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وكانــت الواليــات املتحــدة، يف عهــد الرئيــس الســابق، بــاراك 
أوبامــا، اســتضافت أول قمــة أمريكيــة –أفريقيــة عــام 2014 
ــاء  ــة. وج ــة أفريقي ــس دول ــن 50 رئي ــرب م ــا يق ــاركة م مبش
اإلعــان عــن القمــة األمريكيــة ألول مــرة منــذ مثــاين ســنوات، 
ليكــون كاشــفاً عــن حجــم االســتقطابات التــي تتعــرض 
ــية –  ــرب الروس ــوء الح ــة يف ض ــة، خاص ــارة األفريقي ــا الق له

ــة.  األوكراني

مؤشرات تغير السياسة األمريكية
تعــددت املــؤرشات والدالئــل عــى التغــرات التــي تشــهدها 
االســراتيجية األمريكيــة تجــاه القــارة األفريقيــة يف ظــل إدارة 
الرئيــس األمريــي جــو بايــدن مقارنــة بســلفه دونالــد ترامب، 

وذلــك عــى النحــو التــايل: 

1- زيــارات مكثفــة لــدول القــارة: قــام وزيــر الخارجيــة 
الــدول  مــن  لعــدد  بزيــارة  بلينكــن،  أنتــوين  األمريــي، 
األفريقيــة، وهــي الســنغال وكينيــا ونيجريــا، يف نهايــة نوفمــر 

ــة  ــاد قم ــن انعق ــة م ــام قليل ــل أي ــاءت قب ــي ج 2021، والت
صينيــة – أفريقيــة “فــوكاك”، والتــي هدفــت لتعزيــز الرشاكــة 

ــا. ــن وأفريقي ــن الص ــراتيجية ب االس

وياحــظ أن الجهــود التــي قادتهــا الواليــات املتحــدة 
لحشــد الــدول يف جميــع أنحــاء القارة لعزل روســيا دبلوماســياً 
ــن  ــفاً ع ــا كان كاش ــو م ــى اآلن، وه ــلت، حت ــاً فش واقتصادي
ــع أن يســافر بلينكــن  ــن املتوق ــي. وم ــوذ األمري تراجــع النف
ــزور  ــل أغســطس 2022، وي ــارة يف أوائ ــة إىل الق للمــرة الثاني
جنــوب أفريقيــا وجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. وقــد 
ــوب  ــه لجن ــدة زيارت ــى أجن ــيا ع ــن روس ــف م ــون املوق يك
ــط يف  ــن التوس ــاول بلينك ــع أن يح ــن املتوق ــا م ــا، ك أفريقي
التوتــرات بــن الكونغــو وروانــدا بشــأن دعــم روانــدا لحركــة 
ــع  ــتمرة م ــتباكات مس ــة يف اش ــردة املنخرط ــارس املتم 23 م

ــويل. ــش الكونغ الجي

وعــاوة عــى مــا ســبق، تتجــه الســفرة األمريكيــة لــدى 
األمــم املتحــدة، لينــدا تومــاس جرينفيلــد، إىل غانــا وأوغنــدا 

العدد 1606، 4 أغسطس 2022

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

فــي القضايــا الملحــة.  

القمــة المرتقبــة: ســعي إدارة الرئيــس األمريكــي بايــدن لالنخــراط النشــط فــي أفريقيا, تقديرات المســتقبل, العدد 1606، 4 أغســطس 
2022، أبوظبي: المســتقبل لألبحاث والدراســات المتقدمة.
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ــة  خــال الفــرة القادمــة، وذلــك عقــب زيــارة رئيســة الوكال
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة، ســامانثا بــاور، إىل الصومــال 

ــة. ــا خــال الفــرة املاضي وكيني

ــدن عــن  ــن باي ــة: أعل ــارة األفريقي ــة للق ــادرات موجه 2- مب
ــن  ــك م ــف 2021، وذل ــا” يف منتص ــار أفريقي ــادرة “ازده مب
خــال طلــب 80 مليــون دوالر مــن الكونجــرس لتعزيــز 
التجــارة واالســتثار بــن الواليــات املتحــدة وأفريقيــا. كــا تــم 
متديــد قانــون النمــو والفــرص يف أفريقيــا حتــى عــام 2025، 
وهــو القانــون الــذي مينــح البلــدان األفريقيــة إعفــاًء جمركيــاً 

ــات املتحــدة. ــج إىل الوالي لحــوايل 6500 منت

وقدمــت إدارة بايــدن، خــال األشــهر العــرشة األوىل مــن 
حكمــه، أكــر مــن 50 مليــون جرعــة مــن لقاحــات لفــروس 
كورونــا إىل 43 دولــة أفريقيــة، فضــاً عــن إعانهــا مجموعــة 
متنوعــة مــن االســتثارات يف مشــاريع الصحــة والتعليــم 

ــا. ــاخ يف أفريقي والتكيــف مــع املن

ــة  ــال قم ــا خ ــدن، يف أملاني ــرح باي ــو 2022، اق ويف يوني
مجموعــة الســبع “مبــادرة الرشاكــة مــن أجــل البنيــة التحتيــة 
ــة  ــاء البني ــار دوالر لبن ــة واالســتثار” بقيمــة 600 ملي العاملي
التحتيــة يف الــدول الناميــة، حيــث تهــدف واشــنطن إىل تقديم 
حــوايل 200 مليــار دوالر أمريــي يف إطــار هــذه املبــادرة عــى 
مــدى الســنوات الخمــس املقبلــة مــن خــال املنــح والتمويــل 
ــر  ــي ينظ ــادرة الت ــي املب ــاص، وه ــاع الخ ــتثارات القط واس
إليهــا عــى أنهــا تهــدف ملواجهــة مــرشوع الحــزام والطريــق 
ــن  ــب م ــص جان ــم تخصي ــع أن يت ــن املتوق ــا م ــي، ك الصين

املبــادرة للــدول األفريقيــة.

ــة  ــارك يف قم ــي املش ــد األمري ــة الوف ــت رئيس ــد أعلن فق
التــي   ،2022 يوليــو  يف  األفريقيــة   – األمريكيــة  األعــال 
انطلقــت يف املغــرب أن الواليــات املتحــدة ستســتثمر مليارات 
الــدوالرات يف أفريقيــا بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص، لتنميــة 

ــاً.  ــارة اقتصادي الق

وياحــظ أن فــرص نجــاح املبــادرة تبــدو موضــع شــك، إذ 
إنهــا مجــرد إعــادة تســميه ملبــادرة “إعــادة بنــاء عــامل أفضل”، 
التــي أطلقتهــا مجموعــة الــدول الســبع، يف يونيــو 2021، يف 

بريطانيــا ولكنهــا مل متــرر مــن قبــل الكونجــرس األمريــي.

3- تعزيــز النفــوذ العســكري: تســعى الواليــات املتحــدة إىل 
تعزيــز نفوذهــا العســكري بالقــارة مــن خــال متركــز حــوايل 
6500 جنــدي أمريــي، وذلــك لتدريــب القــوات املحليــة 
ــة،  ــام األمني ــن امله ــدد م ــام بع ــعياً للقي ــة، س ــدول الحليف لل

ــرار مكافحــة اإلرهــاب.  عــى غ

ــاورات  ــال، أجــرى الجيــش األمريــي من وعــى ســبيل املث

“فلينتلــوك”، وهــو برنامــج الواليــات املتحــدة التدريبــي 
الســنوي للقــوات األفريقيــة خــال الفــرة مــن 20 وحتــى 28 
فرايــر 2022 يف ســاحل العــاج، وهــو التدريــب الــذي شــارك 
ــدي عــى مكافحــة اإلرهــاب، منتمــن لحــوايل  ــه 400 جن في
عــرش دول، أربــع أفريقيــة، وهــي الكامــرون والنيجر وســاحل 
ــا وفرنســا  ــة، وهــي بريطاني ــا، وســت دول غربي ــاج وغان الع

ــات املتحــدة. ــدا إضافــة إىل الوالي ــدا والرنويــج وكن وهولن

دوافع تغير سياسات واشنطن
تضافــر عــدد مــن العوامــل، والتــي بدورهــا أســهمت يف 
تشــكيل االســراتيجية األمريكيــة الحاليــة، والتــي تبلــور أبــرز 

ــايل:  ــا يف الت مؤرشاته

1- اســراتيجية بايــدن لالرتبــاط بأفريقيــا: يرتكــز اإلطــار 
العــام لاســراتيجية األمريكيــة يف ظــل إدارة بايــدن عــى 
مبــدأ عــودة الواليــات املتحــدة للســاحة العامليــة عــى عكــس 
ــي الســابق،  ــس األمري ــة يف ظــل الرئي االســراتيجية األمريكي
دونالــد ترامــب، والتــي كانــت ترتكــز عــى مبــدأ أمريــكا أوالً. 

ــز  ــدن لتعزي وعــى املســتوى األفريقــي، تســعى إدارة باي
رشاكتهــا مــع أفريقيــا، لعــودة النفــوذ األمريــي مــرة أخــرى 
بالقــارة، عــى عكــس سياســة التجاهــل التــي انتهجهــا ترامــب 
نحــو القــارة. فقــد اتســمت عاقــة 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 العاقــات مــع رشكاء أمنيــن 

مهمــن مثــل تشــاد. 

ــل إدارة  ــا يف ظ ــة ألفريقي ــراتيجية األمريكي ــز االس وترتك
بايــدن عــى تكريــس الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، فضــاً 
ــن.  ــيا والص ــوذ روس ــة نف ــاب، ومواجه ــة اإلره ــن مكافح ع
وتجــدر اإلشــارة إىل أن اإلدارات األمريكيــة الســابقة قــد 
تبنــت أهدافــاً ماثلــة، ولكنهــا كانــت متيــل إىل تهميــش 
القــارة األفريقيــة مــا مل تكــن هنــاك أزمــة ملحــة، ســواء حربــاً 

ــة. ــال إرهابي ــدالع أع ــاء، أو ان ــي وب ــة، أو تف أهلي

2- الــراع الــدويل عــى القــارة: أصبحــت القــارة األفريقيــة 
ــة،  ــة واإلقليمي ــوى العاملي ــن الق ــدويل ب ــس ال ــاحة للتناف س
ــا  ــة، عندم ــة الروســية – األوكراني ــت خــال األزم ــي تجل والت
الــدول  اســتقطاب  ملحاولــة  املتحاربــة  األطــراف  ســعت 

األفريقيــة يف صفهــا. 

وانطاقــاً مــا ســبق، أدركــت اإلدارة األمريكيــة أن عــدم 
ــوذ  ــد نف ــك تزاي ــا ش ــي ب ــارة يعن ــي بالق ــراط األمري االنخ
ــد  ــارة تزاي ــال، تشــهد الق ــبيل املث ــى س ــدول األخــرى. وع ال
النفــوذ الــرويس ملواجهــة النفــوذ الغــريب، والــذي تبلــور مــن 
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ــدول  ــن روســيا وال ــادل التجــاري ب ــادة حجــم التب خــال زي
ــام الجــاري.  ــة الع ــذ بداي ــر مــن %34 من ــة بأك األفريقي

وعــاوة عــى مــا ســبق، شــهدت مدينــة ســوتي الروســية 
قمــة روســية – أفريقيــة يف يونيــو 2022، حيث شــارك الرئيس 
ــس  ــع رئي ــة م ــات ثنائي ــن، يف مباحث ــر بوت ــرويس، فادمي ال
االتحــاد األفريقــي، رئيــس الســنغال مــايك ســال، ورئيــس 

ــة االتحــاد األفريقــي، مــوىس فقــي محمــد. مفوضي

وقــام وزيــر الخارجيــة الــرويس، ســرجي الفــروف، بجولــة 
يف عــدة دول أفريقيــة )مــر، أوغنــدا، الكونغــو، إثيوبيــا( يف 
يوليــو 2022، والتــي أشــار خالهــا الفــروف يف رســالة نــرشت 
يف صحــف الــدول األفريقيــة إىل أن ادعــاءات الــدول الغربيــة 
بــأن روســيا تصــدر الجــوع هــي ادعــاءات مزعومــة، وال 

أســاس لهــا عــى اإلطــاق. 

ــة  ــات الوثيق ــدت العاق ــد تزاي ــن، فق ــبة للص ــا بالنس أم
بينهــا وأفريقيــا يف الســنوات األخــرة، إذ إنهــا أصبحــت أكــر 
رشيــك تجــاري ألفريقيــا. كــا أنــه بحلــول 2019، تــم متويــل 
واحــد مــن كل خمســة مشــاريع بنيــة تحتيــة أفريقيــة مــن 
قبــل بكــن، وواحــد مــن كل ثاثــة مشــاريع يتــم بناؤهــا مــن 
قبــل الصــن. ويف نوفمــر 2022، اســتضافت الســنغال منتــدى 
التعــاون الصينــي – األفريقــي، والــذي يعقــد كل ثــاث 
ســنوات، بحضــور الرئيــس الصينــي، يش جــن بينــج، افراضيــاً، 
ــة 40  ــة بقيم ــدول األفريقي ــل لل ــم متوي ــد بتقدي ــث تعه حي
مليــار دوالر أمريــي، مــع وعــده بزيــادة قيمــة الــواردات مــن 
أفريقيــا إىل 300 مليــار دوالر أمريــي خــال الثــاث ســنوات.

أهميــة  زادت  األفريقيــة:  الــروات  أهميــة  تصاعــد   -3
أفريقيــا بســبب الحــرب الروســية – األوكرانيــة وتبعاتهــا 
ــوارد  ــارة م ــك الق ــث متتل ــة، حي ــذاء العاملي ــة الغ ــى أزم ع
طبيعيــة ومســاحات واســعة وأرايض خصبــة صالحــة للزراعــة 
ــارة  ــن دول الق ــا ميك ــا، م ــف قطاعاته ــتثار يف مختل واالس

مــن لعــب دور مهــم يف مواجهــة أزمــة الغــذاء العامليــة، مــن 
ــال  ــامل يف ح ــذاء للع ــلة غ ــول إىل س ــة أن تتح ــال إمكاني خ

ــا.  ــف قدراته توظي

ــة  ــدول األفريقي ــن ال ــدد م ــك ع ــة، ميتل ــة ثاني ــن جه وم
ــي  ــا، والت ــرار نيجري ــى غ ــي ع ــاز الطبيع ــن الغ ــروات م ث
متتلــك %3 مــن احتياطيــات الغــاز العامليــة املؤكــدة، لكنهــا 
مل تســتغل أيــاً منهــا تقريبــاً. وتتجــه الــدول األوروبيــة لتنويــع 
ــا  ــل اعتاده ــي لتقلي ــاز الطبيع ــى الغ ــول ع ــادر الحص مص
عــى روســيا، بســبب الحــرب الروســية – األوكرانيــة. ولذلــك 
عقــدت إيطاليــا يف أبريــل صفقــات لــرشاء الغــاز مــن أنجــوال 
ــن  ــع لتأم ــا تتطل ــت أملاني ــا كان ــو، بين ــة الكونغ وجمهوري

ــن الســنغال. ــدة م ــدادات جدي إم

ووفقــاً لصنــدوق النقــد الــدويل، كانــت خمــس مــن 
ــا. كــا  ــدول العــرش األرسع منــواً، يف عــام 2019، يف أفريقي ال
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 
ــات  ــر الوالي ــام 2050. وتعت ــول ع ــخص بحل ــاري ش ــن ملي م
املتحــدة يف الوقــت الحــايل يف وضــع غــر مــواٍت للمنافســة 
عــى الفــرص التجاريــة بالســوق األفريقــي مقارنــة باالتحــاد 

ــن. األورويب والص

ويف الختــام، تشــهد القــارة األفريقيــة خــال اآلونــة األخرة 
ــة مــن توافــد رؤســاء ومســؤولن رفيعــي املســتوى مــن  حال
الــدول الكــرى، ويف مقدمتهــم الواليــات املتحــدة، حيــث 
بشــكل  الــدويل  املجتمــع  أمــام  للتأكيــد  بايــدن  يســعى 
عــام، والقــارة األفريقيــة بشــكل خــاص، عــى عــودة الدولــة 
األمريكيــة للســاحة األفريقيــة لتكــون أحــد أطــراف املعادلــة 
السياســية الدوليــة بالقــارة، خاصــة يف ضــوء احتــدام الحــرب 

ــة. ــية – األوكراني الروس
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