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ــة، واشــنطن، قمــة قــادة  اســتضافت العاصمــة األمريكي
ــن 13 إىل 15  ــرة م ــا يف الف ــدة وأفريقي ــات املتح الوالي
ــا  ــدن وم ــو باي ــس ج ــاركة الرئي ــمرب 2022، وبمش ديس
ــة  ــد القم ــة. وتع ــادة األفارق ــن الق ــن 50 م ــرب م يق
ــد  ــا بع ــن نوعه ــة م ــي الثاني ــة ه ــة - األمريكي األفريقي
القمــة األوىل التــي ُعقــدت يف عــام 2014، بضيافــة 

ــا. ــاراك أوبام ــبق، ب ــي األس ــس األمريك الرئي

دوافع مختلفة:
ــة  ــة األفريقي ــتضافة القم ــة الس ــع األمريكي ــدو الدواف تب
ــددة  ــوام، متع ــة أع ــدة ثماني ــاع مل ــد انقط ــة، وبع الثاني

ــي: ــا ي ــا م ــن أهمه ــة، وم ومتباين

ــادي  ــا القي ــتعادة دوره ــنطن الس ــعي واش 1- س
العاملــي: يرغــب الرئيــس بايــدن يف أن يبــدو مختلفــاً عن 
ــادي  ــدور القي ــق بال ــا يتعل ــب فيم ــد ترام ــلفه دونال س
ــا  ــع فيه ــنوات رف ــع س ــد أرب ــم. فبع ــي يف العال األمريك

ــاء  ــكا أوالً”، ج ــعار “أمري ــب ش ــابق ترام ــس الس الرئي
ــم،  ــي يف العال ــدور األمريك ــتعادة ال ــة اس ــدن بسياس باي
ــا  ــن أصدقائه ــدة ب ــات املتح ــة الوالي ــز مصداقي وتعزي
ــيا  ــا وآس ــدن يف أوروب ــرك باي ــد أن تح ــا. وبع وحلفائه
وغريهــا مــن مناطــق العالــم اســتناداً لهــذا التوجــه، جاء 
الوقــت ألن يمتــد إىل أفريقيــا ُمتمثــاً يف هــذه القمــة التــي 
تتبنــى هــدف اســتعادة الرشاكــة مــع القــارة األفريقيــة.

2- اسـتعداد بادين لالنتخابـات الرئاسـية املقبلة: ثمة 
دافـع آخـر لـه بُعـد داخـي أمريكـي، ويرتبط باسـتعداد 
بايـدن إلعان ترشـحه لواليـة ثانيـة يف انتخابات الرئاسـة 
األمريكيـة، ومـا يرتبـط بـه مـن مخاطبـة كتـل انتخابية 
متعـددة. وكمـا وجـه بايـدن رسـالة إىل الكتلـة االنتخابية 
قمـة  يف  مشـاركته  خـال  مـن  البيئـة  بقضايـا  املهتمـة 
رشم  بمدينـة  ُعقـدت  التـي   ”27 “كـوب  األخـرية  املنـاخ 
الشـيخ املرصيـة يف نوفمرب املايض، فـإن اسـتضافته للقمة 
األمريكيـة - األفريقيـة تسـتهدف أيضـاً توجيه رسـالة إىل 
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»آراء املســتقبل« هــي »مقــاالت رأي« تُنــرش مــن خــال املوقــع اإللكرونــي ملركــز »املســتقبل لألبحــاث 

ــي  ــات الت ــا واملوضوع ــول القضاي ــرباء ح ــاب والُخ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات املتقدم والدراس

ــة،  ــات األمني ــية، واالتجاه ــريات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج املرك ــام برام ــاالت اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات اإلعامي ــة، والتوجه ــات املجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــوالت االقتصادي والتح
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الكتلـة االنتخابيـة من األمريكيـن ذوي األصـول األفريقية، 
والذيـن يشـكلون جـزءاً أساسـياً مـن القاعـدة االنتخابية 
ملرشـحي الحـزب الديمقراطـي، وسـاهموا بشـكل كبري يف 
وصولـه البيـت األبيـض يف االنتخابات الرئاسـية السـابقة.

ــارة  ــة للق ــة األمريكي ــات يف الرؤي ــدوث مراجع 3- ح
ــا عــى  ــة: بعــد ســنوات مــن النظــر إىل أفريقي األفريقي
ــة  ــل مجموع ــراتيجية وتمث ــة االس ــد األهمي ــا تفتق أنه
مــن املشــاكل تعــد عبئــاً عــى أي ارتبــاط أمريكــي بهــذه 
ــدن  ــات املتحــدة يف ظــل إدارة باي القــارة، نجــد أن الوالي
بــدأت تنظــر إىل أفريقيــا عــى أنهــا تمثــل “فرصــة وليس 
ــة  ــات االقتصادي ــن اإلمكاني ــث ع ــدأ الحدي ــكلة”. وب مش
الضخمــة للقــارة الســمراء، باإلضافــة إىل رصيدهــا مــن 
ــات  ــة يف الصناع ــادرة وذات األهمي ــادن الن ــزون املع مخ
ــول  ــعة يُع ــات واس ــن غاب ــه م ــا تملك ــراتيجية، وم االس
عليهــا يف مواجهــة التحديــات البيئيــة الكونية، باملســاهمة 
يف امتصــاص االنبعاثــات امللوثــة للبيئــة. عــاوة عــى مــا 
ذكــره وزيــر الخارجيــة األمريكــي، بلينكــن، بأنــه بحلول 
ــخاص  ــة أش ــن كل أربع ــد م ــيكون واح ــام 2050 س ع
عــى هــذا الكوكــب أفريقيــاً، و”أنهــم ســيحددون املصــري 

ليــس فقــط لهــذه القــارة، بــل مصــري العالــم”.

4- التنافـــس بـــن القـــوى الدوليـــة يف أفريقيـــا: 
يرتبـــط هـــذا الدافـــع بتبنـــي اإلدارات األمريكيـــة 
ـــوم  ـــراتيجية تق ـــا، الس ـــن إدارة أوبام ـــدءاً م ـــة ب املتعاقب
ـــربى”؛  ـــوى الك ـــن الق ـــس ب ـــودة التناف ـــرة “ع ـــى فك ع
ـــن  ـــن الص ـــدة وكٍل م ـــات املتح ـــن الوالي ـــس ب أي التناف
ـــر  ـــدة يف النظ ـــات املتح ـــدأت الوالي ـــايل ب ـــيا. وبالت وروس
بقلـــق كبـــري إىل النفـــوذ املتزايـــد لهاتـــن القوتـــن يف 
ـــت  ـــن أصبح ـــدن أن الص ـــح إلدارة باي ـــا. واتض أفريقي
ــدول  ــن الـ ــد مـ ــرب للعديـ ــاري األكـ ــك التجـ الرشيـ
األفريقيـــة، حيـــث مثّـــل حجـــم التجـــارة الصينيـــة 
مـــع القـــارة األفريقيـــة يف عـــام 2021 حـــوايل 261 
ـــم  ـــي حج ـــار دوالر ه ـــًة بــــ 64 ملي ـــار دوالر، مقارن ملي
ـــة  ـــة، باإلضاف ـــارة األفريقي ـــع الق ـــة م ـــارة األمريكي التج
إىل امتـــداد االســـتثمارات الصينيـــة يف مجـــاالت مثـــل 
ـــة  ـــن ترجم ـــتطاعت بك ـــة. واس ـــة التحتي ـــة والبني الطاق
هـــذه االســـتثمارات االقتصاديـــة إىل نفـــوذ دبلومـــايس 
ـــاث  ـــة كل ث ـــة - أفريقي ـــة صيني ـــاد قم ـــل يف انعق تمث
ـــة  ـــة األفريقي ـــاندة التصويتي ـــة اىل املس ـــنوات، باإلضاف س
ـــة. ـــل الدولي ـــن املحاف ـــد م ـــة يف العدي ـــف الصيني للمواق

وعــى الرغــم مــن قيــام واشــنطن بإطــاق تحذيــرات 
للــدول األفريقيــة حــول مــا وصفتــه بالنوايــا الحقيقيــة 
ــا يف رشاكات  ــول معه ــر الدخ ــارة ومخاط ــن يف الق للص

اقتصاديــة قــد تنتهــي بديــون ثقيلــة أو ســيطرة صينيــة 
ــذه  ــم ه ــد أن معظ ــة؛ بي ــة األفريقي ــة التحتي ــى البني ع
الــدول لــم تســتجب لتلــك التحذيــرات؛ نظــراً لحاجتهــا 
ــي  ــل أمريك ــاب أي بدي ــع غي ــة، م ــتثمارات الصيني لاس
لتمويــل مرشوعــات بديلــة أو الدخــول يف رشاكات تنمويــة 
ــة -  ــة األمريكي ــل القم ــا قب ــة م ــا يف مرحل ــع أفريقي م

ــة. ــة الثاني األفريقي

روســيا  أن  أيضــاً  املتحــدة  الواليــات  واكتشــفت 
ــن  ــدد م ــا يف ع ــم نفوذه ــرى دع ــي األخ ــتطاعت ه اس
الــدول األفريقيــة مــن خــال التعــاون العســكرى 
ــدول  ــة مــع ال وصــادرات الســاح. ونظمــت روســيا قم
ــر 2019،  ــوتيش يف أكتوب ــة س ــدت يف مدين ــة ُعق األفريقي
ــة  ــية - األفريقي ــة الروس ــد القم ــرر أن تُعق ــن امُلق وم
ــدول  ــن ال ــري م ــض الكث ــام 2023. ورف ــة يف ع القادم
ــاه  ــداً تج ــاً محاي ــت موقف ــيا وتبن ــة روس ــة إدان األفريقي
ــوذ  ــنطن أن نف ــح لواش ــا اتض ــة. كم ــرب األوكراني الح
ــا  ــا وبريطاني ــل فرنس ــا مث ــن يف أفريقي ــا الغربي حلفائه
ــلء  ــى م ــادراً ع ــس ق ــري، ولي ــكل كب ــاءل بش ــد تض ق
ــوذ  ــد النف ــة تصاع ــي، أو موازن ــاب األمريك ــراغ الغي ف
الصينــي أو الــرويس يف القــارة األفريقيــة. وبالتــايل مثّلــت 
ــودة  ــدة للع ــات املتح ــاً للوالي ــابقة دافع ــل الس كل العوام
ــة -  ــة األمريكي ــتضافة القم ــة، واس ــارة األفريقي إىل الق

ــة. ــة الثاني األفريقي

أمـــا بالنســـبة للـــدول األفريقيـــة، فقـــد تراوحـــت 
ـــار  ـــن اختب ـــا ب ـــة م ـــذه القم ـــاركة يف ه ـــا للمش دوافعه
ـــة يف التعـــاون  ـــة ومـــدى املصداقي ـــا األمريكي صـــدق النواي
ــواء  ــن أجـ ــتفادة مـ ــعي لاسـ ــا، والسـ ــع أفريقيـ مـ
التنافـــس بـــن القـــوى الكـــربى لتحقيـــق مصالحهـــا 
ــادي  ــاون االقتصـ ــى التعـ ــاح عـ ــة؛ أي االنفتـ الخاصـ
ـــرورة  ـــي بال ـــن دون التخ ـــدة ولك ـــات املتح ـــع الوالي م
عـــن التعـــاون مـــع الصـــن وروســـيا. عـــاوة عـــى 
ـــة  ـــة الثاني ـــة األمريكي ـــة إىل القم ـــدول األفريقي ـــر ال نظ
ـــن  ـــة باألم ـــا املتعلق ـــرح قضاياه ـــة لط ـــا فرص ـــى أنه ع

ـــا. ـــاخ، وغريه ـــذاء واملن ـــات والغ والرصاع

نتائج القمة:
ــاء  أعلنــت الواليــات املتحــدة، يف 8 أغســطس 2022، وأثن
زيــارة وزيــر خارجيتهــا أنتونــي بلينكــن لجنــوب 
أفريقيــا، عــن اســراتيجية جديــدة تجــاه أفريقيــا 
ــاه  ــدة تج ــات املتح ــراتيجية الوالي ــوان “اس ــت عن حمل
ــة  ــت أربع ــث تضمن ــراء”، حي ــوب الصح ــا جن أفريقي
أهــداف تمتــد لخمــس ســنوات، وهــي دعــم املجتمعــات 
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وأمنيــة،  ديمقراطيــة  مكاســب  وتقديــم  املفتوحــة، 
ــا  ــة كورون ــد جائح ــاش بع ــق االنتع ــى تحقي ــل ع والعم
ــى  ــاظ ع ــم الحف ــة، ودع ــرص االقتصادي ــة الف وإتاح

ــة. ــف للطاق ــول امُلنص ــه والتح ــف مع ــاخ والتكي املن

ــت األبيــض  ــن البي ــداداً لهــذه االســراتيجية، أعل وامت
ــى  ــز ع ــة ترك ــة الثاني ــة - األفريقي ــة األمريكي أن القم
تعزيــز الــرشاكات مــع دول القــارة عــرب مجموعة واســعة 
ــة إىل  ــال التجاري ــن األعم ــد م ــي تمت ــات الت ــن القطاع م
الصحــة والســام واألمــن، وإيجــاد أرضيــة مشــركة بــن 

الجانبــن.

ويف ختــام أعمــال هــذه القمــة، أعلــن البيــت األبيــض 
يف 15 ديســمرب 2022 عــن عــدد مــن املبــادرات للتعــاون 
ــل  ــا ال يق ــتثمار م ــط الس ــا التخطي ــا، أهمه ــع أفريقي م
ــدى  ــى م ــة ع ــارة األفريقي ــار دوالر يف الق ــن 55 ملي ع
الســنوات الثــاث املقبلــة، وإنشــاء منصــب ممثــل رئــايس 
خــاص لتنســيق الجهــود بشــأن تنفيــذ مبــادرات القمــة، 
ــفري  ــمية الس ــه تس ــن نيت ــدن ع ــس باي ــف الرئي وكش
ــابق  ــة الس ــر الخارجي ــاعد وزي ــون، مس ــي كارس جون

ــب. ــذا املنص ــة، له ــؤون األفريقي للش

كمــا تــم اإلعــان عــن مبــادرات أخــرى، منهــا توفــري 
ــادة  ــادرة الق ــون دوالر لتوســيع مب ــة ملي ــر مــن مائ أكث
األفارقــة الشــباب بهــدف دعــم االبتــكار والتميز للشــباب 
ــي  ــاد األفريق ــدة لاتح ــات املتح ــم الوالي ــة، ودع األفارق
لانضمــام إىل مجموعــة العرشيــن كعضــو دائــم، وإعــان 
مؤسســة تمويــل التنميــة الدوليــة األمريكيــة )DFC( عــن 
اســتثمارات جديــدة بقيمــة 369 مليــون دوالر يف جميــع 
ــة  ــي والبني ــن الغذائ ــاالت األم ــا يف مج ــاء أفريقي أنح
ــة، ودعــم  ــة املتجــددة واملشــاريع الصحي ــة للطاق التحتي
مبــادرة التحــول الرقمــي مــع أفريقيــا )DTA( لتوســيع 

الوصــول الرقمــي ومحــو األميــة عــرب القــارة مــن خــال 
اســتثمار أكثــر مــن 350 مليــون دوالر. 

كذلــك أكــدت اإلدارة األمريكيــة نيتهــا اســتثمار 1.33 
مليــار دوالر ســنوياً مــن 2022 إىل 2024 لســد الفجــوة 
يف العاملــن بقطــاع الصحــة يف القــارة الســمراء. وأعلنــت 
الواليــات املتحــدة واالتحــاد األفريقــي عــن رشاكــة 
اســراتيجية للتحــول إىل أنظمــة غذائيــة مرنــة وأســواق 
ــن الرئيــس بايــدن  متنوعــة لساســل التوريــد. كمــا أعل
ــة  ــار دوالر مــن املســاعدات اإلنســانية الطارئ عــن 2 ملي
ــدة  ــات املتح ــط الوالي ــن خط ــا، وع ــدة ألفريقي الجدي
ــل  ــكل تموي ــون دوالر يف ش ــن 150 ملي ــر م ــري أكث لتوف
جديــد ملعالجــة التكيــف مــع املنــاخ وتحفيــز االســتثمار 

ــارة. ــة يف الق ــة النظيف ــة للطاق ــة التحتي يف البني

حدود التوقعات:
ممــا ال شــك فيــه أن اســتضافة واشــنطن للقمــة األمريكية 
ــا إدارة  ــي أعلنته ــادرات الت ــة، واملب ــة الثاني - األفريقي
ــول  ــة تح ــل نقط ــة، تمث ــام القم ــدن يف خت ــس باي الرئي
ــمراء،  ــارة الس ــاه الق ــدة تج ــات املتح ــة الوالي يف سياس
بالرغــم مــن أن املســاهمات املاليــة املرتبطــة باملبــادرات 
ــات  ــي االحتياج ــن تُلب ــة، ول ــد متواضع ــة تع األمريكي
التنمويــة املتزايــدة ألكثــر مــن 50 دولــة أفريقيــة. كمــا 
أن أغلــب هــذه املســاهمات ترتبــط بموافقــة الكونجــرس 
األمريكــي، وال يوجــد ضمــان الســتمرار هــذه املبــادرات 
أو  األبيــض  البيــت  اإلدارة يف  إذا تغــريت  أو تمويلهــا 
األغلبيــة الحزبيــة يف الكونجــرس. وبالتــايل فــإن اســتعادة 
مصداقيــة الواليــات املتحــدة يف القــارة األفريقيــة ســوف 
ترتبــط بتنفيــذ هــذه املبــادرات يف أرض الواقــع، ومــدى 

ــتقبل. ــتمرارها يف املس اس

عن المركز
مركــز تفكــري مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات املســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 
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