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الفرتة  يف  بلينكن،  أنتوين  األمريكي  اخلارجية  وزير  قام 
من 8 إىل 11 أغسطس اجلاري )2022(، بجولة أفريقية 
بدأها من جنوب أفريقيا. وقد جاءت هذه اجلولة عقب 
مجلة من الزيارات التى قام هبا عدد من املسئولني الروس 
والغربيني إىل بعض دول القارة، حيث قام وزير اخلارجية 
أفريقية  أربع دول  إىل  بزيارة  الفروف  الروسى سريجي 
وتزامنت زيارة الفروف مع  خالل شهر يوليو 2022، 
ايامنويل ماكرون ىف ثالث دول  الفرنسى  الرئيس  جولة 
ىف غرب أفريقيا، ومع زيارتني لرئيسة الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية سامانثا باور، وسفرية الواليات املتحدة 
بعض  إىل  جرينفيلد،  توماس  ليندا  املتحدة  األمم  لدى 

دول القارة.

التساؤالت  العديد من  املكوكية طرحت  هذه اجلوالت 
الغربية  بالسياسات  ارتباطها  ومدى  أهدافها  حول 
ىف  اجلديدة  األمريكية  اإلدارة  تعمل  حيث  اجلديدة، 
التى  اإلخفاقات  تصحيح  عىل  بايدن  جو  الرئيس  عهد 
نتجت عن السياسة التي تبنتها إدارة ترامب ىف أفريقيا. 
ترتيب مصالح بالده  ايامنويل ماكرون  الرئيس  يعيد  كام 
ىف القارة األفريقية عقب نجاحه ىف االنتخابات الرئاسية 
لتفرض  الروسية-األوكرانية  احلرب  وجاءت  األخرية. 
عىل املسئولني الروس والغربيني تدعيم روابطهم بدول 
األفريقية  التصويتية  الكتلة  واستغالل  األفريقية  القارة 
ىف حتقيق أهدافهم. وبني هذا وذاك، برز تساؤل آخر إىل 
الواجهة ومفاده: أين تقف دول القارة األفريقية من كل 
هذه  من  وألى  مصاحلها  ترى  وكيف  التحركات،  هذه 

القوى ستنحاز؟.

مظاهر التدافع الدولى الراهن على أفريقيا   

أولويات  ضمن  األفريقية  القارة  أمهية  تراجعت   ربام 
خالل  الدولية  القوى  من  للعديد  اخلارجية  التوجهات 
ىف  األمريكية  املتحدة  فالواليات  األخريين،  العامني 
الرئيس ترامب أعلنت انسحاب قواهتا  هناية فرتة حكم 
كام  برسية،  تعمل  كانت  والتى  الصومال  ىف  املتمركزة 
عىل  قيود  بفرض  قرارًا   2021 مارس  ىف  بايدن  أصدر 

استخدام الطائرات املسرية خارج مناطق قتال اإلرهابيني 
ىف الرشق األوسط وأفغانستان  عىل الرغم من أن إدارة 
ىف  املسرية  الطائرات  استخدام  من  ضاعفت  قد  ترامب 

الصومال ىف استهداف عنارص حركة الشباب. 
بانسحاب  قرار  تبنى  رئيسها عىل  فقد حرص  فرنسا  أما 
قوات برخان من منطقة الساحل والصحراء أو ما أطلقت 
مع  القوات  هلذه  انتشار  إعادة  الفرنسية  احلكومة  عليه 
تقليص أعدادها لتدعيم موقفه ىف االنتخابات الرئاسية، 
مما أدى إىل وجود فراغات أمنية ىف مدن رئيسية ىف ماىل 
استغلتها التنظيامت اإلرهابية ىف تصعيد عملياهتا، حيث 
أصبحت اجليوش الوطنية ومنها اجليش املاىل تواجه هذه 
التنظيامت دون دعم خارجى ما عدا عنارص من جمموعة 
كفاءهتا  مقارنة  يمكن  ال  بالطبع  والتى  الروسية  فاجنر 

القتالية بقوة برخان الفرنسية.
إال أن الشهور األخرية تشهد اهتاممًا متصاعدًا من جانب 
القوى الغربية املختلفة وروسيا بالتعاون مع دول القارة، 
التى يقوم هبا املسئولون  املتالحقة  الزيارات  ففضاًل عن 
التقارب  يتضمن  األفريقية،  للقارة  الدول  هذه  ىف 
األمريكى مع دول القارة اجتاهات ترتاوح ما بني األمنى 
الواليات  أعلنت  ناحية  فمن  واإلنسانى،  واالقتصادى 
بام  الصومال  ىف  قوات  نرش  عن   2022 مايو  ىف  املتحدة 
ترامب  السابق  الرئيس  تبناه  الذى  االجتاه  مع  يتناقض 
بسحب اجلنود األمريكيني من القارة. ومن ناحية أخرى 
عن  للحديث  األمريكيني  املسئولني  أصوات  تتعاىل 
الكوارث البيئية التى تعانى منها مناطق ىف القارة وخاصة 
إقليم رشق أفريقيا، حيث من املرجح أن يترضر ما يقرب 
من  وإثيوبيا  وكينيا  الصومال  ىف  مواطن  مليون   15 من 
املساعدات  ووصلت  الراهنة،  اجلفاف  موجة  انتشار 
اإلنسانية األمريكية إىل دول القارة إىل 592 مليون دوالر 
املتحدة،  الواليات  وقدمت   ،2022 يوليو  شهر  خالل 
اعتبارًا من 8 أغسطس 2022، ما يقرب من مليار دوالر 
التحديد  وجه  عىل  الغذائى  لألمن  طارئة  مساعدات 
مليارى  البالغ  التزامها  من  كجزء  أفريقيا  يف  لبلدان 
ومجهورية  الوسطى  أفريقيا  مجهورية  ذلك  يف  بام  دوالر، 
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وموزمبيق  ومايل  وكينيا  وإثيوبيا  الديمقراطية  الكونغو 
ونيجرييا والصومال وجنوب السودان وأوغندا )1(.

وعىل اجلانب اآلخر، سعى الرئيس الفرنسى إىل مناقشة 
جمموعة من امللفات التي تؤثر عىل عالقات بالده مع دول 
القارة أمهها مكافحة اإلرهاب واألمن الغذائى، وخالل 
الرئيس  قدم  أفريقيا  غرب  ىف  دول  يف  األخرية  جولته 
أفريقيا  ىف  القمح  أزمة  لتجاوز  جديدة  مبادرة  الفرنسى 
القطاع  مساعدة  منها  املحاور،  من  عدد  عىل  ارتكزت 
أوروبا،  مع  مفيدة  رشاكة  وإقامة  األفريقي،  الزراعي 
ومتكني الدول األفريقية من ما يسمى »السيادة الغذائية«.
مع  عالقاهتا  لتدعيم  روسيا  تسعى  الذى  الوقت  ىف   
حلفائها ىف القارة األفريقية ملواجهة احلصار التى حتاول 
الدول الغربية فرضه عليها ىف أعقاب العملية العسكرية 
العالقات  عىل  التوجه  هذا  ىف  وتعتمد  أوكرانيا،  ىف 
تستثمر  كام  القارة،  دول  بعدد من  تربطها  التى  التارخيية 
احلقبة  انتهاكات  وكذلك  أفريقيا  ىف  الغربية  اإلخفاقات 

االستعامرية ىف تدعيم حضورها.  
وجاءت جولة وزير اخلارجية الروسى الفروف األفريقية 
وتركيا  وأوكرانيا  روسيا  من  كل  توقيع  بعد  األخرية 
للحبوب  اآلمن  الشحن  مبادرة  »وثيقة  عىل  باسطنبول 
الرئيس  برعاية  األوكرانية«،  املوانئ  من  الغذائية  واملواد 
روسية  رسالة  وهي  أردوغان،  طيب  رجب  الرتكي 

للدول األفريقية بأهنا هتتم باألمن الغذائى ىف القارة)2(.

أهداف التقارب مع دول القارة 

وروسيا  الغربية  الدول  تسعى  التى  األهداف  تعددت 
للوصول إليها عرب التقارب مع دول القارة، وعىل الرغم 
تداعيات  فرضت  الروسية-األوكرانية  احلرب  أن  من 
قوية ومبارشة عىل التحركات اخلارجية ىف القارة خالل 
أخرى  أهداف  هناك  تزال  ال  أنه  إال  االخرية،  الشهور 
ىف  الدولية  لألقطاب  احليوية  باملصالح  ترتبط  متنوعة 

القارة األفريقية، وهو ما يمكن تناوله عىل النحو التايل:
األمريكية  الوثائق  ختف  مل  القارة:  يف  النفوذ  تعزيز   -1

بالقارة  والصينى  الروسى  الصعود  من  املخاوف 
بشأن  اجلديدة  بايدن  إدارة  اسرتاتيجية  وتعد  األفريقية، 
بالتزامن  أفريقيا، والتي صدرت ىف 8 أغسطس 2022 
مع زيارة وزير اخلارجية األمريكي أنتوين بلينكن للقارة، 
املتحدة  الواليات  مشاركة  بناء  إعادة  جهود  من  جزءًا 
اجليوسياسيني  اخلصمني  ملواجهة  أفريقيا  أنحاء  مجيع  يف 

)الصني وروسيا(.

وقد حذرت الوثيقة من أن الصني ترى يف أفريقيا »ساحة 
مهمة لتحدي النظام الدويل القائم عىل القواعد، وتعزيز 
وتقويض  الضيقة،  واجليوسياسية  التجارية  مصاحلها 
الواليات  عالقات  وإضعاف  واالنفتاح،  الشفافية 

املتحدة مع الشعوب واحلكومات األفريقية«)3(.

تنظر  مرات  سبع  الوثيقة  ذكرهتا  والتى  روسيا  أن  كام 
العسكرية  لرشكاهتا  مواتية«  »بيئة  أهنا  عىل  املنطقة  إىل 
اخلاصة للعمل فيها، و«غالبًا ما تثري عدم االستقرار من 
املنفعة االسرتاتيجية واملالية«. كام ذكرت احلكومة  أجل 
األمنية  العالقات  تستخدم  موسكو  أن  األمريكية 
واملعلومات املضللة »لتقويض معارضة األفارقة املبدئية 

للغزو الرويس اإلضايف ألوكرانيا«.

ورغم ذلك، فإن واشنطن ترص ىف ترصحيات مسئوليها 
عىل أن تركيزها املتجدد عىل أفريقيا ال يستند عىل التنافس 
بني القوى العظمى، حيث أكد وزير اخلارجية األمريكى 
قائاًل:  أفريقيا  بجنوب  بريتوريا  يف  للصحفيني  بلينكن 
بمحاولة  يتعلق  ال  أفريقيا  مع  أقوى  برشاكة  »التزامنا 

التفوق عىل أي طرف آخر«.

أيام  بعد  أيضًا  اجلديدة  االسرتاتيجية  إطالق  يأيت  كام 
املتحدة  األمم  لدى  األمريكية  السفرية  زيارة  من  قليلة 
تكن  مل  حيث  وأوغندا،  لغانا  جرينفيلد،  توماس  ليندا 
وقالت  الزيارة،  خالل  أعامهلا  جدول  عن  بعيدة  روسيا 
الزراعية  املنتجات  رشاء  للدول  »يمكن  جرينفيلد: 
الروسية، بام يف ذلك األسمدة والقمح«، مضيفة أنه »إذا 
التعامل مع روسيا، حيث توجد عقوبات،  قررت دولة 

فإهنا خترق تلك العقوبات«)4(. 
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والصينى  الروسى  النفوذ  تصاعد  خماوف  تتوقف  وال 
القادة  املتحدة فقط، بل يشكك  الواليات  القارة عىل  ىف 
فخالل  القارة،  ىف  الدولتني  أهداف  يف  األوروبيون 
 ،2022 يونيو  أواخر شهر  مدريد  الناتو يف  قادة  اجتامع 
حذر األمني العام للكتلة ينس ستولتنربغ من أن روسيا 
سياسية  مكاسب  لتحقيق  »السعي  تواصالن  والصني 
وقال  اجلنويب«.  جوارنا  عرب  وعسكرية  واقتصادية 
أفريقيا:  وشامل  األوسط  الرشق  إىل  مشريًا  ستولتنربغ، 
االقتصادي،  النفوذ  وبكني  موسكو  من  كل  »تستخدم 
يف  مصاحلهام  لتعزيز  اهلجينة  واألساليب  واإلكراه، 

املنطقة«. 

املتزايد  النفوذ  بشأن  الناتو  فإن خماوف  ومن دون شك، 
يف  املليارات  ضختا  اللتني  والصني،  لروسيا  أفريقيا  يف 
املزيد من  الكتلة إىل توجيه  للقارة، دفعت  التحتية  البنية 

اهتاممها إىل أفريقيا)5(.

األفريقية  الدول  متثل  األفريقى:  الدعم  استقطاب   -2
املنظامت  ىف  الكبري  تأثريها  هلا  تصويتية  كتلة   )54(
الدولية، هذا فضاًل عن األمهية احليوية التى حتتلها القارة 
ىف ميزان االستثامرات واملوارد الطبيعية. وقد استهدفت 
الدول  من  عددًا  والروس  الغربيني  املسئولني  زيارات 
األفريقية التى تباينت مواقفها من إدانة روسيا ىف حرهبا 
الدول  املسئولني  هؤالء  بعض  واختار  أوكرانيا،  ضد 
تقاربت مواقفها مع مصالح دوهلم، ىف حني سعى  التى 
مسئولون آخرون للتقارب مع الدول الداعمة لروسيا ىف 

حماولة جلذهبا للمعسكر الغربى.   

أفريقيا  جنوب  جلمهورية  بلينكن  اختيار  يعد  وربام 
لتكون أول وجهة جلولته األفريقية ىف إطار جمموعة من 
الروسية- احلرب  من  الدولة  موقف  أمهها،  املحددات 
مع  جتمعها  التى  االسرتاتيجية  والعالقات  األوكرانية، 
تتألف  )التي  الربيكس  إطار جمموعة  روسيا وخاصة ىف 
أفريقيا،  وجنوب  والصني  واهلند  وروسيا  الربازيل  من 
وهي دول ُينظر إليها عىل أهنا اقتصادات السوق الناشئة 
مؤثرًا  اقتصادًا  متتلك  أهنا  عن  فضاًل  العامل(،  يف  الرائدة 

جنوب  إقليم  ىف  قويًا  إقليميًا  فاعاًل  وتعد  القارة  يف 
أفريقيا، وكذلك فاعل مؤثر عىل املستوى القارى، كام أن 
الواليات املتحدة ثاين أكرب رشيك جتاري جلنوب أفريقيا 

يف عام 2021.

إلعادة  املتحدة  الواليات  تسعى  ذلك،  عن  فضاًل 
احلوار  إطار  سياق  يف  أفريقيا  جنوب  حكومة  إرشاك 
باراك  إدارة  عهد  ىف  صياغته  متت  الذي  االسرتاتيجي 

أوباما يف عام 2010 لتعميق العالقة بني اجلانبني)6(.  

بينام تعد الصني الرشيك التجاري األكرب جلنوب أفريقيا 
وتتطلع الدولة إىل روسيا للحصول عىل إمدادات الغذاء 
والنفط يف خضم االضطرابات االقتصادية العاملية احلالية 

إىل جانب عالقاهتا التارخيية الطويلة مع تلك الدولة.

أما مجهورية الكونغو الديمقراطية فهي أغنى دولة باملوارد 
املعدنية يف أفريقيا وأكرب مورد حايل للكولتان والكوبالت 
تعانى  الدولة  أن  إال  الكربى،  األمريكية  للرشكات 
وبعثة  حكومتها  تتمكن  ومل  الرشق  ىف  اضطرابات  من 
األمم املتحدة من احلد منها، بينام تواجه رواندا اهتامات 
مستمرة بدعم املتمردين ىف الكونغو الديمقراطية مما يثري 
تسعى  أن  املتوقع  من  لذلك  الدولتني،  بني  مشكالت 
وتسوية  الوساطة  أدوار  استعادة  إىل  املتحدة  الواليات 
أيدت  أن  بعد  خاصة  األفريقية،  القارة  ىف  الرصاعات 
الكونغو الديمقراطية وروندا قرار اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة بإدانة الغزو الروسى ألوكرانيا.  

تضمنت  العاملية:  الغذاء  أزمة  مسئولية  حتمل  جتنب   -3
اخلارجية  وزير  وكذلك  الغربيني  املسئولني  ترصحيات 
إىل  وجهت  التى  لالهتامات  رفضًا  الفروف  الروسى 
دوهلم بالتسبب ىف أزمة الغذاء التى نجمت عن احلرب 
باللوم  مسئول  كل  ألقى  حيث  الروسية-األوكرانية، 
يف  ماكرون  الفرنسى  الرئيس  وقال  اآلخر،  الطرف  عىل 
الكامريون: »يلومنا البعض الذين يقولون إن العقوبات 
العاملية، بام يف ذلك يف  الغذاء  األوروبية هي سبب أزمة 
أصبح   ، الطاقة  مثل  الغذاء،  متامًا.  خطأ  هذا  أفريقيا. 

أسلحة حرب روسية«. 
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الرويس  اخلارجية  وزير  زيارة  ختل  مل  الذى  الوقت  ىف 
رسائل  من  األفريقية  الدول  إىل  الفروف  يف  سريجي 
األخرية   رحلته  ويف  الغذاء.  إمدادات  بشأن  طمأنة 
أي  الفروف  نفى   ،2022 يوليو  ىف  األفريقية  للدول 
مسئولية روسية عن نقص الغذاء العاملي، وألقى باللوم 
عىل العقوبات الغربية عىل روسيا ملنعها من الوصول إىل 

األسواق.

ىف  شعبيتها  من  الكثري  فرنسا  فقدت  الثقة:  استعادة   -4
قواهتا  تواجدت  التى  الثامنية  السنوات  خالل  أفريقيا 
عن  فضاًل  هذا  والصحراء،  الساحل  منطقة  ىف  خالهلا 

تركيزها عىل التعاون مع دول أفريقية دون غريها )7(.

ومع إعادة انتخاب ايامنويل ماكرون لفرتة رئاسية جديدة، 
السياسات  صياغة  إعادة  إىل  الفرنسى  الرئيس  يسعى 
»العداء  من  للتخلص  األفريقية  القارة  جتاه  الفرنسية 
مستعمراهتا  ىف  وخاصة  فرنسا  تواجهه  الذى  الشعبى” 
االقتصادية  املصالح  محاية  يضمن  بام  القارة  ىف  السابقة 
السياسات  هذه  تسعى  حيث  القارة،  ىف  لفرنسا  احليوية 
إىل نقل الرتكيز العسكرى والأمنى الفرنسى إىل النيجر 
من  بداًل  والصحراء  الساحل  منطقة  ىف  وبوركينافاسو 
القوات،  عدد  تقليص  ىف  االستمرار  مع  وتشاد  ماىل 
اإلرهابية.  التهديدات  لنمو  اجلديدة  بالبؤر  واالهتامم 
لذلك قام الرئيس الفرنسى بزيارة دولة بنني التى تواجه 
حيث  متصاعدة،  إرهابية  هتديدات  االخرية  اآلونة  ىف 
يعمل عىل طمأنة دول الساحل وغرب أفريقيا والتأكيد 
عىل أن تقليص عدد القوات الفرنسية ىف املنطقة ال يعنى 
هذه  من  مزيد  تتجه  ال  حتى  دوهلا  دعم  عن  فرنسا  ختىل 

الدول إىل تطويرعالقاهتا مع روسيا. 

هذا فضاًل عن حماولة التقارب مع دول أخرى ىف القارة 
دول  عىل  الفرنسية  السياسات  تركيز  مشكالت  لتجاوز 
الكامريون  بزيارة  الفرنسى  الرئيس  قام  ولذلك  بعينها، 
أن  كام  القارة،  ىف  األخرية  جولته  ضمن  بيساو  وغينيا 
الغزو  بإدانة  الدوىل  القرار  تعارض  مل  الثالثة  الدول 
وغينيا  الكامريون  تغيبت  حيث  ألوكرانيا،  الروسى 

تستورد  التى  بنني  أيدت  حني  ىف  التصويت،  عن  بيساو 
القرار  روسيا   من  القمح  من  احتياجاهتا  من   %100

وأصبحت ىف جانب فرنسا والغرب.
اخلارجية  القوى  تتنافس  االقتصادية:  املصالح  دعم   -5
املختلفة وخاصة الواليات املتحدة وروسيا خللق فرص 
فمن  القارة،  ىف  الطبيعية  املوارد  ومحاية  لالستثامرات 
يف  جتارية  كتلة  أكرب  خامس  أفريقيا  تصبح  أن  املتوقع 
العامل، وتسعى القوى الدولية لتصبح الرشكاء املفضلني 

لدول القارة وتوفري فرص  للرشكات.

ردود الفعل األفريقية على محاوالت االستقطاب   

التقارب  أهداف  جيدًا  تدرك  األفريقية  الدول  أصبحت 
التى تعانى منها  الرغم من األزمات  الدوىل منها، وعىل 
للحصول  لدهيا  املاسة  واحلاجة  الدول  هذه  من  العديد 
األمنية  باجلوانب  يتعلق  فيام  سواء  اخلارجى  الدعم  عىل 
أو االقتصادية واإلنسانية، ىف ظل وجود عدد من النخب 
الدول األفريقية  العديد من  املوالية للغرب ىف  السياسية 
وانتشار واسع للفساد بني هياكل الدول ومؤسساهتا، إال 
أن املواقف األفريقية بدت )حتى اليوم( متوازنة ومؤكدة 
عىل الرفض األفريقى اجلامعى للزج بدول القارة ضمن  
الرصاع الدوىل، وخاصة ىف ظل تفضيل الكثري من دوهلا  

للتعددية القطبية املنضبطة.
ويمكن توضيح السامت التى متيزت هبا املواقف األفريقية 

من اهلرولة الدولية عليها يف التايل:      
األفريقية  الدول  غالبية  عملت  احلياد:  التزام  1- حماولة 
الروسية- احلرب  إزاء  حمايد  موقف  عىل  احلفاظ  عىل 
نتائج  عىل  كبري  تأثري  املوقف  هلذا  كان  إذ  األوكرانية، 
التصويت عىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بإدانة 
األفريقية  للدول  كان  حيث   ،2022 مارس  ىف  روسيا 

)54 دولة( نسبة 27.97% من جمموع األصوات.  
عسكرية  عالقات  تربطها  دولة   27 صوتت  فبينام 
واقتصادية مع الغرب لصالح قرار إدانة روسيا، امتنعت 
التصويت واختارت نحو 9 دول  أفريقية عن  17 دولة 
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أفريقية التغيب عن اجللسة وصوتت دولة أفريقية واحدة 
ضد القرار )إريرتيا( )8(.

وكانت مجهورية جنوب أفريقيا من الدول التى رفضت 
إدانة موسكو لغزوها ألوكرانيا، ألهنا وجدت أخطاًء من 
كال اجلانبني، واعتربت أن توسع الناتو كان أحد أسباب 
الوطني األفريقي احلاكم،  املؤمتر  احلرب. وأعلن حزب 
الذي يتوىل السلطة منذ عام 1994، أنه يريد البقاء عىل 

احلياد من أجل تشجيع السالم بشكل أفضل.

لدعمها  ملوسكو  مدينة  بأهنا  أفريقيا  جنوب  تشعر  كام 
فمن  أوغندا  أما  البيضاء.  األقلية  حكم  ضد  احلرب  يف 
هيئة  وهي  االنحياز،  عدم  حركة  رئاسة  تتوىل  أن  املقرر 
عاملية تشكلت خالل احلرب الباردة من قبل الدول التي 
الغربية  القوى  التنافس بني  الوقوع يف فخ  أرادت جتنب 

والكتلة الشيوعية.

كرر  الروسى،  اخلارجية  وزير  مع  صحفي  مؤمتر  ويف 
احليادي  موقفه  موسيفيني  يويري  األوغندي  الرئيس 

بشأن الرصاع يف أوكرانيا )9(.

أوكرانيا  جتاه  موقفها  تغيري  أفريقيا  جنوب  تستطع  مل  كام 
من  وبداًل  هلا.  األمريكى  اخلارجية  وزير  زيارة  إثر  عىل 
الدولية  باندور، وزيرة العالقات  ناليدي  انتقدت  ذلك، 
الواليات  أفريقيا، يف مؤمتر صحفي مشرتك،  يف جنوب 
املتحدة والقوى الغربية األخرى لرتكيزها عىل الرصاع ىف 
وقالت  األخرى.  الدولية  القضايا  حساب  عىل  أوكرانيا 
بلينكن:  مع  االجتامع  عقب  صحفي  إجياز  يف  باندور 
»جيب أن نشعر بالقلق بنفس القدر إزاء ما حيدث لشعب 

فلسطني« .

2- رفض الوصاية الدولية : بعد زيارة توماس جرينفيلد 
دول  ألربع  املتحدة  األمم  ىف  املتحدة  الواليات  ممثلة 
أفريقية مؤخرًا، قال الرئيس األوغندي يويري موسيفيني 
أفريقيا،  مساعدة  حقًا  يريدون  كانوا  »إذا  تويرت:  عىل 
ال  حرب  يف  العقوبات  عن  فصلنا  يف  التفكري  فعليهم 

نشارك فيها«. ومحل املنشور صورة له مع جرينفيلد. 

بعد عدة سنوات بدت  الدبلومايس اجلديد  ويأيت اجلهد 
جنوب  أفريقيا  بأقاليم  مهتمة  غري  واشنطن  خالهلا 
الصحراء، كام انتقدت وزيرة العالقات الدولية والتعاون 
يف جنوب أفريقيا ناليدي باندور، مرشوع قانون أمريكي 
وصفته بـ«الترشيع العدواين« - ما يسمى بقانون مكافحة 
األنشطة الروسية اخلبيثة يف أفريقيا الذى صدر ىف أبريل 
األفريقية  احلكومات  ويراقب  سيحدد  والذي   -2022
التي تعمل مع الكيانات الروسية اخلاضعة للعقوبات من 
فعل  رد  القانون  املتحدة. والقى مرشوع  الواليات  قبل 
يذكر  لكونه  األفارقة  واملواطنني  احلكومات  من  عنيفًا 

بأجواء »احلرب الباردة«.

استنتاجات

النأى  األفريقية  الدول  غالبية  حماوالت  من  الرغم  عىل 
بنفسها عن الرصاع الدوىل وحالة االستقطاب ورفضها 
االنخراط ىف »حرب باردة جديدة” بني الواليات املتحدة 
وروسيا، إال أن هناك جمموعة من املتغريات التى لن تتيح 
هذه  ومن  احلرب  هذه  ىف  احلياد  التزام  األفريقية  للدول 

املتغريات:

منها  تعانى  التى  املختلفة  واألزمات  الضعف  حالة   -1
العديد من الدول األفريقية والتى تتطلب احلصول عىل 

املساعدات والدعم اخلارجى.

االحتاد  مقدمتها  وىف  اإلقليمية  املنظامت  قدرة  عدم   -2
عىل  الفرعية،  اإلقليمية  املنظامت  وكذلك  األفريقى، 
وخاصة  اخلارجية  القوى  تتوالها  التى  باألدوار  القيام 
ىف جماالت تسوية ومنع الرصاع وحفظ السالم والتنمية، 
هياكلها  لتطوير  املنظامت  هذه  اجتاه  من  الرغم  وعىل 
املوارد  نقص  أن  إال  واالقتصادية،  والسياسية  األمنية 
إحالل  أمام  رئيسية  عقبة  يمثل  واللوجيستية  املالية 

املنظامت األفريقية حمل القوى اخلارجية.

حول  األفريقية  الدول  بني  التوافق  صعوبات   -3
فهناك  الدوىل،  النظام  أفريقيا ىف  القارية ودور  األهداف 
بني  التقارب  دون  حتول  التى  املشكالت  من  العديد 
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مسارًا  يمتلك  واحد،  تكتل  وتشكيل  األفريقية  الدول 
واحدًا ىف النظام الدوىل.

عىل اجلانب اآلخر تظل القوى اخلارجية وخاصة الغربية 
تتعامل مع القارة وفقًا ملجموعة من املحددات املصلحية 

التي تتمثل يف:   
األولوية  منح  تواصل  اخلارجية  القوى  تزال  ال   -1
ملصاحلها اجليوسياسية عىل مصالح الشعوب األفريقية، 
عىل  املتحدة،  الواليات  ومنها  القوى  هذه  فتتجاهل 
الرئيس  لنظام  اإلنسان  حقوق  سجل  املثال،  سبيل 
عىل  تعقيبًا  قال  الذي  موسيفيني،  يويري  األوغندي 
زيارة الفروف: »كيف يمكن أن نكون ضد شخص مل 
فإننا  أخطاًء  روسيا  ارتكبت  »إذا  مضيفًا:  قط؟«،  يؤذنا 

نقول هلم«. 
باملساعدة  إدارته  املتحدة  الواليات  تدعم  بينام  هذا  يأيت 
املالية، ومتتعت هذه االدارة بدعم ست إدارات أمريكية، 
السلطة  نفسه كان موسيفيني-الذي ظل يف  الوقت  ويف 
ويؤمن  الروسية  األسلحة  يشرتي  عامًا-   36 منذ 

التدريب الرويس لقواته العسكرية)10(.
2- تتبادل القوى الدولية االهتامات بارتكاب انتهاكات 
جسيمة ىف حق املدنيني ىف الدول التى تتواجد فيها، حيث 
تتهم الواليات املتحدة جمموعة فاجنر الروسية بارتكاب 
انتهاكات ىف أفريقيا الوسطى وماىل، ىف الوقت الذى ُتتَّهم 
واشنطن بقتل املدنيني ضمن عملياهتا ملكافحة اإلرهاب 

ىف الصومال.
3- ترى اجتاهات أفريقية أن “االستعالء” ال يزال يفرض 
تأثريه عىل سياسات القوى الغربية ىف أفريقيا، فالسياسة 
اخلارجية األمريكية غري مستقرة وتعتمد إىل حد كبري عىل 
كان  ترامب  فالرئيس  املتحدة،  الواليات  رئيس  خلفية 
يرى أن أفريقيا ليس هلا أمهية ىف سياسة الواليات املتحدة 
من  القارة  األمريكية ىف  السفارات  تعانى  كام  اخلارجية. 
خطاهبا  من  الرغم  وعىل  املوظفني،  عدد  ىف  حاد  نقص 
حول احلقوق االقتصادية واإلنسانية والسياسية، مل تندد 
العامة  اجلمعية  أو  الشيوخ  جملس  يف  املتحدة  الواليات 

لألمم املتحدة باملظامل التي ارتكبت ضد القارة األفريقية 
تارخييًا وحتى اآلن. 

ورغم االجتاهات اإلجيابية إلدارة بإيدن إزاء التعاون بني 
واضح  بشكل  ختتلف  والتى  وأفريقيا  املتحدة  الواليات 
السابقة  األمريكية  اإلدارة  هنج  عن  واألداء  الصيغة  ىف 
الواليات  العالقات بني  برئاسة ترامب، إال أن استعادة 
العديد  يواجه  األقطاب  متعدد  عامل  يف  وأفريقيا  املتحدة 
بني  الثقة  استعادة  إىل  احلاجة  أمهها  من  التحديات  من 
الدول األفريقية، كام تواصل  اجلانبني وتلبية احتياجات 
االقتصادية  هيمنتها  االجتاهات،  هلذه  وفقًا  فرنسا، 
الفرانكوفونية يف مواجهة المباالة  أفريقيا  اإلمربيالية يف 

الواليات املتحدة والدول الغربية.

مزايا  هلم  تقدم  الصني  أن  األفارقة  املواطنون  يرى   -4
وتشري  القارة،  ىف  متواجدة  قوة  أى  من  أكرب  ملموسة 
تأثريمها  من  تزيدان  وروسيا  الصني  أن  إىل  البيانات 
إذ  األفريقية.  القارة  يف  السيايس  وبالتايل  االقتصادي 
مثل  الرئيسية  التحتية  البنية  برامج  حاليًا  الصني  متول 
الطرق والسكك احلديدية والسدود واملطارات واملوانئ 
يف معظم الدول األفريقية والتي جتاهلتها الدول الغربية 
بعد  ما  والعالقات  االستعامر  خالل سنوات عديدة من 
االستعامر. ويف عام 2021، ارتفعت التجارة بني الصني 
مليار   254 إىل  لتصل  املائة  يف   35 من  بأكثر  وأفريقيا 

دوالر عن العام السابق )11(. 

خامتة

العاملية  واألزمات  املناسبات  توفر  األحيان،  بعض  ىف 
فرصًا تستغلها الكثري من الدول والكيانات ىف الوصول 
الروسية- احلرب  ومتثل  مآرهبا،  وحتقيق  أهدافها  إىل 
األوكرانية حلظة فارقة ىف مسار العالقات الدولية  يمكن 
التى  التغريات  من  الدول  مواقف  تأكيد  ىف  استثامرها 
القارة  إىل  التفكري  هذا  وينقلنا  الدوىل،  النظام  يشهدها 
مفرغة  دوائر  ىف  دوهلا  من  الكثري  تدور  التى  األفريقية 
وأكثرها  الدول  أضعف  فتضم  اهليكلية،  األزمات  من 
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والكوارث  األزمات  مع  والتكيف  االستجابة  ىف  فشاًل 
عىل الرغم من حماوالت وجهود تبذهلا للخروج من هذه 
التي  اخلارجية،  التدخالت  رفض  عىل  والتأكيد  الدوائر 
أزمات  ىف  القارة،  تاريخ  من  عقود  مدار  وعىل  تسببت، 
األمنى  املشهد  وتشابكات  تعقيدات  من  وزادت  خمتلفة 

والسياسى واإلنسانى يف ربوع القارة.

االستجابة  عىل  القدرة  وضعف  الرتاجع  حالة  ان  إال 
سمحت  القارة  دول  غالبية  منها  تعانى  التى  لألزمات 
مرسحًا  القارة  لتكون  نفوذها  بتعزيز  اخلارجية  للقوى 
للتنافس واملعارك بني القوى املختلفة. وعىل الرغم من أن 

عرص احلرب الباردة بكل كوارثه قد انتهى خملفًا العديد من 
األزمات التى ال تزال الدول األفريقية تعمل عىل معاجلتها 
حتى اليوم، إال أن القوى اخلارجية مل ترتاجع عن سياستها 
جتاه القارة، حيث تبادر هذه القوى باستدعاء حرب باردة 
جديدة ستكون أراىض القارة ساحة هلا، ىف الوقت الذى 
هذه  عن  بنفسها  للنأى  وسائلها  بكل  القارة  دول  تسعى 
االنخراط يف هذه  الدول  تستطيع هذه  احلرب، حيث ال 
تفرضها  التى  االصطفاف  سياسات  أن  خاصة  احلرب، 
الدول األفريقية دفع  القوى اخلارجية لن تستطيع غالبية 

فاتورهتا أو حتمل خسائرها .             
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