والفــرص يف أفريقيــا حتــى عــام ،2025
وهــو القانــون الــذي مينــح البلــدان األفريقيــة إعفــا ًء جمركيـاً
لحــوايل  6500منتــج إىل الواليــات املتحــدة.
وقدمــت إدارة بايــدن ،خــال األشــهر العــرة األوىل مــن
حكمــه ،أكــر مــن  50مليــون جرعــة مــن لقاحــات لفــروس
كورونــا إىل  43دولــة أفريقيــة ،فضـاً عــن إعالنهــا مجموعــة
متنوعــة مــن االســتثامرات يف مشــاريع الصحــة والتعليــم
والتكيــف مــع املنــاخ يف أفريقيــا.
ويف يونيــو  ،2022اقــرح بايــدن ،يف أملانيــا خــال قمــة
مجموعــة الســبع “مبــادرة الرشاكــة مــن أجــل البنيــة التحتيــة
العامليــة واالســتثامر” بقيمــة  600مليــار دوالر لبنــاء البنيــة
التحتيــة يف الــدول الناميــة ،حيــث تهــدف واشــنطن إىل تقديم
حــوايل  200مليــار دوالر أمريــي يف إطــار هــذه املبــادرة عــى
مــدى الســنوات الخمــس املقبلــة مــن خــال املنــح والتمويــل
واســتثامرات القطــاع الخــاص ،وهــي املبــادرة التــي ينظــر
إليهــا عــى أنهــا تهــدف ملواجهــة مــروع الح ـزام والطريــق
الصينــي ،كــا مــن املتوقــع أن يتــم تخصيــص جانــب مــن
املبــادرة للــدول األفريقيــة.
فقــد أعلنــت رئيســة الوفــد األمريــي املشــارك يف قمــة
األعــال األمريكيــة – األفريقيــة يف يوليــو  ،2022التــي
انطلقــت يف املغــرب أن الواليــات املتحــدة ستســتثمر مليارات
الــدوالرات يف أفريقيــا بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص ،لتنميــة
القــارة اقتصادي ـاً.
ويالحــظ أن فــرص نجــاح املبــادرة تبــدو موضــع شــك ،إذ
إنهــا مجــرد إعــادة تســميه ملبــادرة “إعــادة بنــاء عــامل أفضل”،
التــي أطلقتهــا مجموعــة الــدول الســبع ،يف يونيــو  ،2021يف
بريطانيــا ولكنهــا مل متــرر مــن قبــل الكونجــرس األمريــي.
 -3تعزيــز النفــوذ العســكري :تســعى الواليــات املتحــدة إىل
تعزيــز نفوذهــا العســكري بالقــارة مــن خــال متركــز حــوايل
 6500جنــدي أمريــي ،وذلــك لتدريــب القــوات املحليــة
للــدول الحليفــة ،ســعياً للقيــام بعــدد مــن املهــام األمنيــة،
عــى غ ـرار مكافحــة اإلرهــاب.
وعــى ســبيل املثــال ،أجــرى الجيــش األمريــي منــاورات
2

| العدد 1606

 4أغسطس 2022

“فلينتلــوك” ،وهــو برنامــج الواليــات املتحــدة التدريبــي
الســنوي للقــوات األفريقيــة خــال الفــرة مــن  20وحتــى 28
فربايــر  2022يف ســاحل العــاج ،وهــو التدريــب الــذي شــارك
فيــه  400جنــدي عــى مكافحــة اإلرهــاب ،منتمــن لحــوايل
عــر دول ،أربــع أفريقيــة ،وهــي الكامــرون والنيجر وســاحل
العــاج وغانــا ،وســت دول غربيــة ،وهــي بريطانيــا وفرنســا
وهولنــدا والرنويــج وكنــدا إضافــة إىل الواليــات املتحــدة.

دوافع تغير سياسات واشنطن
تضافــر عــدد مــن العوامــل ،والتــي بدورهــا أســهمت يف
تشــكيل االسـراتيجية األمريكيــة الحاليــة ،والتــي تبلــور أبــرز
مؤرشاتهــا يف التــايل:
 -1اســراتيجية بايــدن لالرتبــاط بأفريقيــا :يرتكــز اإلطــار
العــام لالســراتيجية األمريكيــة يف ظــل إدارة بايــدن عــى
مبــدأ عــودة الواليــات املتحــدة للســاحة العامليــة عــى عكــس
االس ـراتيجية األمريكيــة يف ظــل الرئيــس األمريــي الســابق،
دونالــد ترامــب ،والتــي كانــت ترتكــز عــى مبــدأ أمريــكا أوالً.
وعــى املســتوى األفريقــي ،تســعى إدارة بايــدن لتعزيــز
رشاكتهــا مــع أفريقيــا ،لعــودة النفــوذ األمريــي مــرة أخــرى
بالقــارة ،عــى عكــس سياســة التجاهــل التــي انتهجهــا ترامــب
نحــو القــارة .فقــد اتســمت عالقــة الرئيــس األمريــي الســابق
مــع القــارة األفريقيــة بالتوتــر ،حيــث أدى حظــر الســفر مــن
عــدد مــن الــدول ذات األغلبيــة املســلمة ،مبــا يف ذلــك بعــض
الــدول األفريقيــة ،إىل توتــر العالقــات مــع رشكاء أمنيــن
مهمــن مثــل تشــاد.
وترتكــز االســراتيجية األمريكيــة ألفريقيــا يف ظــل إدارة
بايــدن عــى تكريــس الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان ،فض ـاً
عــن مكافحــة اإلرهــاب ،ومواجهــة نفــوذ روســيا والصــن.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن اإلدارات األمريكيــة الســابقة قــد
تبنــت أهدافــاً مامثلــة ،ولكنهــا كانــت متيــل إىل تهميــش
القــارة األفريقيــة مــا مل تكــن هنــاك أزمــة ملحــة ،ســواء حربـاً
أهليــة ،أو تفــي وبــاء ،أو انــدالع أعــال إرهابيــة.
 -2ال ـراع الــدويل عــى القــارة :أصبحــت القــارة األفريقيــة
ســاحة للتنافــس الــدويل بــن القــوى العامليــة واإلقليميــة،
والتــي تجلــت خــال األزمــة الروســية – األوكرانيــة ،عندمــا
ســعت األطــراف املتحاربــة ملحاولــة اســتقطاب الــدول
األفريقيــة يف صفهــا.
وانطالق ـاً مــا ســبق ،أدركــت اإلدارة األمريكيــة أن عــدم
االنخــراط األمريــي بالقــارة يعنــي بــا شــك تزايــد نفــوذ
الــدول األخــرى .وعــى ســبيل املثــال ،تشــهد القــارة تزايــد
النفــوذ الــرويس ملواجهــة النفــوذ الغــريب ،والــذي تبلــور مــن

سعي إدارة الرئيس األمريكي بايدن لالنخراط النشط في أفريقيا

خــال زيــادة حجــم التبــادل التجــاري بــن روســيا والــدول
األفريقيــة بأكــر مــن  34%منــذ بدايــة العــام الجــاري.
وعــاوة عــى مــا ســبق ،شــهدت مدينــة ســوتيش الروســية
قمــة روســية – أفريقيــة يف يونيــو  ،2022حيث شــارك الرئيس
الــرويس ،فالدميــر بوتــن ،يف مباحثــات ثنائيــة مــع رئيــس
االتحــاد األفريقــي ،رئيــس الســنغال مــايك ســال ،ورئيــس
مفوضيــة االتحــاد األفريقــي ،مــوىس فقــي محمــد.
وقــام وزيــر الخارجيــة الــرويس ،ســرجي الفــروف ،بجولــة
يف عــدة دول أفريقيــة (مــر ،أوغنــدا ،الكونغــو ،إثيوبيــا) يف
يوليــو  ،2022والتــي أشــار خاللهــا الفــروف يف رســالة نــرت
يف صحــف الــدول األفريقيــة إىل أن ادعــاءات الــدول الغربيــة
بــأن روســيا تصــدر الجــوع هــي ادعــاءات مزعومــة ،وال
أســاس لهــا عــى اإلطــاق.
أمــا بالنســبة للصــن ،فقــد تزايــدت العالقــات الوثيقــة
بينهــا وأفريقيــا يف الســنوات األخــرة ،إذ إنهــا أصبحــت أكــر
رشيــك تجــاري ألفريقيــا .كــا أنــه بحلــول  ،2019تــم متويــل
واحــد مــن كل خمســة مشــاريع بنيــة تحتيــة أفريقيــة مــن
قبــل بكــن ،وواحــد مــن كل ثالثــة مشــاريع يتــم بناؤهــا مــن
قبــل الصــن .ويف نوفمــر  ،2022اســتضافت الســنغال منتــدى
التعــاون الصينــي – األفريقــي ،والــذي يعقــد كل ثــاث
ســنوات ،بحضــور الرئيــس الصينــي ،يش جــن بينــج ،افرتاضيـاً،
حيــث تعهــد بتقديــم متويــل للــدول األفريقيــة بقيمــة 40
مليــار دوالر أمريــي ،مــع وعــده بزيــادة قيمــة الــواردات مــن
أفريقيــا إىل  300مليــار دوالر أمريــي خــال الثــاث ســنوات.
 -3تصاعــد أهميــة الــروات األفريقيــة :زادت أهميــة
أفريقيــا بســبب الحــرب الروســية – األوكرانيــة وتبعاتهــا
عــى أزمــة الغــذاء العامليــة ،حيــث متتلــك القــارة مــوارد
طبيعيــة ومســاحات واســعة وأرايض خصبــة صالحــة للزراعــة
واالســتثامر يف مختلــف قطاعاتهــا ،مــا ميكــن دول القــارة

مــن لعــب دور مهــم يف مواجهــة أزمــة الغــذاء العامليــة ،مــن
خــال إمكانيــة أن تتحــول إىل ســلة غــذاء للعــامل يف حــال
توظيــف قدراتهــا.
ومــن جهــة ثانيــة ،ميتلــك عــدد مــن الــدول األفريقيــة
ثــروات مــن الغــاز الطبيعــي عــى غــرار نيجرييــا ،والتــي
متتلــك  3%مــن احتياطيــات الغــاز العامليــة املؤكــدة ،لكنهــا
مل تســتغل أيـاً منهــا تقريبـاً .وتتجــه الــدول األوروبيــة لتنويــع
مصــادر الحصــول عــى الغــاز الطبيعــي لتقليــل اعتامدهــا
عــى روســيا ،بســبب الحــرب الروســية – األوكرانيــة .ولذلــك
عقــدت إيطاليــا يف أبريــل صفقــات لـراء الغــاز مــن أنجــوال
وجمهوريــة الكونغــو ،بينــا كانــت أملانيــا تتطلــع لتأمــن
إمــدادات جديــدة مــن الســنغال.
ووفقــاً لصنــدوق النقــد الــدويل ،كانــت خمــس مــن
الــدول العــر األرسع منــوا ً ،يف عــام  ،2019يف أفريقيــا .كــا
تظــل أفريقيــا واحــدة مــن أكــر الوجهــات التجاريــة الواعــدة
بفضــل ســوقها الواســع غــر املســتغل وغلبــة الشــباب عــى
تركيبتهــا الســكانية ،والذيــن مــن املتوقــع أن يصلــوا إىل أكــر
مــن مليــاري شــخص بحلــول عــام  .2050وتعتــر الواليــات
املتحــدة يف الوقــت الحــايل يف وضــع غــر مـ ٍ
ـوات للمنافســة
عــى الفــرص التجاريــة بالســوق األفريقــي مقارنــة باالتحــاد
األورويب والصــن.
ويف الختــام ،تشــهد القــارة األفريقيــة خــال اآلونــة األخرية
حالــة مــن توافــد رؤســاء ومســؤولني رفيعــي املســتوى مــن
الــدول الكــرى ،ويف مقدمتهــم الواليــات املتحــدة ،حيــث
يســعى بايــدن للتأكيــد أمــام املجتمــع الــدويل بشــكل
عــام ،والقــارة األفريقيــة بشــكل خــاص ،عــى عــودة الدولــة
األمريكيــة للســاحة األفريقيــة لتكــون أحــد أطـراف املعادلــة
السياســية الدوليــة بالقــارة ،خاصــة يف ضــوء احتــدام الحــرب
الروســية – األوكرانيــة.
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عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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