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يف بقعة صغرية من العامل وحتديداً يف مشال شرق أفريقيا مير ثلث الشحن البحري العاملي 
من هناك؛ حىت ليخيَّل للمارة فيها أن العامل كله موجود هناك؛ إهنا )جيبويت( إذ تتنافس القواعد 
موقع  فهناك كان  املهم،  الساحل  هذا  من  مقربة  على  والياابنية  واإليطالية،  الفرنسية،  العسكرية 
القاعدة  اآلن  حمّله  لتحل  الفرنسي،  األجنيب  الفيلق  قبل  من  يدار  الذي كان  معسكر )ليمونري( 
العسكرية األمريكية الدائمة الوحيدة يف أفريقيا، وتقع جبوار املطار هناك أيضاً أول قاعدة صينية إىل 
الشمال الغريب، وستشهد املنطقة أيضاً فتح سفارة هندية، وسفارة بريطانية قريباً هناك، فيما تستعد 
مؤسسة الداينة الرتكية الفتتاح أكرب مسجد يف  شرق أفريقيا يف غضون أسابيع قليلة، وسيختلط 

صوت األذان مع صوت مراوح طائرات اهلليكوبرت املقاتلة.
ميكنك من قمة مئذنة املسجد أن ترى الصي، ليس ألهنا ترتفع إىل هذا احلد، ولكن ألن 
الصينيي موجودون أمامك يف كل مكان. تعّد جيبويت العاصمة مدينة صغرية، لكنها متتاز مبيناء 
متعدد األغراض، وخط سكك حديد ميتد إىل إثيوبيا، وتشهد بداية أتسيس منطقة للتجارة احلرة، 

اليت -مبجرد إجنازها- ستكون األكرب يف أفريقيا. 
لقد أُنشئت تلك املنطقة احلرة من قبل شركات صينية مملوكة للدولة، وهي تدار من قبلها 
جزئياً. وميكنك -حي زايرتك امليناء- أن ترى البحارة على منت سفينة صينية على مبعدة رصيف 
واحد من سفينة شحن مليئة ابحلبوب األوكرانية، وميكنك أيضاً أن تسمع اللغة الصينية وهي متأل 

أثري املكان.
شركة   )10.000( وجود  إىل  اإلدارية  لالستشارات  ماكينزي  مؤسسة  إحصائيات  تشري 
صينية يف قارة أفريقيا، وقد شجعت االستثمارات الصينية اهلائلة الدول األخرى -ومنها اهلند- على 
أن حتذو حذوها. وتعمل الصي -يف الوقت نفسه- على تغيري شروط ارتباطها، وتزيد من روابطها 
تتطلعان  اللتي  وروسيا  تركيا،  مثل:  آخرين  مع  العالقات السياسية والعسكرية  االقتصادية لتعزيز 
لفعل الشيء نفسه. ويتحدث أليكس فاينز من تشااتم هاوس عن »تدافع جديد من أجل أفريقيا«.

أفريقيا .. محط أنظار قوى عالمية تسير خلف الصين
صحيفة اإليكونوميست
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ويدرك األفارقة الفرق الكبري بي مقارابت احلاضر، ومقارانت السباق األورويب؛ من أجل 
االستحواذ على املستعمرات يف أواخر القرن التاسع عشر، فصحيح أن املوارد اليت حيتاجها املستعمرون 
ما تزال مغرية، لكن املتسابقي اجلدد يريدون أكثر من جمرد حصة مما متلكه أفريقيا. فإهنم يريدون 
حصة فيما حتاول بناءه اآلن، كاقتصادات ومكانة عاملية متنامية لثاين أكرب قارة يف العامل من حيث 

عدد السكان، اليت تقع بي اثني من حميطات االرض الثالثة العظيمة.
ويشري هذا اىل أن القارة السمراء ستصبح مرتعاً للتنافس الدويل، وقد حتّدث مستشار األمن 
القومي يف الوالايت املتحدة جون بولتون -يف خطاب ألقاه يف كانون األول املاضي- عن هذا 
املوقع كموقع لعصر جديد من »تنافس القوى العظمى«؛ غري أن مثل هذا التنافس ال جيب أن 
يكون بال  حمصالت. ومتيل استثمارات البنية التحتية إىل حتقيق الفائدة للقادمي مجيعهم، وليس 
فقط املستثمرين. واألهم من ذلك كله، أنه سيعود ابلفائدة على األفارقة، وعلى الرغم من أن سباق 
املتنافسي اجلدد سيكون حمتدماً، إال أنه ال ميكنهم أخذ كل شيء، إذ جيب إعطاء األولوية للدول 
األفريقية اليت هي الالعب األساس يف اللعبة، وسيكون أسلوهبا يف اللعب عاماًل حامساً يف مدى 

وفاء القارة السمراء ابألمل الذي يراه الغرابء فيها.
مواكب الدبلوماسيني املهيبة

على وفق مشروع )Diplometrics( يف جامعة دنفر، فقد اُفتُِتَحت أكثر من )320(
سفارة وقنصلية يف أفريقيا بي عامي)2010، و2016(، )26( منها لرتكيا )انظر اخلرائط(. وقد 
أعلنت اهلند -العام املاضي- أهنا ستفتح )18( بعثة أخرى. ويدعم القادة األجانب هذا احلراك 
قمة  أوىل  العام-  بوتي -هذا  فالدميري  الروسي  الرئيس  يستضيف  أن  املقرر  إذ من  الدبلوماسي، 
روسية-أفريقية، وهو عمل مشابه للمنتدى الذي يعقد كل ثالث سنوات بشأن التعاون األفريقي-

الصيين )focac( يف بكي، الذي استضاف فيه الرئيس )شي جي بينغ( قادة أفارقة فاق عددهم 
عدد القادة األفارقة الذين حيضرون االجتماع السنوي للجمعية العامة لألمم املتحدة، وستستضيف 

الياابن وبريطانيا أيضاً اجتماعات مشاهبة يف األشهر املقبلة.
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 Padree Centre for International Futures, Diplometrics :املصدر
Project

القادة األجانب سياسيي أفارقة، إذ زار كبار املسؤولي  أن زار العديد من  وحدث أيضاً 
الصينيي أفريقيا )79( مرة منذ العام )2008(، وأجرى الرئيس الرتكي أكثر من )30( زايرة للدول 
األفريقية، ومعظمها من دول مشال القارة. وزار الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون القارة السمراء تسع 
مرات منذ أن أصبح رئيساً لفرلنسا يف عام )2017(، ورئيس الوزراء اهلندي انرندرا مودي مثان 
دول أفريقية يف أثناء السنوات اخلمس اليت قضاها يف السلطة؛ فيما ما يزال الرئيس ترامب بعيداً عن 

هذه القارة اليت يتهافت عليها اجلميع.
تصّب جهود هذه الزايرات والقمم يف جزء منها لالستفادة من النفوذ الدبلوماسي ألفريقيا، 
فدوهلا الـ)54( تشكل أكثر من ربع عدد الدول املنضّمة إىل اجلمعية العامة لالمم املتحدة؛ وهلذا 
فهي تشغل على الدوام ثالثة من أصل )15( مقعداً غري دائم يف جملس األمن. وقد أقنعت الصي 
كل الدول األفريقية تقريباً ابلتخّلي عن االعرتاف الدبلوماسي بتايوان، ابستثناء دولة سوازيالند اليت 
ما تزال مرتدددة. أما روسيا فقد شرحت للسياسيي األفارقة بشأن مطالبها بشبه جزيرة القرم، وهو 
ما أّدى إىل امتناع )28( دولة أفريقية ابالمتناع عن التصويت على مقرتح تبنته اجلمعية العامة إلدانة 
ضمها إىل روسيا. وسعت إسرائيل إىل كسب تلك الدول إىل جانبها يف مسألة االعرتاف ابلقدس 

عاصمة إلسرائيل؛ وهو ما أمثر حىت اآلن يف وقوف توغو إىل جانبها.
القرن  الدبلوماسية، وأصبح  العالقات  مع  متواٍز  بنحٍو  العسكرية  العالقات  تعززت  لقد 
العربية  واإلمارات  السعودية،  العربية  اململكة  بي  أوسع  نطاق  على  التنافس  من  جزءاً  األفريقي 
املتحدة من جهة، وإيران، وقطر، وتركيا من جهة أخرى. وقد بنت تركيا -يف العام 2017- أكرب 
قاعدة عسكرية يف اخلارج يف الصومال، وهي أوىل قاعدة هلا يف أفريقيا. أما اململكة العربية السعودية، 
األفريقي. وقد  القرن  موقعيهما يف  اليمن من  املتحدة فقد شنتا هجمات على  العربية  واإلمارات 
عملت السعودية على جتنيد جنود من السودان بعضهم من األطفال، ويعتقد أيضاً أهنا حريصة على 
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فتح قاعدة هلا يف جيبويت، وتتهّيأ لفتح قاعدة أخرى يف أرض الصومال.
ميتد النفوذ العسكري الصيين إىل ما هو أبعد من قاعدة جيبويت، إذ أجرى جيش التحرير 
الشعيب الصيين -العام املاضي- تدريبات عسكرية يف الكامريون، والغابون، وغاان، ونيجرياي، وحتتفل 
الثقافة الشعبية الصينية أبفريقيا كمكان مناسب النتشارها، ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن الصي 
تشارك بعدد كبري من قوات حفظ السالم، اليت أييت معظم جنودها يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، 

ومايل، وجنوب السودان، والسودان.
ويسري هذا االهتمام ابلسالم جنباً إىل جنب مع حركة جتارية سريعة، إذ تبيع الصي كميات 
للمدة  السالح  من  املنطقة  واردات  من   )% 27( بنسبة  أفريقيا،  إىل مشال  األسلحة  من  هائلة 
)2013 - 2017( مقارنة بنسبة 16 % للمدة )2008 - 2012( -حبسب معهد ستوكهومل 
الدويل لبحوث السالم-. وتدعي الصي أن لديها عالقات عسكرية، بعضها تعاونية أكثر منها 
جتارية، مع 45 حكومة أفريقية. وتقول لينا عبد هللا من جامعة ويك فورست إن الصي تريد أن 
تظهر نفسها على أهنا متعددة األذرع وذات امتداد عابر للقارات؛ فهي تروم محاية جتارهتا، وتعد 
شرق أفريقيا جزءاً من »طريق احلرير البحري«. وهناك أكثر من مليون صيين يعيشون يف أفريقيا 
قد حيتاجون إىل احلماية، وقد ساعدت سفينة حبرية صينية -خالل الثورة الليبية عام 2011- يف 

إجالء آالف املتعاقدين الصينيي من البالد.
تدّفق املال

أاثر التوسع الصيين قلق القوى اآلسيوية األخرى، إذ تعمل الياابن حالياً على توسيع قاعدهتا 
يف جيبويت، وتعمل اهلند على تطوير شبكة من مراكز الرادار والتنصت حول احمليط اهلندي، على 
العام املاضي قد ُأحبطت؛ وسيستضيف  الرغم من أن خططها إلنشاء قاعدة يف جزيرة سيشيل 
اجليش اهلندي هذا الشهر أوىل مناورات عسكرية مع عدد من الدول األفريقية، من ضمنها تنزانيا، 

وكينيا، وجنوب أفريقيا.
إن هذا التنافس احملموم ليس السبب الوحيد للتدخل العسكري، إذ تكثِّف الدول األوروبية 
من وجودها يف منطقة الساحل -وهي املنطقة القاحلة على احلافة اجلنوبية من الصحراء الكربى-؛ 
هبدف القضاء على اإلرهاب، ووقف تدفق املهاجرين إىل أورواب، ويدعم االحتاد األورويب  جنوداً من 
جمموعة امسها: »جمموعة الساحل اخلامسة« يف بوركينا فاسو، وتشاد، ومايل، وموريتانيا، والنيجر.
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أما حتركات روسيا فهي أقوى بكثري، وتعتمد على الكثري من املرتزقة، وغالباً ما يكون الكبار 
الفاعلون هناك مقربي من الرئيس الروسي فالدميري بوتي -مثل يفغيين بريغوزين، وهو طاٍه سابق-. 
القرن  إمربايليي  من  وغريه   Cecil Rhodes فاينز بشخص سيسيل رودس  وُيشبُِّههم السيد 

التاسع عشر الذين كانوا يقودون غزوات خاصة حبجة محاية الوطن. 
ففي العام املاضي استجابت روسيا لطلب مجهورية أفريقيا الوسطى يف املساعدة يف قتال 
الذين  واملستشارين  األسلحة  إرسال  عرب  بسرعة  السابق-  -املستعمر  فرنسا  وحيدت  املتمردين، 
تالهم  خرباء يف الصناعات االستخراجية. وتعج وزارة الدفاع اآلن ابملستشارين الروس، فضاًل عن 
منح مسابقة ملكة مجال مجهورية أفريقيا الوسطى يف العام املاضي رعاية سخية من شركة املاس 

.Invest Lobaye الروسية
وعلى الرغم من أن الدور الروسي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية عايل املستوى، إال أن  
روسيا كثفت صالهتا يف عموم أفريقيا، إذ دّرب ما ال يقل عن )250 ألف( أفريقي يف االحتاد 
السوفييت قبل سقوطه عام 1991، وهو ما يوّفر جمااًل لتجديد العالقات القدمية، والسيما يف دول 

مثل: زميبابوي، وغينيا، ومدغشقر اليت ينشط فيها املستشارون الروس.    
وقد أشار جود ديفريمونت)Judd Devermont ( من مركز الدراسات االسرتاتيجية 
مركز  وهو   )Centre  for Strategic and International Studies(والدولية
عن  فضاًل  للتنمية والربامج الدبلوماسية،  متويلها  املتحدة  الوالايت  ختفيض  إىل  أمريكي-  حبثي 
أن  الرئيسة شاغرة، حىت  املناصب  أفريقيا، وتركت  قواهتا يف  )10 %( يف عديد  بنسبة  ختفيض 
إدارة الرئيس ترامب استغرقها )18( شهراً مللء منصب أفريقيا يف وزارة اخلارجية، بينما عزز اآلخرون 

صالهتم يف مفاصل القارة.
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Datastream from Refinitiv, IMF :املصدر

تتضاءل األمهية االقتصادية النسبية للوالايت املتحدة أيضاً، بعد أن كانت واحدة من ثالث 
دول )الوالايت املتحدة، والصي، وفرنسا( حققت أكرب قدر من التجارة مع مشال أفريقيا، اليت يتم 
تعريفها من طريق مجع الواردات والصادرات )انظر الرسم البياين(. وازدادت التجارة للصي للمدة 
)2006 - 2018(، بنسبة )226 %(، واهلند بنسبة )292 %(. وسجلت بلدان أخرى أيضاً 
زايدات كبرية، على الرغم من بداايهتا املتواضعة: )216 % لرتكيا، و335 % لروسيا، و224 % 
إلندونيسيا(. أما االحتاد األورويب -الذي ما يزال يقال أنه الشريك التجاري األكرب يف املنطقة- فقد 
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متكن من حتقيق نسبة 41 % فقط. 
املباشر  األجنيب  االستثمار  مصادر  أهم  والفرنسية  والربيطانية،  األمريكية،  الشركات  تعّد 
أن  املاضي قد وجد  العام  املباشر  املتحدة عن االستثمار االجنيب  تقرير األمم  أن  بيد   ،)FDI(
ازدادت  إذ  تنوعًا«،  أكثر  أصبحت  قد  أفريقيا  املباشر يف  األجنيب  لالستثمار  اجلغرافية  »املصادر 
حصة الصي من )16( مليار دوالر يف عام )2011( إىل )40( مليار دوالر يف عام )2016(؛ 
أي أقل بقليل من حصة فرنسا اليت بلغت )49( مليار دوالر، وازدادت االستثمارات من شركات 

مقرها سنغافورة بنحو ملحوظ أيضاً.
ما يزال الوصول إىل املوارد الطبيعية ألفريقيا ابلغ األمهية، لكن العالقات االقتصادية أكثر 
أمهية من السلع، وتشري تقارير صندوق النقد الدويل إىل أنه ميكن لثلث البلدان الواقعة يف مشال 
مؤسسة  العام. وتشري  هذا   )% 5( من  أكثر  اإلمجايل  احمللي  يف الناتج  زايدة  تتوقع  أن  أفريقيا، 
بنسبة )5%(  اهلواتف احملمولة والبياانت سيزداد  التجارية إىل أن عدد اشرتاكات   )GSMA(
تقريباً سنوايً على مدار السنوات اخلمس املقبلة؛ أي: أكثر من ضعف املعدل   العاملي، إذ سيتمكن 

حوايل )300( مليون أفريقي من الوصول إىل اإلنرتنت حبلول عام )2025(. 
وتنمو أيضاً واردات األغذية وصادراهتا، إذ أبرمت دول اخلليج -اليت تستورد ما بي )80 
- 90 %( من طعامها- صفقات زراعية مع مايل، وموريتانيا، واملغرب، وموزمبيق، والسودان، 
وتنزانيا. وترى بلدان أخرى أن إفريقيا زبون للقدرة الفائضة إذ ابعت الصي -اليت لديها خمزوانت 
غذائية ضخمة- أكثر من )781( ألف طن من الرز إىل الدول األفريقية يف عام )2017(؛ أي: 
أكثر من عشرة أضعاف كمية عام )2016(، وتفوقت ساحل العاج على كوراي اجلنوبية كأكرب 

مستورد.
إذ ساعدت  األجنبية،  التصنيع  لشركات  مركزاً  كوهنا  يف  األفريقية  الدول  أمهية  تزداد 
الشركات الصينية املدعومة من الدولة يف إنشاء »مناطق اقتصادية خاصة« يف إثيوبيا، ونيجرياي، 
ورواندا، وجيبويت. تدير )OlamInternational( -شركة سنغافورية- منطقة جتارة حرة يف 
الغابون، وحتاول اهلند افتتاح واحدة يف موريشيوس، فيما يوجد لرتكيا مرفق جبوار املرفق الصيين يف 
جيبويت، وهو جزء من جمموعة من اخلطط الطموحة للقارة، اليت تشمل بناء السكك احلديدية يف 
تنزانيا، وحمطات املطارات يف غاان، ومدينة حبرية دايمنيديو املستقبلية يف السنغال. وتصل طائرات 
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اخلطوط اجلوية الرتكية، اململوكة للدولة بنسبة )49 %( إىل أكثر من )50( مدينة أفريقية.
لذلك فإن اآلخرين يف وضع يسمح هلم بتقبل بعض الركود، إذ تعيد الصي ضبط مقاربتها 
للقارة لتقليل التكلفة، وبداًل من اإلعالن عن مضاعفة تعهداهتا املالية للدول األفريقية -كما يف 
التحّول  العام املاضي حزمًة أقّل سخاء من احلزمة السابقة؛ ويعزى هذا  السابق- قدمت الصي 
جزئياً إىل أن بعض الصفقات الصينية يف أفريقيا قد أصبحت أصعب قلياًل؛ مما أغضب املستثمرين 
الصينيي. واضطرت شركة )Sinosure( -هي شركة أتمي مملوكة للدولة- إىل شطب خسائر 
بقيمة مليار دوالر على السكك احلديدية من جيبويت إىل إثيوبيا بعد أن تبّي أن عدد الركاب أقل 
مما كان متوقعاً، وحّذر الرئيس الصيين يف أيلول املاضي من حتّول االستثمارات املدعومة من قبل 

الدولة إىل مشاريع غرور.
وتتحسس الصي من اهتامات »دبلوماسية فخ الديون« ابستخدام قروض ال ميكن للبلدان 
سدادها من أجل احلصول  على تنازالت أخرى منها، وهذه التهمة يف أفريقيا هتمة ُمبالٌغ هبا؛ إذ 
تعد الصي الدائن الرئيس لثالث دول أفريقية فقط، هي الكونغو برازافيل، وجيبويت، وزامبيا، حبسب 
مبادرة الصي ألحباث أفريقيا جبامعة جونز هوبكنز ، ونسبة )32 %( من الدين العام اخلارجي 
ألفريقيا مستحق ملقرضي من القطاع اخلاص، ونسبة )35 %( لصاحل مؤسسات متعددة األطراف، 
مثل: البنك الدويل.  وتعد الصي أكرب مقرض ثنائي، لكن قروضها ال تتجاوز )20 %( من إمجايل 

القروض.
واجلدير ابلذكر أن انتقاد بعض القروض يبدو مربراً بنحو كاف، ففي كينيا كان الصحفيون 
احملليون يدرسون بنود خط السكة احلديدية الذي تبلغ قيمته )3.2( مليار دوالر بي نريويب ومومباسا، 
 )Were Anzetse( ولديهم خماوف من أن ميناء مومباسا قد يتم التعهد به كضمان إضايف. وتقول

اخلبرية االقتصادية الكينية: »يف النهاية تبقى مشكلة الديون مشكلة أفريقية«.
ترحيب حار من السكان احملليني

قد يشجع هذا األمُر الغرَب على زايدة جهوده االقتصادية، إذ أعلن االحتاد األورويب يف 
بناًء   )2027  - 2021( للمدة من  منح  يورو بصيغة  مليار   )40( أنه سيمنح  املاضي  أيلول 
الوالايت  وقد ضاعفت   .)2017( عام  أملانيا  هبا  تقدمت  اليت  ألفريقيا«  مارشال  على »خطة 
جمال  يف  العاملة  اخلاصة  لشركاهتا  اإلقراضية  قدرهتا  املاضي،  العام  من  األول  تشرين  يف  املتحدة 
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االستثمار اخلارجي، لتصل إىل )60( مليار دوالر، وتقول السيدة وير إنه ُيسمح اآلن -ألول مرة 
منذ )50( عامًا- ابالستثمار يف األسهم وكذلك الديون، وتضيف »ما كنا لنحصل على الكثري 

من األموال من دون الصي«. 
لوبيز -وهو مفاوض لدى االحتاد األفريقي-: إن »القادة األفارقة مدركون  يقول كارلوس 
حلقيقة أن لديهم خيارات أكثر من أي وقت مضى«؛ ألهنم مل يعودوا ملزمي أمام مستعمرهم، أو 
أهنم ليسوا يف معسكر للحرب الباردة، وميكنهم أن حيددوا األولوايت والعروض، وعلى الرغم من 

ذلك فإن هناك أسباابً توجب احلذر:
العسكرية  االتفاقيات  يف  األضعف  الشريك  تبقى  األفريقية  الدول  إن  األول:  السبب 
واالقتصادية، وغالباً ما يوافق القادة األفارقة بسرعة للتوقيع على صفقات تتصدر العناوين الرئيسة، 
ولكن بشروط مرهقة. وتضيف السيدة وير أن فرقاً مدربًة على التفاوض ستساعد يف ذلك كثرياً، 
فضاًل عن تعزيز املهارات اللغوية للدبلوماسيي األفارقة. أما من الناحية اهليكلية، فهناك إمكانية 
لتشكيل قوة واحدة، كأن تكون اتفاقية منطقة جتارة حرة قارية أفريقية، اليت ستحتاج إىل تصديق 

ثالث دول فقط لدخوهلا حيز التنفيذ؛  مما سيمنح القارة صواتً واحداً على طاولة املفاوضات.
السبب الثاين: إن ذلك قد يعين مزيداً من خيارات الفساد، وما ميكن أن يكون خياراً جيداً 
للمرؤوسي. ويثين الدبلوماسيون الغربيون على جيبويت بنحو خاص  للرئيس قد يكون خياراً سيئاً 
البنية  العسكرية، وصفقات  القواعد  إجيار  لتأمي  بعضها  الدول ضد  هبا  لعبت  اليت  املهارة  على 

التحتية؛ ويبقى من غري الواضح كيفية تطوير هذا املكر للمواطَنة، بداًل من تطوير خنبة البالد.
تعّد الدميقراطية والشفافية الرتايق األمثل للفساد، إذ متكنت وسائل اإلعالم احمللية واجملتمع 
املدين وأحزاب املعارضة يف كينيا وغاان -يف اآلونة األخرية- من التدقيق يف صفقات الفساد املوقعة 
من قبل حكوميت البلدين، بيد أن احملزن هنا أن روسيا، والصي ال هتتمان ابلدميقراطية يف أفريقيا، 
ومع أهنما قد تدعيان أهنما ال تتدخالن يف سياسات الدول، إال أن دعم الصي لرئيس )الكونغو 
برازافيل( دينيس ساسو نغويسو، ودعم روسيا لرئيس الكونغو فاوسنت آرشينج تواديرا، واضح جداً 

وله أتثري رجعي.
واحلال نفسه مع الغرب الذي يتمتع بتأريخ طويل يف دعم »رجاله األقوايء« املفضلي يف 
القارة. وعلى الرغم من أهنا -منذ احلرب الباردة- قد عززت اإلصالحات الليربالية إىل حد كبري 
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-وإن كانت تلك اإلجراءات عشوائية- إال أن الال مباالة األمريكية حيال الشؤون األفريقية هي 
أحد األسباب وراء إبطاء مثل تلك املبادرات مؤخراً، ومن شأن إعادة االرتباط أن تضع األمور 
يف نصاهبا الصحيح من جديد. ومل أتِت اسرتاتيجية أفريقيا اجلديدة اليت حددها السيد بولتون يف 
كانون األول املاضي على ذكر الدميقراطية، وهذا أمر فيه قصر نظر؛ ألن البلدان األفريقية حتتاج 
إىل أكثر من خيارات إضافية بشأن من تعقد اتفاقيات معهم، فهم حباجة إىل القوة اليت متّكنهم من 

اختيار سياسييهم أيضاً.
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