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 العالقات على وتأثريه الدولي التنافس
 (2017 -2010: )األفريقية العربية 

"The Impact of International competition on Arab-African relations 

(2010-2017)  "  
 (1)مصطفى حممد فاضل رشيفة :ةاألستاذ

 

 الدراسة خطة
 املحيطة واإلقليمية العاملية للقوى جذب مركزي األفريقية والقارة العربية، املنطقة من كل تعد

 الكربى الدول حتاول لذا. اقتصادية وثروات وقدرات موارد من به يتمتعا ملا وذلك الدول، بتلك

 اإلدارة وسياسة األطراف شد وسياسة تسد فرق سياسة مثل عديدة سياسات اتباع والعظمي

 ببعضها عالقاهتا يف دائم توتر وجود عىل والعمل الدول تلك بني وحدة قيام منع هبدف باألزمات؛

 القوى هتدف كام. والوحدة لالتفاق مشرتكة ومقومات عوامل من لدهيا مما بالرغم وذلك البعض،

ء الدول تلك حاجة واستمرار الضعف، من حالة يف الدول تلك بقاء إىل واإلقليمية العظمى  سوا

 .واإلقليمية العظمى القوى تلك إىل األفريقية أو العربية

 العربية العالقات عىل الدويل التنافس وانعكاس تأثري هو ما: يف الدراسة إشكالية تربز وهنا

 تلك وحدة عدم عىل للبقاء احلديثة ووسائلها الدولية، القوى دور تربز اإلشكالية وهذه األفريقية؟

 بني املشرتكة الوحدة عوامل هي ما: وهي تؤالتسا عدة وتربز. هلا األزمات وإثارة بل الدول،

 العالقات؟ تلك إلدارة العظمى القوى وأدوات اسرتاتيجيات هي ما واألفريقية؟ العربية الدول

 اسرتاتيجية وضع يمكن هل الدويل؟ التدخل هذا مقاومة واألفريقية العربية للدول يمكن كيف

  واألفريقية؟ العربية الدول بني للتعاون

 للدول األسايس اهلدف أن يعترب املنهج وهذا :(2)القومية املصلحة منهج الدراسة وتستخدم

 الدول لتلك احلقيقية األهداف وتوضيح بتحديد يقوم وهو. القومية مصلحتها حتقيق هو العظمى

                                                             

( (مرص بورسعيد، بجامعة العامة واإلدارة السياسية العلوم قسم ورئيس مساعد أستاذ. 

 األكاديمية، املكتبة والنظريات، األصول يف دراسة: الدولية السياسية العالقات مقلد، صربي إسامعيل. د (2)

 .22 ص ،1991 القاهرة،
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 هلم اخلارجية السياسات يف االستمرارية جانب يوضح كام. حقيقية غري أو مفتعلة تربيرات أي بدون

 .واألفريقية العربية الدول جتاه

 تتحدد الدول عالقات أن حيث القوى سياسات إطار يف التحليل بمنهج املنهج هذا ويرتبط

ع أن ذلك ،Power والقوة  Interest املصلحة فكريت عىل بناء    إال ليس الدولية اإلرادات رصا

 يف ترتكها التي التأثريات عن النظر بغض مصلحتها متليها التي بالكيفية واستغالهلا الدولة قوة لزيادة

 .األخرى الدول مصالح

 الثانية األفريقية العربية القمة انعقاد تاريخ 2010 أكتوبر 10 من للدراسة الزمنى املدى ويبدأ

 العريب التعاون احياء واسرتاتيجيات رضورات لبحث عقدت والتي الليبية رست مدينة يف

فق الفرتة تلك أن املالحظ ومن الدراسة، تلك إعداد وقت 2017 ديسمرب وحتى االفريقي،  مع تتوا

 الكربى الدول فيها تدخلت التي الفرتات أكثر من وهي العريب، الربيع ثورات بفرتة عليه يطلق ما

 .واألفريقية العربية الدول يف واملتنافسة

 :كالتايل مباحث ثالثة إىل الدراسة تقسم تم عليه وبناء

 .الدولية البيئة عىل وأثره الدويل التنافس مفهوم: األول املبحث

 .األفريقية العربية العالقات إلدارة العظمى القوى واسرتاتيجيات سياسات: الثاين املبحث

 .واألفريقية العربية الدول بني للعالقة مستقبيل نموذج وضع: الثالث املبحث
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Abstract: 

The Arab region and the African continent are a magnet for the 

global and regional powers surrounding these countries because of 

their resources, capabilities and economic resources. The great Powers 

are trying to follow a policy of division and management by crisis so 

that they can't consolidate their relations or unite in any form, 

although their common factors and elements of agreement and unity. 

The great and regional powers aim to keep these countries in a 

state of weakness . 

The study aims to develop a future model of the relationship 

between Arab and African countries. 

The problem of the study: What is the impact and reflection of 

international competition on Arab-African relations? 

This problem highlights the role of international powers and their 

modern means of maintaining the divisibility of those States . 

Several questions arise: What are the common factors between 

Arab and African countries? What are the great powers' tools to 

manage these relationships? How can Arab and African countries 

resist this international intervention ? 

The study uses National Interest approach. 

The period of study: 10th October 2010 Sert Summit until 

December 2017 at the time of the preparation of this study. As that 

period, which was called the Arab Spring revolutions, was one of the 

most opportunities entered by the superpowers in the Arab and 

African countries . 

Key words: International Competition – Management by 

Crisis- common factors – chances- challenges. 
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 األول املبحث
 الدولية البيئة على وأثره الدولي التنافس مفهوم

 :الدولي التنافس مفهوم: أواًل
 :للتنافس اللغوي املفهوم (1

 فطرية نزعة هي واملنافسة وتزاحم، تبار، تعنى العربية باللغة Competeتنافس مصطلح

د بني سباق أو. التفوق سبيل يف اجلهد بذل إىل تدعو  من ذلك إىل وما واألمم، واجلامعات، األفرا

فية بقعه أجل  أو اثنني بني املنافسة وتنشأ سلطه، أو معني لقب أو للموارد موقعا   أو مكانا   أو ،جغرا

 .آخر عىل طرف ليفوز التفوق هدف أجل من السعي يبارشون األطراف من أكثر

 يدفع الذي النفيسة، القيمة ذو اليشء من مستوحى معنى آخر جانب من املنافسة كلمة وحتمل

فا   دا  )  أطرا  القرآن يف ذلك ذكر ورد وكام القيمة، هذه بلوغ هبدف والتزاحم للتسابق( مجاعات أو أفرا

 والتسابق اجلهد بذل عىل حيثهم عباده خماطبا تعاىل اهلل قول يف املطففني سورة من 26 اآلية يف الكريم

ء لنيل النبيل  هو اخلريات يف فالتسابق ،"املَُتنَاِفُسونَ  َفْليََتنَافَّسِ  َذلَِك  َويِف  ِمْسك   ِخَتاُمهُ : "احلسن اجلزا

 . للتنافس القرآين املعنى حسب املجتمع يف التقدم ومصدر النفع منبع

 بعُضهم نافس ويقال وتباريا، الفوز، يف منهام كل ورغب تسابقا، تعني كفعل تنافس فإن وهكذا

ا  .(1)باآلخر أحدهم َيضر  أن دون فيها وتباروا تسابقوا  ، بعض 

 بعد نشأت والتي الدول، تسمى سياسية بوحدات التنافس هذا ارتباط من مأخوذة دويل وكلمة

 .م1648 عام وستفاليا معاهدة عقد

 : الدويل للتنافس االصطالحي املفهوم (2

ع صور من صورة هو الدويل التنافس يعترب ع مسمى حتت يقع أنه إال السيايس الرصا  غري الرصا

ع العنيف، ع صورة يتخذ قد السيايس فالرصا ع أو احلرب به ويقصد عنيف، رصا  الذي املسلح الرصا

ع صورة خيذ وقد احليوية، مصاحلها عن دفاعا والقتال العنف إىل الدول  فيه تلجأ  عنيف، غري رصا

ع أشكال كافة يشمل وهذا  التنافس بوسائل عادة يعرف ما أو احلرب، بخالف األخرى الرصا

 االستخدام باستثناء األخرى الدولية القرس وإجراءات املختلفة، بصورها كالديبلوماسية السلمي

 .(2)املسلحة القوة أو للعنف الفعيل

 أكثر أو دوليني طرفني بني جتمع وحالة وضع: أنه عىل الدويل التنافس تعريف يمكن ذلك وعىل

ئد حتقيق نحو وإمكانياهتم جهودهم مركزين عقالنية، حسابات وفق التنافس، خوض يقرران  فوا

                                                             

(1) https://www.almaany.com/ar/dict/ar- ar/%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3/ 

 ودور التحالف نظرية أصول يف دراسة الدويل، التحالف سياسات منصور، مصطفي حممود ممدوح. د(2)

ر القوى توازن يف األحالف  .39. ص ،1997 القاهرة، مدبويل، مكتبة الدولية، األنساق واستقرا
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 والعنف العسكرية القوة الستخدام اللجوء دون الدويل، النظام يف معينة بيئة توفرها ومصالح

 .(1)األهداف هلذه والوصول الفوائد هذه لتحصيل

 : الدولي النظام بهيكل وعالقته التنافس: ثانيا
 البيئة تتسم كام. املختلفة الدول قدرات لتفاعل وفقا تتشكل الدولية العالقات أن البعض يرى

ع بالفوضوية الدولية  . (2)كثرية فرتات يف والرصا

: التنني كتابه يف وذكر. الكل ضد الكل حرب حيث الطبيعة حالة تشبه بأهنا هوبز وصفها لذا

 .(3)الدول مصالح تعارض إىل يرتد إنام الدولية البيئة يف العداء أن"

ع نظرية Glaser وضع وقد  تشكل التي العوامل من أنواع ثالثة عىل تركز والتعاون، للرصا

 حول لدهيا التي واملعلومات املادية، وقدراهتا الدولة، دوافع: وهي للدول األمنية االسرتاتيجيات

يا قدرات  الظروف تستنتج التي العقالنية النظرية وضعت املتغريات، هذه بني ومن. اآلخرين ونوا

 .(4)التنافس أو التعاون إىل بموجبها الدول تسعى التي

 الدول تنافست حيث االستغالل نمط سيادة نالحظ التقليدي االستعامري النظام ظل وىف

 الدويل اهليكل فيه متيز وقت يف استعمرهتا، التي الدول استغالل يف العظمى واإلمرباطوريات

 معاهدة عقد عقب وحتديدا   عرش السابع القرن يف القومية الدولة نشأة فعقب القطبية، بالتعددية

 وفرنسا بريطانيا يف تتمثل عظمى أقطاب مخسة الدويل اهليكل عىل سيطر م،1648 عام" وستفاليا"

 الدويل النظام عرف األوىل، العاملية احلرب قيام حتى واملجر النمسا وإمرباطورية وبروسيا وروسيا

 . Multipolar System(5) األقطاب متعدد بأنه

                                                             

  العريب، الديمقراطي املركز الدولية، العالقات يف الدويل التنافس ظاهرة نذير، حممد مدي(1)

http://democraticac.de/?p=1775 

(2) Conway W. Henderson, “International Relations: Conflict and cooperation at 

the turn of the 21st century, The McGraw-Hill companies, Inc., Printed in 

Singapore, 1998, P. 21. 

 .17. ص سابق، مرجع منصور، مصطفي حممود ممدوح. د (3)

(4) Charles L. Glaser, Rational Theory of International Relations: The Logic of 

Competition and Cooperation, foreign affairs, November/December 2010,  

 https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2010-11-01/rational-

theory-international-relations-logic-competition-and 

(5) David Held, “Democracy and the Global Order: From the Modern State to 

Cosmopolitan Governance”, Polity Press, London, 1995, P.p.77-78. 
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 باقي بينام مستقلة، دول كانت معظمها ألن أوروبا يف ترتكز العظمى األقطاب معظم وكانت

 .(1)األوروبية اإلمرباطوريات من أكثر أو واحدة ختص مستعمرات إىل مقسمة كانت العامل دول

 املنازعات حلسم هنائية كأداة احلرب أو العنف إىل العظمى الدول هذه تلجأ كانت ولذلك

زن مبدأ وظل. القوى توازن هبا حتقق حمالفات عقد إىل أو الدولية  للسياسات موجها   األورويب التوا

 .(2) م1648 عام" وستفاليا" معاهدة عقد منذ األوروبية

 الصغرى فالدول. استغاللية استعامرية عالقة بالصغرى العظمى الدولة عالقة كانت وهكذا

 إذا مواردها عىل للحصول ُتسَتَغل أو. السكان خالية مناطق كانت إذا للسكن إما ُتسَتَغل كانت

 . (3)بالسكان آهلة كانت

 قوته لزيادة القطبني من كل تنافس القطبية، ثنائي هيكل وسيادة الباردة، احلرب فرتة ويف

 إىل آنذاك واملستعَمَرة الصغرى الدول سعت حني يف التابعة، الدول من ممكن قدر أكرب واستقطاب

 املستعمرات، معظم متلك كانت التي بريطانيا ثم فرنسا قوة تدهور بعد خاصة باستقالهلا، املطالبة

 االستقالل عىل احلصول يف ملساندهتا العظميني؛ القطبني بأحد االرتباط إىل الصغرى الدول وسعت

 قمتي أطراف من طرف كل وبدأ البناء، وإعادة التنمية يف تستخدمها مساعدات عىل للحصول أو

 الطرف عىل التفوق ليحقق العاملية؛ وزعامته قيادته لرتسيخ اآلخر مع ويتنافس يسعى العاملي النظام

ع وحتول املبارشة، النووية املواجهة جتنب مع اآلخر،  ،"بالوكالة احلرب" يسمى ما إىل بينهام الرصا

ع أدوات وتركزت  واألداة االقتصادية، األداة: مها رئيسيتني أداتني يف الطرفني بني الرصا

 .(4)العسكرية

 املتحدة الواليات لتنفيذ مهيأة الدولية الساحة أصبحت السوفيتي االحتاد سقوط وعقب

 األمريكية اللحظة وهذه". األمريكية اللحظة" نعيش أننا يرى البعض جعل مما اهليمنة، السرتاتيجية

                                                             

(1) Gabriel A. Almond& G. Bingham Powell, JR., Comparative Politics Today: A 

World View, Library of Congress, U.S.A., 3ed ed., 1984, P.14.  

 :أيضا   وانظر.  16 ص سابق، مرجع منصور، مصطفى حممود ممدوح.  د  (2)

Alexander Clackson, Conflict and Cooperation in International Relations, Feb 1 

2011, 32484 views, http://www.e-ir.info/2011/02/01/conflict-and-cooperation-in-

international-relations/ 

 نموذج عىل التطبيق مع الصغرى  والدول الكربى الدول بني العالقة أنامط بالط، حممد فاضل رشيفة (3)

 .50. ص ،2003 بورسعيد، جامعة التجارة كلية مكتبة ماجستري، رسالة لوكريبى، أزمة

 ،113عدد القاهرة، الدولية، السياسة ،"املراوغ العاملي النظام ظل يف األزمات إدارة" هويدي، أمني (4)

 .177 ص ،180- 177ص ،1993أبريل
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 واالستجابة اجلديد، العاملي للنظام املتحدة الواليات وقيادة زعامة مع التكيف رضورة تتطلب

 . (1)إرادهتا واحرتام ملطالبها،

 تغريت األمريكية املتحدة الواليات يف م2001 سبتمرب من عرش احلادي أحداث بعد أنه إال

 وبروز ظهور من يمنع مل ذلك أن إال اإلرهاب، ملحاربة الدويل التحالف وظهر الدولية، البيئة

 البيئة يف وبروزها قوهتا لعنارص روسيا تستعيد بدأت ثم الصني، مثل املتحدة للواليات منافسني

 .السورية األزمة بروز بعد خاصة الدولية،

 القوى من لكل مناسبة وفرتة العريب، للنظام بالنسبة ضعف فرتة العريب الربيع فرتة ومثلت

ئيل وتركيا كإيران اإلقليمية والقوى وروسيا، املتحدة كالواليات الدولية  شئون يف للتدخل وإرسا

 تلك حماولة إىل باإلضافة أخرى، ظروف يف لعبها تستطيع كانت ما أدوار ولعب العربية، املنطقة

 عىل والضغط العريب، القومي األمن يف للتحكم وذلك األفريقية القارة دول يف نفوذها تدعيم القوى

 بعض عملت كام السيايس، االستقرار ظروف يف لتقبلها كانت ما بمواقف للقبول العربية الدول

ئيل كتدخل واألفريقية، العربية الدول بني الفرقة زيادة عىل واإلقليمية الدولية القوى  أزمة يف إرسا

ر السودانية، سواكن جزيرة يف تركيا وتدخل النيل، مياه  أو اإلثيوبية املرصية بالعالقات واإلرضا

 .السودانية املرصية العالقات

  

                                                             

 ،124 عدد القاهرة، الدولية، السياسة واألوهام، احلقائق .. اجلديد العاملي النظام اهلل، عبد اخلالق عبد. د (1)

 : أيضا   وانظر. 42 ص ،59 –36 ص ،1996 أبريل

Norrin M. Ripsman, T.V. Paul, Globalization and the National Security 

State, Foreign affairs, November/December 2010 Issue, 

https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2010-11-

01/globalization-and-national-security-state 
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 الثاني املبحث
 األفريقية العربية العالقات إلدارة العظمى القوى واسرتاتيجيات سياسات

 :واألفريقية العربية املنطقة جتاه الكربى الدول سياسات: أواًل
 :تسد فرق سياسة (1

 بعضها مع متحدة غري وهي قوة أقل لتصبح متفرقة أقسام إىل الكبرية اخلصم قوة تفريق ويعني

 احتدت أن يسبق مل التي املتفرقة للقوى املصطلح يتطرق كذلك معها، التعامل يسهل مما البعض

د والتي  الكبرية اخلصم قوة تفريق أي. معها التعامل يصعب كبرية قوة وتشكيل االحتاد من منعها يرا

 وهذا معها، التعامل يسهل مما البعض بعضها مع متحدة غري وهي قوة أقل لتصبح متفرقة أقسام إىل

 يف حدث كام .(1)واالنفصال التمرد حركات تشجيع طريق عن واألفريقية العربية الدول مع يتم ما

 وأوغندا إثيوبيا من وتشجيعا   دعام   يتلقى كان والذي سيلفاكري، بقيادة السودان جنوب انفصال قضية

 اتفاق» يف بوضوح ذلك ويظهر واألمريكية، الصهيونية املساندة عن فضال   وكينيا، وإريرتيا

 واجليش اخلرطوم حكومة بني م2002 يوليو 20 يف كينيا يف توقيعه تم الذي «للسالم مشاكوس

 .عريب دور أي هتميش مع خارجية أطراف بمساندة آنذاك؛ السودان لتحرير الشعبي

 املركزية احلكومة لضعف نتيجة الصومال، يف املعقد الداخيل الوضع عىل نفسه اليشء وينطبق

 عىل للسيطرة منها كل تسعى التي الصومالية القبائل بني األهلية احلرب واندالع مقديشيو، يف

 مجاعة أي متكن وعدم ،(بري سياد حممد) السابق الرئيس نظام سقوط بعد م،1991 عام منذ السلطة

 الصومالية الدولة أوصال تقطيع إىل أدى ما وهو البالد، عىل الشاملة سيطرهتا فرض من حملية

ء اخلارجية، األطراف تدخل األوضاع أشعل ومما ومتزيقها،  كينيا: مثل دولية، أو إقليمية كانت سوا

 .املتحدة والواليات وإثيوبيا

 : األطراف شد سياسة (2

 ،«األطراف شدر  مبدأ» هو العريب للوطن املعادية القوى وتتبعها اتبعتها التي املبادئ أحد وهي

 إىل يتجه أحدمها واحد؛ آن يف خمتلفني طريقني تأخذ أن جيب العريب اجلسد إضعاف حماولة أن ويعني

 إبعاد حمورها سياسية جذب عملية خالل من األطراف إضعاف ويتم األطراف، إىل والثاين القلب

 القلب إضعاف إىل النهاية يف العملية  هذه تؤدي أن بد وال القلب، منطقة مساندة عن األطراف

 قادرة األجنبية القوى وتلك. (2)االهنيار عملية تسهيل ثم ومن السيايس، اجلسد توازن واختالل

                                                             

ر ،(تارخييه نظره) تسد فرق سياسة ، اهلبيشان هشام (1)   ،2014/ 23/1 – 4343: العدد املتمدن، احلوا

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=397238 

 .سابق مرجع القادر، عبد أسامة نورا (2)
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 شبه وجنوب اإلفريقي، والقرن العريب، املغرب: مثل العربية، اجلوار دول معظم خترتق أن عىل

 .العربية اجلزيرة

ء مشكلة افتعال يف بارز بشكل أسهمت قد القوى تلك أن كام -  الغربية الصحرا

ع وتصعيدها، ع السودان، جنوب يف والرصا  .اإلريرتي – اليمني والنزا

ئيل، املتحدة والواليات فرنسا يف متمثال   القارة، يف األجنبي الوجود أن -  سبيل عىل وإرسا

 لدى والريبة احلساسية يثري ما وهو العريب، القومي األمن عىل عدة خماطر يسبرب املثال

 القواعد كثرة يف يتمثل الوجود وهذا. اإلفريقية الدول بعض نيات من العريب الطرف

 اإلفريقية، القارة الخرتاق أداة بصفتها التجارة دبلوماسية عىل الرتكيز العسكرية،

 وقد العاملي، االقتصاد يف إفريقيا إدماج شعار ورفع جدد، أفارقة قادة دعم إىل باإلضافة

 م2007 اكتوبر من األول يف" أفريكوم" إفريقيا لقارة األمريكية القيادة وحدة إنشاء تم

 األمريكية العسكرية العمليات عن مسئولة وهي بوش، دبليو جورج الرئيس عهد يف

 أسباب من وكان. مرص عدا ما أفريقيا يف أفريقية دولة 53 مع العسكرية العالقات وعن

 الصني تعترب حيث األفريقية، والدول الصني بني العالقات نمو الوحدة تلك إنشاء

 األمم بعثات يف عديدة بقوات الصني سامهت كام األفريقي، للنفط الرئييس املستورد

 .م2004 عام القارة أنحاء يف السالم حلفظ املتحدة

 :ييل كام األفريقية العربية العالقات عىل يؤثر التدخل وهذا

ز (أ )  األنجلو فالسلوك هلا، موالني قادة وتدعم معينة، إقليمية مناطق يف الدول هذه تركر

 عىل واحلرص وأوغندا، وبوروندي رواندا من كل يف احلاكمة األقليات يدعم أمريكي

 فيام خصوصا   للخطر، العربية املصالح يعرض اإلفريقي القرن منطقة يف نفوذ مناطق إجياد

 .سودانوال مرص من كل مواجهة يف ضغط ورقة واستخدامها املياه بقضية يتعلق

ئييل، بالوجود دائام   يرتبط األمريكي الوجود أن (ب )  رفيع دبلومايس متثيل اآلن ويوجد اإلرسا

ئيل املستوى ئيل تسعى كام إفريقية، دولة 48 نحو يف إلرسا  العالقات من شبكة لبناء إرسا

 منها األدوات؛ من العديد طريق عن وذلك القارة، يف واهليمنة النفوذ لتحقيق إفريقيا يف

 : املثال سبيل عىل

 يف خصوصا   للعرب، املعادية والدينية األثنية واجلامعات الدول مع حتالفات إقامة 

 .العربيني واملائي القومي األمن خطوط يف ثغرة لفتح النيل، هنر حوض منطقة

 ئيل حتاول  والتدريبات االستخبارات ميادين يف اإلفريقية الدول مساعدة إرسا

 .العسكرية

ع الفرقة قضايا تثري األجنبية القوى هذه أن (ج )  جليا   ذلك ويتضح واألفارقة، العرب بني والنزا

 باإلرهاب، وصفها يتم التي السيايس اإلسالم قضية من واألورويب األمريكي املوقف من
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: مثل العربية، غري اإلفريقية الدول من العديد يف تنترش اإلسالمية احلركات هذه ألن ونظرا  

 حماوالت من الدول هذه لرتويع دؤوبة حماوالت ثمة فإن إفريقيا، وجنوب ونيجرييا كينيا

 وزعزعة الخرتاقها العربية الدول يف املوجودة اإلسالمية واجلامعات احلكومات بعض

 .أمنها

 : باألزمات اإلدارة سياسة (3

 خالل من ذلك ويكون مفتعلة، أو حقيقة بصورة األزمة صناعة عىل باألزمات اإلدارة تعتمد

 لتحقيق حقيقية، أزمة من تنتج أن يمكن التي الفرص استثامر أو واستثامرها، األزمة، خللق التخطيط

 املتحدة الواليات استغالل مثل. العادية الظروف يف حتقيقها يصعب كان التي األهداف بعض

 بالتخطيط ذلك واستغلت ومرص، تونس من كل يف العريب الربيع ثورات عن نتجت التي الفرص

ء العربية املنطقة يف والتدخل الليبية، للثورة  وكذلك. اليمن أو سوريا أو ليبيا أو مرص يف سوا

ئيل استغالل  . الطرفني بني األزمات إلثارة وإثيوبيا مرص بني النيل مياه ألزمة إرسا

 :واألفريقية العربية الدول على للسيطرة املتنافسة الدول أدوات: ثانيًا
 :إىل تقسيمها ويمكن املتنافسة القوى أدوات تتعدد

 مناورات أو تدريبات، وعمل عسكرية، قواعد إقامة يف تتمثل: عسكرية أدوات (1

 .مبارش عسكري تدخل أسلحة، وبيع عسكريني، وخرباء خربات وتبادل مشرتكة،

 .ومساعدات وقروض ومنح جتاري، تبادل يف تتمثل: اقتصادية أدوات (2

لية، بنظم احلكم نظم تغيري يف تتمثل: سياسية أدوات (3  معادية أطراف وتدعيم موا

 .العربية للدول أزمات وخلق للعرب،

 .اآلخر لدى كل واألفريقي العريب صورة تشوية يف تتمثل: إعالمية أدوات (4

 أفريقيا جتاه واإلقليمية الدولية القوى من كل وأدوات اسرتاتيجية ييل فيام وسنتناول (5

 :العربية والدول

 :الدولية القوى وأدوات اسرتاتيجيات (1

 :األمريكية االسرتاتيجية -أ

 تدمري: ومها البرشي، التاريخ يف هلام مثيل ال كارثتني عىل نشأت قد أمريكا أن البعض يرى

 قام الثانية العاملية احلرب وعقب العبيد، بتجارة إفريقيا وختريب احلمر، اهلنود من األصليني السكان

 يمثله ملا اجلياع متناول يف يكون أال جيب العامل حكم بأن ترششل ونستون عنه عرب جديد دويل نظام

 .(1)احلضارة عىل خطر من

                                                             

 العامة املرصية اهليئة املتطرف، اليمني قبضة يف والديمقراطية التنمية: العامل عىل السطو دالور، رشيف (1)

 .130. ص ،2012 القاهرة، للكتاب،
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 بالعزلة يتسم الباردة احلرب بداية قبل أفريقيا جتاه األمريكية للسياسة العام النمط كان وإذا

 باجتاه سارت التي الدولية املتغريات أن إال للقارة، الداخلية الشئون يف التدخل عن األيدي وكف

 عىل الرتكيز خالل من أفريقيا نحو األمريكية السياسة توجيه إعادة إىل أدت األمريكية العوملة

 .(1)أفارقة قادة دعم إىل باإلضافة لالخرتاق، كأداة التجارة دبلوماسية

 أغراض حدة عىل منها كل ختدم اقتصادية مناطق إىل العامل تقسيم إىل األمريكية اإلدارة وتسعى

 ومنظمة الدويل والبنك النقد وصندوق الثامنية، جمموعة خالل من سعت كام األمريكية، الرشكات

 ورجال السياسية للنخب فيها أعطيت مبارش غري بشكل العامل حلكم منظومة إنشاء إىل التجارة

 الليربالية عن الدفاع برشط منها واالستفادة فيها املشاركة حق النامي العامل يف الرأي وقادة األعامل

قها فتح الثالث العامل دول من دولة مائة من أكثر من وطلب األمريكي، باملفهوم  الرشكات أمام أسوا

 التجارة، حرية شعار حتت الوطني للقطاع املساندة السياسات عن واالبتعاد اجلنسيات املتعددة

 دخول حرية يف: األمريكية الرشكات" منظومة لصالح املستقبل احتكار إىل األمريكي النظام ويسعي

 .(2)"العاملي واإلنتاج واالستثامر التكنولوجيا واحتكار املوارد واستغالل األسواق

 كل عىل نفوذها بسط أجل من منقطع غري متواصل بجهد األمريكية املتحدة الواليات وتعمل

 وفقا  ) البرتول وباألخص الطاقة ومصادر املهمة، الطبيعية املوارد عىل حتتوى التي العامل مناطق

فيا لنظرية فيا نظرية عىل القائمة األمريكية لالسرتاتيجية الكلية الرؤية تكمن احليوية، اجلغرا  اجلغرا

 املتحدة الواليات أن حيث مفتوحة، النظرية هلذه وفقا   فاحلدود معينة، بحدود االلتزام عدم احليوية،

 والثروات املوارد يف تتمثل التي احليوية مصاحلها حدود هي النظرية هذه وفق حدودها أن ترى

 وتنافس الصني قوة نمو مع أنه برجنسكي رؤية مع يتفق وهذا ،(مكان أي يف أنواعها بكل احليوية

يا واألمن املوارد، حول مثال والربازيل كاهلند أخرى قوى  سوء إمكانيات فإن االقتصادية واملزا

ع التقدير يد، والرصا  أساس صياغة عىل تعمل أن جيب املتحدة الواليات فإن هذا عىل وبناء تتزا

 املتصاعدة لآلمال فيه تستجيب الذي الوقت يف الدولية الساحة يف بناء لتعاون أوسع جيوبوليتيكي

يد بشكل القلقني العامل لسكان  .(3)متزا

                                                             

كة، إىل العزلة من أفريقيا جتاه األمريكية السياسة الرمحن، عبد محدي. د (1)  مركز الدولية، السياسة الرشا

م  ،198 -192. ص .ص ،2001 أبريل ،144 عدد القاهرة، واالسرتاتيجية، السياسية للدراسات األهرا

 .193. ص

 .151ص سابق، مرجع دالور، رشيف (2)

 اهليئة األمريكي، االسرتاتيجي الفكر يف األمريكية القوة مستقبل حول اجلدل شلبي، أمني السيد. د (3)

 .18.ص ،2014 القاهرة، للكتاب، العامة املرصية



 )إصدار خاص(               م                     2018ديسمرب  -األول العدد                  كلية السياسة واالقتصادجملة               

104 

 اهلدف هذا لتحقيق والداخلية اخلارجية سياستها األمريكية املتحدة الواليات توظف لذا

 من جزء هي األفريقية القارة جتاه األمريكية سرتاتيجيةاال يف التحوالت جممل فإن وعليه ،القومي

 من األفريقية القارة مقدرات كل وضع عىل تعمل شاملة وعسكرية سياسية أمريكية سرتاتيجيةا

 American  األمريكية القومية الطاقة اسرتاتيجية) البرتول وباألخص وبرشية طبيعية موارد

National Energy Policy- شينى ديك بتقرير يعرف ما أو  Cheney Report  يشري الذى 

 لضامن أنغوال اىل كازخستان من العامل يف النفط مناطق مجيع يف عسكرية قواعد إنشاء رضورة إىل فيه

 عىل تعمل اسرتاتيجية إتباع عرب األخرى، العامل بمناطق إسوة ترصفها حتت( األمريكي الطاقة أمن

 املجتمعات وتطويع ،(الربازيل اهلند، األوريب، حتاداال الصني،) هلا املنافسة األخرى القوة إقصاء

 والقصري الطويل املدى عىل األمريكية واملصالح النفوذ ختدم بصورة األفريقية والدول

 .(1)(م 2012 يونيو 14 الصحراء جنوب أفريقيا جتاه األمريكية االسرتاتيجية)

 :الصينية االسرتاتيجية -ب

 الصني أصبحت الدويل النظام عىل األمريكية اهليمنة من نمط وبروز الباردة احلرب انتهاء منذ

يدا   اهتامما   تبدي  الدبلومايس املجالني يف واالنفتاح اإلقليمية، مشاكلها وحل اقتصادها، بدعم متزا

 االقتصادية التكتالت مواجهة يف ودعمها اجلديدة، سياساهتا خلدمة العريب العامل عىل واالقتصادي

ئيل منه نالت قد الصيني التوجه هذا أن إال العمالقة،  الصينية العالقات تنامي وافرا   حظا   إرسا

ئيلية  التحالفات أضعف الذي األمر والدبلوماسية؛ والعسكرية االقتصادية املجاالت يف اإلرسا

 . (2)العربية القضايا لصالح الدويل الصعيد عىل العربية

 اآلليات من العديد الصني اختذت وهلذا للصني اسرتاتيجيا   جماال   متثل فإهنا ألفريقيا بالنسبة أما

 االقتصادية مصاحلها عىل واحلفاظ أفريقيا، يف نفوذها لتدعيم واالقتصادية واألمنية السياسية

د البرتول والسيام  حصول ضامن إىل هتدف والتي النفط بدبلوماسية يسمي ما وتنتهج اخلام، واملوا

 .(3)البرتول من وارداهتا عىل الصني

                                                             

بة ،"والتحديات الفرص: "أفريقيا جتاه اجلديدة األمريكية السياسة احلاج، أمحد الرمحن فتح عاصم (1)  بوا

  اإلخبارية، إفريقيا

Jan 18, 2014،http://afrigatenews.net/node/1569 

 جزيرة مكتبة األوسط، الرشق يف األمريكية اهليمنة عىل وتأثريه الصيني الصعود حسني، حممد قاسم سهرة (2)

 .84. ص ،2013القاهرة، الورد،

ون، وويليام هارمان، صويف (3)  احلداد، عىل: ترمجة الدولية، العالقات يف األفريقية للقارة املتغرية املكانة برا

 ،2014 ديسمرب ،41 العدد ،12 املجلد القاهرة، لالستعالمات، العامة اهليئة أفريقية، آفاق دورية: يف

 .134.ص ،136 -131ص.ص
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 مهام مقصدا إفريقيا فيه أصبحت الذي الوقت يف إلفريقيا رشيك أكرب ثالث الصني ومتثل

 يف مميز مسار انتهاج عىل الصني وحترص. الصينية الرشكات هبا تقوم التي اخلارجية لالستثامرات

 كل عىل بالفائدة يعود الذي املشرتك التعاون بناء يف مقبوال نموذجا   تقدم حيث افريقيا مع عالقاهتا

 وأثيوبيا افريقيا جنوب مقدمتها ويف االفريقية بالدول الثنائية عالقاهتا تعزيز عىل وتعمل. االطراف

يد الصني واهتامم. ومرص والسودان ذ املتزا  األمر حقيقة يف يقابله االفريقية االسواق عىل باالستحوا

 بقطاعات االهتامم عرب وذلك االفريقية، الدول لدى والتصدير املنافسة قدرات بتعزيز جادا   اهتامما  

 الصادرات أن حني يف. الصينية السوق يف االفريقية املنتجات وتسويق االستخراجية، الصناعات

 استثامرات عن أيضا فضال   ومنسوجات، الصنع تامة منتجات معظمها يف هي أفريقيا إىل الصينية

 . األسامك ومصايد التحتية، والبنية والنقل، والالسلكية السلكية االتصاالت: جماالت يف كبرية

 أخرى مناطق إىل وللتصدير الصينية السوق إىل االفريقية الصادرات بتشجيع الصني قامت وقد

 اكثر فيها يقيم حيث موك، بمقاطعة" ييوو" بمدينة االفريقية للسلع دائم معرض إنشاء عرب العامل يف

 الرشكات ومساعدة األفريقية املنتجات تسويق تشجيع هبدف وذلك دائم، بشكل أفريقي ألف من

 املنتجات سمعة ورفع الرتانزيت، جتارة وتعزيز الصينية، السوق من لالستفادة والتجار األفريقية

 .(1)الصني يف األفريقية

ا هي بإفريقيا الصني وأهداف د إىل الوصول غايتها خالصة، اقتصادية أهداف   األولية املوا

 اقتناء إىل هتدف فهي ولذلك،. فيها كبري نقص من الصني تشكو التي الفالحية واملنتوجات

ا تستخلص أو املوارد، هلذه املستخرجة املقاوالت  العمل مع والغابات، األرايض الستغالل ُرخص 

 السلع أو املصنعة السلع من ضخمة كميات إفريقيا ببيع املوارد، هذه تكاليف تغطية ضامن عىل

 .للغاية زهيدة بأثامن االستهالكية

 يف التدخل عدم مبدأ األفريقية الدول مع عالقتها يف تتبع الصني أن بالذكر اجلدير ومن 

 عقدت لذا االفريقية؛ والشعوب للدول للتقرب نام بلد أهنا عىل دائام نفسها وتقدم الداخلية الشئون

 حترص كام سياسيه، برشوط االرتباط ودون الصني مع اقتصادي تعاون اتفاقيات األفريقية الدول

 مسألةوب تايوان بوضع يتعلق فيام الدولية املحافل يف اإلفريقية الدول دعم عىل احلصول عىل الصني

 .الصني يف اإلنسان حقوق

 النفط، جمال يف غالبها 2013 عام املثال سبيل عىل متت التي االستثامرات أن من الرغم وعىل

 ملقاوالهتا ففتحت األساسية، التحتية البنى إىل الصارخة إفريقيا حاجة استغلت الصني أن إال

                                                             

 والعامل أفريقيا بني والتجاري االقتصادي التعاون السياغي، حممد سامي. د السياغي، حممد سامي. د (1)

قع حتديات بني: "العريب  يف والصناعة التجارة غرف الجتامع مقدمة عمل ورقة ،"املستقبل بناء وفرص الوا

 .25. ص ،2012 املغربية، اململكة - الرباط العريب، والعامل أفريقيا
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نئ وتشييد الطرق بناء يف االستثامر خالل من التدويل، يف جديدة ُسُبال   ورشكاهتا  والسدود املوا

 .(1)الزراعة وجمال واملطارات، واالتصاالت احلديدية السكك وشبكات

ا وباتت  إلثبات فقط ليس الصني تتطلع إذ منها، كبري جزء يف وجيوسياسية اسرتاتيجية أهداف 

ا تطمح بل العامل، يف الثانية االقتصادية القوة أهنا  إفريقيا لرشكاء القادم البديل تكون أن إىل أيض 

 .(2)الالتينية أمريكا يف أو آسيا يف اآلخرين رشكائها وحتى وأمريكيني، أوروبيني التقليديني،

 بقلق ذلك إىل الغربية الدول تنظر أن الطبيعي من كان أفريقيا، يف الصيني الدور تنامي وأمام

 تسلطية نظام   تدعم الصني أن منها الصني، إىل االنتقادات من جمموعة توجه جعلها ما وهو كبري،

 وتتهم للقارة، جديد استعامر وأهنا اإلنسان، حقوق احرتام ورضورة قروضها بني تربط وال وقمعية،

 نفط من%  60 أن إذ السودان، يف فور دار يف العرقية اإلبادة عمليات تيسري عن مسئولة بأهنا الصني

 .(3)اإلرهاب لدعم عوائده وتذهب الصني إىل يصدر السودان

 :األوروبية االسرتاتيجية -ج

 األساسية املحددات جانب فإىل تارخيية، جذور ذات عالقات األفريقية-األوروبية العالقات

 واملحدد التارخيي، املحدد يف أساسا واملتمثلة األفريقية - األوروبية العالقات يف تتحكم التي

 األفريقية للدول الثقافية التبعية استمرار نتيجة الطرفني بني يربط الذي الثقايف، واملحدد اجلغرايف،

 العالقات تطورت وقد ،الفرنكوفونية الرابطة خالل من  كفرنسا  األوروبية الدول لبعض

كة" مستوى إىل  األفريقية-األوروبية  فرضها التي اجلديدة التحديات بسبب" االسرتاتيجية الرشا

 التنافس عليها يطغى جديدة بيئة بإفراز وذلك الثالثة، األلفية بداية مع اجلديد العاملي النظام

 الصناعية املنتجات لترصيف األسواق فتح عىل التنافس يف أساسا املتمثل الدويل، االقتصادي

 .الطاقة مصادر وضامن

 خصوصا الدويل، املستوى عىل" اجلديد العاملي النظام" فرضها التي التحديات هلذه واستجابة 

 املتحدة الواليات بني الثالثة األلفية بداية مع كبري بشكل ثرواهتا حول التنافس ازداد إذ أفريقيا، يف

                                                             

قي، حممود (1)  أفريقية، آفاق: يف األفريقية، -الصينية للعالقات حتليلية رؤية: أفريقيا يف الصيني الوجود عرا

 ،144 -137ص .ص ، 2014 ديسمرب ،41 العدد ،12 املجلد القاهرة، لالستعالمات، العامة اهليئة

 .138ص

 املركز ،”2015-1991“ إفريقيا جتاه الصينية اخلارجية السياسة الزيات، أمحد عمر حمسن أمنية (2)

 ،2016 أغسطس 19 العريب، الديمقراطي

http://democraticac.de/?p=35916  

  ،2011 مايو 01 ، والوسائل األهداف.. أفريقيا يف الدويل التنافس احلسناوي، احلسن (3)

http://estqlal.com/article.php?id=31728 
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 الدول مع عالقاته ينظم  جديد إطار بلورة إىل األورويب االحتاد اجته اآلسيوية، والقوى األمريكية

 بني قمتان عقدت اإلطار هذا وضمن العالقات، هلذه املنظمة اإلطارات سلسلة إىل يضاف اإلفريقية

 الربتغال عاصمة لشبونة يف والثانية م،2000 سنة القاهرة يف األوىل: واألفريقية األوروبية الدول

 ملختلف مستفيضة صياغة تضمن الذي القاهرة إعالن األوىل القمة عن صدر وقد. م2007 سنة

 ُبعد إضفاء إىل ترمي التي واألفريقي، األورويب الطرفني بني بالتعاون اخلاصة والقضايا املوضوعات

كة عىل اسرتاتيجي  .وأوروبا أفريقيا بني اجلديدة الرشا

كتها يف األورويب االحتاد دول وركزت  وذلك السيايس، البعد عىل األفريقية الدول مع رشا

 لتحقيق األوروبية، الرؤية بحسب القانون، سيادة وتعزيز الديمقراطية وتطبيق اإلنسان حقوق بدعم

 .(1)األفريقية القارة يف االقتصادية مصاحلها

 14 ففي الدول بعض دعم يف العسكرية القوة األوروبية الدول بعض استخدمت كام

 عىل اهلجوم لتربير ترصيح يف فابيوس لوران الفرنيس اخلارجية وزير أعلن 2013 الثاين كانون/يناير

 كان لذلك املحك، عىل وألفريقيا وألوروبا لنا بالنسبة األساسية املصالح كانت لقد" قال حيث مايل

 الوسطى أفريقيا يف عسكريا   تدخلها فرنسا أعلنت م2013 نوفمرب 28 ويف". برسعة التحرك علينا

 العسكرية القوة نرش هدف أن لودريان ايف جان  الفرنيس الدفاع وزير وقال مايل، يف تدخلها بعد

 . إفريقية قوة دعم خالل من األمن إرساء هو

 تلك رأس عىل ولعل إفريقيا، يف لفرنسا هائلة واقتصادية اسرتاتيجية مصالح هناك أن شك ال

ء يف اليورانيوم إىل الوصول مسألة الفرنسية املصالح  نحو تلبية يف فرنسا تعتمد إذ. األفريقية الصحرا

قبون بعض ويشري. النووية الطاقة عىل الكهرباء من احتياجاهتا من% 75  أريفا رشكة أن إىل املرا

 اليورانيوم استغالل حقوق عىل هتيمن املاضية األربعة القرون مدى عىل ظلت(  Areva)  الفرنسية

 وأمريكية وصينية هندية لرشكات للتنقيب تراخيص بمنح النيجر حكومة قامت أن إىل النيجر يف

 .(2)فرنسا لتحرك املحرك هو وغريه الصيني النفوذ من الفرنيس اخلوف وأصبح. وأسرتالية وكندية

 :الروسية االسرتاتيجية -د

 الدول مع عالقاهتا روسيا هبا دعمت التي األدوات أهم الروسية األسلحة مبيعات مثلت

 حوايل اإلمجالية تكلفته بلغ عقد بموجب م2012 عام مايل إيل أسلحة روسيا باعت فقد األفريقية،

 فالديمري قاله ما ولعل وذخائر، رشاشة ومدافع بنادق مايل تسليم بمقتضاه ويتم دوالر، مليون12

ال   روسيا ستكلف احلرب هذه أن" السورية األزمة يف تدخله بداية يف بوتني  فيام أهنا إال باهظة أموا

                                                             

 .سابق مرجع احلسناوي، احلسن (1)

  ،2013 نوفمرب 29 جديد، من تعود إفريقيا يف فرنسا أطامع (2)

https://www.noonpost.org/content/1106 
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 السالح سوق سينتعش حيث السالح، صادرات جمال يف وخاصة روسيا عيل بالنفع ستعود بعد

 ".العامل دول معظم إيل الرويس

 م2013 عام يف أنه “للمعلومات الروسية سبونتيك وكالة عن الصادرة التقارير بعض وتشري

 املليار تتجاوز بقيمة عقد عيل أنغوال وقعت حيث أفريقيا، يف الروسية لألسلحة الكبري الرواج ازداد

 حتصل عقدا   وناميبيا روسيا من كل ووقعت سوخوي، مقاتالت منها بمعدات للتزود دوالر

ريخ عيل روسيا من ناميبيا بمقتضاه  وقعته آخر وعقدا   وذخرية، اهلاون وقذائف للدبابات مضادة صوا

 .دوالر مليون 66 اإلمجالية كلفتها بلغت سوخوي ومقاتالت مروحيات غانا لتسليم غانا مع روسيا

 اجلوي الدفاع نظام لتحديث م2013 عام يف وموسكو مرص بني اتفاقية عيل التوقيع تم كام

ء مرص قامت م2016 عام ويف املرصي،  عبد مجال) املسرتال الفرنسية الطائرات حامالت برشا

 وتونس اجلزائر مع عقود وتوقيع الروسية، التمساح بطائرات وتزويدمها( السادات أنور –النارص

ء عيل  تم2017 أكتوبر 26 حتى 15 من الفرتة ويف . 30 سوخوي طراز من املقاتالت بعض رشا

 .وروسيا مرص بني عسكرية مناورات عمل

 اتسع بل فقط واالقتصادية العسكرية املجاالت عيل أفريقيا يف الرويس احلضور يقترص ومل

 يف جتارية وبعثات دبلومايس ومقر سفارة 40 لروسيا أصبح حيث والثقايف الفكري املجال ليشمل

 تشهد وبدأت أفريقيا ودول روسيا بني الدبلوماسية العالقات ازدادت ولقد األفريقية، الدول

 من العديد إنشاء يف روسيا وبدأت أفريقيا، إيل الروس املسؤولني من عدد قبل من رسمية زيارات

 أجل من مثقفيها من نخبة وأرسلت األفريقية،  الدول يف جديد من الروسية الفكرية الثقافية املراكز

 التعليمية املنح من العديد سنويا   روسيا وتوفر وهذا أفريقيا، دول يف الروسية اللغة وتعليم تدريس

 القوة تزداد وهذا روسيا، يف الدراسة أجل من األفريقية الدول ومنها النامية البلدان بعض إيل

 مرص ومنها أفريقيا شامل دول وتعترب األفريقية، الروسية العالقات عيل التأثري يف الروسية الناعمة

 .موسكو حلفاء من واجلزائر وليبيا

 وارتفعت أفريقيا، جنوب رأسها وعيل الدول وبعض روسيا بني التجاري النشاط ازداد كام

 اجلزء وكان هلا، الروسية الصادرات زيادة إيل باإلضافة أفريقيا، وجنوب روسيا بني االستثامرات

د الغذائية باملواد خاص منها األكرب  روسيا تستورد بينام الكيميائية واملنتجات الزراعية اخلام واملوا

 خالل من روسيا عيل املفروضة العقوبات تعويض إيل روسيا وتسعي املعادن، أفريقيا جنوب من

 توقيع إيل باإلضافة واالسترياد التصدير جماالت يف أفريقيا جنوب منها الدول من عدد مع التعاون

 يف النووية الطاقة إلنتاج السلمية النووية الطاقة جمال يف العاملة الروسية الرشكات بعض مع عقود

 .(1)أفريقيا جنوب

                                                             
 واملصالح نالتعاو" سيناريوهات: جديد من أفريقيا اكتشاف وإعادة روسيا العويض، حسني عامد حسني (1)

 ،2017 فرباير 3 العريب، الديمقراطي املركز ،"واملخاطر

http://democraticac.de/?p=43279 
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 :اإلقليمية القوى وأدوات اسرتاتيجيات (2

ئيلية االسرتاتيجية -أ  :اإلرسا

ئيل بالنسبة عظمى أمهية أفريقيا متثل  :التالية لألسباب إلرسا

ئيل تستطيع خالهلا من التي البداية إفريقيا متثرل -1 ئيل دولة إقامة إرسا  وذلك الكربى؛ إرسا

ئيل حلم يمثرل الذي فيها النيل منابع لوجود  .إرسا

ئيل حتتاج -2  السياسية الرشعية لكسب اإلفريقية الدول قبل من كدولة هبا لالعرتاف إرسا

 .والقانونية

ئيل هتدف -3 قتها قد أهنا ترى إذ وتطويقها؛ العربية الدول عزل إىل إرسا  من وتركيا بإيران طور

 .أخرى جهة من وإفريقيا جهة

ئييل ضد( إفريقي – عريب) تكتل قيام دون احليلولة -4  .إرسا

ئيلية الصادرات زيادة عىل تساعد ضخمة سوقا   أفريقيا متثل -5 ق وفتح ألفريقيا، اإلرسا  األسوا

ئيلية، للمنتجات األفريقية  األفريقية األسواق يف العربية املنتجات منافسة ثم ومن اإلرسا

ئيلية االستثامرات لزيادة عديدة فرصا األفريقية القارة ختلق كام املختلفة،  توفر التي اإلرسا

 وفرض األفريقي، املجتمع داخل التغلغل تستطيع ثم ومن األفريقي، للشباب عمل فرص

 .(1)العاملة القوة عىل سيطرهتا

ئيلية االسرتاتيجية اهتاممات مقدمة يف إثيوبيا وتقع  العوامل لعبت حيث أفريقيا ؛ يف اإلرسا

ئيل، إثيوبيا عالقة يف حموريا   دورا   اسرتاتيجية -اجليو  منطقة يف دولة أهم إثيوبيا تعد حيث بإرسا

 اسرتاتيجية -اجليو األبعاد هذه جعلت وقد. النيل حوض يف رئيسية منبع ودولة األفريقي، القرن

ئيلية اإلثيوبية العالقات  الوقت يف توظيفها إمكانية مع باألساس، وأمنية عسكرية صبغة ذات اإلرسا

 .(2)النيل وادي لدولتي القومي األمن سيام وال العريب، القومي األمن هتديد يف املناسب

ئيل حتاول لذا  وهتديد األفريقية، الدول بعض مع العربية اخلالفات وتعميق استغالل دائام إرسا

 من النيل مياه يف املتحكمة الدول يف نفوذها زيادة بمحاولة النيل هنر عىل املعتمدة العربية الدول أمن

 عمق تعترب والتي النيل، حوض دول جمموعة إىل منه تنفذ قوي وجود خلق حتاول لذا منابعه،

 الرتكيز مع .(3)املنطقة يف فعال عسكري وجود وحتقيق مرص، وخاصة العربية للدول اسرتاتيجي

                                                             
ئيلية -األفرو العالقات خالف، هاين متيم (1) م مركز الدولية، السياسة واملصالح، األهداف بني إرسا  األهرا

 .201. ص ،204 -199ص ص ،2001 أبريل ،144 عدد القاهرة، واالسرتاتيجية، السياسية للدراسات
ئيلية -اإلثيوبية العالقات سيد، القوي عبد صربي سامي. د (2)  العريب القومي األمن عىل وانعكاساهتا اإلرسا

تيجية للدراسات االستقالل مركز االستقالل، م،1993 -1961  السادس، العدد واالستشارات، االسرتا

 .134. ص ،138 -134ص .ص القاهرة، ،2017 يناير

ئيلية األطامع عطا، حممد زبيدة. د (3)  اإلنسانية والبحوث للدراسات عني والنيل، أفريقيا يف اإلرسا

 .29. ص ،2016 القاهرة، واالجتامعية،
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 العداء ذلك يف تستغل وهي. فكتوريا بحرية من املياه سحب عىل تعتمد زراعية مرشوعات إقامة عىل

 .األوغندية السياسة يف التأثري يف وإمكاناهتا والعرب إثيوبيا بني التارخيي

 أكرب إقامة بدراسة والسودان إثيوبيا و مرص حكومة قامت التسعينيات حقبة يف أنه ويالحظ

 السد؛ إلنشاء موقعني املرصية الدراسات واقرتحت الكهرومائية، الطاقة إلنتاج مشرتك مرشوع

 شامل يف دال منطقة يف األخر واملوقع السودانية، احلدود من بالقرب اإلثيوبية اهلضبة يف األول املوقع

 جمموعة وبدأت األفضل، باعتباره األول املوقع حتديد عن املشرتكة الدراسة وأسفرت السودان

 مرصية استشارية رشكة مع بالتعاون الفرنسية الكهرباء هليئة التابعة الفرنسية ويلسون سكوت

 .املرشوع دراسة يف اإلفريقي البنك من بتمويل

ئيلية بضغوط توقف قد املشرتك املرشوع أن إال  بوضع منفردة إثيوبيا وقامت. وصينية إرسا

 احلكومة ورصدت النهضة، سد فيها بام سدود أربعة إلنشاء 2020 عام يف لتنتهي 2000 عام خطة

ئيل األورويب االحتاد دول بعض من ومنح إيطايل صيني بتمويل دوالر مليار 12 اإلثيوبية  وإرسا

 سدود إقامة يف إثيوبيا نجحت وبالفعل. يوميا الساعة يف وات ميجا مليار 51 بمقدار كهرباء لتوليد

 إلقامة األزرق للنيل واجتهت اإلنشائية املنح أموال فيها بام التمويل بنفس الفرعية األهنار بعض عىل

 .(1)النهضة سد

ئيل قيام جانب إىل هذا   إىل تسعى كام السودان، جنوب يف االنفصالية احلركات بتشجيع إرسا

 األسلحة ونرش. أفريقيا يف الرشقي الساحل عىل املطلة املناطق يف وخاصة للعرب مناهض تيار خلق

ئيل سامهت حيث  الصومال، بينها من دول أزمات وتعميق أفريقية، أنظمة عدة تسليح يف إرسا

 وجييش الديمقراطية، والكونغو والكامريون، وأوغندا، أفريقيا، وجنوب وإريرتيا، والسودان،

ئيلية العسكرية الصادرات وتعد وبوروندي، رواندا  السياسة لتنفيذ األساسية األدوات من اإلرسا

ئيلية اخلارجية  . األفريقية القارة يف اإلرسا

ئيلية املخططات تنفيذ تتوىل التي والرشكات املرتزقة، رشكات تستخدم كام  رشكة مثل اإلرسا

ئيل تتبنى حيث هيودية، لعنارص مملوكتان فرنسيتان رشكتان ومها ،"أباك" ورشكة ،"باريل بول"  إرسا

 تسعى أنظمة إسقاط هبدف وذلك األفريقية، القارة يف الرصاعات وتصعيد لإلشعا هتدف سياسة

ئيلية والسياسية االقتصادية السيطرة وإحكام جانب، من العربية الدول مع للتقارب  هذه عىل اإلرسا

 .آخر جانب من الدول

ئيليني اخلرباء وجود تستغل كام  داخل واالستخباراتية واألمنية العسكرية املجاالت يف اإلرسا

 مرص عىل للتجسس األفريقية الدول استغالل إىل تسعى حيث األفريقية، للدول الوطنية املؤسسات

                                                             

ئييل الدور عامر، عادل. د (1)   ،2015( أبريل) نيسان 14 النهضة، سد عيل وتأثريها أثيوبيا يف اإلرسا

 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article41424 
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 مكاتب تتواجد ثم ومن أفريقيا، وشامل األمحر البحر ومنطقة وجيبويت والصومال والسودان

ئييل للموساد  وإثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، اريرتيا،: مثل األفريقية الدول من العديد يف اإلرسا

 .(1)اجلانبني بني مربمة اتفاقيات وفق وذلك ورواندا، الديمقراطية، والكونجو

ئيل كست كام  املدين املجتمع تدعم أهنا تدعي حيث اإلنسانية بثوب مطامعها إرسا

نابت يف الصحراوية األماكن يف طبية مراكز وأقامت أفريقيا، يف والديمقراطي  الدول من وغريها سوا

 .(2)األفريقية

ئييل الوزراء رئيس زيارات وتعددت  دول أربع عىل الزيارات تلك وتركزت ألفريقيا، اإلرسا

 ورواندا وأوغندا كينيا، وهي النيل، مياه حصص توزيع بإعادة املتعلقة عتيبي اتفاقية عىل وقعت

نيا،: مثل األفارقة القادة من عدد مع لقاءات متت كام وإثيوبيا،  السودان، وجنوب ،وزامبيا تنزا

 اطمئنت وكذلك إثيوبيا، مع التعاون لتربير وشالتني حاليب ألزمة السودان إثارة بذلك ويتعلق

ئيلية احلامية إىل إثيوبيا  .(3)األمريكية والرعاية اإلرسا

نية االسرتاتيجية -ب  :اإليرا

ا أفريقيا يف سياستها يف إيران تسعى  املذهب نرش إىل اخلصوص، وجه عىل أفريقيا ورشق عموم 

ا الشيعي  املجال املندب باب مضيق يف اإليراين التواجد يفتح كام اإلسالمية، الثورة لتصدير متهيد 

 يفسح كام وهرمز، املندب باب مضيقا ومها العامل، يف املضايق أهم من اثنني عىل للسيطرة إيران أمام

ا – العريب القومي األمن تطويق ثم ومن األمحر، البحر مياه يف الفعال التواجد أمام املجال هلا  وحتديد 

 .املنطقة يف – اخلليجي

ا إمكانياهتا مع تتواءم إقليمية مكانة يف التموضع إىل إيران وتسعى  ،االسرتاتيجي إلدراكها وفق 

 تزاحم جعلها بشكل األفريقي، القرن منطقة يف سيام ال عدة مناطق عىل نفوذها بسط حتاول لذا

 مع بالتواصل هلا يسمح املنطقة هذه يف اإليراين فالتواجد. سواء حد عىل واإلقليمية الدولية القوى

نية باألسلحة اجلامعات هذه إمداد يسهل كام اليمن، يف احلوثيني أتباعها  األحيان بعض ويف اإليرا

د  .املسلحني باألفرا

ا إيران أبدت كام ا  اهتامم   الفرتة خالل األفريقي، القرن سيام ال أفريقيا، رشق بمنطقة كبري 

 والدويل اإلقليمي التأييد من املزيد لكسب إقليمية دوائر عىل االنفتاح من املزيد أجل من األخرية؛

                                                             

ئيلية السياسة حممد، إبراهيم سمر. د (1)  والتوزيع، للنرش اجلزيرة األفريقي، القرن حالة: أفريقيا جتاه اإلرسا

 .136. ص ،2009 القاهرة،

 .31. ص سابق، مرجع عطا، حممد زبيدة. د (2)

 يناير، 25 ثوريت بعد املرصية اخلارجية السياسة حتوالت: رشقا   وتتجه ال تقول مرص زهران، عىل مجال. د (3)

 .211. ص ،2017 القاهرة، واالستشارات، االسرتاتيجية للدراسات االستقالل مركز يونيو، 30
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قفها  مع النووي االتفاق توقيع قبل عليها ُفرضت التي الدولية العزلة ظل يف خاصة األخرية، ملوا

 .(1)م2015 يف الغرب

 والقرن أفريقيا رشق منطقة دول مع والتجارية االقتصادية العالقات تدعيم إىل إيران وهتدف

 من عدد وإطالق والصناعية، التجارية االتفاقيات من العديد بإبرام قامت ثم، ومن. األفريقي

 . وغريها وأوغندا وإريرتيا كينيا يف سيام ال املنطقة يف االستثامرية املرشوعات

 عىل كاملة شبه مؤجلة سيطرة يعني اليمن، يف احلوثيني يف متمثال اإليراين، الوجود فإن كذلك

 ملشاريع األمحر البحر عىل املطلة والدول اليمن تتحول أن يعني الذي األمر املندب، باب مضيق

 يسمى ما خاصة األفريقية، الدول بعض يف اإليراين والدور النفوذ يتمدد كي وسيايس، طائفي تنازع

 املقام يف هيدف والذي ونيجرييا، والنيجر موريتانيا يشمل والذي للقارة، الغريب اإلسالمي باحلزام

نية، املصالح عىل للحفاظ األول  .الشيعي املذهبي التمدد عن فضال الضيق، بمفهومها اإليرا

 :الرتكية االسرتاتيجية -ج

 أن إال العثامنية، الدولة زمن إىل ترجع قديمة تارخيية عالقات األفريقية الرتكية العالقات

 ،"أفريقيا عىل االنفتاح خطة" بـ يسمى ما تركيا أعدت عندما 1998 عام ايل ترجع احلديثة العالقات

 الدول مع االقتصادية العالقات تطوير اسرتاتيجية" بـ يسمى ما تركيا أعدت م2003 عام ويف

 إىل رسمية بزيارة أردوغان طيب رجب آنذاك الرتكي الوزراء رئيس قام مارس آذار ويف ،"األفريقية

 التنمية وصندوق األفريقي التنمية بنك عضوية عىل تركيا حصلت م2008 عام ويف اجلنوبية، إفريقيا

 ."الرتكي -األفريقي التعاون قمة" م2008 أغسطس يف استضافت كام األفريقي

ط إىل النظر ويمكن يد الرتكي االنخرا ا بوصفه األفريقية القارة يف املتزا  تركيا رؤية من جزء 

 إطار يف األبعاد، ومتشابكة معقدة خارجية سياسة ذو دويل وفاعل   مركزية   دولة   بأهنا لنفسها اجلديدة

ك تعدر  التي االسرتاتيجي العمق نظرية  تقوم التي م،2002 عام منذ الرتكية للسياسة األبرز املحرِّ

ة دولة تركيا أنر  عىل الرئيسية فلسفتها ا يمنحها مما القارية؛ األحواض متعددر  القارة يف اسرتاتيجيًّا عمق 

 . األفريقية

ء لدول عديدة مساعدات تركيا وقدمت  يف دوالر مليون 782.7 بلغت أفريقيا، صحرا

 أفريقيا يف اإلغاثة عمليات يف ومساعدات كمنح دوالر بليون 3.3 حواىل تركيا وقدمت م،2013

 . م2014و 2013 عامي خالل هناك لإلغاثة داعم أكرب ثالث جيعلها مما م،2014 عام

 وغينيا ونيجرييا غانا إىل م2016 فرباير يف أردوغان طيب رجب الرتكي الرئيس زيارة وجاءت

 يف اتفاقيات عدة توقيع تم حيث األفريقية الدول مع االسرتاتيجية العالقة تعميق سياسة ضمن

                                                             

ع: وتركيا وإيران السعودية عسكر، أمحد (1)   ،2017/ 4/5 أفريقيا، رشق يف النفوذ رصا

https://www.ida2at.com/saudi-arabia-iran-and-turkey-influence-in-east-

africa/+&cd=6&hl=ar&ct=clnk&gl=eg 
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 م2002 عام دوالر مليار 40 من أضعاف أربعة إىل الرتكية الصادرات وزادت .(1)خمتلفة جماالت

 ونصف مرتني وأفريقيا تركيا بني التجارة إمجايل ارتفع بينام م،2014 عام يف دوالر مليار 158 إىل

بة إىل م2015 عام يف ليصل  ظل يف. دوالر مليار 67 م2017 عام ووصل دوالر مليار 18  قرا

 ازدادت ذلك وعىل. األفريقية للسوق االحتياطي باملخزون الرتكية االقتصادية القطاعات اهتامم

 و 5 بني املصادر لبعض وفقا تراوحت) أضعاف 10 بمقدار أفريقيا يف املبارشة الرتكية االستثامرات

 والصناعة البناء،) واملتوسطة الصغرية الرشكات يف األول املقام يف وتركزت ،(دوالر باليني 8

 وقد الصني، من الكبرية الرشكات من املنافسة ضغط انخفاض مع ،(املنزلية السلع وإنتاج اخلفيفة،

ا  1150 من بأكثر  2017 نوفمرب حتى األتراك املتعهدون اضطلع  6.2بـ تقدر أفريقيا يف مرشوع 

 31 يف جهة 48 إىل رحالت الرتكية اجلوية اخلطوط تسرير  كام األفريقية، القارة عموم يف دوالر مليار

ا  اسطنبول وأصبحت أفريقية، دولة  إىل املتجهني األفارقة للمسافرين انطالق ونقطة مهام   مركز 

 .الدول من العديد

ا القارة به تتميز الذي الزراعي باملجال يتعلق فيام أما  يف املبادرات تصنع بدأت تركيا فإن عموم 

 وأفريقيا، تركيا يف الزراعة لوزراء األول االجتامع الرتكية، أنطاليا والية استضافت حيث املجال هذا

بة بمشاركة الزراعية، األعامل ومنتدى ا  50 نحو بينهم أفريقي ممثل 300 قرا  .وزير 

 إىل تنظر ال بالده إن وأفريقيا، تركيا بني العالقة عمق عىل تأكيده يف أردوغان الرئيس وأعلن

ء للقارة صديقة نفسها تعترب بل“ مواردها استغالل إىل تسعى وال بكر، قارة أهنا عىل أفريقيا  السمرا

 والربح املساواة، أساس عىل أفريقيا مع األمد طويل تعاون بناء عىل بالده حرص وأكد الضيق، يوم

 .(2)املتبادلني واالحرتام

 جزيرة يف الرتكي الوجود ويعترب للسودان، الرتكي الرئيس زيارة كانت 2018 يناير ويف

 مع األمحر البحر يف اسرتاتيجي توازن إقامة البعض نظر وجهة من يعني مما السودانية سواكن

ئيل،  والصومال واألردن والسعودية واليمن والسودان مرص أمن يعني األمحر البحر وأمن إرسا

 .السودانية املرصية العالقات توتر أسباب من سببا كانت الزيارة تلك أن إال. وجيبويت

                                                             
 ،2016 أبريل 3 متنامية، عالقات..  األفريقية والقارة تركيا العاين، مؤيد مظفر (1)

https://www.turkey-post.net/p-122206/ 

 والدراسات للتخطيط البديل مركز السياسة، حيرك اقتصاد.. أفريقيا يف الرتكي الدور صالح، مصطفى (2)

  ،2017 نوفمرب 11 االسرتاتيجية،

https://elbadil-

pss.org/2017/11/11/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84/ 
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 الثالث املبحث
 العربية الدول بني للعالقة مستقبلي منوذج وضع

 الدولي التنافس ظل يف واألفريقية
قع نرصد أن جيب املستقبلية للعالقات نموذج لوضع  اإلمكانيات حيث من احلايل الوا

 . مستقبال التحديات ومواجهة اإلمكانيات تعظيم فرص لرصد باإلضافة والتحديات،

 :واإلفريقية العربية الدول إمكانيات

 .مشرتكة وجتارية تارخيية عالقات -1

 .الطرفني من كل لدى موارد -2

 : (1)التحديات

 املياه قضية -1

 .واالثني العرقي التداخل -2

 . احلدود مشكالت -3

 .والنازحني الالجئني مشكلة -4

 .واالنفصال التمرد حركات -5

 .اآلخر لدى طرف لكل السلبية الصورة -6

 جذرية حلول إجياد جيب لذا اخلالفات، زيادة يف كبريا   دورا   يؤدي اخلارجي العامل أن ونالحظ

  التحديات لتلك

 :اإلمكانيات: أواًل
 :الدولية للقوى بالنسبة األفريقية القارة أمهية (1

 حتتويه ملا نتيجة االهتامم هذا ويرجع الباردة، احلرب انتهاء بعد أفريقيا بقارة الدويل االهتامم برز

د من أراضيها  حيث من العامل يف قارة أكرب ثاين تعد فهي بعد، تستغل مل طبيعية وموارد خام موا

ل وهى ،2كم مليون 30 بحوايل تقدر ومساحتها آسيا، قارة بعد احلجم  مساحة من% 20 تشكر

ان من% 15 نحو أفريقيا يف ويعيش األرضية، الكرة يف اليابسة  800 يعادل ما أي األرضية الكرة سكر

 . السودان جنوب انفصال بعد مستقال ، بلدا   53 وتضم نسمة، مليون

 سهل جهاهتا ببعض وحييط. اجلبلية السالسل من القليل تقطعها شاسعة، هضبة بأهنا وتتميز

 مرورا   احلبشة هضبة من جيرى الذي النيل، هنر هو العامل، يف هنر أطول القارة ويف. ضيق ساحيل

 .املتوسط األبيض البحر يف شامال   ليصب مرص إىل بالسودان،

                                                             

 .سابق مرجع القادر، عبد أسامة نورا (1)
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 ففيها اآلن، حتى مستكشف غري أغلبها ضخمة طبيعية بثروات األفريقية القارة وتتمتع

% 25 ونسبة العامل يف املنتج%  80 البالتني ومن%  40 تبلغ واألملاس النحاس من ضخمة تكوينات

 إىل باإلضافة هذا. قيمة غابية ثروة القارة متتلك كام  الكوبالت، من% 27 و العاملي الذهب من

 . الكهرومائية الطاقة إلنتاج األفريقية األهنار من عدد استعامل إمكانية

نية ثروة ومتتلك. والبقوليات الكاكاو من العاملي اإلنتاج معظم إفريقيا تنتج كام  هائلة، حيوا

 القمح من بأرسها املنطقة احتياجات تلبية عىل هائلة وقدرات شاسعة، زراعية وأرايض

 من األخرى األساسية واالحتياجات الفواكه، أنواع وخمتلف واحلمضيات والزيتون واخلضاوات

 .الغذاء

ة متتلك كام  د الطبيعية املوارد من ضخم اسرتاتيجي خمزون األفريقية القارر  مما األوليرة، واملوا

 العاملي الطلب ازدياد إثر املوارد هذه يستهدف الذى الكبري الدويل التنافس إطار يف تدخل جعلها

 يف فيوجد. العامل من أخرى ومناطق أماكن يف املوارد هذه من العاملية االحتياطيات ونقصان عليها

 يف الطبيعي الغاز احتياطيات تبلغ كام العاملي، النفط احتياطي من% 12 حوايل وحدها إفريقيا قارة

 والغاز النفط مميزات ومن ،العاملي االحتياطي إمجايل من% 10 بحوايل يقدر بام اإلفريقية القارة

 قارات بني االسرتاتيجي إفريقيا قارة ملوقع نتيجة وتسويقه استخراجه سهولة األفريقي الطبيعي

ز العامل،  . القارة لدول اإلقليمية واملياه السواحل عىل النفط من كبرية كميات وتركر

 القارة يف الطبيعي والغاز البرتول من االحتياطيات نسبة أنر  اإلحصائيات من العديد وتشري

 دول من العديد عىل أخريا  أجريت التي واملمسوحات االستكشافات ظل يف النمو يف آخذة اإلفريقية

 أفريقيا قارة أن إىل والتقديرات اإلحصائيات أغلب فتشري العذبة املياه ملوارد بالنسبة أما. القارة

دة العذبة املياه مصادر من 3كم آالف أربعة بحوايل يقدر ما متتلك  حوايل يعادل ما أي سنويا ، املتجدر

 .(1)العامل كل يف املتجددة العذبة املياه مصادر من% 10

 :الدولية للقوى واألفريقية العربية الدول موقع أمهية (2

 الغريب الطرف عىل تقع السعودية إن نالحظ العربية واملنطقة األفريقية القارة موقع بمقارنة

 فهي. اإلفريقية للقارة جوارا   األكثر الدول بني من اململكة فإن األساس، هذا وعىل. آسيا لقارة

. الغربية جهته من البحر هذا إفريقيا تشاطئ بينام الرشقية، جهته من األمحر البحر يف القارة تشاطئ

 األبيض بالبحر العرب، بحر يربط حيث العاملية، املالحة جمرى يف قصوى أمهية البحر وهلذا

 .وأوروبا وإفريقيا آسيا: الثالث القديمة القارات بني وسط نقطة بذلك ويكون املتوسط،

                                                             

رد عىل الدويل التنافس احلاج، أمحد الرمحن فتح عاصم (1)   ،2010 – 07 - 03 اإلفريقية، القارة موا

https://www.sudaress.com/sudanile/16577 
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 بني بحريا   الربط يف اسرتاتيجيا   عنرصا   إفريقيا باتت الصالح، الرجاء رأس طريق اكتشاف ومنذ

 بني الطرق قرصت التي السويس، قناة شق بعد األمهية هذه وتضاعفت. والغرب الرشق عامل

: مها حيويني ملضيقني القارة مشاطأة يف االسرتاتيجية أمهيتها تكمن كام. الثالث البحرية القارات

 جبل ومضيق إفريقيا، يف الغربية وضفته آسيا، قارة يف الرشقية ضفته تقع الذي املندب باب مضيق

 واملمران. أفريقيا يف العريب املغرب يف اجلنوبية وضفته إسبانيا، يف الشاملية ضفته تقع الذي طارق،

 لألساطيل وأيضا البحرية، التجارية ولألساطيل العمالقة، النفط لقوافل مهامن دوليان معربان

 للقارة القصوى االسرتاتيجية األمهية بجالء بدت السويس، قناة هلام أضفنا ما وإذا. العسكرية

 .(1)اإلفريقية

 :اإلفريقية العربية العالقات حتديات: ثانيًا
 اإلسالم، ظهور قبل وما التاريخ فجر منذ عميقة، تارخيية امتدادات األفريقية العربية للعالقات

 دول ومعظم العرب بني وثقافية دينية روابط اإلسالم أقام فقد احلديث، العرص حتى ظهوره وبعد

 استخدم فقد واإلفريقي؛ العريب بني بالتفرقة قام االستعامري املوروث أن إال .(2)اإلفريقي اجلوار

 سلبية؛ صورة هي اإلفريقي لدى العريب فصورة واألفارقة، العرب بني" تسد فرق" سياسة االستعامر

 االستعامر قام كام السودان، يف واإلفريقي العريب بني مصطنعا   حاجزا   الربيطاين االستعامر خلرف وقد

 أبواب هلم فتحت إذ العربية؛ األغلبية حساب عىل الزنجية األقلية بمحاباة موريتانيا يف الفرنيس

 اخلدمات يف والرتقي اإلدارية املناصب لتسلم تؤهلهم كانت التي الفرنسية املدارس يف التعليم

 الدولة يف ثم ومن املوريتانية، املستعمرة مناصب من كثري يف يتغلغلون جعلهم ما وهو العامة،

 من أعىل واالقتصادية السياسية الوظائف يف كانت نسبتهم أن حتى االستقالل، بعد املوريتانية

 والثقافة اللغة نرش عىل الفرنسية اإلدارة عملت كام موريتانيا، لسكان بالنسبة العددية نسبتهم

 استيعاب هبدف العربية باللغة التعليم إضعاف يف اجتهدت نفسه الوقت ويف الزنوج، بني الفرنسية

 العربية، القبائل بني املنترشة اإلسالمية والتأثريات العربية الثقافة عن وإبعادهم املوريتانيني الزنوج

 كام. والزنوج العرب بني العرقية واخلالفات الفروق تعميق إىل بالفعل السياسات هذه أدت وقد

 هبا آمنوا  الذين املفكرين ومساندة ،"الزنوجية فكرة" بتشجيع الفرنسية االستعامرية اإلدارة قامت

 سياسات تفرز أهنا" الزنوجية فكرة" وخطورة ،"سنغور بولد ليو" األسبق السنغايل الرئيس مثل

                                                             

  ،24/10/2017: النرش تاريخ اإلفريقية، – العربية العالقات مكي، يوسف. د (1)

http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/17E36814-2F0A-4E41-

8400-C1A76CF500CD   

 واململكة السنغال بني العالقات ونموذج األفريقية العربية العالقات وتطور نشأة درامي، عبدالله. د (2)

 .25. ص ،2000 السعودية، املكية، املكتبة السعودية، العربية
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 الشامل عرب وبخاصة األخرى، اإلفريقية العرقيات دون الزنوج وحدة يف ترتكز سلبية عنرصية

 . اإلفريقي

 يف العالقات هذه دعم قد املستقلة الدول نشأة وحماوالت االستعامر ضد املشرتك القتال أن إال

 التنمية بقضايا االهتامم إىل باإلضافة االنحياز، عدم دول إىل واالنضامم أخرى، مرة احلديث العرص

 .(1)االجتامعية –االقتصادية

ء قوية انطالقات األفريقي العريب التعاون حقق وقد  يف أو املايض القرن ستينيات بداية منذ سوا

 أواخر وحتى م1977 عام األول األفريقي العريب القمة مؤمتر يف مؤسسيا   تدشينه أعقاب

 العديدة التصدعات ظل يف ملحوظة تراجعات شهد أن لبث ما التعاون ذلك أن إال. السبعينيات

 .خاصة بصفة العربية املنطقة هبا مرت التي املعقدة السياسية الظروف خلفتها التي

يد ومع الدويل، النظام هيكل أصابت التي احلاسمة التحوالت ظل يف التسعينيات بداية ومع  تزا

 بالدول النامية الدول عالقات طبيعة صياغة يف مؤثرة كأداة واملنح والقروض املعونات سياسة دور

 بدأت الدويل، النقد وصندوق الدويل كالبنك الدولية واإلقراض التمويل ومؤسسات الكربى

 العريب التعاون  تعزيز عن احلديث جدوى عن متسائلة   اإلفريقي اإلطار يف تتعاىل االصوات

 املقدمة بتلك مقارنة العريب اجلانب من املقدمة املساعدات حلجم النسبية احلسابات ظل يف االفريقي

 طبيعة تفرضها التي السياسية األعباء وكذا املختلفة، ومؤسساته بدوله الدويل املجتمع من

 كقضية املصريية العربية القضايا إزاء األفريقي اجلانب عىل املفرتضة اجليوسرتاتيجية االلتزامات

 ذلك منافسة مدى إىل باإلضافة النيل، مياه وقضية والصومال العراق يف الدويل والتدخل فلسطني

 بالدول األفريقية البلدان تربط أصبحت التي املؤثرة االنامئية العالقات لطبيعة األساس يف التعاون

 غياب   شبه يبدو أصبح وما ،(بريطانيا – فرنسا – الصني – االمريكية املتحدة الواليات) الكربى

 واأليديولوجية االسرتاتيجية لألسس وفقا   عالقاهتام لتخطيط اجلانبني لدى اسرتاتيجية رؤية ألي

 .(2)املشرتكة الوطنية واملصالح األمن ورضورات تتفق التي

 باجلامهريية رست يف الثانية العربية األفريقية القمة عقدت م2010أكتوبر10 يف أنه وبالرغم

كة اسرتاتيجية تنفيذ خطة تضمنت والتي العظمى  ذات املجاالت يف العربية، – األفريقية الرشا

 والتعاون ،واألمني السيايس التعاون وهى واألفريقية، العربية املنطقتني اهتاممات يف األولوية

 األساسية، والبنية املائية، واملوارد والطاقة، واالستثامر، ،التجاري والتبادل ،واملايل ،االقتصادي

                                                             

ع عوامل.. اإلفريقية – العربية العالقات القادر، عبد أسامة نورا (1)   ،12-03-2017 التعاون، ومستقبل الرصا

http://www.qiraatafrican.com 

 .7. ص سابق، مرجع السياغي، حممد سامي. د (2)
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 االجتامعي املجالني يف والتعاون ،الغذائي واألمن الزراعة، جمال يف والتعاون البرشية، واملوارد

 .(1)والثقايف

كة اسرتاتيجية وتضمنت  تعميقا القمة اعتمدهتا التي واألفريقي العريب اجلانبني بني الرشا

 :مها بندا ، عرش أحد اجلانبني بني والثقايف واالجتامعي واالقتصادي السيايس للتعاون

كة اسرتاتيجية اعتامد : أوال  ( .2016-2011) العمل وخطة والعربية األفريقية الرشا

 خضم يف العريب األفريقي التعاون ودفع إلحياء الوحيدة الوسيلة هي االسرتاتيجية هذه :ثانيا

هنة واإلقليمية الدولية التحديات  .الرا

 خمتلف يف املشرتك العمل ومضمون ملسار مرشدا إطارا تعتمد االسرتاتيجية هذه :ثالثا

 .املجاالت

ع نموا  األقل البلدان ملساعدة االسرتاتيجية تلك تنفيذ عىل العزم :رابعا  حتقيق بوترية لإلرسا

 . 2015 عام بحلول لأللفية اإلنامئية األهداف

 قصوى أولويات واختيار تنفيذية، خطط لبلورة املختصني الوزراء تكليف يتم :خامسا

كة جتعل حتى ورسيعة ملموسة بنتائج للخروج  ومرغوبا جاذبا خيارا األفريقية العربية الرشا

 .لشعوبنا

 كاحلكومات الرسمية اجلهات ذلك يف بام املنطقتني دول يف الفاعلة اجلهات حيث :سادسا

 هذه ألخذ اإلقليمية واملنظامت مدين، جمتمع منظامت من الرسمية وغري هبا، والوزارات

 تلك لتنفيذ واجلامعية الفردية اجلهود وبذل وأنشطتها براجمها صياغة أثناء احلسبان يف االسرتاتيجية

 .األهداف

 ذلك يف بام االسرتاتيجية تلك لتنفيذ الالزمة واملالية البرشية املوارد تعبئة عىل العزم :سابعا

 .الضخمة اخلاص القطاع إمكانات واستغالل واجلديدة القائمة املالية املصادر

 املايل النظام إلصالح بتعهداهتا للوفاء خاصة الثامين وجمموعة الدويل، املجتمع دعوة :ثامنا

 املساعدات وزيادة املديونية عبء وختفيف الدولية، التجارة رشوط وحتسني العاملي والنقدي

 .لشعوهبا املستدامة التنمية لتحقيق نموا   واألقل النامية الدول لصالح التنموية

                                                             

كة سرتاتيجيةا (1)  – العظمى اجلامهريية – رست الثانية، العربية األفريقية القمة العربية،  األفريقية الرشا

كة عمل خطة ،10/10/2010  .2016 – 2011 العربية األفريقية الرشا

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео 

،                               2014/ديسمرب 1كانون15وانظر أيضا : موسوعة التكامل االقتصادي العريب األفريقي،   

https://www.enaraf.org/page/12 
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 عىل والعمل األمر اقتىض إذا مساراهتا وتعديل والتنفيذ املتابعة آليات بتفعيل االلتزام :تاسعا

 .تعرتضها التي الصعوبات تذليل

فقة :عارشا   كافة يف للجامعة العامة واألمانة األفريقي االحتاد مفوضية وفدي مشاركة عىل املوا

 لتعزيز العامة ولألمانة للمفوضية الالزمة اإلمكانيات وتوفري املنظمتان، تعقدها التي اجللسات

 تنفيذ يف املركزي الدور لعب من لتمكينهام األفريقي العريب بالتعاون املعنية اإلدارات يف كوادرمها

 .االسرتاتيجية

 تقديم العربية للجامعة العام واألمني األفريقي االحتاد مفوضية رئيس مطالبة :عرش حادي

 التعاون مسرية استعراض ويشمل م،2013 يف العربية األفريقية للقمة القادمة للدورة مشرتك تقرير

 آليات وأداء العمل، وخطة واالسرتاتيجية، اإلعالن تنفيذ يف املحرز والتقدم العريب األفريقي

 .مستقبال به القيام ينبغي ما بشأن وتوصيات واملتابعة، التنفيذ،

 لتدخل فرصا   هيأت كام العربية، املنطقة يف للتغيري بداية مثلت العربية الثورات نشوب أن إال

 سبيل فعىل االسرتاتيجية، تلك تنفيذ ووقف للتدخل واألفريقية العربية املنطقة يف الدولية القوى

 ،2011 مارس17 يف العربية الدول جامعة بمباركة ليبيا يف الناتو حلف تدخل قرار كان املثال

 .القذايف نظام عىل والقضاء

 بعد وروسيا األمريكية املتحدة الواليات من كل لتدخل مفتوحة ساحة سوريا أصبحت كام

 كام. اليمن يف العريب التحالف وقوات املتحدة الواليات تدخل وكذلك. السورية الثورة اندالع

ئيل وتدخل النيل مياه أزمة بسبب والسودان وإثيوبيا مرص بني العالقة توترت  والواليات إرسا

 . املتحدة

ء بأزماهتا العربية املنطقة به ُشِغَلت التي الوقت يف  الدول كانت املختلقة، أو الفعلية سوا

ء األفريقية الدول مع عالقاهتا من تدعم املتنافسة كة، اتفاقيات بعقد سوا  قواعد بإقامة أو رشا

 عىل وذلك األفريقية، والدول املتنافسة الدول تلك بني التجاري التبادل من مزيد أو عسكرية،

 اململكة انشغال املثال سبيل عىل إيران استغلت فقد باألفريقية، العربية الدول عالقات حساب

 إذ األفريقية الدول يف نفوذها توسيع وحاولت وسوريا، اليمن مثل إقليمية بقضايا السعودية العربية

 بالكتيبات، والتزويد الدراسية املنح مثل متعددة وسائط خالل من اخلمينية أفكارها لنرش سعت

قع يف نفوذ حلقات كسب هبدف الثقافية مراكزها خالل من الثقايف نشاطها وتكثيف  من خمتلفة موا

 . األفريقية القارة

 جتاه اخلارجية سياستها يف سرتاتيجيةا حتوالت بعمل تقوم جعلها لذلك السعودية إدراك أن إال

 السعودية أدركت حيث السلطة، إىل سلامن امللك صعود عقب األفريقي والقرن أفريقيا رشق منطقة

 احلوثي مجاعة ضد للتحالف قيادهتا ظل يف خاصة عدة، العتبارات اجليواسرتاتيجية املنطقة أمهية
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 مللء املنطقة، يف هلا جديد قدم موطئ إلجياد سعت َثم ومن األمحر، البحر من اآلخر اجلانب عىل

 .العريب القومي لألمن األمهية بالغة املنطقة هذه عن العريب الرتاجع خلفه الذي الفراغ

 وجودها ترسيخ خالل من املنطقة يف اإليراين التواجد عىل التأثري يف السعودية ونجحت

 املنطقة دول بعض دفع الذي األمر متبادلة؛ وزيارات اقتصادية ومساعدات استثامرية بمرشوعات

 اللوجستية التسهيالت وتقديم اليمن، يف احلوثيني ضد احلزم عاصفة يف املشاركة إىل السودان مثل

نية الثقافية املراكز بإغالق قرارها إىل باإلضافة والعسكرية،  عالقاهتا وقطع السودان، يف اإليرا

 .طهران يف السعودية السفارة عىل االعتداء بعد والصومال، جيبويت جانب إىل بإيران الدبلوماسية

 إمجايل من  %  6.5 بلغت العريب العامل نحو أفريقيا صادرات أن إىل اإلحصائيات بعض وتشري

 النسب تلك أن ونالحظ. (1)%5.3 نحو أفريقيا إىل العريب العامل صادرات بلغت كام صادراهتا،

 .جدا   ضئيلة

 األفريقية الدول بني عقدها عىل االتفاق يتم التي واللجان واللقاءات القمم كثرة ويالحظ

 قدرة عدم توجد حيث واالستمرارية؛ اإلرادة، إىل حتتاج واألفريقية العربية الدول أن إال والعربية

 الفنية التعاون جلان وأعامل اجتامعات انتظام عىل املحافظة عىل واألفريقي العريب للجانبني

عات التجاذبات عن بعيدا   املتخصصة  للتعاون الدائمة اللجنة خاصة وبصفة السياسية والرصا

 من كثري يف حاصل هو ما عكس عىل وذلك الطرفني، بني التعاون حمور تشكل التي العريب األفريقي

 أوئلك حيرص ما غالبا   إذ العامل؛ يف السياسيني الفرقاء من العديد بني القائمة الدولية التعاون ُأطر

ربا   الباب إبقاء عىل  حلاالت حلول إلجياد التمهيد بغية واللقاء للتواصل إمكانية أي أمام موا

ع التجاذب  . بينهم فيام السيايس والرصا

 افريقيا، يف احلدود نزاعات بخصوص االفريقي االحتاد مع العريب التعاون تفعيل جيب كام

 هتم التي الرئيسية واألمنية السياسية القضايا بخصوص معه متناسقة ومواقف لتفامهات والتوصل

 ومشاكل االنسان، وحقوق الفساد، ومكافحة واإلرهاب، التطرف مكافحة: قضايا مثل الطرفني

 ".نيامي" باتفاقية املعروفة للحدود العابر للتعاون االحتاد واتفاقية اإلقليمي، للجوءوا النازحني،

 اإلعامر إلعادة االفريقي االحتاد مركز" إقامة يف األفريقي االحتاد مع العريب التعاون وكذلك

 .(2)"النزاعات بعد ما فرتة يف والتنمية

  

                                                             

 .14152 العدد رقم م، 2017 أغسطس 27 - ـه 1438 احلجة ذو 4 - األحد األوسط، الرشق جريدة (1)

 .8. ص سابق، مرجع السياغي، حممد سامي. د (2)
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 :اخلامتة
 وفق التنافس، خوض يقرران أكثر أو دوليني طرفني بني جتمع وحالة وضع هو الدويل التنافس

 يف معينة بيئة توفرها ومصالح فوائد حتقيق نحو وإمكانياهتم جهودهم مركزين عقالنية، حسابات

 والوصول الفوائد هذه لتحصيل والعنف العسكرية القوة الستخدام اللجوء دون الدويل، النظام

 من الدول تسعي حيث وثيقا ، ارتباطا   الدويل النظام هبيكل الدويل التنافس ويرتبط. األهداف هلذه

 .القومية مصلحتها وحتقيق واقتصادية، أمنية أهدافا   لتحقيق وتنافسها اخلارجية عالقاهتا خالل

ء األفريقية والقارة العربية املنطقة من كال ألمهية ونظرا   فيا سوا  فقد سياسيا   أو اقتصاديا   أو جغرا

 املنطقتني، يف واملنافسة البقاء من متكنها اسرتاتيجيات لوضع واإلقليمية الدولية القوى كل سعت

 وكذلك األورويب واالحتاد والصني، وروسيا، األمريكية، املتحدة كالواليات الدولية القوى واتبعت

ئيل وتركيا كإيران اإلقليمية القوى  ومتثلت املنطقتني، عىل السيطرة من متكنها سياسات عدة وإرسا

 . باألزمات اإلدارة وسياسة األطراف، شد وسياسة تسد، فرق سياسة يف السياسات تلك

 عسكرية، قواعد إقامة يف تتمثل عسكرية أدوات بني ما املتنافسة القوى أدوات وتعددت

 تدخل أسلحة، وبيع عسكريني، وخرباء خربات وتبادل مشرتكة، مناورات أو تدريبات، وعمل

 وأدوات ومساعدات، وقروض ومنح جتاري، تبادل يف تتمثل اقتصادية وأدوات مبارش، عسكري

لية، بنظم احلكم نظم تغيري يف تتمثل سياسية  أزمات وخلق للعرب، معادية أطراف وتدعيم موا

 .اآلخر لدى كل واألفريقي العريب صورة تشوية يف تتمثل إعالمية وأدوات العربية، للدول

 أن إال واملتنافسة، الكربى الدول مصلحة يف مجيعها يصب السياسات تلك تنفيذ أن ونالحظ

 أخرى مرة تذهب واملنح واملساعدات فالقروض العوائد، من القليل جتني واألفريقية العربية الدول

 يل الكربى الدول لتلك ومستشارين خلرباء أجور أو الكربى، القوى تلك من تشرتهيا ألسلحة ثمنا  

 عملية لوقف استغالهلا أو خلقها يتم التي العديدة األزمات إىل باإلضافة األفريقية، أو العربية الدول

ر األمر يصل بل واألفريقية، العربية الدول لدى الوحدة أو التنمية  لبعض القومي باألمن لإلرضا

ئيل اسرتاتيجية عن نتج مثلام الدول  يتعلق فيام أفريقيا قارة يف األمريكية املتحدة والواليات إرسا

 .النيل مياه بأزمة

 وأفريقيا، عربيا مشرتكة وبلدان مشرتك، تاريخ من بينهام مما بالرغم واألفريقية العربية والدول

 والقضايا األزمات من العديد تواجه أهنا إال عديدة، وموارد وإمكانيات اسرتاتيجي، جيو وموقع

 تلك ملواجهة اسرتاتيجية وضع إىل التحديات تلك وحتتاج عالقاهتم يف حتديات متثل التي

 . التحديات

 الدول من لكل فالبد واالستمرارية، اإلدراك عنرصي عىل تقوم أن جيب االسرتاتيجية وتلك

 من عليهام اخلطر يدركوا  وأن معا ، املشرتك العمل بضورة وتؤمن تدرك أن واألفريقية العربية
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 العمل لتنسيق مشرتكة مؤسسات وبناء املستمر، للتواصل آلية يضعوا  وأن الدولية، القوى تنافس

 العربية الدول حتتاج كام اآلخر، لدى طرف لكل اإلعالمية الصورة وتغيري األزمات، أوقات يف حتى

 العربية الدول بني تفصيلية ومعامالت أولوية هناك تكون وأن التجاري التبادل زيادة إىل واألفريقية

 .واألفريقية

 افريقيا، يف احلدود نزاعات بخصوص االفريقي االحتاد مع العريب التعاون تفعيل جيب كام

 هتم التي الرئيسية واألمنية السياسية القضايا بخصوص معه متناسقة ومواقف لتفامهات والتوصل

 ومشاكل االنسان، وحقوق الفساد، ومكافحة واإلرهاب، التطرف مكافحة: قضايا مثل الطرفني

 .اإلقليمي واللجوء النازحني،
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