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 مقدمة  

فناء إلى  ها هي في القرن الحادي والعشرين تتحولولقوى األوروبية وخصومها، لا في القرن العشرين خلفية يإفريقكانت 

عالقات  إلخ،..وروسياصين والبرازيل والهند وتركيا رت الة ومنافسيها، فمنذ بداية األلفية الجديدة؛ طو  صاعدخلفي للقوى ال

ا هي المكان الذي تنبعُث يإفريقبما في ذلك العالقات العسكرية وتجارة األسلحة. ف ية،فريقاإلالبلدان  معجديدة ومتعددة األبعاد 

ثاني وريث إن الشرس، فحتى وتظهر قوتها التجارية والدبلوماسية قبل أن تقتحم ميدان المنافسة  ،ةصاعدفيه مقدرات القوى ال

قمة ومنتدى سوتشي على البحر األسود حيث إلى  عالن عودته من خالل الدعوةإ)روسيا االتحادية( اختار  سابقةقوى عظمى 

ظهر تعطش موسكو  ،قمةفي هذه ال .ةيفريقمع قادة ورؤساء الحكومات اإل ،فالديمير بوتين ،لقاءات الرئيس"بنجاح"  تانعقد

على رأس قائمة الصين وحيث تنتصب  ،ديم القارةأعلى لعبة دراكها الكامل لطبيعة الإا بالرغم من يإفريقري مع للتبادل التجا

فهل تقوى روسيا االتحادية  لى مدار العشرين عاًما الماضية،أكبر مانح على مستوى القارة عبوصفها الشركاء التجاريين 

 نها تتحرك بناء على رغبتها في مواجهة الغرب في قارة المستقبل؟إة أم يفريقة داخل األسواق اإلصاعدعلى مواجهة القوى ال

 

قد منحت  ،2010 أيلول/في سبتمبر ،يفريقاإل موجة الربيع العربي التي انطلقت شرارتها األولى من الشمالمن المالحظ أن 

بعدما ظلت فين في السياسة العالمية، ساسيعادة التموقع بسهولة ضمن الفاعلين األإمقدرة ومرونة ضمنتا لها  روسيا االتحادية

 ،اش في زاوية الخريطة العالميةاالنكمحيث يتحتم عليها  ؛االقتصادي والمالي والركودمحصورة بين العقوبات الغربية  موسكو

 تتمتع بمميزات موقعها في قلب العالم.وهي بالدهم متعطشة لرؤية ليُغذي طموحات الروس الالرئيس فالديمير بوتين عاد 

المنحى االستراتيجي ضمن  بالده كقوة عظمىمكانة المناسبة لاليراه  ا مضنية الستعادة ماجهودً الروسي مارس الرئيس 

كفاعل  و باتت على قناعة بأنه بفضل التدابير العملية التي يسلكها رئيسها القوي فإنه ليس باإلمكان تجاهلهافموسك ،الدولي

في أن يتجاهل العالم "النتائج الحاسمة" الروس  رغبال يو .ستقرار الدولياال تعزيزوقليمي األمن االعلى صعيد  أساسي

في كافة  عرضة لالنتفاضات الشعبيةالذي كان نظامه السياسي  ،بشار األسد ،رئيس السوريالللتدخل الروسي لصالح 

مجموعات المعارضة  ةجهزته بواسطأثورة مسلحة إلسقاط النظام وإلى  التي سرعان ما تحولتو ،المحافظات السورية

 لوال التدخل الروسي.تحالف الدولي ا من قبل الومة عسكري  السورية المدع

 )رويترز(  األفريقيبوتين قال إن بالده ستقدم مقترحات وأفكارا معينة لتطوير االقتصاد 
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 باهتمام ،جيبوتيإلى  ا من السنغال وصواًل شرقها، انطالقً إلى  ايإفريقفي منطقة الساحل التي تمتد من غرب الخبراء نظر ي

على بروز قوى  داال  ا الشرق األوسط باعتباره مؤشرً ية في رهابجل كبح جماح التهديدات اإلأالحازم من الروسي الدور إلى 

منطقة الساحل التي تشهد بدورها تنامي التمردات العسكرية والجريمة مساعدة جل أالتحالف من إلى  ن تنضافأيمكنها  قليميةإ

دعم القوة المشتركة التابعة حجام الواليات المتحدة عن إاء جر   ةيفريقاألوساط السياسية اإلالمنظمة، وخاصة على ضوء تذمر 

خفي األفارقة ال يُ  ،هذا األساس وعلىالموارد الفرنسية المقدمة في هذا السياق.  وُشح    ،للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل

ا من رؤية وانطالقً  ة من التبعية المالية للصينيين.يفريقامتعاضهم من االرتهان السياسي لدى الغرب وتضايق الشعوب اإل

قام  ،خماد الصراعات والحروب المتفاقمة في مناطق القارةإجل أوهم يبحثون عن الدعم اللوجيستي للجيوش من  ،ارقةفاأل

موح تسق مع الطتية بشكل يالحقبة السوفيمواقعها الموروثة عن إلى  بالدهمعادة إإلى  تصميم سياسات تهدفبالخبراء الروس 

صفت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية الشعبية ووقد  .قليميةإ هندسة روسيا كقوة بإعادةالقاضي "البوتيني" 

"تلعب روسيا اآلن دور الوسيط الدولي وصاحب النفوذ، ولن تستطيع أي من القوى االقليمية أن تتجاهل  يلي:التحول بما هذا 

  .(1)الدور"هذا 

 

 ا؟يإفريقتجاه  يةالروس الرؤىما هي 

فالمبادالت  ،لم تولد مع قمة سوتشي األخيرة ،ايإفريقبلها ية بعيدة المدى إليجاد موطئ قدم ن االستراتيجية الروسأ الواقع

عشرين مليار دوالر، أي ما يعادل نصف قيمة المبادالت مع فرنسا  2018ا بلغت قيمتها في سنة يإفريقالتجارية بين روسيا و

ن المجاالت النادرة التي تتصدر فيها روسيا السوق فإنه من بي ،وحتى اآلن .المبادالت مع الصين نوأقل بعشر مرات م

مليار دوالر من  25ة ما قيمته يفريقاألسواق اإلإلى  ار حالي  صد   اسي ذكر تجارة السالح، فروسيا "تد بشكل أسر  ي   ةيفريقاإل

لمة بوتين خالل افتتاح ، بحسب ك(2)مليار دوالر" 15ره من األسلحة التي تشكل وهو بالفعل أكثر مما تصد    ؛المواد الغذائية

روسيا العديد من المزايا واألدوات الناعمة والتي ستمكنها من  ستخدمة، ومن أجل تجسيد هذا الطموح تيفريقاإل/القمة الروسية

يديولوجية من العقيدة ا من قيمها األحياء نفوذها التاريخي داخل قارة كانت تزدحم بحركات التحرر التي تستقي كثيرً إإعادة 

يا إفريقه "خالل الحرب الباردة، كانت نأ روسيةسيمايا جازيتا اليومية الأبرزت صحيفة نيزافي ،وعلى هذا األساس .يتيةالسوف

ا للمواجهة بين المعسكر االشتراكي والدول الغربية. واآلن، سيتعين على روسيا أن تنافس ليس الغرب الجماعي بقدر مسرحً 

 .(3)"ة في السنوات األخيرة في القارة السمراءخت وجودها بقوالصين التي رس  تنافس ما 

 

ا من عودة لحوظً م اانزعاجً بدي ال تُ كالواليات المتحدة األخرى قليمية والدولية فإن القوى اإل ،منيةمن الناحية االستراتيجية واأل

البلدان  فيواالقتصادي  ل الصين التجاريفي تغو االخطر الرئيسي بالنسبة لواشنطن كامنً  فال يزال مكمن ايإفريقإلى  روسيا

في هذه المنطقة من الغرب  منافس رئيسي ال يرحمإلى  الصين قدراتها االستثمارية الهائلة لتتحولظهر حيث تُ  ؛ةيفريقاإل

تكون مصدر ارتياب  ال تتنامى فقد السياسية واالستثمارية هاأدوار ما زالتة التي صاعدأما روسيا وغيرها من القوى ال .العالم

سياسات اإلليزيه ق هي ما يؤر    ةيطالياإل وأ ةسبانياإلمنافسة التعد  . ذلك أنه لمال بالنسبة لألوروبيين وفرنسا بالتحديدإرباك إو

 القارةداخل مبريالية السابقة للقوى اإلشرس منافس إلى  اسريعً ة التي تحولت صاعدالقوى االقتصادية ال ولكنها هذه

ففي الوقت الذي كان الرئيس الروسي يستقبل  ؛ي باستمرار مثل هذه الرؤى الفرنسيةعالم الفرنساإل يعكسو .(4)يةفريقاإل

لالحتجاجات  تعيد تغطيتها( TV5 Monde) موند" 5قناة "تي في  كانت بالجنوب الروسيالقادة األفارقة في مدينة سوتشي 

والتي رفعت خاللها  "وطنيين الماليينمجموعة ال"من قبل  ،2019تشرين أول /أكتوبر 12يوم  ،الُمنظمة في باماكو )مالي(

ا مطالبة وكان الفتً  .2012مالي منذ شمال تحميلها مسؤولية تدهور األوضاع األمنية في مع شعارات معادية لفرنسا 

بعثة األمم المتحدة المتكاملة والمتعددة األبعاد لتحقيق "عن و السابقة ةن باالستعاضة عن القوى االستعماريالمتظاهري
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مواجهة ة الروسية خالل تجربالفاعلية على خلفية االتحادية، وذلك بالتعاون العسكري مع روسيا  "ار في مالياالستقر

 .رهابية والمتمردة في سورياالمجموعات اإل

 

ا فوفقً  ،من الواضح أن العروض الروسية في مجال األمن والدفاع آخذة في االزدياد وخاصة على مستوى مبيعات األسلحة

 30ة سيتراوح ما بين يفريقالدول اإلإلى  لوجيا الفائقة فإن حجم شحنات األسلحة الروسيةودة الفيدرالية لنقل التكنرئيس القيال

 ،(SIPRIمعهد ستوكهولم لبحوث السالم )أما  .(5)في المستقبل المنظورالروسية بالمئة من جميع صادرات األسلحة  40إلى 

في حدود  ة باستثناء مصريفريقالقارة اإلإلى  سلحةأن صادرات األ 2018إلى  2014ما بين فإنه يرصد خالل الفترة الممتدة 

ل جنوب الصحراء تبقى قليلة دوإلى  ، ولكن من حيث الحجم والحضور فإن الصادرات الدفاعية الروسيةحتى اآلن 17%

ليشمل بقية التغير إلى  يتجهالوضع  أنإلى  تشير نفس الدراسةوالجزائر، إلى  ما معظم هذه الصادرات فهو موجهأا نسبي  

ونيجيريا والسودان  أنغوالعشرات اتفاقيات التعاون العسكري مع ل ،2018 سنة ،برام الروسإثر إة وذلك على يفريقالبلدان اإل

الطائرات والمروحيات القتالية إلى  ةيفريقحاجة الدول اإلومالي وبوركينافاسو وغينيا االستوائية، وتشمل هذه االتفاقيات 

عينات حديثة من األسلحة الخفيفة إلى  ، باإلضافةلمركبات والصواريخ المضادة للدبابات والمحركات النفاثة المقاتلةوا

 .(6)والكالشينكوف

 

في  ،فقد استطاعت روسياسلحة التقليدية روسيا على صادرات األيا وإفريقبين منية وال تقتصر العالقات العسكرية واأل

ا الوسطى وتدريب الجنود على يإفريقدولة إلى  الحصول على موافقة أممية لتسليم األسلحة ،2018 ثانيالكانون /يناير

الدينية ملل العراق واألالحرب األهلية الدائرة بين عقب اندالع  2013الصادر في ممي األلحظر متجاوزة بذلك ااستخدامها، 

م القوات العسكرية الخاصة الروسية؛ فعلى سبيل استقداإلى  ذلكتجاوز ألسلحة فقد تصدير اب موسكو كتفولم ت .المحلية

ا يإفريقفي جمهورية  تينالخاصتين الروسي "فاغنرو" بمجموعتي "باتريوت" منيون" مرتبطونأينشط "مستشارون  ،المثال

 ،"فوشتين آرشانج توادييرو" ،حكومة الرئيسوتأمين المنشآت الحساسة السدود وبمهام حراسة القيام  تزعمانالوسطى حيث 

 .(7)للجماعات المتمردة امواجهته خالل

 

ا تطبيقً ا يإفريقفريكوم" من قوات "األوتقضي بسحب  ،مع دراسة أعدها البنتاغون ا الوسطىيإفريقفي الروسي تدخل تزامن الي

من الشرق  اسحب جنودها لتتضمن أيضً  ،دونالد ترامب ،ركيياألمإدارة الرئيس التي وضعتها ستراتيجية األمن القومي ال

ركية" والتحضير لمواجهة التهديدات يم"استنزاف القوات األ التقرير سماهأالتخفيف مما  هدف هذا اإلجراء إلىي. واألوسط

بحيث تسمح  يا؛إفريقي  لتزايد النفوذ الروسي فال تلقي بااًل تيجية ن تكون هذه االستراأفهل يمكن  .األمنية القادمة من الصين

التقارير االستقصائية  ومن المفيد اإلشارة إلى أن بعض ؟م نفسه كشريك بديلوالذي يقد يدا الجديإفريقشريك  حضوربتعزيز 

 ال يلقون بااًل  ركانياألمأن  الالفت إذنومن أخرى، ة يإفريقتركز مرتزقة روس في السودان وليبيا وكذلك بلدان  تتحدث عن

     .(8)ياإفريقفي  حتى اآلن لطموحات بوتين

 

وهي تحاول توسيع جغرافية مصالحها السياسية  2010، فمنذ ايإفريقحيال  ها الدبلوماسية والسياسيةال تخفي روسيا حسابات

 قمةالوكانت مشاركة الرئيس بوتين في . ..(وأنغوال ،وليبيا ،ثيوبياوإاوز مناطق نفوذها السابقة )الجزائر، جبما يت ايإفريقفي 

-الروسيمنتدى وقمة التعاون عالن عن اإلثرها إجديدة تم على بداية حقبة ا يإفريقبجنوب  (9)2018لبريكس  العاشرة

، وبالطبع فإن هذه الدينامية الدؤوب تكشف 2019ول األتشرين /أكتوبر 25إلى  22مت في الفترة ما بين ظ   التي نُ  يفريقاإل

الحسابات في دعم على أمل أن تسهم هذه مع القارة السمراء روس نسج شبكة من العالقات الدبلوماسية المحاوالت عن 
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من دول % 25ا تمثل حوالي يإفريقا أن خصوصً مصالحها الوطنية داخل أروقة األمم المتحدة والمؤسسات الدولية األخرى، 

 العالم.

 

 ن لالتحاد السوفيتيوا حيث الشركاء التاريخييإفريقبعيدة المدى يرتبط بشمال المن االستراتيجية الروسية  اجزءً على أن 

عن ا من الجزائر نطالقً أعلن ا ،2006في العام فالديمير بوتين الفرصة لتأكيد ذلك، ف توال يفو   ، ا ومصر()الجزائر وليبي

من مبيعات األسلحة الروسية % 80بحوالي لوحدها ذ ذلك الحين تستأثر الجزائر نوم ،ايإفريقناحية بالده ل االستراتيجيالتوجه 

 2011لكن الثورة التي اندلعت في عام في ليبيا د لتشييد السكك الحديدية فازت روسيا بعقو ،2008العام في و .ايإفريقفي 

تنشيط الشراكة إلى  2014السلطة في عام إلى  ،عبد الفتاح السيسي ،ع وصول الرئيسسر   ،وفي مصر .قوضت هذا االستثمار

 اقة النووية في مصر.لتوليد الط محطاتوتجهيز بناء بالشركات الروسية  تقوم بعضالتاريخية بين البلدين حيث 

 

فارقة رغم العقوبات االقتصادية التي يفرضها الغرب منذ خمس سنوات على زادت روسيا من تنويع شركائها األ ،هكذاو

 .منتدى سوتشيللمشاركة في  -وليس فقط الشركات الصغيرة والمتوسطة-جت جهدها بحشد المستثمرين الكبار موسكو، وتو  

العديد من اتفاقيات  ،"Roscongress"روسشونجريس  ،سسة التنمية االقتصادية الروسيةعت مؤوق   ،ساسوعلى هذا األ

بوركينافاسو، والنيجر، و ية الكونغو الديمقراطية،جمهوروة )مصر، يفريقف التجارية اإلالتعاون مع عدد من الوكاالت والغر

والشركة  VEBب بين بنك التنمية الروسي طالق مشروع لبناء مجمع للبتروكيماويات بالمغرإكما تم  .وغيرها( ،ماليو

ع نفس البنك مذكرة تفاهم أخرى مع وق  وقد  .(10)يورومليار  2يكلف هذا المشروع حوالي حيث  MYA Energyالمغربية 

من  الثانية عشرةالمرتبة  تتبوأروسيا باتت  أنمن الجدير ذكره و .خط أنابيب للنفطجل بناء أن شركة البترول الكونغولية م

تحتل المرتبة الخامسة من حيث حجم كما  ،ة(يفريققوى االقتصادات اإلأ)ا يإفريقجنوب دولة حيث عدد المشاريع في 

فقد  ،على صعيد مناطق القارة األخرىطالق. أما ة على اإليفريقالذي يعد أقوى االقتصادات اإل االستثمارات في هذا البلد

على  -نوويةفي صناعة الطاقة ال الرئيس   العنصر  -اليورانيوم حيث يأتي  ؛ناجموسعت روسيا مصالحها في مجال الطاقة والم

عن  اجذري  ختلف التأكيد على أن بالده ت ةحاولا على مبوتين تتركز دائمً فالديمير استراتيجية إن  رأس قائمة اهتماماتها.

، وروبي()الواليات المتحدة ودول االتحاد األ يةوالغرب ،خرين وخاصة القوة الشرقية )الصين والهند واليابان(اآل امنافسيه

ويبدو حتى اآلن أن هذه المقاربة قد واجهت نكسة  ،"رابح/رابحصيغة " بناء على"منخفض التكلفة"  اعرضً بذكاء  مفبوتين يقد   

 . (11)اا الطلب الروسي باستخدام جزء من القاعدة البحرية الصينية المقامة مؤخرً واحدة، عندما رفضت جيبوتي مؤخرً 

 

 ة؟صاعدة على أيدي الدول اليفريقهل تأتي النهضة اإل

كالمناجم يا إفريقبولية الخام الموارد األإلى  لوصولتها لتتزايد شهيوالقوى الجديدة  بريقسطع حيث ي ،ي السياق الحاليف

وكلها عوامل االنخفاض،  إلى سعارها غير الُمستقرةأالتي تميل  خشاب وحتى بالنسبة لألراضي الصالحة للزراعةوالنفط واأل

٪ من االحتياطيات 10و٪ من إنتاج النفط العالمي 12التي تمثل حوالي  ةيفريقاإلالطاقة سواق أالتنافس على تدفع نحو تعزيز 

 امليار نسمة حالي  ا من يإفريقسكان نتقل سيل الوضع الديمغرافي لعاب القوى الدولية حيث يتوقع أن يالعالمية المؤكدة، كما يُ 

 .2050مليار في عام  2ى إل

 

)الهند،  والرائدةة صاعدفإلى جانب القوى ال ،الكبارتنويع شركائها إلى  ايإفريقتتجه  ،في هذا السياق الجيوسياسي الجديد

الواليات المتحدة، وتحديث الروابط التاريخية مع مناطق النفوذ الرئيسية في العالم )فرنسا، إلى  البرازيل( فقد اتجهتوتركيا، و

النفطية من  من احتياجاته٪ 22ا عمومً  شتريالذي ي يوروبوقد شملت هذه االستراتيجية االتحاد األ..(، وروسيا ،الصينو
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 منه ٪، أما الصين فهي تستورد27إلى  يفريقا من النفط اإلمداداتها حالي  إحيث تصل  ركيةياألم الواليات المتحدةوا، يإفريق

 والسودان.  أنغوال ٪ من احتياجاتها وخاصة من20أكثر من 

 

تنفصل المواد األولية المماثلة والمعادن النادرة عن هذه االستراتيجية؛ وخاصة اليورانيوم )النيجر وناميبيا( والكولتان  وال

 ،غاناو)موريتانيا،  النحاس والذهب والماسوا الحديد والمنغنيز، )كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية(، ولكن أيضً 

 مناطق التعدين، مع أن هذه المرتبطة بالبنية التحتية في يةالصيناالستثمارات وفي هذه المجاالت تبرز بقوة ، وليبيريا(

 .ا ما تسهم في خلق طبقات من المتمولين على حساب مسألة التنمية لصالح الشعوبستثمارات غالبً اال

 

في شهر  ،حيث نظمت بدورهاا يفريقمانحة إلكبر جهة أاليابان التي أصبحت ا أيضً برزت  ،على صعيد التنافس مع الصين

 .في مدينة يوكوهاما (TICAD) ةيفريقمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية اإلالنسخة السابعة من  ،2019آب /غسطسأ

 لوجياووالتكناس من خالل الن ياإفريقب"بالنهوض  ،النظر عن المصالح الجيوسياسية بغض    ،تعهدت اليابانخالل هذا المؤتمر و

ضمن ات اليابان وتندرج أولوي .ةيفريقالدول اإللفائدة أولوية حشد الدعم للتعليم والتنمية البشرية مبرزة  (12)البتكار"وا

ا في صورة مساعدات وصفقات تجارية يفريققد وعد بتقديمها إل ،"شينزو آبي" ،كان رئيس الوزراء اليابانيالمساعدات التي 

وهي ثالث دول  ،ثيوبياإوالكوت ديفوار، و ،سواق الموزمبيقأفي  يها القوروضا حيضً أليابان لو .مليار دوالر 14ـقدر بتُ 

 .ايإفريقفي  اتعد من بين أسرع االقتصاديات نمو  

 

عقاب أحداث الحادي عشر من أفإنها تتابع تبعات "سياسة القوة المفرطة" التي عادت للظهور من جديد في  ،لموسكوبالنسبة 

 تستند على ثالث أولويات:  التيوهي االستراتيجية  ،ا والواليات المتحدة خاصةلغرب عمومً على ا 2001 أيلول/سبتمبر

  مكافحة اإلرهاب: أواًل. 

  ًمن خالل برنامج المساعدة العسكريةالجهاديين حتواء اتعزيز استراتيجية : اثاني. 

  ً(13)والنفطيةز االستثمارات التجارية تعزي: اثالث. 

 

د، داتز يفريقاع القرار اإلصن  إلى  فإن قدرة الروس على التودد ،من ازدواجية الغرب يفريقبناء على رؤية التضايق اإلو

حيُث تربط واشنطن المعونة  (AGOA)ا يإفريققانون النمو والفرص في قرار الواليات المتحدة لإعقاب أوخاصة في 

وجدت بعض  ،وفي هذا المسعى .ل حقوق اإلنسانوتهاكات التي تطاالنتقدم في مجال وقف لفارقة لحراز األإاالقتصادية بمدى 

ا الختبار ، وتعدُ األخيرة موضعً تعليق استفادتها من فرص هذه االتفاقية )رواندا، وموريتانيا(نفسها عرضة لة يفريقالدول اإل

رعت ساي سطلففي الوقت الذي يجري فيه تأكيد اكتشافات غازية هائلة على سواحل المحيط األ ،تناقض سياسات واشنطن

  االتفاقية المذكورة.إلى  نواكشوطعادة إبداء رغبتها في إإلى  دارة ترامبإ

 

التأكيد على صحة هذا  عيدتُ العالمية  االئتمانفوكاالت  ؛قوم فوائد" دفكما يقال فإن "مصائب قوم عن ،وعلى مستوى أوروبا

بالمقارنة مع االقتصاديات شديدين مو وتباطؤ أزمة نلسائر على صعيد االقتصاد العالمي، فقد شهدت القارة العجوز المثل ا

ومن  .جنوب/تعزيز فرص التجارة جنوبإلى  مامها سوى االتجاهأفإن أوروبا لن يكون  ،ولهذا السبب .(14)األخرى المتقدمة

ل هائل على والتي تزايد احتياجاتها بشك ،بالموارد المعدنية والنفطية من ناحية ىة المأْل يفريقهذا المنظور، فإن القارة اإل

تظل  بحيث ؛ا على الدواما جاذبً عنصرً ، سوف تكون من ناحية أخرى التنمية الزراعيةوصعيد البنية التحتية والطاقة والنقل، 

ة عن االهتمام المتزايد للبلدان صاعدتنافس عليه الشركات والدول حتى لو اقتضى ذلك امتصاص الصدمات الفضاء ت

 .ة، بما في ذلك روسيا نفسهاصاعدال
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 خاتمة

 مية مع لعبة المصالح االقتصادية؛تداخل مجاالت السياسة والقيم العالإلى  يؤديا ما غالبً ن التنافس في مثل هذه الظروف إ

إلى  لذلك يميل هؤالءة يفريقاإلصانعي القرار في الدول أولويات  تتفق مع ساعدات المقيدة بالمعايير الدولية يبدو أنها الفالمُ 

واضعي مضاجع يؤرق  اهاجسً  تكما أن التمويالت والديون الصينية بات .لتدخل في كل األوقات واألوضاعالبديل الجاهز ل

في ظل عالم متعدد األقطاب مسألة التعاون ة ليفريقيبرز الترويج داخل المنتديات اإلكل هذه األسباب ل .ةيفريقسياسات الدول اإل

الحر تشجيع التبادل التجاري إلى  تتجها يإفريقف ،(ة نفسهايفريقبين الدول اإلة، دول الشمال وصاعد)البلدان الومتعاظم الفوائد 

ق الدول األعضاء في طالإن إ :خرى، ويمكن القولأة من جهة يفريقالبلدان اإلوبين شركائها في التنمية و ،من جهة هابين دول

( لتصبح Zlecة )يفريقجارة الحرة القارية اإل"المرحلة التشغيلية" من منطقة الت ،2019تموز /في يوليو ،يفريقاالتحاد اإل

 .(15)المعتبر التشجيع الكافي لجذب االستثمارات ذات الثقل التجاري ن يسهم فيأيمكنه  بذلك "أكبر مساحة تجارية في العالم"

؛ يفريقاالتحاد اإل ق لهاالتي يسو    2063فارقة سياستهم األمنية واالقتصادية في أفق رؤية يجب أن يُبلور األ ،وعلى نحو مغاير

وعلى  .ة اللحاق بالركبيفريقنه بإمكان الشعوب اإلأو ،بسرعةا لوجي  وا وتكناقتصادي  ن العالم يتغير ألا من دول القارة دراكً إ

نب ا من جاتجميلي   اتزامً ن يبقى ذلك الأمن  ة كأولوية حقيقة بداًل يفريقتدريب القوى العاملة اإل التركيز علىينبغي  ،ذا النحوه

جلدك مثل ظفرك"،  ُمجبرة ال مخيرة على استقدام الخبرات من خارج حدودها فما "حك  الحكومات بدل أن تبقى والحكومات، 

 كما يقال.

 .ايإفريقمهتم بشؤون موريتاني  كاتبوإعالمي  ،ميجناعبيد * 
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