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قوى مؤثرة:
مساٍع أفريقية لتعزيز دور القارة يف السياسة الدولية

ويســعى هــذا التحليــل إللقــاء الضــوء علــى المؤشــرات المختلفــة 
وتقديــم  واحــدة  ككتلــة  للتفــاوض  األفريقيــة  القــارة  لمســاعي 
ــة، أو فــي عالقاتهــا بالقــوى  ــل الدولي ــة مشــتركة فــي المحاف رؤي
الصاعــدة، باإلضافــة إلــى مســاعي القــارة لتعزيــز قدرتهــا علــى 
عــالج مشــاكلها األمنيــة، وإن ظلــت تعتمــد فــي ذلــك علــى القــوى 

ــم المتحــدة. ــة أو األم الغربي

اأواًل: موقف موحد يف الق�ضايا الدولية
هنــاك عــدد مــن المؤشــرات علــى تبنــي القــارة األفريقيــة مواقــف 
نشــطة علــى الســاحة الدوليــة، والتفــاوض كتكتــل واحــد النتــزاع 
أكبــر قــدر مــن المزايــا لــدول القــارة، وهــو مــا وضــح فيمــا يلــي:

1- محادثــات منظمــة التجــارة العالميــة: فقــد اتبــع المفــاوض 
األفريقــي عــدداً مــن االســتراتيجيات لتعزيــز تأثيرهــم داخــل 
المنظمــة، وذلــك مــن خــالل اســتغالل عددهــم الكبيــر للحصــول 
علــى تمثيــل فــي عــدد مــن اللجــان الرئيســية، ولذلــك كانــت 
مشــاركتهم نشــطة فــي جولــة الدوحــة، وهــو مــا مّثــل تغيــراً عــن 
ــي تشــهدها  ــى التحــوالت الت ــود الســابقة، وهــو مــا يرجــع إل العق
الســاحة الدوليــة، وبــروز عــدد مــن القــوى الكبــرى الجديــدة، وهــو 
ــدول األفريقيــة مــن تبنــي مواقــف أقــوى فــي  مــا مكــن بعــض ال

مواجهــة المانحيــن الغربييــن)1(.

2- إصــاح األمــم المتحــدة: قدمــت الــدول األفريقيــة رؤيــة 
ــر  ــم التعبي ــا ت ــس األمــن، وهــو م ــة إصــالح مجل مشــتركة لكيفي
عنــه مــن خــالل مــا اصطلــح علــى تســميته "توافــق الزوينــي"، 
وتقديمــه خــالل االجتمــاع العــام للــدورة الســتين للجمعيــة العامــة 
لألمــم المتحــدة فــي عــام 2005، والــذي عــرف باســم "مؤتمــر 

ــة". ــة العالمي القم

ويؤكــد توافــق الزوينــي علــى المبــادئ الثالثــة األساســية 
 Responsibility to( الحمايــة"  عــن  "المســؤولية  لمبــدأ 
Protect(، وهــذه المبــادئ الثالثــة هــي: مســؤولية الدولــة 
ــى مســاعدة  ــي عل ــة مواطنيهــا، ومســؤولية المجتمــع الدول لحماي
الدولــة علــى حمايــة مواطنيهــا، وأخيــراً مســؤولية المجتمــع 
غيــر  أو  العاجــزة  الدولــة،  مواطنــي  حمايــة  علــى  الدولــي 
الراغبــة فــي حمايــة مواطنيهــا، ولكنــه يدخــل علــى هــذا المبــدأ 

ثالثــة تعديــالت أساســية، وهــي:

ــت  ــد توقي ــلطة تحدي ــل س ــي نق ــب ف ــي يرغ ــق الزوين • أن تواف
ومــكان وكيفيــة التدخــل إلــى المنظمــات اإلقليميــة، وهــو عكــس 
مــا تذهــب إليــه تقاريــر األمــم المتحــدة فــي هــذا الصــدد، والتــي 
تــرى أن األمــم المتحــدة هــي الجهــاز المنــوط بــه إصــدار اإلذن 
بالتدخــل اإلنســاني، وقــد بــرر توافــق الزوينــي هــذا المبــدأ علــى 

ـــوى  ـــري الق ـــور تأث ـــن منظ ـــا م ـــة إىل تناوله ـــة األفريقي ـــات الدولي ـــل العالق ـــى حتلي ـــز عل ـــي ترك ـــالت الت ـــد التحلي ـــا تعم ـــًا م غالب
ـــى  ـــرات عل ـــن املؤش ـــدد م ـــرزت ع ـــرية ب ـــة األخ ـــه يف اآلون ـــري أن ـــة، غ ـــارة األفريقي ـــى الق ـــون عل ـــون الدولي ـــة واملانح الدولي
وجـــود نشـــاط كبـــري للقـــارة األفريقيـــة يف الســـاحة الدوليـــة، فضـــاًل عـــن مســـاعيها الراميـــة إىل التفـــاوض ككتلـــة واحـــدة 

ـــارة. ـــدول الق ـــع ل ـــن املناف ـــدر م ـــرب ق ـــق أك لتحقي
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أســاس أن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس األمــن يكونــان 
عــادة بعيديــن عــن مناطــق الصراعــات، وبالتالــي ال يتوفــر لهمــا 
التقييــم الدقيــق لطبيعــة وتطــورات الصراعــات المختلفــة، فــي 
حيــن أن المنظمــات اإلقليميــة الفرعيــة التابعــة لالتحــاد األفريقــي 
ــم دعمهــا التخــاذ  ــم الدقيــق، ويجــب أن يت ــك التقيي هــي التــي تمتل

قــرارات فــي هــذا اإلطــار)2(.

ــدأ  ــف مب ــرى توظي ــوى الكب ــض الق ــن رف ــة ع ــر صراح • التعبي
"المســؤولية عــن الحمايــة" مــن أجــل تغييــر النظــم التــي ال تتوافــق 
مــع مصالحهــا، أو انتهــاك ســياداتها أو المــس باســتقالليتها أو 

ــة. ــا اإلقليمي وحدته

ــون  ــب أن يك ــة يج ــات اإلقليمي ــل المنظم ــى أن تدخ ــد عل • التأكي
ــمح  ــي يس ــق الزوين ــي، إال أن تواف ــن الدول ــس األم ــة مجل بموافق
ــة فــي  ــأن تتدخــل فــي الصراعــات اإلقليمي ــة ب للمنظمــات اإلقليمي
ــه  ــم تطالب ــن، ث ــس األم ــة مجل ــن دون موافق ــة م ــاالت الطارئ الح
ليــس فقــط بإضفــاء الشــرعية علــى تدخلــه، ولكــن كذلــك إلضفــاء 
ــة  ــات اإلقليمي ــا المنظم ــي اتخذته ــراءات الت ــى اإلج ــرعية عل الش

ــالم)3(. ــرض الس لف

ــي ديســمبر 2009: ســعت  ــاخ العالمــي ف ــر المن 3- مؤتمــر تغي
الــدول األفريقيــة قبــل انعقــاد المؤتمــر، لالتفــاق علــى موقــف 

مشــترك، وكذلــك علــى ممثــل واحــد لتمثيلهــم 
ــوزراء  ــس ال ــو رئي ــمهم، وه ــث باس والحدي
اإلثيوبــي ميليــس زينــاوي، وهــو موقــف 
ــة  ــخ منظم ــي تاري ــواء ف ــبوق، س ــر مس غي

الوحــدة األفريقيــة أو االتحــاد األفريقــي.

فــي  األفريقــي  الموقــف  تمثــل  وقــد 
ــة  ــدول األفريقي ــي لل ــض مال ــة بتعوي المطالب
ــر  ــلبية للتغي ــات الس ــن التداعي ــا ع لتعويضه
الــدول  مطالبــة  عــن  فضــالً  المناخــي، 
المتقدمــة بإنفــاق حوالــي 0.5% مــن ناتجهــم 

ــر  ــة التغي ــي مشــروعات لمواجه ــة ف ــدول النامي ــي ال ــي ف اإلجمال
ــيد  ــي أكس ــاث ثان ــض انبع ــة بتخفي المناخــي، فضــالً عــن المطالب
ــة  ــي حقب ــه ف ــل مــن مســتويات انبعاث ــي 40% أق ــون بحوال الكرب
التســعينيات، وذلــك بحلــول عــام 2020، وبحوالــي 80 – %95 
أقــل مــن مســتويات التســعينيات، بحلــول 2050، وكذلــك إنشــاء 

الصنــدوق األفريقــي لمواجهــة التغيــر المناخــي)4(.

ــر  ــي مؤتمــر تغي ــة ف ــدول األفريقي ــي لل ويعــد المكســب الحقيق
المنــاخ العالمــي أنهــا حافظــت علــى تماســكها خــالل جولــة 
المفاوضــات، علــى الرغــم مــن أن رئيــس الــوزراء اإلثيوبــي 
ــت  ــة اتفق ــدول األفريقي ــت ال ــي كان ــاط الت ــي بعــض النق تراجــع ف

ــا. عليه

4- أزمــة اعتقــال البشــير: تبنــى االتحــاد األفريقــي موقفــاً موحــداً 
فــي أزمــة اعتقــال الرئيــس الســوداني عمــر البشــير، فعندمــا تقــدم 
المدعــي العــام للمحكمــة لويــس مورينــو أوكامبــو بطلــب إلصــدار 
مذكــرة اعتقــال بحــق البشــير فــي 14 يوليــو 2008، قــدم مجلــس 

الســلم واألمــن األفريقــي طلبــاً إلــى مجلــس األمــن الدولــي لتأجيــل 
تطبيــق قــرار اعتقــال البشــير، نظــراً ألن ذلــك يهــدد الســالم الهــش 
ــا،  ــاق روم ــن ميث ــادة )16( م ــه بموجــب الم ــي الســودان، إذ إن ف
المؤســس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فإنــه يحــق لمجلــس األمــن 
ــة  ــهراً قابل ــدة 12 ش ــاة لم ــراءات المقاض ــات وإج ــل التحقيق تأجي

للتجديــد. 

وقــد أصــدرت المحكمــة مذكــرة اعتقــال في 4 مــارس 2009، 
وقــد تمــت مناقشــة األمــر فــي القمــة األفريقيــة، التــي عقــدت فــي 
ــى  ــاع عل ــاق باإلجم ــي انتهــت باالتف ــو 2009، والت ــو / يولي يوني
ــة  ــة الجنائي ــع المحكم ــاون م ــال وعــدم التع ــرة االعتق رفــض مذك
ــوانا  ــا أن بتس ــاد، كم ــي تش ــدة ه ــة واح ــظ دول ــع تحف ــة، م الدولي
تراجعــت عــن موقفهــا، وأعلنــت تأييدهــا للمحكمــة)5(، ولكــن 
ــة، خاصــة  ــدول األفريقي ــن ال ــإن عــدداً م ــام 2011، ف ــول ع بحل
ــرار  ــا لق ــرت عــن تأييده ــدا، عب ــا وأوغن ــوب أفريقي بتســوانا وجن
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وهــو مــا يمكــن إرجاعــه إلــى وجــود 
مصلحــة لهــذه الــدول فــي اعتقالــه، خاصــة فيمــا يتعلــق بالحصــول 
علــى دعــم وتأييــد القــوى الكبــرى، أو الحصــول علــى دعــم مــادي.

ثانيًا: م�ضاومة القوى ال�ضاعدة
علــى الرغــم مــن أن الــدول األفريقيــة ال تمتلــك اســتراتيجية موحدة 
حــول كيفيــة التعامــل مــع القــوى الصاعــدة، 
مثــل البرازيــل والصيــن والهنــد، فإنــه، فــي 
ــود إدراك  ــى وج ــوادر عل ــاك ب ــل، هن المقاب
ــاب  ــي خط ــح ف ــا وض ــو م ــا، وه بمصالحه
الرئيــس الجنــوب أفريقــي جاكــوب زومــا في 
ــي  ــن ف ــي بكي ــة ف ــة – الصيني ــة األفريقي القم
عــام 2012، إذ أكــد أن العالقــات التجاريــة 
ــتمر  ــن أن تس ــا ال يمك ــن وأفريقي ــن الصي بي
علــى النمــط الحالــي، وأن الصيــن يجــب أن 
تعمــل علــى شــراكة متســاوية حتــى تحافــظ 
علــى عالقاتهــا التجاريــة مــع القــارة، أي أنهــا يجب عليهــا أن تدعم 
دول القــارة فــي مســعاها لتنويــع اقتصاداتهــا واالتجــاه للتصنيــع)6(.

مــن  العديــد  اتبعــت  األفريقيــة  الــدول  إن  القــول  ويمكــن 
ــدول الناشــئة،  االســتراتيجيات لتعزيــز مكانتهــا التفاوضيــة مــع ال

ــك: ــن ذل وم

ــيوي  ــب اآلس ــد أدى الطل ــاع أســعار الســلع األساســية: فق • ارتف
علــى المــواد الخــام لدعــم سياســتها التصنيعيــة إلــى ارتفــاع أســعار 
ــد  ــي ي ــة ف ــة قوي ــة تفاوضي ــل ورق ــا مث الســلع األساســية، وهــو م
الــدول األفريقيــة، خاصــة أنهــا تســعى إلــى الحصــول علــى مــوارد 

كانــت الــدول الغربيــة تســيطر عليهــا.

• ســوق كبيــر: إذ وقعــت 26 دولــة أفريقيــة علــى االتفاقيــة الثالثية 
لمنطقــة التجــارة الحــرة، ويبلــغ عــدد ســكانها حوالــي 600 مليــون 
نســمة، وحوالــي 1 تريليــون دوالر أمريكــي، فضــالً عــن مســاعي 
االتحــاد األفريقــي إلقامــة منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة بحلــول 
2017، وهــو مــا يمثــل عامــل جــذب للمســتثمرين األجانــب، 

علـــى الرغـــم مـــن أن االحتـــاد األفريقـــي، 
ـــي  ـــها الت ـــة نفس ـــاكل الهيكلي ـــى املش عان
األفريقيـــة،  الوحـــدة  منظمـــة  عانتهـــا 
تبنـــى مســـلكًا نشـــطًا يف حفـــظ  فإنـــه 
ـــاد  ـــام االحت ـــح يف قي ـــا وض ـــو م ـــالم، وه الس
الســـلم  جملـــس  بتأســـيس  األفريقـــي 
واألمـــن األفريقـــي يف عـــام 2004، والـــذي 
مت إعطـــاؤه صالحيـــة حفـــظ الســـلم واألمـــن 

يف القـــارة األفريقيـــة.
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ــة  ــارة األفريقي ــه الق ــا يمكــن أن توظف ــوى الصاعــدة، وهــو م والق
الختيــار الشــركاء التجارييــن الذيــن يســاهمون فــي تحقيــق األجندة 

التنمويــة للقــارة.

• التفــاوض ككتلــة واحــدة: إذا إن هنــاك إدراكاً بــدأ يســري لــدى 
دول القــارة بــأن هنــاك حاجــة إلــى التفــاوض ككتلة موحــدة، وتبني 
اســتراتيجيات متفــق عليهــا، حتــى يتــم تعزيــز موقفهــا التفاوضــي، 
ــد،  ــن والهن ــئة كالصي ــوى الناش ــع الق ــا م ــي مفاوضاته خاصــة ف
ــي  ــة تبن ــن إمكاني ــارة ســوف يحــد م ــن دول الق إذ إن التنســيق بي
بعضهــا لمواقــف تفاوضيــة متضاربــة تســتغلها القــوى الصاعــدة 
ــي  ــية الت ــكالت األساس ــدى المش ــر أن إح ــروطها، غي ــرض ش لف
تعــوق ذلــك تتمثــل فــي صعوبــة التوصــل لمواقــف مشــتركة بيــن 

ــارة)7(.  دول الق

ثالثًا: تعزيز التعاون االأمني
ــام  ــي القي ــاً ف ــوراً واضح ــة قص ــدة األفريقي ــة الوح ــت منظم عان
بعمليــات حفــظ ســالم فــي دول القــارة، فمــن جهــة، كان مــن 
الصعــب التوصــل إلــى توافــق بيــن الــدول األعضــاء علــى 
تبنــي قــرار موحــد، كمــا أن الــدول األعضــاء لــم تمنــح المنظمــة 
المــوارد الماليــة الالزمــة أو المنشــآت الالزمــة لمســاعدتها علــى 
االضطــالع بهــذا الــدور، بــل إن عمليــات حفــظ الســالم الكبيــرة 
ــة التســعينيات مــن  ــدول األفريقيــة خــالل حقب التــي قامــت بهــا ال
القــرن الماضــي تمــت مــن خــالل المنظمــات اإلقليميــة الفرعيــة، 
خاصــة المجموعــة االقتصاديــة لــدول أفريقيــا الغربيــة )إكــواس(.

ــاكل  ــى المش ــي، عان ــاد األفريق ــن أن االتح ــم م ــى الرغ وعل
ــه  ــة، فإن ــدة األفريقي ــة الوح ــا منظم ــي عانته ــها الت ــة نفس الهيكلي
تبنــى مســلكاً نشــطاً فــي حفــظ الســالم، وهــو مــا وضــح فــي قيــام 
االتحــاد األفريقــي بتأســيس مجلــس الســلم واألمــن األفريقــي فــي 
عــام 2004، والــذي تــم إعطــاؤه صالحيــة حفــظ الســلم واألمــن 
ــي  ــل ف ــات تتمث ــة مــن خــالل عــدد مــن اآللي ــارة األفريقي ــي الق ف
اإلنــذار المبكــر والدبلوماســية الوقائيــة، والتـــدخل العســكري فــي 
دولــة عضــو فــي أعقــاب قــرار صــادر عــن مؤتمــر االتحــاد، فــي 
الظــروف الخطيــرة، وهــي: جرائــم الحــرب، واإلبــادة الجماعيــة، 
ــوارث،  ــم ضــد اإلنســانية، والعمــل اإلنســاني وإدارة الكـ والجرائ
وبنــاء الســلم وإعــادة التعميــر فــي مرحلــة مــا بعــد الصراعــات)8(.

ونجــح االتحــاد األفريقــي فــي الفتــرة مــن عــام 2003 وحتــى 
عــام 2008 فــي نشــر ســت عمليــات لحفــظ الســالم، ضمــت 
حوالــي 15 ألــف جنــدي فــي أربــع دول هــي: بوروندي والســودان 
وجــزر القمــر )3 علميــات(، والصومــال)9(، ويالحــظ أن بعثــات 
حفــظ الســالم تلــك اعتمــدت بصــورة أساســية علــى عــدد محــدود 
مــن الــدول األفريقيــة التــي كانــت مســتعدة إلرســال قــوات، كمــا 
أن هــذه العمليــات اعتمــدت بصــورة أساســية علــى التمويــل مــن 
الــدول األعضــاء فــي منظمتــي االتحــاد األوروبــي وحلــف شــمال 
ــداد  ــي، واإلم ــب الميدان ــذت صــور التدري ــي اتخ ــي، والت األطلس
ــة  ــظ الســالم األفريقي ــوات حف ــالزم لنشــر ق بالمعــدات، والدعــم ال
ومعداتهــم إلــى مســارح العمليــات، وأخيــراً صعوبــة االتفــاق علــى 
ــا  ــون فيه ــي تك ــي الحــاالت الت ــات الســالم، خاصــة ف ــام عملي مه
ــتعداد  ــى اس ــاد عل ــل االتح ــة داخ ــا دول صديق ــة له ــة المعني الدول

لتبنــي مواقفهــا)10(. 

ــة  ــالم األفريقي ــظ الس ــوات حف ــدد ق ــة، زاد ع ــة ثاني ــن جه وم
ــارة مــن أقــل مــن عشــرين ألــف جنــدي  المنتشــرة فــي أنحــاء الق
ــدي  ــف جن ــي 60 أل ــى حوال ــام 2003 إل ــي ع ــالم ف ــظ الس لحف
ــوات مــن  ــم نشــر هــذه الق ــد ت ــول منتصــف عــام 2013، وق بحل
ــة االتحــاد  ــم نشــره تحــت مظل ــا ت ــة، فبعضه ــات مختلف خــالل آلي
األفريقــي، كمــا فــي حــاالت بورونــدي ودارفــور والصومــال 
وجــزر القمــر ومالــي وجمهوريــة آســيا الوســطى، والبعــض 
اآلخــر تــم نشــره مــن خــالل المنظمــات اإلقليميــة الفرعيــة، كمــا 
فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، وغينيــا بيســاو، وأخيــراً، فقــد تــم 
نشــر بعــض القــوات مــن خــالل تحالفــات الراغبيــن، مثــل مبــادرة 

ــدا)11(. ــي أوغن ــرب ف ــش ال ــة جي ــي لمكافح ــاون اإلقليم التع

وفــي الختــام، يمكــن القــول إن فاعليــة االتحــاد األفريقي، ســواء 
فــي التفــاوض فــي المؤتمــرات الدوليــة أو مــع القــوى الصاعــدة، أو 
فــي إدارة الصراعــات الداخليــة بالتعــاون مــع الشــركاء الدولييــن، 
تتوقــف علــى عوامــل عــدة أبرزهــا إرادة الــدول األعضــاء فيــه، 
ــم يعجــزون عــن  ــة، فإنه ــوط دولي ــاك ضغ ــون هن ــا تك ــا عندم أم
التوصــل إلــى توافــق. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــال يجــب إغفــال 
نجــاح االتحــاد األفريقــي فــي تقديــم نفســه كفاعــل جماعــي مؤثــر 

فــي عــدد مــن المواقــف والقضايــا الدوليــة المهمــة.
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