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 د القارة وتسخريل موار ستغالتشهد قارة إفريقيا موجة جديدة من التدافع من قبل دول غري إفريقية، على أمل ا
دول ذات جلديد كثرُة القدمي واع الاملقاعد واألصوات اإلفريقية ملصاحلها على الصعيد العاملي. ومتيز منطي التداف

إىل  الوصول الدائم تيح هلمتجية ية أتسيس شراكات اسرتاتياالهتمام ابملوارد اإلفريقية وآليات التأكد من إمكان
 (.1تلك املوارد)

 
يا لباردة بني روسااحلرب   ظليفوترأس كل من الصني وروسيا والوالايت املتحدة األمريكية هذا التدافع املعاصر 

مريكي، دوانلد ارة الرئيس األدضتها إ فر والوالايت املتحدة األمريكية والنزاع التجاري نتيجة العقوابت االقتصادية اليت
 ترامب، على الصني.

 
؛ والفرتة احلرب الباردة : فرتةيفحصر وقد مرَّت العالقة بني الوالايت املتحدة األمريكية وإفريقيا مبراحل عديدة تن

اضحة اسرتاتيجيات و و ( عندما سعت الوالايت املتحدة إىل صياغة أهداف 1998إىل  1990االنتقالية )من 
 الستعماليقية بني اإلمهال وااإلفر -قات األمريكيةحيث تذبذبت العال 1998لسياستها يف إفريقيا؛ وفرتة ما بعد 

الت التنموية ل الوكاخال من جانب الوالايت املتحدة بدعوى تعزيز الدميقراطية واإلصالحات االقتصادية من
 (.2واملؤسسات املالية الدولية)

 
ع االسرتاتيجية والثقل أما الصني؛ فهي تواصل توسيع دائرة نفوذها يف بلدان جنوب الصحراء اإلفريقية ذات املواق

االقتصادي، وتعزز وجودها يف مجيع أحناء إفريقيا مبختلف أنواع القروض مبزاعم دعم الدول اإلفريقية يف جمال 

 مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب في واشنطن )رويترز( ريا محمد بخاري اثناء مؤتمر صحفيرئيس نيجي
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(، وهي خطوة تصفها الوالايت 3التنمية والسعي وراء التفوق على الوالايت املتحدة من حيث اهليمنة والقوة)
 (.4املتحدة بـ "املمارسات املفرتسة")

 
بق إىل األمريكي السا خلارجيةازير وقد أعطى مسار الزايرة الرمسية األوىل واألخرية اليت أداها "ريكس تيلرسون" و 

 مب"، فكرًة عما ستكون، وتصرحيات الرئيس "دوانلد ترا2018إفريقيا جنوب الصحراء، يف شهر مارس /آذار 
ومكافحة النفوذ  (5ألمن)ىل اإامب"، وأهنا ستميل عليه سياسة الوالايت املتحدة جتاه القارة يف ظل إدارة "تر 

 (.6رًا)مؤخ الصيين يف إفريقيا. وهذا ما ورد ابلفعل يف االسرتاتيجية اليت أعلنتها واشنطن
 

 مالمح السياسة األمريكية يف إفريقيا
 

( 7لدولية)قات ام السياسية والعال، أشار "روبرت إميرسون" أستاذ العلو 1962يف مقاله جمللة " فورين أفريز"، عام 
طقة أخرى من أية من ا يفإىل أن سياسات الوالايت املتحدة جتاه إفريقيا جنوب الصحراء ختتلف عن سياساهت

حلرب من خالل اسنوات  عقبتأالعامل؛ فالسياسة األمريكية تعمل يف إطار الصداقات والتفامهات القدمية اليت 
 توجد للوالايت ينما المل بالعسكرية األمريكية حول العا شبكة من التحالفات؛ ما سهَّل عملية نشر القواعد

 تقاليد ومصاحل واقف أوي مأباملتحدة أي حتالفات أو اتفاقيات عندما يتعلق األمر إبفريقيا؛ فهي غري ملزمة 
دبلوماسية دمها ال تقراسخة؛ ما جعلها تتمتع حبرية فريدة يف وضع سياسات حمددة ملواجهة القضااي اليت

 (، وكأن الدبلوماسية األمريكية قارة افرتاضية أخرى.8ة)األمريكي
 

ينني وجود أعداء مع يا لعدمفريقإوإذ أخفقت الوالايت املتحدة مرارًا يف صياغة أهداف واسرتاتيجيات واضحة جتاه 
ي السياسة يف دى صانعية لتستهدفهم داخل القارة، ما صعب عملية ربط القضااي اإلفريقية ابملصاحل األمريك

 تتجاوز االهتمام ابلروح املعادية مل 2000والايت املتحدة؛ إال أن عالقات الوالايت املتحدة مع إفريقيا قبل عام ال
لصداقة مع أية تكوين او دة، للشيوعية وتعزيزها واحلفاظ عليها بني النخب اإلفريقية خالل حقبة احلرب البار 

ساعدات قيدة ومملية ضافة إىل تقدمي قروض ماحكومة أو حركات متمردة دعمتها يف حرهبا ضد السوفيت، إ
 (.9إنسانية للدول املؤهَّلة وفق شروطها وأهدافها)

 
ابراك أوابما" لسابق "ائيس وفضَّل بعض الكتَّاب وصف سياسة الوالايت املتحدة يف إفريقيا يف ظل إدارة الر 
ض الدول ة يف بعوريالدست بـ"االستباقية"؛ حيث حتدثت إدارته بوضوح واهتمام عن احلفاظ على احلكومة
ت على زعماء رض عقواب، وفاإلفريقية، وأنشأت هيئات جديدة مع تعيني مبعوث رائسي لبعض املناطق اإلفريقية

 (. 10"اجلماعات اإلرهابية")
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وا"  إفريقيا" "أغالفرص يفو نمو وتدعم الوالايت املتحدة جتارهتا مع إفريقيا جنوب الصحراء الكربى بـ"قانون ال
(AGOAالذي يهدف إىل إقامة عالقات جتارية قوية وحيدد اتفاقية جتارية تفضيلي )ايت املتحدة ني الوالة ب

وافقت عليه إدارة ، و 2000أاير مايو/ 18وبلدان خمتارة يف املنطقة. وقد وقَّع الكونغرس على هذا القانون، يف 
سبتمرب/أيلول  30ستمر حىت ملدة عشر سنوات، ما يعين أنه سي 2015يونيو/حزيران  25"أوابما" يف 

2025(11.) 
 

اغتها اة استعمارية صليه كأدظر إومل يسلم قانون "أغوا" أيًضا من انتقادات املفكرين األفارقة؛ ألن منهم من ين
ت احلاكمة يف الطبقا ط منالوالايت املتحدة إلخضاع الدول اإلفريقية للحكم اإلمرباييل األمريكي بدعم نش

وق امها أبواب الستفتح أمسليت إلدارة األمريكية سلطة وحرية اختيار الدولة اإلفريقية اإفريقيا، وأنه مينح ا
ة احرتام سياد يت منها:تحدة وال(، مع ضرورة استيفاء جمموعة من الشروط اليت وضعْتها الوالايت امل12األمريكية)

وق، لقائمة على الساتصادية القة واالقانون، وتعزيز حقوق اإلنسان وحقوق العمال، والتمسك ابملبادئ الدميقراطي
 (.13ابإلضافة إىل إزالة احلواجز أمام التجارة واالستثمار األمريكيني)

 
ر التدابري اليت أطلقتها الوالايت املتحدة يف الفرتة ما بني مايو/أاير قيقة "أغوا" ح 2018لول عام تمرب/أيوسب وتفس ِّ

سلطات دا بسبب رفض الىل روانإرية الايت املتحدة الفوائد التجاونظرة الوالايت املتحدة إلفريقيا؛ إذ علَّقت الو 
ريادها يقضي على تطوير صناعة (، وذلك ألن است14الرواندية استرياد املالبس املستعملة من الوالايت املتحدة)

 ملية.العاالنسيج الرواندية، وحيد من منافسة منتجاهتا النسيجية يف األسواق اإلفريقية و 
 

 مار األمريكي يفاالستث خامةض"أغوا" وخمتلف احملاوالت والسياسات من اجلانب األمريكي، ورغم  وعلى الرغم من
متطور، بل  توى غريراء يف مس(؛ ال تزال عالقة الوالايت املتحدة التجارية مع إفريقيا جنوب الصح15إفريقيا)

 (.16)2011وتشهد اخنفاًضا منذ عام 
 

 األمريكي يف إفريقياتنامي القوة الصينية وتراجع النفوذ 
 

مل ادهتا يف "العاكيد قيأتكني بدأت العالقات بني الصني وإفريقيا بعد احلرب العاملية الثانية عندما حاولت ب
دولة  29والذي حضرته وفود  1955إفريقيا األول يف ابندونغ اإلندونيسية عام -الثالث"، وذلك بعد مؤمتر آسيا

 ول هنايةسية مع الصني حبلدولة إفريقية مستقلة يف عالقات دبلوما 50من أصل  44من إفريقيا وآسيا. ودخلت 
 (.17السبعينات من القرن املاضي)

 
، بعد أن انتقلت 2001ومع تطور هذه العالقات، فقد وطدت الصني تواجدها الفعلي يف القارة يف عام 

-ه "منتدى التعاون الصييناإلفريقية إىل مرحلة االستناد على جدول األعمال الذي وضع-العالقات الصينية
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، والذي مهَّد الطريق أمام عملية تعزيز 2000( يف عام FOCACاإلفريقي" املعروف اختصاًرا بـ"فوكاك" )
(؛ فتوسعت مساعي الصني يف القارة سريًعا لتشمل 18الشراكة االسرتاتيجية بني اجلانبني يف السنوات التالية)

 (.19ارد الطبيعية الغنية يف إفريقيا لتغذية النمو االقتصادي احمللي للصني)الساحة االقتصادية، مع الرتكيز على املو 
جع التبعية يقيا أبهنا "تشمع إفر  اهتاويف حني يتهم املسؤولون األمريكيون والعديد من الدول الغربية الصنَي يف عالق

ظم الدول فيه مع سقطتسوتستخدم صفقات فاسدة وتعرض موارد القارة الطبيعية للخطر"، وأهنا تنصب فخًّا 
 ك".(، ولكن هذه العالقات ابلنسبة للصني طبيعية من أجل "مستقبل مشرت 20اإلفريقية)

 
 2015ام ثانية ع" الوال ننسى هنا تصريح الرئيس الصيين شي جني بينغ يف خطاٍب ألقاه يف قمة "فوكاك

ق وفخران ا العميهاجنعن ابتجبوهانسربغ جبنوب إفريقيا حني قال: "حنن يف الصني، حكومة وشعًبا، نعرب 
عة شراقًا يف متابإل أكثر ستقبإبجنازات إفريقيا، ونتمىن إبخالص للبلدان والشعوب اإلفريقية إجنازات أكرب وم

 (.21التنمية والتقدم")
 

قتصادية اليت عدات االملساوقد جنحت الصني نسبيًّا يف اجملاالت اليت فشلت فيها الدول الغربية؛ حيث إن ا
 ذه الدول.تحتية اخلاصة هبلبىن المج القارة تساعد العديد من بلداهنا يف بناء أطر التنمية االقتصادية وبراتقدمها ل

(: "خالل فرتة وجودي كوزيرة 2015إىل  2011وكما قالت "أوكوجنو إيوايال" وزيرة املالية النيجريية السابقة )من 
 ت يف بناء نظاميت ساعدت المة متوازنة من املساعداللمالية يف نيجرياي، تعاونت الصني معنا للحصول على حز 

كانو وأبوجا، و اركورت هورت السكك احلديدية الكهرابئية يف أبوجا وأربع صاالت جديدة للمطارات يف الغوس وب
 (.22من بني مشاريع أخرى")

 
ريقيا سؤولني داخل إفبية املغال ومهما تكن اآلراء ووجهات النظر الغربية يف اسرتاتيجية الصني يف إفريقيا، فإن

ه يف حتقيق ماد عليالعتينظرون إىل الصني كبديل وصديق خيصص هلم مكانة يف سياساته وميكن الوثوق به وا
لبية يف القارة االستعمار الس طي آاثروخت تطلعاهتم التنموية، بينما مل تقدم الدول الغربية إلفريقيا إال القليل للنهوض

 (.23لونيالية")كو -إال بشروط "إخضاعية" و"نيو
 

دي االقتصا ور السياسي والتقدم( يف الصني منوذًجا انجًحا لكيفية التط24من جانب آخر، يرى الزعماء األفارقة)
بنهوض  ات الصينية تضرالوارد ألن والتنموي، حىت وإن كانت االسرتاتيجية الصينية يف إفريقيا ليست مثالية أيًضا؛

يها وجوب بناء ، مبا فارمةصإلفريقية مع الصني حتمل ظروفًا اقتصادية قطاعات التصنيع احمللية، والصفقات ا
عدة قَِّبل الصني ل ريع مِّنملشاااملشاريع املتفق عليها ابلعمالة واإلمدادات الصينية، وغالًبا ما ُتَدار هذه 

 (.25سنوات)
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: "هذه يوايال" بقوهلاإوكوجنو ا "أوتعد الديون اإلفريقية ونسبة ارتفاعها أيًضا ظاهرة حقيقية ُمقلقة أشارت إليه
لدان ذا، إال أن البهكرب يف األ النسبة أعلى بكثري.. وعلى الرغم من أن الديون الصينية قد ال تكون هي املساهم

مجاعيًّا، لدعم اشر، فردايًّ و يب املبألجنااإلفريقية حباجة إىل إجياد توازن جيد بني القروض امليسرة واملنح واالستثمار 
 (.26والصني منفتحة على هذا")تنميتها. 

 
 اخليارات اإلفريقية يف احلرب التجارية بني الصني والوالايت املتحدة 

 
لتهديدات ضد الصني بسبب ، بعد شهور من ا2018لقد أوىف الرئيس األمريكي "ترامب"، يف أوائل يوليو/متوز 

ت الصينية. وردَّ  ملنتجاتالى علدوالرات ممارساهتا التجارية؛ فقامت إدارته بفرض رسوم مجركية بقيمة مليارات ا
ت دوالر، مع التهديد بتدابري مليارا 110الصني يف املقابل بفرض تعريفات مجركية على السلع األمريكية بقيمة 

 (.27أخرى ستوثر على الشركات األمريكية العاملة يف الصني)
 

 صرٌّ على إعادةرامب" م"ت ية شاملة ألنويف ظل توترات النزاع التجاري الراهن الذي قد يتحول إىل حرب جتار 
ين األمر الذي يع موقفه؛ ع عنهيكلة عالقة بالده التجارية مع الصني، بينما "شي جني بني" ال يرغب يف الرتاج
. ا فيها والمجلهل انقة الرٍب حللدول الربيئة من هذا النزاع شيئني: إما أن تستفيد من الوضع، أو تكون ضحااي 

 لربيئة من إفريقيا.وجل هذه الدول ا
 

التجارية  ب رؤيتهم للحربيقية حسإلفر وختتلف آراء االقتصاديني واخلرباء األفارقة حيال اخليارات املتاحة للبلدان ا
ن ألوضع، ومن يرى دة من استفاوقوة عالقتهم مع الطرفني: ما بني من يرى فرًصا هائلة لدول إفريقية معينة لال

 ون االقتصاد احمللي لبعض الدول يف القارة.املصد ِّرين الصينيني قد يستغل
 

حث دوانية" يف البلصني "عاصبح ويتوقع "فريد موهوموزا" االقتصادي واألستاذ جبامعة ماكرييري يف أوغندا، أن ت
يف  ر زهيدة للغايةا أبسعاجاهتعن أسواق بديلة خارج الوالايت املتحدة "هذا سيؤدي إىل قيام الصني إبغراق منت

جاتنا  سليب على منته "أتثريلكون ندية حملاولة تعزيز ما فقدْته يف سوق الوالايت املتحدة"، وهذا سيالسوق األوغ
 (.28ايت املتحدة")ة كالوالجارياحمللية وقطاع الصناعات التحويلية ألننا قد ال نكون قادرين على احلمائية الت

ر للوضع. لق بزاوية النظمر يتعن األوابلنسبة لـ "مودا يوسف"، املدير العام لغرفة التجارة والصناعة يف الغوس، فإ
ى االقتصاد ارية "ستؤثر علرب التجاحل وإذا كان النظر إليه على أنه جمرد مواجهة بني أكرب اقتصاَدين يف العامل، فإن

 (.29اي فرصة إجيابية)العاملي سلًبا"، ولكنها أيًضا متثل لنيجري 
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ي إىل لتصدير النيجري أمام ا ديدةج"ويف سياق قانون النمو والفرص يف إفريقيا )أغوا(، فإن هذا الوضع يقدم فرًصا 
ن املناسب  املكاها يفسوق الوالايت املتحدة"؛ يقول يوسف، مضيًفا أنه مل يبَق لنيجرياي سوى وضع نفس

 (.30لالستفادة من هذه الفجوة)
 

 ، حيث أشار إىللتجاريةرب اوقف احملامي اإلثيويب "صامويل أليمو" ما ذهب إليه "موهوموزا" حول احلويعضد م
ال يف ن تنتهي هبا احلملرجح أمن انتيجة سلبية أخرى قائاًل: "عندما تواجه السلع املصنعة يف الصني التعريفات، ف

 رسل بضائعها إىلاليت ت لدولفرص التصدير ل السوق احمللية، وحتد من وترية النمو االقتصادي احمللي وتقل ِّل
كون مبدعة اص أن تخشكل بالصني". وابلنظر إىل التحدايت اليت ينطوي عليها األمر، "سيتعني على إثيوبيا 

 (.31ابستخدام احلرب التجارية بني الوالايت املتحدة والصني كميزة جتارية")
 

جارية ى أن احلرب التغ"، فري كون  د تشارترد" ومقره يف "هونغأما "كارمن لينغ" املسؤول التنفيذي من "بنك ستاندر 
ألهنا  لدول اإلفريقيةاهتا من ارداتعطي البلدان اإلفريقية فرص دخول السوق الصينية، ومن املرجح أن تزيد الصني و 

ارة تدفق التج "أمناط ا أنتبحث عن مصادر جديدة للسلع يف أعقاب احلرب التجارية مع الوالايت املتحدة. كم
 (.32ستتغري ألن الصني ستحتاج إىل البحث عن شركاء جتاريني جدد")

 
 اسرتاتيجية "ترامب" ملواجهة الصني يف إفريقيا

 
، أشار 2018ول نون األ/كايف االسرتاتيجية اليت طال انتظارها وكشفت عنها إدارة "ترامب" يف منتصف ديسمرب

دي ممارسات حتدف إىل ة هتة اجلديدة للوالايت املتحد"جون بولتون"، مستشار األمن القومي، إىل أن السياس
ملبادرات اكي املتمثل يف األمري  لنهجالصني وروسيا الساعية وراء احلصول على "ميزة تنافسية" يف إفريقيا، ومواصلة ا

 ع أحناء القارةيف مجي منيةالعسكرية والتجارية وتقدمي املعونة، وذلك لتطوير شراكات اقتصادية وسياسية وأ
 (.33اإلفريقية)

 
ى رغبتها تحدة، وتؤكد علايت امللوالوابلتايل، تلتزم إدارة "ترامب" بشكل صريح مبتابعة الربامج اليت تعزز مصاحل ا

 يف منافسة بكني وموسكو يف مغامراهتما داخل إفريقيا.
 كما يلي:  لتون"، وذلك(، وفق تصرحيات "بو 34وميكن تلخيص هذه السياسة اجلديدة أبهنا ثالثية األجزاء)

 ي، ليزدهر ريكي واإلفريق، األملطرفنيأواًل: تطوير العالقات التجارية بني الوالايت املتحدة وإفريقيا لصاحل ا
ا "تستخدم ": إهنبولتنيالشركاء يف إفريقيا ويسيطروا على مصائرهم. وهذا خبالف الصني اليت قال "

سرية لرغبات أفريقيا إل يف لديون إلبقاء الدو الرشاوى واالتفاقات الغامضة واالستخدام االسرتاتيجي ل
ة طقة اسرتاتيجية يف منلواقعاومطالب بكني"؛ فديون زامبيا ارتفعت إىل نسبة خميفة، بينما رهنت جيبويت 

 ابلقرن اإلفريقي ميناء حاوايهتا اخلاصة لدى الصني.
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 مساه ملتمثل فيما أخلطري ايد اتهداثنًيا: جيب ألية اسرتاتيجية أمريكية سليمة جتاه إفريقيا أن تعاجل ال

ية لقارة اإلفريقة" يف ارهابي"اإلرهاب اإلسالمي الراديكايل" والصراع العنيف، حيث تنشط "اجلماعات اإل
 وختطط هلجمات ضد املواطنني واألهداف األمريكية.

 
 ات قف عن دعم بعث، والتو تحدةاثلثًا وأخريًا: حتديد األولوايت يف املساعدات اليت تقدمها الوالايت امل

موال أستخدام اضمان لحفظ السالم األممية غري الناجحة والبعثات اليت ال ختضع للمساءلة، وذلك 
احنني هنا مشلكة امليقيا؛ ألإبفر  دافعي الضرائب األمريكيني بفعالية وكفاءة. لكن هذه النقطة ال عالقة هلا

 البلدان. والدول اليت تتدخل مبسامهاهتا يف الشؤون الداخلية هلذه
 

 يا؟ إفريقني يفلكن، ما واقعية هذه السياسة اجلديدة وما نسبة جناحها مقارنة ابسرتاتيجية الص
تطبيق بعض ما  خاصة أنو ية، من الواضح أن الصني تفوقت على الوالايت املتحدة يف إفريقيا نفوًذا واسرتاتيج

أو الوالايت  : الصنيانبنيامليل ألحد اجلجاء يف سياسة إدارة "ترامب" سيجعل الدول اإلفريقية مضطرة إىل 
 املتحدة. 

 
تحدة زم الوالايت املل أن هتتمويف وجهة نظر "أولوسيغن أوابساجنو" الرئيس النيجريي السابق، فإنه "من غري احمل

ألمر فقط صر االعقود. ال يقتو ملوارد بل االصني يف لعبتها اإلفريقية املتمثلة يف توفري بنية حتتية منخفضة التكلفة مقا
ىل أسفل إ سباق ت إىلعلى ثقل أعداد السكان من جانب الصني، ولكن من احملتمل أن تؤدي شروط املساعدا

 (.35احلكم، وليس إىل القمة")
 

 خامتة
 

ة اريبل هي استمر  قيقتها،حيف  ُيستنتج مما سبق أن االسرتاتيجية األمريكية اجلديدة جتاه إفريقيا ليست جديدة
ا قد ، وهي يف واقعهأواًل" ريكاة القدمية يف إفريقيا مع كسائها بشعار "ترامب" املفضل: "أمللسياسات األمريكي

 تُدخل إفريقيا بشكل أكثر يف احلروب التجارية اجلارية والقادمة.
ع يف هتمام ابلتصنيرورة االىل ضإوليس يف صاحل إفريقيا أيًضا أن تبالغ دوهلا يف اعتمادها على الصني؛ ما يدعو 

هود اإلصالح اعفوا جن يضة؛ ألن ختطي عقبات احلرب التجارية يتطلب من صانعي السياسات اإلفريقية أالقار 
بح إلفريقية أن تصالبلدان يح لاالقتصادي، وتقليل االتكال على املساعدات األوروبية، وخلق بيئة استثمارية تت

 الات متضاربة قد ون أجندملحيخرين الذين جزًءا من سلسلة التوريد العاملية بشروطها اخلاصة، وليست بشروط اآل
 تصب يف مصاحل القارة.

____________________________________________ 
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