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التناف�س ال�سيني الأمريكي
على اإفريقيا
وﻟﻴﺪ اﻟﻄﻴﺐ
باحث سياسي

ملخصُ :تعدّ القارة اإلفريقية سوق املستقبل ،وقد سبق أن ترك األمريكيون األسواق اإلفريقية

لزمن طويل للمنافسني القادمني من أوروبا وآسيا .أما الصني فقد اتبعت سياسة تقوم عى مبدأ
الصداقة واملساواة مع الدول اإلفريقية خلدمة أهدافها االقتصادية حتى أصبحت الرشيك األكر

للقارة .وهناك قلق أمريكي من ظهور دور سيايس/عسكري صيني يعوق أدوار اجليش األمريكي

يف القارة السوداء بسبب مشاركة اجليش الشعبي الصيني يف عمليات حفظ السالم يف القارة

واضحا أن الواليات املتحدة تسعى من خالل املنتديات االقتصادية املشرتكة
اإلفريقية .وقد بات
ً
مع الدولة اإلفريقية القائمة إىل استحداث آليات لكي تلحق بالقوى الصناعية األخرى التي

ضاعفت حجم جتارهتا واستثامراهتا يف القارة اإلفريقية ،وعى رأسها الصني .وتعتقد الواليات
املتحدة أن تشجيع القطاع اخلاص األمريكي لالستثامر يف إفريقيا حيفز الصني عى االلتزام بقيم

الشفافية واحلكم الرشيد يف إفريقيا ،وخدمة العالقات االقتصادية املشرتكة بني الواليات املتحدة

والصني يف القارة.

Sino-American Competition for Africa
Waleed Altayeb
ABSTRACT China has followed a policy based on the principles of equality and
friendship with African countries to serve Chinese and African countries respective
goals in both the political and economic spheres. The participation of Chinese
military (PLA) through peacekeeping operations in Africa have rised United States's
anxiety that (PLA) may Put obstacles in front of the role of (AFRICOM) forces in
black continent. The United States is seeking through (joint economic forums) with
the African states - according to the principle of equality - to build a new mechanism
enable United States to compete with China in Africa. The United States should
promote greater private investment in Africa. Competition from American industry
will force Chinese enterprises to offer better deals to African governments
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م�ع هناي�ات تس�عينيات الق�رن العرشين
أدرك�ت الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة أن
الص�ني ب�دأت تتم�دد يف الفراغ ال�ذي تركته
يف الق�ارة اإلفريقية جن�وب الصحراء ،وقال
وزير التجارة األمريك�ي عقب جولة إفريقية
يف أواس�ط ع�ام " :1998إن إفريقي�ا متث�ل
احل�دود األخ�رية للمصدّ ري�ن واملس�تثمرين
األمريكي�ني ،وفيها إمكانيات كبرية وواعدة،
وق�د س�بق أن ت�رك رج�ال األع�امل وامل�ال
األمريكيون األس�واق اإلفريقية لزمن طويل
للمنافس�ني القادمني من أوربا وآسيا" ،وتعدّ
املقارب�ة الصينية للق�ارة اإلفريقية وأس�واقها
البك�ر مقارب�ة مباين�ة للمقارب�ات األوربي�ة
واألمريكية يف التعاطي مع الشأن االقتصادي
والس�يايس اإلفريقي ،مم�ا ّ
مكن الصني من أن
تكون صاحب�ة أكر حجم للتب�ادل التجاري
م�ع القارة اإلفريقية ،يليها االحتاد األوريب ثم
الواليات املتحدة.

َي ّته�م بع�ض ال�دول الصني بأهن�ا متارس
نوع�ا م�ن "االس�تعامر اجلدي�د" للق�ارة
ً
اإلفريقية ،مما اس�تدعى رئي�س جملس الدولة
الصيني أن يق�ول ناف ًيا االهتام املوجه للعالقة
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خيص الصني
الصيني�ة اإلفريقية :إن ذلك "ال ّ
إطال ًق�ا ،وابت�داء م�ن ح�رب األفي�ون ع�ام
 ،1840عان�ت الص�ني احلكم االس�تعامري
مل�دة ( )110س�نوات؛ لذل�ك تع�رف األمة
الصيني�ة جي�دً ا الع�ذاب الذي يس�ببه احلكم
االس�تعامري للش�عوب ،ك�ام تع�رف جي�دً ا
رضورة النض�ال ض�د االس�تعامر ،وهذا هو
الس�بب الرئي�س ال�ذي دفعنا لتأيي�د التحرر
الوطن�ي اإلفريق�ي وهنض�ة إفريقي�ة منذ مدة
طويل�ة" ،أم�ا بخص�وص رغبته�ا يف النف�ط
اإلفريق�ي والس�وق اإلفريقي�ة ،فق�د أعلنت
بكني براحة عى لس�ان (تش�انغ يو تشينغ)
نائ�ب مدي�ر مكتب الطاق�ة باللجن�ة الوطنية
للتنمية واإلصالح ،قبيل عقد منتدى التعاون
الصيني– اإلفريقي األول أنه" :إذا مل ُيس�مح
لن�ا بالذه�اب هنا أو هناك ،فأي�ن يتعني علينا
أن نذهب؟".

يف املقاب�ل ،ف�إن اإلدارة األمريكي�ة تنظر
بقل�ق بالغ إىل التمدد الصيني يف إفريقيا ،وقد
س ّلط تقرير صدر هذا العام عن مؤسسة راند
األمريكي�ة بتكلي�ف م�ن اجلي�ش األمريكي
الضوء عى هذا امللف ،ومحل عنوان" :توسع
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العالق�ات الصيني�ة مع إفريقيا ،وانعكاس�اته
عى األمن القومي للواليات املتحدة" ،حيث
ترصد مف�ردات هذا التقري�ر اجتاهات القلق
األمريكي من ظهور دور سيايس/عس�كري
صين�ي يع�وق أدوار اجلي�ش األمريك�ي يف
القارة بأث ٍر من التمدد االقتصادي والتجاري
الصيني يف القارة الس�وداء ،وبسبب مشاركة
اجليش الشعبي الصيني ( )PLAيف عمليات
حف�ظ الس�الم يف الق�ارة اإلفريقي�ة ،وتوافد
مليون مواط�ن صيني إىل إفريقيا؛ وربام تفس
"اجلملة احلكيمة" لوزيرة اخلارجية األمريكية
الس�ابقة مبع�ث التوجس األمريك�ي ،حيث
تق�ول مادل�ني أولراي�ت" :إن التحالف�ات
االقتصادي�ة م�ع دول أخ�رى س�تكون م�ن
أولويات السياس�ة اخلارجية األمريكية ،وإن
التجمعات االقتصادية اجلديدة س�تكون هي
التحالفات العس�كرية للق�رن القادم" ،وهي
حكم�ة تعلمتها بع�د زي�ارة ماراثوني�ة لعدد
م�ن ال�دول اإلفريقي�ة يف الف�رتة م�ن  17إىل
 23أكتوب�ر 1999م .وكانت تلك الفرتة هي
البدايات األوىل للنف�وذ االقتصادي الصيني
يف إفريقيا ،فقد تضاعف التبادل التجاري بني
القارة الس�مراء والصني من�ذ انطالق منتدى
التع�اون الصين�ي اإلفريق�ي س�نة 2000م
وحت�ى الي�وم أضعا ًفا كث�رية ،إذ ارتفع حجم
التب�ادل خالل هذه الس�نوات ال��« ،»15من
 10ملي�ارات دوالر إىل  220ملي�ار دوالر،
وارتفع�ت نس�بة حج�م التب�ادل التج�اري
الصين�ي اإلفريق�ي يف احلجم ال�كي للتجارة
اخلارجي�ة اإلفريقية من  3.82%إىل ،20.5%
وزاد إمج�ايل حج�م االس�تثامرات الصينية يف

إفريقي�ا من  500ملي�ون دوالر إىل  30مليار
دوالر.

يف املقاب�ل ،يف  6فراير/ش�باط 2007
أعلن�ت اإلدارة األمريكي�ة يف عه�د ب�وش
(االب�ن) عن إنش�اء قي�ادة عس�كرية موحدة
ُس�مى
جدي�دة ه�ي «قي�ادة إفريقيا»  ،أو كام ت َّ
اختصارا (أفريكوم) ،لدعم األهداف األمنية
ً
األمريكي�ة يف إفريقي�ا واملي�اه املحيطة هبا قبل
أن تس�تدرك إدارة الرئي�س أوبام�ا يف أواخر
ع�ام 2014م بإنش�اء قم�ة أمريكي�ة إفريقي�ة
تُعنى بالشأن االقتصادي يف إفريقيا عى غرار
منت�دى التع�اون الصيني اإلفريق�ي واملنتدى
اهلندي اإلفريقي.

بمقارنة االستثامرات األمريكية يف إفريقيا
باالس�تثامرات الصيني�ة نج�د أن ال�رشكات
األمريكي�ة ستس�تثمر يف مرشوع�ات إفريقية
ح�وايل  14مليار دوالر ،بحس�ب ترحيات
الرئي�س ب�اراك أوبام�ا يف قم�ة واش�نطن
اإلفريقي�ة يف أغس�طس 2014م ،وهذا مبلغ
بسيط جدًّ ا حتى باملقارنة مع املساعدات التي
منحتها الصني إلفريقي�ا ،والتي تقدر بحوايل
 75مليار دوالر.
فال�دور االس�تثامري واالقتص�ادي
والتج�اري ال�ذي أ ّدت�ه الصني خ�الل العقد
كب�ريا ،مقارن�ة
األخ�ري يف إفريقي�ا ّ
يع�د ً
دورا ً
بال�دور األمريك�ي ،ولك�ن جي�ب أن نض�ع
يف االعتب�ار أن ال�دور األمريك�ي آخ�ذ يف
واضح�ا أن الواليات
االزدي�اد ،وق�د ب�ات
ً
املتح�دة تس�عى م�ن خ�الل اس�تحداث آلية
القم�ة أن تلح�ق بالقوى الصناعي�ة األخرى
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اأُ ِ ّ�س�س ـ ــت روؤية اإفريقيا لل�سين على قناعتي ـ ــن ،االأولى :اأن ال�سين
لي� ـ ــس لها دواف ـ ــع ا�ستعماري ـ ــة ثقافي ـ ــة -ع�سكرية ف ـ ــي اإفريقيا،
والقناعة الثانية :اأن ال�سين رغم تقدمها االقت�سادي والع�سكري
الت ـ ــزال ُت ّ َ
�سن ـ ــف �سم ـ ــن دول العال ـ ــم الثالث ،مما ي�سع ـ ــر الدول
االإفريقية باأنها تتعامل مع دولة ّند ،وقدوة في النهو�س
الت�ي ضاعفت حجم جتارهتا واس�تثامراهتا يف
القارة اإلفريقية ،وعى رأسها الصني.
وه�ذا يفتح التس�اؤل حول املس�ار الذي
س�يؤول إليه التس�ابق األمريكي الصيني عى
إفريقيا وأس�واقها ومواقعه�ا اجليوبولتيكية،
واملس�ارات اإلس�رتاتيجية الت�ي يمك�ن أن
حتفظ حالة التوازن يف القارة اإلفريقية.

اأهداف ال�سين في اإفريقيا

ُأ ِّسست رؤية إفريقيا للصني عى قناعتني،
األوىل :أن الص�ني ليس هلا دوافع اس�تعامرية
ثقافي�ة -عس�كرية يف إفريقي�ا ،والقناع�ة
الثاني�ة :أن الص�ني رغم تقدمه�ا االقتصادي
والعسكري التزال تُص َّنف ضمن دول العامل
الثالث ،مما يشعر الدول اإلفريقية بأهنا تتعامل
مع دولة ندّ  ،وقدوة يف النهوض.

ً
وإمج�اال يمكن وص�ف طبيعة العالقات
الصيني�ة اإلفريقي�ة ،بأهنا عالق�ات تقوم عى
املس�اواة والرشاك�ة بال حمت�وى أيديولوجي،
بع�د أن كان�ت الص�ني يف حقب�ة الرئيس ماو
تيس تونغ تنطلق يف تعامالهتا يف املجال الدويل
م�ن منطلق�ات إيديولوجية صارم�ة ،عامدها
مواجه�ة اإلمريالي�ة الغربي�ة ،إال أن "صني
م�ا بعد م�او" قد خت ّفف�ت م�ن األيديولوجيا،
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وانح�ازت إىل معيار املصلح�ة واالبتعاد -يف
الوقت ذاته– عن خط�وط الراع يف املجال
ال�دويل ،وهل�ذا فه�ي تتعاون يف س�بيل حتقيق
مصاحله�ا التجارية واالقتصادية والسياس�ية
مع أن�واع األنظم�ة السياس�ية كاف�ة يف العامل
م�ن دون االهت�امم بطبيع�ة النظام أو س�لوكه
فيام يتعلق بحقوق اإلنس�ان أو قيم الش�فافية
والنزاهة.

يص�ف الرئي�س الصين�ي يش ج�ني بينغ
العالق�ة ب�ني ب�الده وإفريقي�ا بأهن�ا تتمي�ز
«باإلخ�الص ،والنتائج احلقيقية ،والتقارب،
والص�دق» ،وهل�ذا كان�ت عب�ارة" :إفريقيا-
معا :التعاون املربح للجانبني
الصني تتقدمان ً
شعارا ملنتدى
من أجل حتقيق تنمية مش�رتكة"
ً
التع�اون الصيني اإلفريقي بجوهانس�رغ يف
ديسمر .2015
ويلخ�ص خ�راء يف العالق�ات الصيني�ة
اإلفريقي�ة االهتامم الصين�ي بإفريقيا يف مخس
نقاط رئيسة ،هي:

ً
أوال :األهداف االقتصادي�ة ،التي تتمثّل
يف احلص�ول عى املواد األولية أو املواد اخلام،
مثل النفط واملعادن.
ويالح�ظ أن إفريقيا -التي أطلقت عليها
وكالة ش�ينخوا الصيني�ة "أرض األمل" قبيل
زيارة رئيس الوزراء الصيني يف أبريل/نيسان
 2015قارة غني�ة بالثروات املعدنية واملواداخلام التي حتتاج إليها الصني.

صناعي�ا
ثان ًي�ا :الص�ني ،الت�ي تتم�دّ د
ًّ
وتفوق�ت عى أمريكا يف حجم الصادرات يف
ّ
ماسة إىل توسيع أسواقها
عام  ،2012بحاجة ّ
العاملي�ة ،وبخاص�ة يف مناطق مث�ل إفريقيا ال
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جتد فيها منافس�ة تذكر من البضائ�ع الغربية.
ولدى إفريقيا س�وق واع�دة ،وملواطنيها قوة
رشائية صاعدة .وتقدّ ر األمم املتحدة أن عدد
س�كان إفريقيا سيبلغ حوايل  2.4مليار نسمة
بحلول .2050

يتوس�ع،
كام أن حجم االقتصاد اإلفريقي ّ
حتس�ن مس�تويات
وت�زداد القوة الرشائية مع ّ
الدخ�ل .وتأم�ل الص�ني أن تك�ون الرشيك
املهيم�ن عى جتارة القارة الس�مراء يف العقود
والسيام أن حجم االقتصاد اإلفريقي
املقبلة،
ّ
ُقدّ ر بح�وايل  1.515تريليون دوالر يف هناية
.2013
ثال ًث�ا :ترغ�ب الص�ني يف االس�تفادة م�ن
الكتل�ة التصويتية للقارة اإلفريقية يف املحافل
الدولية ،وبخاصة يف قضايا مهمة ،مثل قضية
"الصني املوحدة" التي تشمل الصني وتايوان
ضم
وهونغ كونغ ،وترغب الصني كذلك يف ّ
تايوان خ�الل الس�نوات املقبل�ة ،وحتتاج إىل
س�ند يف األم�م املتحدة لتحقيق ه�ذا اهلدف،
ك�ام أن الص�ني عض�و دائم يف جمل�س األمن،
دعمها يف القضايا
وتريد من الدول اإلفريقية َ
واألغ�راض الت�ي حتق�ق أه�داف سياس�تها
اخلارجية يف أنحاء العامل .وال خيفي أن الصني
أقرها
غ�ري مقتنع�ة باحل�دود اجلغرافية الت�ي ّ
احللف�اء الغربيون يف يالطا بعد احلرب العاملية
الثاني�ة ،وبخاص�ة يف آس�يا ،وترغ�ب الصني
يف إعادة رس�م احلدود م�ع العديد من الدول
اآلس�يوية يف جن�وب رشق آس�يا ،ويذكر أن
الص�ني دخل�ت من�ذ م�دة يف نزاع ح�دودي
م�ع الياب�ان ح�ول حق الس�يادة ع�ى جزيرة
سينكاكو.

رابع�ا :ل�دى الص�ني مصال�ح أمني�ة يف
ً
والس�يام يف املناط�ق املط ّل�ة ع�ى
إفريقي�ا،
ّ
املم�رات املائي�ة ،مث�ل الس�ودان وإثيوبي�ا
وأرتريي�ا والصوم�ال ،ورب�ام الح ًق�ا م�ر.
خ�الل الس�نوات القلي�ة املاضية اس�تطاعت
الص�ني أن تثبت أقدامها يف إفريقيا من خالل
إنش�اء نفوذ اقتصادي ال يستهان به ،وكان ال
بد هل�ا من أن تؤمن منافذ بحرية إس�رتاتيجية
هل�ذا النف�وذ املتنامي ،وقد اجته�ت الصني إىل
إب�رام صفق�ة مع دول�ة جيبويت ل�رشاء حصة
من مين�اء جيب�ويت اإلس�رتاتيجي بمبلغ مايل
نظ�را إىل أمهية
يقدرب�� 1800مليون دوالرً ،
موقع�ه اإلس�رتاتيجي ّ
املط�ل ع�ى املحي�ط
اهلن�دي واملدخ�ل اجلن�ويب للبح�ر األمح�ر،
ممرا ًّ
مهام
حي�ث مضيق باب املندب الذي ُيعدّ ًّ
للتج�ارة العاملي�ة ،وألي حت�ركات عس�كرية
قادم�ة من أورب�ا أو الواليات املتح�دة باجتاه
منطقة اخلليج العريب ورشق إفريقيا (.)1
التوس�ع الصيني
خامس�ا :الغ�ذاء ،فم�ع
ّ
ً
يف الصناعة واس�تهالك املياه واملس�احات يف
التصنيع ،حتتاج الصني يف املس�تقبل إىل تأمني
احتياجاهت�ا الغذائي�ة من خ�الل مرشوعات
غذائية عمالقة يف إفريقيا.
ويضي�ف اخلب�ري الصين�ي ،ي�ون ص�ن،
يف ورق�ة بحثي�ة نرشه�ا معه�د "بروكنج�ز
إنستيتيوش�ن" يف هناية أبريل/نيسان ،2015
إىل ه�ذه األه�داف السياس�ية هد ًف�ا آخ�ر،
ه�و تس�ويق نم�ط النظ�ام الس�يايس القائ�م
ع�ى احل�زب الواح�د ،ومركزي�ة التخطي�ط
االقتصادي للدول اإلفريقية ،عى أساس أنه
نمط ناجح يف احلكم ،ويف التقدم االقتصادي
كبدي�ل للديمقراطي�ة الت�ي ين�ادي هب�ا العامل
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الغريب .وهي دعوة جتد آذا ًنا صاغية يف معظم
الدول اإلفريقية التي ُحتكم ديكتاتور ًّيا (.)2

التمدد ال�سيني
تارخيي�ا ،كان النف�وذ الريط�اين يمتد عر
ًّ
حم�ور يمتد من الش�امل إىل اجلن�وب ،يبدأ من
مر وينته�ي بجنوب إفريقي�ا ،وكان النفوذ
الفرن�يس يمت�د م�ن الس�نغال ع�ى ش�واطئ
األطل�يس انته�ا ًء بجيبويت يف ش�اطئ املحيط
اهلندي ،ولكن الصني عادت لتش�غل املحور
ً
وبعض�ا م�ن املح�ور
اإلنكلي�زي القدي�م
الفرن�يس التارخي�ي .متتل�ك الص�ني عالقات
اقتصادي�ة جي�دة م�ع الس�ودان وجن�وب
الس�ودان وأوغن�دا وكيني�ا وجن�وب إفريقيا
وزمبابوي ومر ،وقد و ّقع اجلانبان الصيني
وامل�ري اتفاقيات تع�اون يف جماالت النفط
والغ�از الطبيع�ي واالتص�االت اإللكرتونية
يف 2014م ،وارتفع حج�م التبادل التجاري
ب�ني البلدي�ن إىل  14ملي�ار دوالر ،ويف
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 2015/6/15وقع�ت مر والصني اتفا ًقا
مرشوعا
إطار ًّي�ا باألح�رف األوىل لتنفيذ 15
ً
باس�تثامرات تق�در ب�� 10ملي�ارات دوالر،
تس�تهدف تعزيز جم�االت التع�اون الصناعي
واالس�تثامري ب�ني ال�رشكات يف البلدي�ن يف
جماالت الكهرباء والبرتول والغاز والس�كك
احلديدية والطرق السيعة واملوانئ والتعدين
ومواد البناء والصناعات الكياموية والضوئية
والنسيج واألدوات الكهربائية املنزلة وغريها
من املجاالت (.)3

وقد اس�تثمرت رشكات النف�ط الصينية
ع�رشات ملي�ارات ال�دوالرات يف نيجريي�ا
والس�ودان ( 14%من االس�تثامرات الصينية
م�ع إفريقية) وأنغ�وال لرشاء حق اس�تخراج
حق�ول النف�ط ،إضاف�ة إىل التوص�ل إىل
العدي�د م�ن اتفاقي�ات التنقيب م�ع الكونغو
الديمقراطي�ة وإثيوبي�ا .ك�ام تس�تورد الصني
النف�ط من أنغ�وال بام يع�ادل  14%من إمجايل
حج�م واردات النف�ط يف الصني ،وأصبحت

التناف�س ال�سيني االأمريكي على اإفريقيا

ثاين أكر دولة مص�درة للنفط إىل الصني بعد
الس�عودية ،ك�ام أصبح�ت ثاين أك�ر رشيك
جت�اري للصني بعد جن�وب إفريقيا يف الدول
اإلفريقية اعتام ًدا عى جتارة النفط ،وقد وقعت
مؤخرا عقو ًدا نفطية مع تشاد بعد طرد
الصني
ً
الرئيس التش�ادي إدريس ديب رشكة شيفرون
األمريكية من بلده.

ويق�ول تقري�ر لوكال�ة األنب�اء الصيني�ة
(ش�ينخوا) إن "للص�ني الي�وم عالق�ات م�ع
( )45دولة إفريقية" ،وق�د أقامت الرشكات
الصيني�ة أكث�ر م�ن ( )150مرك�زً ا جتار ًّي�ا أو
متثيليا ،وأكثر من مئتَي رشكة جتارية أو
مكت ًب�ا ًّ
مركز توزيع يف إفريقية.
ي�رى ُمع�دّ و تقري�ر ران�د أن الصينيني يف
إفريقي�ا معني�ون بص�ورة مب�ارشة باحلصول
ع�ى امل�وارد الطبيعي�ة ،والعم�ل يف جم�االت
تطوير البني�ة التحتية والصناعات التحويلية،
عى عكس الواليات املتح�دة التي تركز عى
التكنولوجي�ا العالية ،والتج�ارة واخلدمات،
وكذل�ك دع�م السياس�ات الرامي�ة إىل تعزيز
الديمقراطي�ة واحلك�م الرش�يد ،والتنمي�ة
البرشي�ة( . )4فيام ط�رح رئيس جمل�س الدولة
الصيني يل كه تشيانغ خالل زيارته إىل إفريقيا
اإلط�ار اجلديد للتعاون مع إفريقيا من ضمنه
بناء ثالث شبكات يف إفريقيا «شبكة السكك
احلديدي�ة الفائق�ة السع�ة ،وش�بكة الط�رق
السيعة ،وش�بكة الطريان اإلقليمي» وتعزيز
التع�اون يف « »6جم�االت ،ه�ي« :الصناع�ة،
واملالي�ة ،ومكافح�ة الفق�ر ،ومحاي�ة البيئ�ة،
والتب�ادالت الش�عبية والثقافي�ة ،والس�الم
واألمن».

ك�ام تش�ارك الص�ني يف جت�ارة الس�الح،
حيث تنامت الصادرات الصينية من السالح
إىل إفريقي�ا م�ن منتص�ف الثامنين�ات ،وق�د
أصبحت الصني أكر مورد منفرد لألس�لحة
الصغ�رية واخلفيف�ة يف إفريقي�ا ،حي�ث متث�ل

طرح رئي�س مجل�س الدولة ال�سيني لي كه ت�سيانغ
خالل زيارته اإلى اإفريقيا االإطار الجديد للتعاون
مع اإفريقيا من �سمنه بناء ثالث �سبكات في اإفريقيا
«�سبكة ال�سكك الحديدية الفائقة ال�سرعة ،و�سبكة
الطرق ال�سريعة ،و�سبكة الطيران االإقليمي
صادراهت�ا إىل إفريقي�ا  25%م�ن ال�واردات
اإلفريقية ع�ام  ،2011ومتثل ً
أيضا  17%من
الصادرات الصينية اإلمجالية للسالح يف نفس
العام (طب ًقا ملعهد أستوكهومل الدويل لبحوث
السالم).

جت�د التوجه�ات االقتصادي�ة الصيني�ة
الرتحيب من احلكومات اإلفريقية بوجه عام،
فاإلنج�از الصين�ي يف املرشوع�ات التنموي�ة
يمن�ح تلك احلكوم�ات الرشعية السياس�ية،
ويس�هم يف التنمي�ة االقتصادية وتوفري فرص
العم�ل للش�باب رغ�م بع�ض االنتق�ادات
التي توجهه�ا بعض منظ�امت املجتمع املدين
اإلفريقي�ة لل�رشكات الصيني�ة في�ام يتص�ل
بظروف التشغيل وأنامط املامرسات البيئية.
الصني وقضايا إفريقيا يف املجال الدويل:

عى الصعيد الس�يايس ،استعادت الصني
وضعه�ا الرشع�ي يف األم�م املتح�دة ع�ام
 1971بدعم كب�ري من الدول اإلفريقية ،ويف
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فـ ـ ــي ال�سنوات القليلـ ـ ــة الما�سية �سهـ ـ ــدت العالقة بين
ً
امتحانـ ـ ــا حقيق ًّيـ ـ ــا لل�سين ووالئها
ال�سيـ ـ ــن واإفريقيا
للقـ ـ ــارة االإفريقية ،حيـ ـ ــث اختبرت اإرادتهـ ـ ــا في الدفاع
عن م�سالحها في اإفريقيـ ـ ــا واأ�سدقائها من دول القارة
االإفريقية ،في َ
حالتي ال�سودان وزمبابوي
قضية تايوان الصينية ،تدعم الدول اإلفريقية
الت�ي هلا عالقات دبلوماس�ية قوية مع الصني
سياس�ة بكني القائلة ب�"صني واحدة" تايوان
ج�زء منها .بينام تتطلع الدول اإلفريقية لدعم
الص�ني الت�ي متل�ك ح�ق النق�ض "الفيت�و"
لقضاياه�ا يف اجلمعي�ة العامة لألم�م املتحدة
وجمل�س األمن الدويل أمام حم�اوالت أمريكا
اس�تغالل ه�ذه املنظ�امت األممي�ة ملصاحله�ا
اخلاص�ة ،وبدت معامل التحال�ف الصيني مع
بلدان العامل الثالث يف قضية الرنامج النووي
اإلي�راين والكوري ،ويف املوقف من مش�كلة
دارفور السودانية.

وب�دأت الص�ني يف تعزي�ز مواقفه�ا
السياسية باملشاركة يف عمليات حفظ السالم
الدولية يف إفريقية ،وقد ش�اركت الصني منذ
عام  1990يف ( )12عملية حفظ سالم تابعة
لألم�م املتح�دة يف إفريقية ،ش�ملت أكثر من
ثالث�ة آالف جندي من قوات حفظ الس�الم
الصيني�ة؛ إذ أرس�لت قوات حفظ س�الم إىل
بعث�ات األم�م املتح�دة يف مجهوري�ة الكونغو
الديموقراطية ،وليبرييا ،والسودان.
ويف الس�نوات القليل�ة املاضي�ة ش�هدت
حقيقيا
العالقة بني الص�ني وإفريقي�ا امتحا ًنا
ًّ

á`` ` ` `«` `côJ á`` ` ` ` ` `jDhQ 194

للص�ني ووالئه�ا للق�ارة اإلفريقي�ة ،حي�ث
اخت�رت إرادهت�ا يف الدفاع ع�ن مصاحلها يف
إفريقيا وأصدقائها من دول القارة اإلفريقية،
يف حالتَي السودان وزمبابوي.

نموذج�ا -مل ت�رتك
يف حال�ة زمباب�وي –
ً
الق�وى الغربي�ة للص�ني فرص�ة ملامرس�ة
دبلوماس�يتها املعت�ادة ،وه�ي البح�ث ع�ن
حلول وس�طى تساعدها عى جت ّنب استخدام
ح�ق النق�ض "الفيت�و" للدف�اع ع�ن رؤيته�ا
يف القضاي�ا الدولي�ة أم�ام الرؤي�ة الغربي�ة-
األمريكية يف إفريقيا.
وتع�ود مش�كلة زمبابوي م�ع الغرب إىل
جذور قديمة ،ترجع إىل الفرتة االس�تعامرية،
حي�ث متكن�ت روديس�يا اجلنوبي�ة م�ن ني�ل
اس�تقالهلا يف 1965م ،وني�ل عضوي�ة األمم
املتحدة باس�م زمباب�وي ،إال أن البيض الذي
بق�وا يف الب�الد ظل�وا مس�يطرين ع�ى الثروة
فيه�ا ،حي�ث يملك�ون أكث�ر م�ن  80%م�ن
أرايض الدولة ،وثرواهتا ،وظل موغايب حلي ًفا
للغرب طوال سنوات حكمه.

قرارا بانتزاع األرايض
وما إن اختذ موغايب ً
من البيض وإعادة توزيعها عى الشعب حتى
انقل�ب علي�ه الغرب ،وأصبح ص�ورة نمطية
للدكتاتور املستبدّ املنتهك حلقوق اإلنسان يف
اإلعالم الغريب ،وتوىل الغرب دعم املعارضة
انتخابيا،
الزمبابوية من أجل إس�قاط موغايب
ًّ
تنبه ل�ه األخري ،حي�ث بن�ى دعايته
وه�و م�ا ّ
االنتخابي�ة ع�ى ش�عار س�يايس مف�اده" :أن
املعارض�ة تري�د تس�ليم الب�الد إىل البي�ض"،
وق�ال موغ�ايب حلش�د م�ن أنص�اره" :إن
املحارب�ني القدام�ى -جي�ل املؤسس�يني -يف

التناف�س ال�سيني االأمريكي على اإفريقيا

ب�الده والذي�ن خاض�وا ح�رب التحرير ،لن
يس�محوا للمعارضة بالس�يطرة ع�ى البالد،
حت�ى ل�و محلوا الس�الح م�رة أخ�رى ...إننا
اس�رتجعنا بالدنا م�ن البيض بالكف�اح ،وال
نريد تسليمها هلم عر صندوق االقرتاع".

مل ت�رتك الص�ني رئي�س زمباب�وي وحزبه
أم�ام العاصف�ة الغربي�ة الت�ي ب�دأت بصورة
سافرة يف يوليو ،2005حيث قدّ مت بريطانيا
بدعم م�ن الواليات املتحدة وس�بعة بلدانً
إجي�ازا إىل جملس األمن الدويل حول
أخرى-
عملي�ات ه�دم األحي�اء الفقرية الت�ي قامت
هب�ا زمبابوي ،وذل�ك يف حماولة منه�ا لتنظيم
مناقش�ات رس�مية للموض�وع يف اجلمعي�ة
العام�ة ،ورب�ام للخ�روج بق�رار يش�تمل عى
ف�رض عقوبات ضد زمبابوي من قبل جملس
األمن .ويف تلك األثن�اء زار روبرت موغايب
بك�ني؛ م�ن أج�ل احلص�ول عى مس�اعدات
مالية القتصاده املتداعي ،وبس�بب دعم بكني
الق�وي ملوغ�ايب ،واعرتاضها ع�ى أي إجراء
يتخ�ذه جمل�س األم�ن حول ه�ذه املس�ألة ،مل
تتمك�ن األمم املتحدة م�ن التوصل إىل إمجاع
إلج�راء مزيد من النقاش�ات الرس�مية حول
هذا األمر.
وأخ�ريا يف يولي�و 2008م ،اس�تخدمت
ً
الص�ني الفيت�و ،وأحبط�ت م�رشوع ق�رار
تقدّ مت ب�ه الواليات املتح�دة ،يدعو لفرض
عقوبات عى املسؤولني عن األزمة السياسية
يف زمباب�وي ،الت�ي نجمت ع�ن االنتخابات
الرئاس�ية هناك ،مما جعل السفري زملاي خليل
زاد ،املمث�ل الدائ�م للوالي�ات املتح�دة لدى
األم�م املتحدة آنذاك ،ي�رح بأن "الواليات
املتحدة تش�عر بخيبة أم�ل عميقة؛ فقد منعت

روس�يا والص�ني جملس األمن م�ن تب ّني قرار
ق�وي يدي�ن ويف�رض عقوب�ات ع�ى النظام
العنيف لروبرت موغايب .إن الصني وروسيا
وقفتا إىل جانب موغايب ضد شعب زمبابوي"
نموذجا مطلو ًبا يدافع
ربام جيد القادة األفارقة
ً
عنه�م يف املحافل الدولي�ة ،وأغلبهم جاء إىل
الس�لطة من خ�الل االنقالبات العس�كرية،
واستمر فيها بانتهاك حقوق اإلنسان.

الثقافة بعد ال�سيا�سة
م�ن جان�ب آخ�ر ،مل هتم�ل الص�ني دور
الثقافة يف دعم نفوذها املتمدد يف إفريقيا ،عى
الرغ�م من صعوبة اللغ�ة الصينية ،وانحصار
الناطق�ني هبا يف بلد واحد؛ لذا اختذت الصني
ً
أيضا إجراءات نش�طة لتجعل نفس�ها مقبولة
إفريقي�ا؛ ففي  27فراير  ،2006أطلق راديو
ًّ
الص�ني ال�دويل حمط�ة ع�ى موج�ة (إف إم)
يف العاصم�ة الكيني�ة ...تبث املحط�ة برامج
باللغ�ة اإلنكليزية ،واللغة الس�واحلية (وهي
اللغة التي يتكلم هبا األهايل عى نطاق واس�ع
يف رشق إفريقي�ة)  ،واللغة الصينية عى مدى
( )19ساعة.
وق�د أقب�ل األفارق�ة ع�ى تعل�م اللغ�ة
الصيني�ة ،يف الس�ودان وكيني�ا وغريمه�ا م�ن
األقطار اإلفريقية ،ووصف (جورج ماغوها)
نائ�ب رئي�س جامعة ن�ريويب بكيني�ا التعاون
ب�ني ال�دول اإلفريقي�ة والص�ني بأن�ه دخ�ل
عهدً ا جديدً ا يش�مل العل�وم و التكنولوجيا،
والثقافة ،والتعليم ،والس�ياحة بعد أن كانت
تقتر عى االقتصاد والتجارة يف املايض.
يق�ول الس�فري الصين�ي (يل لي�ان خه) يف
السودان" :الصني تقدم إىل إفريقيا أكثر من 9
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آالف منحة دراسية س�نو ًيا ،وقامت بتدريب
أكث�ر م�ن  20أل�ف كادر يف ش�تى املجاالت
خالل ثالث السنوات املاضية"(. )5

اال�ستدراك االأمريكي
ب�ني  6-4أغس�طس 2014م ،انطلق�ت
أع�امل القمة األمريكي�ة– اإلفريقية األوىل يف
العاصمة األمريكية واشنطن بحضور رؤساء
دول وحكوم�ات نحو مخس�ني دولة إفريقية.
وكان�ت حت�ت "االس�تثامر يف اجلي�ل الق�ادم"
ً
وحتدي�دا زي�ادة
إال إن املل�ف االقتص�ادي،
االس�تثامرات األمريكي�ة يف إفريقي�ا ،بجانب
امللف األمني "اإلرهاب" هو عنوان السياسة
األمريكي�ة يف إفريقيا يف الف�رتة القادمة .وقد
ع�ر عن ذل�ك بوض�وح الرئي�س األمريكى
ّ
ب�اراك أوبام�ا يف كلمت�ه االفتتاحي�ة ملنت�دى
األع�امل األمريكي-اإلفريق�ي ،حيث أش�ار
تضم
إىل إفريقي�ا عى أهن�ا قارة الف�رص التي ّ
نموا يف العامل،
عد ًدا م�ن أرسع االقتصاديات ًّ
ويتزايد هبا حجم الطبقة الوس�طى ،وجتتذب
اس�تثامرات مب�ارشة م�ن االقتصادي�ات
واضح�ا أن الواليات
الصاع�دة .وق�د ب�ات
ً
املتح�دة تس�عى م�ن خ�الل اس�تحداث آلية
القم�ة أن تلح�ق بالقوى الصناعي�ة األخرى
الت�ي ضاعفت حجم جتارهتا واس�تثامراهتا يف
القارة اإلفريقية ،وعى رأسها الصني.

في�ام يتص�ل باملل�ف االقتص�ادي أعل�ن
أوبام�ا ع�ن اس�تثامرات أمريكي�ة جدي�دة يف
الق�ارة بقيم�ة  14ملي�ار دوالر يف جم�االت
الطاقة والبن�اء والنقل والقطاع املريف ،هذا
باإلضاف�ة إىل ختصي�ص  7ملي�ارات دوالر
لدعم الص�ادرات األمريكي�ة إىل إفريقيا .كام
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أعل�ن الرئي�س األمريك�ي ع�ن دع�م إدارته
لتجديد وتوسيع نطاق قانون الفرص والنمو
اإلفريقي (أجوا) ،الذي يسمح بدخول بعض
السلع اإلفريقية إىل األسواق األمريكية معفاة
من الرضائب ،وملبادرة دعم الطاقة يف إفريقيا،
والتي أطلقها أوباما الصيف املايض ملضاعفة
إنتاج الطاقة يف بعض الدول اإلفريقية .وتبدأ
املب�ادرة بس�ت دول إفريقية :ث�الث منها من
دول ح�وض الني�ل وه�ى إثيوبي�ا ،وتنزانيا،
وكيني�ا ،باإلضافة إىل غان�ا وليبرييا ونيجرييا
يف الغرب اإلفريقي (.)6

يف امللف األمني ،أعلن الرئيس األمريكي
ب�اراك أوبام�ا أن ه�ذه القم�ة غ�ري املس�بوقة
س�تكون فرصة "لبح�ث املس�ائل األمنية مع
إفريقي�ا" ،ك�ام هتدف بالنس�بة إلي�ه إىل العمل
مع "رشكاء أقوياء لدهي�م قوات أمنية فاعلة،
بحيث يصبح بوسع الواليات املتحدة خفض
دعمه�ا امل�ايل م�ع ض�امن أم�ن طوي�ل األمد
هل�ذه البل�دان" .وامللف األمني ه�و املرشوع
ال�ذي يقلق العق�ل اإلس�رتاتيجي األمريكي
يف الق�ارة اإلفريقية ،س�واء يف نظرهت�ا للقارة
أم يف النف�وذ الصين�ي يف إفريقي�ا ك�ام رأينا يف
عنوان تقرير راند "توس�ع العالقات الصينية
م�ع إفريقيا وانعكاس�اته عى األم�ن القومي
جليا أن مرشوع
للوالي�ات املتحدة" ،ويب�دو ًّ
قوات التدخ�ل اإلفريقية (أفريكوم) هو أهم
املرشوعات األمريكية يف إفريقيا.
ع�ى الرغ�م م�ن أمهي�ة قيم�ة الصفقات
األمريكية ،إال أن املبالغ التي تشملها ستكون
أق�ل بكث�ري م�ن املبالغ الت�ي تنفقه�ا بكني يف
إفريقيا ،بيد أن الصفقات األمريكية حتمل يف
طياهتا إمكانيات أكثر أمهية من مساعدة بكني

التناف�س ال�سيني االأمريكي على اإفريقيا

املالي�ة املقدمة من حكوم�ة إىل حكومة ،ألهنا
عب�ارة عن تعهدات بتقديم اس�تثامر مبارش يف
البني�ة التحتي�ة والصناع�ة .يص�ف املحامي
األمريك�ي بي�رت هانس�ون توجس�ات الق�ادة
األفارقة م�ن هذه املبادرة فيقول" :إن اخلوف
م�ن نجاح الص�ني هو م�ا يدف�ع األمريكيني
للمب�ادرة" ،وهانس�ون ه�و أح�د مقدم�ي
االستشارات حول الصفقات يف إفريقيا(.)7
تتباي�ن وجه�ات النظ�ر إىل إفريقي�ا ب�ني
الوالي�ات املتح�دة والص�ني ،فالوالي�ات
املتحدة التزال تنظر إىل إفريقيا عى أهنا عبء
أمني وإنساين.
ّ

ال�سين واأمريكا :من يك�سب الجولة؟
املصال�ح
يع�دّ د تقري�ر مؤسس�ة ران�د
َ
اإلس�رتاتيجية األمريكي�ة يف إفريقي�ا ،وه�ي
تن�درج يف :االس�تقرار ،واحلك�م املبن�ي عى
الدس�تور والديمقراطي�ة ،وحتس�ني حق�وق

اإلنس�ان وحق التقايض ،والنمو االقتصادي
اإلفريقي ،وزي�ادة التجارة (وتش�مل املوارد
الطبيعي�ة) والنف�اذ إىل األس�واق اإلفريقي�ة،
والتغلب ع�ى اجلامعات املتطرفة واإلجرامية
واإلرهابية العابرة للحدود ،والنفاذ إىل مواقع
العمليات احلربية ،وحق التحليق اجلوي.

وم�ن خ�الل اجتاه�ات القم�ة األمريكية
اإلفريقي�ة 2014م وترتي�ب أجندهت�ا -ال
ريا بقضايا
تظهر الواليات املتح�دة اهتام ًما كب ً
حقوق اإلنس�ان واحلوكمة والش�فافية ،بقدر
حرصها عى اللحاق بالس�وق اإلفريقية التي
كادت تس�تحوذ عليها الص�ني ونظرياهتا من
آس�يا :اهلن�د وكوري�ا اجلنوبي�ة ،وهل�ذا يقول
التقري�ر إن�ه م�ن غ�ري املج�دي الدخ�ول يف
منافس�ة جيوبولتيكي�ة صفري�ة (– Zero
)sum geopolitical competition
مع الص�ني يف إفريقيا تدش�ن حر ًبا باردة بني
الص�ني والوالي�ات املتح�دة ،ف�إن املصال�ح
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األمريكية الصيني�ة املعارصة ،مل تصل مرحلة
اخلطر ،فالواليات املتحدة والصني تتشاركان
الرغبة يف اس�تقرار الدول اإلفريقية ورشوط
االنتفاع االقتصادي.

ويف املحصل�ة توصل�ت الدراس�ة إىل
ً
هتدي�دا لألم�ن القوم�ي
أن الص�ني ال متث�ل
األمريك�ي يف إفريقي�ا ،ويدع�و صانع�و
السياس�ات يف الواليات املتح�دة إىل احلفاظ
ع�ى العالق�ات الثنائي�ة مع الصني ً
ب�دال من
زيادة ح�دة التنافس ،ووف ًق�ا لتقرير راند فإن
هن�اك ع�دة توصي�ات للقي�ادات األمريكية،
منها:
العم�ل ع�ى تعدي�ل سياس�ة الص�ني يف
إفريقيا بتش�جيعها عى توفري مزيد من فرص
العمل املحلية ،ونقل املزيد من التكنولوجيا،
وحتس�ني ظ�روف العم�ل ،ألن ه�ذا مطل�ب
اجلامه�ري اإلفريقية .ولذا ،ف�إن أفضل طريقة
لواش�نطن لتعزيز التغيري يف السياسة الصينية
جت�اه إفريقي�ا ليس�ت للضغ�ط ع�ى بك�ني
مبارشة ،وإن�ام من خالل تعزيز الديمقراطية،
واملساءلة ،والشفافية يف املنطقة.

وباملثل ،ينبغي ع�ى الواليات املتحدة أن
تش�جع زيادة االستثامرات األمريكية اخلاصة
يف إفريقيا ،فاملنافس�ة م�ن الصناعة األمريكية
جت�ر ال�رشكات الصينية ع�ى تقدي�م أفضل
الصفق�ات للحكومات اإلفريقي�ة والرشكاء
ً
فض�ال ع�ن
املحلي�ني م�ن القط�اع اخل�اص،
دف�ع ال�رشكات الصيني�ة إىل القي�ام بواجب
املس�ؤولية االجتامعية ،وهذا يو ّلد منافع أكر
للمجتمعات اإلفريقية.
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جت�ب ع�ى الوالي�ات املتح�دة إقام�ة
عالقات جيدة مع جمموعة واسعة من البلدان
اإلفريقي�ة ،مثل�ام فعل�ت الص�ني م�ن خالل
منتدى التعاون بني الصني وإفريقيا.
وكذل�ك عليه�ا أن تس�عى إىل اس�تيعاب
اجليش الش�عبي الصيني ودفعه إىل املش�اركة
يف عمليات قوات أفريكوم يف إفريقيا (.)8

وع�ى الرغ�م م�ن تنام�ي املي�ل ل�رشاء
املنتج�ات األمريكي�ة ،الت�زال الص�ني أك�ر
مص�در لل�واردات للوالي�ات املتح�دة ،فقد
جت�اوز الفائ�ض التج�اري هل�ا م�ع الواليات
املتح�دة  237ملي�ار دوالر أمريك�ي يف ع�ام
 ،2014يف حني بل�غ حجم التبادل التجاري
 555ملي�ار دوالر أمريك�ي وف ًق�ا ملصلح�ة
الدولة للجامرك يف الصني.

ووف ًق�ا للبيان�ات الص�ادرة ع�ن وزارة
التج�ارة الصينية ،ف�إن معدل حج�م التبادل
التج�اري يف هناية عام 2014م بني الواليات
املتح�دة والص�ني ازداد بنس�بة  ،8.2%ليبلغ
 438.62ملي�ار دوالر ،حي�ث ارتفع�ت
ص�ادرات الص�ني إىل الوالي�ات املتح�دة
األمريكي�ة بنس�بة  8.2%لتبل�غ 319.4
ملي�ارات دوالر ،ك�ام ارتفع�ت ص�ادرات
الواليات املتح�دة األمريكية إىل الصني أيضا
بنس�بة  8.1%لتبلغ  119.2مليار دوالر(، )9
وهو رق�م يعادل نصف جمموع حجم التبادل
بني الص�ني وإفريقيا ،فالوالي�ات املتحدة لن
تغام�ر بالتفريط يف الس�وق الصينية الضخمة
من أج�ل الس�وق اإلفريقي�ة التي ل�ن تكون
خالصة هلا مهام فعلت.
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