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مخرجات عديدة
خرجــت القمــة األفريقيــة – األمريكيــة الثانيــة، بعــد نســختها 
األوىل التــي عقدهــا الرئيــس األمريــي األســبق، بــاراك أوبامــا، 
يف عــام 2014، بعــدد مــن النتائــج املهمــة، والتــي ميكــن عرضها 

عــى النحــو التــايل:

1- اتفاقيــات واســعة: أعلــن مستشــار األمــن القومــي األمريي، 
جيــك ســوليفان، أن اإلدارة األمريكيــة ســتلتزم بتخصيــص نحــو 
ــاث ســنوات  ــة عــى مــدى ث ــارة األفريقي ــار دوالر للق 55 ملي
ــع  ــة توقي ــة – األمريكي ــة األفريقي ــهدت القم ــا ش ــة. ك مقبل
العديــد مــن الصفقــات بــن واشــنطن ودول القــارة كجــزء مــن 
منتــدى األعــال األمريــي – األفريقــي، والتــي بلغــت قيمتهــا 

اإلجاليــة حــوايل 15 مليــار دوالر.

فقــد وقعــت وكالــة املعونــة الخارجيــة التابعــة للحكومــة 
األمريكيــة، وهــي “مؤسســة تحــدي األلفيــة” أول عقــد إقليمي 
لهــا مــع بنــن والنيجــر، باســتثارات مقــدرة بنحــو 500 مليــون 

ــدة وطــرق  دوالر، مــن أجــل املســاهمة يف إنشــاء طــرق جدي
شــحن يف مينــاء “كوتونــو” ببنــن، ناهيــك عــن إعــان مؤسســة 
ــوايل  ــتثارات بح ــن اس ــة ع ــة األمريكي ــة الدولي ــل التنمي متوي

370 دوالر يف مرشوعــات أخــرى يف القــارة.

كــذا، وقعــت رشكــة “كوبولــد للمعــادن” األمريكيــة اتفاقية 
ــة لاســتثار  ــة الزامبي ــع الحكوم ــون دوالر م ــة 150 ملي بقيم
يف استكشــاف مناجــم النحــاس الزامبيــة مــن خــال اســتخدام 
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي، فيــا وقعــت الحكومــة األنجولية 
 )ABD Group( ”اتفاقــاً مــع رشكتــي “آيــه يب دي جــروب
و“أكــرو بريــدج” )Acrow Bridge( األمريكيتــن لبنــاء حــوايل 
186 جــراً يغطــي األقاليــم كافــة يف أنجوال، بقيمــة 371 مليون 
جنيــه إســرليني، باإلضافــة لذلــك وقعــت رشكات أخــرى، عــى 
ــتمز  ــكو سيس ــك، وسيس ــتنادرد بن ــك وس ــرال إلكري ــرار ج غ
وسايبســتيون وغريهــا مــن الــرشكات األمريكيــة، عقــوداً جديدة 

لاســتثار يف أفريقيــا.
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ُاختتمــت أعمــال القمــة األفريقيــة – األمريكيــة التــي اســتضافتها إدارة الرئيــس األمريكــي، جــو بايــدن، خــال 
الفتــرة مــن 13 وحتــى 15 ديســمبر 2022، والتــي شــهدت حضــور نحــو 49 قائــدًا أفريقيــًا. وشــهدت القمــة 

تعهــدات أمريكيــة بتعزيــز انخراطهــا وتعاونهــا مــع دول القــارة األفريقيــة.

تحديــات ماثلــة: هــل تعيــد قمــة واشــنطن تعزيــز الــدور األمريكــي فــي أفريقيــا؟, العــدد 1722، 30 ديســمبر 2022، أبوظبي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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حتديات ماثلة:
هل تعيد قمة واشنطن تعزيز الدور األمريكي يف أفريقيا؟
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أعلــن  العرشيــن:  ملجموعــة  األفريقــي  االتحــاد  2- ضــم 
الرئيــس األمريــي، جــو بايــدن، عــن دعــم واشــنطن النضــام 
االتحــاد األفريقــي إىل مجموعــة دول العرشيــن بشــكل دائــم، 
وهــي الخطــوة التــي كان الرئيــس الســنغايل ورئيــس االتحــاد 
ــات  ــال اجتاع ــا خ ــب به ــد طال ــال، ق ــايك س ــي، م األفريق
ــدن  ــوح باي ــا ل ــم املتحــدة األخــرية. ك ــة لألم ــة العام الجمعي
بدعمــه ملقــرح حصــول الــدول األفريقيــة عــى مقعــد دائــم يف 
مجلــس األمــن الــدويل، باعتبــار أفريقيــا تشــكل محدداً حاســاً 

ــدويل. يف مســتقبل النظــام ال

3- الدعــوة إلجــراءات صارمــة ضــد روســيا: عقــد وزيــر 
ــد  ــاع، لوي ــر الدف ــن، ووزي ــوين بلينك ــي، أنت ــة األمري الخارجي
جيــه أوســن، ومديــر الوكالــة األمريكية للتنميــة، ســامانثا باور، 
اجتاعــاً مــع القــادة األفارقــة بحضــور رئيــس مفوضيــة االتحاد 
ــام  ــدى الس ــك يف منت ــد، وذل ــي محم ــوىس فق ــي، م األفريق
ــم بحــث مقــرح اتخــاذ إجــراءات  واألمــن والحكــم، حيــث ت
صارمــة ضــد روســيا التــي باتــت تســتحوذ عــى جــزء كبــري مــن 
ســوق الســاح يف القــارة األفريقيــة، كــا تضمنــت املباحثــات 
ملــف االنقابــات العســكرية املتكــررة يف أفريقيــا، نظــراً 
ــا  ــز عاقاته ــات تتجــه لتعزي ــن االنقاب ألن النظــم الناشــئة ع

مبوســكو.

التزامات أمريكية جديدة
عمــد الرئيــس األمريــي، جــو بايــدن، إىل محاولــة إعــادة تأكيــد 
التــزام إدارتــه تجــاه دول القــارة األفريقيــة، خاصــة بعدمــا أدت 
ــع  ــة إىل تراج ــية – األوكراني ــرب الروس ــا، والح ــة كورون جائح
ــدو أن قمــة واشــنطن  ــك يب االهتــام األمريــي بالقــارة، ولذل
ــاه  ــرية تج ــات األخ ــد التزام ــادة تجدي ــتهدفت إع ــرية اس األخ

القــارة، وهــو مــا ميكــن عرضــه عــى النحــو التــايل:

1- اســتعادة ثقــة دول القــارة: أكــد بايــدن يف خطابــه خــال 
اجتاعــه بالقــادة األفارقــة التــزام بــاده بتقديــم أنــواع الدعــم 
كافــة لتحقيــق تنميــة مســتدامة يف القــارة األفريقيــة، وأن 
النجــاح واالزدهــار األفريقــي يشــكل محــدداً جوهرياً ملســتقبل 
ــن  ــع روســيا والصــن م ــك بهــدف من ــات املتحــدة، وذل الوالي

تعزيــز نفوذهــا هنــاك. 

ــن  ــة م ــاوف األفريقي ــة املخ ــنطن تهدئ ــتهدفت واش واس
ــدة،  ــرة واح ــتثنايئ مل ــدث اس ــي ح ــة ه ــذه القم ــون ه أن تك
وأن الزخــم األمريــي ســينخفض مــرة أخــرى بنهايتهــا، وذلــك 
عــر تعيــن الســفري، جــوين كارســون، ليكــون املمثــل الخــاص 
املســؤول عــن تنفيــذ مخرجــات القمــة األفريقيــة – األمريكيــة. 

ــس  ــاء املجل ــاً بإنش ــراً تنفيذي ــي أم ــس األمري ــع الرئي ــا وق ك
االستشــاري الرئــايس، والــذي يســتهدف انخــراط الشــتات 
األفريقــي بوشــنطن يف تقديــم املشــورة للرئيــس بشــأن القضايا 
ــع  ــاء طاب ــك يف إطــار مســاعي واشــنطن إلضف ــة، وذل األفريقي

ــا. ــة عــى التزاماتهــا نحــو أفريقي الجدي

2- دعــم دول املعســكر الغــريب: انطــوت القمــة األخــرية التــي 
اســتضافتها واشــنطن عــى رســائل ضمنيــة مهمــة تتعلــق 
ــد التزامهــا بدعــم دول القــارة  مبســاعي واشــنطن نحــو تجدي
القريبــة مــن املعســكر الغــريب. ويرتبــط االلتــزام األمريــي يف 
هــذا الصــدد أيضــاً مبلــف مكافحــة اإلرهــاب، وذلــك مــن أجــل 
ــة املنتــرشة يف  مواجهــة الخطــر املتفاقــم للتنظيــات اإلرهابي

القــارة، خاصــة يف القــرن األفريقــي.

مستقبل الدور األمريكي
تعكــس مخرجــات القمــة األفريقيــة – األمريكيــة األخــرية التــي 
اســتضافتها واشــنطن بعــض مامــح مســتقبل الــدور األمريــي 
يف القــارة األفريقيــة، وهــو مــا ميكــن عرضــه عــى النحــو التــايل:

1- إعــادة هيكلــة الحضــور األمريــي: أملــح بلينكــن، يف 
أغســطس 2022، إىل أبعــاد االســراتيجية األمريكيــة الجديــدة 
يف أفريقيــا، والتــي ترتكــز عــى تعزيز التجــارة واالســتثارات يف 
القــارة األفريقيــة. ويف هــذا الســياق، ســيتحول الركيــز األمريي 
مــن قطــاع األمــن وبعــض القطاعــات الصحيــة، الســيا تنظيــم 
األرسة وبرنامــج مكافحــة اإليــدز، نحــو االنخــراط بشــكل أكــر 

يف تطويــر البنيــة التحتيــة والطاقــة واالتصــال الرقمــي.

ــام قمــة واشــنطن،  ــدن، يف خت ويف هــذا الســياق، أكــد باي
التــزام بــاده بدعــم جوانــب النمــو كافــة يف أفريقيــا، من خال 
تخصيــص مليــارات الــدوالرات كتمويــل حكومــي مــن اإلدارة 
األمريكيــة، باإلضافــة إىل االســتثارات الخاصــة يف مجــاالت 
ــال  ــذايئ واألع ــن الغ ــة واألم ــة العام ــة والصح ــة التحتي البني

ــة. التكنولوجي

ــس  ــة التناف ــت طبيع ــة: دفع ــف الدميقراطي ــع توظي 2- تراج
الــدويل الراهــن إدارة بايــدن لعــدم اعتبــار ملــف الدميقراطيــة 
الحاســم يف توجيــه عاقــات واشــنطن مــع دول  املحــدد 
ــى  ــه ع ــدن يف خطاب ــز باي ــس يف تركي ــا انعك ــو م ــارة، وه الق
ملــف التعــاون االقتصــادي، كــا شــاركت يف القمــة دوالً لطاملــا 
وجهــت إليهــا الواليــات املتحــدة انتقــادات حــادة تتعلــق 
مبلفــات حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة. ومل تســتبعد واشــنطن 
ــل  ــن قب ــا م ــق عضويته ــم تعلي ــي ت ــع الت ــدول األرب ســوى ال
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االتحــاد األفريقــي بســبب حــدوث انقابــات عســكرية بهــا، إىل 
جانــب إريريــا التــي ال تقيم واشــنطن معهــا عاقة دبلوماســية 

كاملــة.

3- زيــارة مرتبقــة لبايــدن إىل القــارة: شــهدت الســنوات 
ــبة  ــة بالنس ــارة األفريقي ــة الق ــاً يف أهمي ــاً الفت ــرية تراجع األخ
لجــدول أولويــات الواليــات املتحــدة، الســيا يف ظــل إدارة 
الرئيــس الســابق، دونالــد ترامــب، وهــو مــا يســعى بايــدن إىل 
تغيــريه عــر تخطيــط بايــدن، ونائبتــه كامــاال هاريــس، للقيــام 

ــام 2023. ــال الع ــعة خ ــة موس ــة أفريقي بجول

ــة  ــة التجاري ــت املمثل ــرة: وقع ــارة ح ــة تج ــة منطق 4- إقام
ــام  ــن الع ــع األم ــم م ــرة تفاه ــاي، مذك ــن ت ــة، كاثري األمريكي
ملنطقــة التجــارة الحــرة القاريــة األفريقيــة، وامكييل مــن، بغية 
ــث  ــا، حي ــن واشــنطن وأفريقي ــة تجــارة حــرة ب إنشــاء منطق
يتوقــع أن متنــح الــرشكات األمريكيــة وصــوالً إىل نحــو 1.3 مليار 
شــخص، وســوق واعــدة بقيمــة تتجــاوز الـــ3.4 تريليــون دوالر.

ــأن  ــات بش ــرية مباحث ــنطن األخ ــة واش ــت قم ــذا، تضمن ك
ــا،  ــرص يف أفريقي ــو والف ــون النم ــو قان ــوا”، وه ــدة “أغ معاه
والــذي مينــح االقتصــادات األفريقيــة وصــوالً معفيــاً مــن 
الرســوم الجمركيــة لألســواق األمريكيــة، حيــث يفــرض أن 
تنتهــي صاحيــة هــذه املعاهــدة يف عــام 2025، وتســعى الدول 

ــدة. ــد املعاه ــرورة تجدي ــنطن ب ــاع واش ــة إىل إقن األفريقي

تحديات قائمة
ــة  ــركات األمريكي ــة التح ــرات يف فاعلي ــض التقدي ــككت بع ش
ــا، حيــث أملحــت إىل أن  الراهنــة الســتعادة نفوذهــا يف أفريقي
واشــنطن خــرت بالفعــل نفوذهــا يف القــارة لصالــح الصــن. 
وميكــن عــرض أبــرز التحديــات أمــام التحــركات األمريكيــة عى 

النحــو التــايل:

ــات  ــرز التحدي ــد أب ــل أح ــنطن: ميث ــة واش ــع موثوقي 1- تراج
التــي تواجــه واشــنطن يف تراجــع ثقــة الــدول األفريقيــة فيهــا 
كرشيــك. ويبــدو أن قمــة واشــنطن األخــرية تحــاول رأب 
الصــدع بــن الجانبــن وإعــادة بنــاء الثقــة، بيــد أن نجــاح هــذه 
املســاعي التــزال غــري مؤكــدة، الســيا يف ظــل إحجــام بايــدن 
ــارات أو لقــاءات عــى  ــام بزي ــة عــن القي خــال الفــرة املاضي
هامــش اجتاعــات األمــم املتحــدة مــع القــادة األفارقــة مقارنة 

بســابقيه.

2- اســتمرار النمــط االســتعاليئ: أشــارت تقديــرات عديــدة إىل 
أن مثــة حالــة مــن االســتياء التــي هيمنــت عــى قــادة الــدول 

األفريقيــة الذيــن حــروا قمــة واشــنطن، وذلك بســبب جدول 
أعــال القمــة والــذي مل يتضمــن أي لقــاءات ثنائيــة مــع بايدن، 
عــى هامــش هــذه القمــة، باســتثناء االجتــاع املصغــر الــذي 
عقــده بايــدن مــع رؤســاء كل مــن الجابــون ونيجرييــا وليبرييــا 
وســرياليون ومدغشــقر والكونغــو الدميقراطيــة، وهــي الــدول 
التــي يفــرض أن تشــهد انتخابــات رئاســية العــام املقبــل، وهــو 

مــا اعترتــه بعــض التقديــرات ترســيخاً لاســتعاء األمريــي.

ــات  ــارت الوالي ــا: أش ــي يف أفريقي ــي املتنام ــوذ الصين 3- النف
املتحــدة ضمنــاً إىل تغلغــل روســيا والصــن يف أفريقيــا باعتبــاره 
معوقــاً جوهريــاً أمــام تعزيــز الرشاكــة مــع الــدول األفريقيــة. 
ولطاملــا حــذرت إدارة بايــدن قــادة الــدول األفريقيــة مــن 
تبعــات التعــاون املتزايــد مــع بكــن. وتنظــر الواليــات املتحــدة 
إىل التحــركات الصينيــة يف أفريقيــا باعتبارهــا تهديــداً للمصالــح 
األمريكيــة هنــاك، خاصــة يف ظــل تحــول الصــن ألكــر رشيــك 
تجــاري ألفريقيــا بنحــو 254 مليــار دوالر يف عــام 2021، مقابــل 
حــوايل 64.3 مليــار دوالر حجــم التجــارة بــن القــارة األفريقيــة 

والواليــات املتحــدة.

4- التنافــس الحــاد عــى أفريقيــا: مل يعــد االنخــراط الــدويل يف 
أفريقيــا قــارصاً عــى الحضــور الصينــي املتزايــد، فقــد شــهدت 
الســنوات األخــرية تناميــاً ملحوظــاً يف وتــرية التغلغــل اإلقليمــي 
ــا انعكــس يف اســتضافة  ــارة الســمراء، وهــو م ــدويل يف الق وال
العديــد مــن الــدول مؤمتــرات قمــة دوريــة ماثلــة لتلــك التــي 
اســتضافتها واشــنطن مؤخــراً، عــى غــرار االتحــاد األورويب 
وفرنســا وروســيا واليابــان وتركيــا، إىل جانــب الصــن بطبيعــة 

الحــال.

ويف الختــام، تتســم السياســة األمريكيــة تجــاه أفريقيــا 
بالتغــري املســتمر لتباين أولويــات اإلدارات األمريكيــة املتعاقبة، 
وذلــك يف مقابــل ثبــات السياســة الصينيــة، ولذلــك يرجــح أن 
تشــهد الفــرة املقبلــة تصاعــداً يف وتــرية التنافــس األمريــي – 
ــات وزارة  ــس يف ترصيح ــا انعك ــو م ــا، وه ــي يف أفريقي الصين
الخارجيــة الصينيــة األخــرية، والتــي طالبــت واشــنطن بــرورة 
احــرام إرادة الشــعوب األفريقيــة والعمــل عــى دعــم تنميــة 
ــة  ــل الدولي ــة الفواع ــى مهاجم ــز ع ــن الركي ــدالً م ــارة، ب الق
ــج،  األخــرى، كــا رفــض ســفري بكــن يف واشــنطن، تشــن جان
االتهامــات األمريكيــة بإغــراق الصن للــدول األفريقيــة بالديون، 
مستشــهداً بالتقريــر الصــادر، يف يوليــو املــايض، عــن مؤسســة 
ــة، والتــي أكــدت  ــون” )Debt Justice( الريطاني ــة الدي “عدال
ــا  ــة أضعــاف ديونه ــة للغــرب بثاث ــة مدين ــدول األفريقي أن ال

للصــن.
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