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املقدمة:
أأصبح التطور احلايل يقدم لإفريقيا بدائل وخيارات انبعة من أأن التنافس ادلويل عىل مواردها قد أأجنز انتقاهل من البعد
اجليو س يايس اإىل اجليو اقتصادي ،مبعىن أأن هذا التنافس و أأن مل يكن خالي ًا من اإبعاد س ياس ية واسرتاتيجية فأأن البعد
الاقتصادي هو الأكرث وضوح ًا هذا من جانب  ،ومن جانب أأخر فأأن تشابك وتقاطع مصاحل ادلول الكربى وا إلقلميية أأصبح
هو ا ألخر مسة أأساس ية لهذا التنافس بسب كرثة اإعداد الالعبني واملنافسني.
وعىل هذا ا ألساس بد أأت الاسرتاتيجيات ادلولية تتوجه حنو اإفريقيا بشلك خمتلف عام اكن سابق ًا .وسوف حناول التعرف ىف
س ياق الكتاب عىل أأهداف ادلول الكربى وا إلقلميية من التوجه للقارة الإفريقية وطبيعة تكل العالقات.
اإشاكلية الكتاب:
يدور هذا الكتاب حول دراسة التوهجات اجلديدة للقوى الكربى وإالقلميية يف القارة الإفريقية ،ومن خالل ذكل فاإن السؤال
البحيث يمتركز حول  ،ما طبيعة التنافس ادلويل يف القارة الإفريقية ،وماهو مس تقبل اإفريقيا يف النظام ادلويل.
أأمهية الكتاب:
تنبع أأمهية الكتاب عىل التعرف عىل التوهجات ادلولية يف اإفريقيا وحتليل خمتلف جوانهبا الس ياس ية والاسرتاتيجية والاقتصادية
وطرح مجموعة من القضااي تتعلق مبس تقبل اإفريقيا يف ظل التنافس ادلويل وا إلقلميي.
أأهداف الكتاب:
دعوة جادة للك الباحثني املهمتني بدراسة القارة الإفريقية يف ظل التنافس ادلويل وا إلقلميي فهيا
تبادل الآراء واخلربات بني الباحثني.
حمدودية املواد البحثية الىت تتحدث عن التوهجات اجلديدة للقوى ادلولية وا إلقلميية جتاه أأفريقيا
اإضافة علمية لدلراسات ىف جمال العالقات ادلولية.
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تقس مي الكتاب:
تأأسيس ًا مل سلف يركز الكتاب عىل احملاور التالية:
 احملور ا ألول :حنو القارة السمراء...
 احملور الثاين :أأفريقيا :اخلصائص اجليوس ياس ية والرثوة الاقتصادية
 احملور الثالث :واقع ومس تقبل العالقات الروس ية -ا ألفريقية يف ظل التنافس
ا ألطليس عىل القارة ا ألفريقية بعد احلرب الباردة
 احملور الرابع :تدخل حلف الناتو يف ليبيا 2011
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حنو القارة السمراء...
باحثة الدكتوراه في العلوم السياسية نادين الكحيل
باحثة الدكتوراه في العلوم السياسية نادين الكحيل – جامعة بيروت العربية /لبنان

املقدمة:
يشهد العامل بأأرسه حتولت اسرتاتيجية هامة ،ترتكز يف بروز قوى جديدة عىل الساحة ادلولية ،مما فرض اإعادة النظر يف
ا ألولوايت والتوهجات الس ياس ية ،فبعدما اكن الاهامتم يرتكز عىل منطقة الرشق ا ألوسط ،ابتت تشلك القارة الافريقية(اثين
اكرب القارات يف املساحة) أأمهية مضاعفة ابلنس بة لدلول الكربى.
ملا تشلكه القارة الافريقية من أأمهية جيوس ياس ية واقتصادية ،من خالل غناها ابلرثوات واملوارد الاولية من
(نفط/برتول /فوسفات/حناس/ذهب/يورانيوم /حديد /زنك /رصاص /املاس )...واملوارد الزراعية املتنوعة ومساحات
شاسعة من ا ألرايض الصاحلة للزراعة وثروة حيوانية خضمة  ،ابلإضافة ملا ميثهل موقعها اجليوبوليتييك املطل عىل (البحر
املتوسط ،احمليط ا ألطليس ،احمليط الهندي ،مضيق جبل طارق ،مضيق ابب املندب ،ر أأس الرجاء الصاحل ،وقناة السويس)
من أأمهية كوهنا تتوسط املمرات املالحية بني القارات امخلس يف معليات التجارة ادلولية.
كام تعد اإفريقيا مهزة الوصل بني قارات العامل اخملتلفة خصوص ًا اجلزء الشاميل والشاميل الرشيق للقارة ،فهيي تس يطر عىل
حركة املواصالت العاملية .كام اإهنا تقع مضن اجملال احليوي ملنطقة اخلليج العريب مبا لها من أأمهية إاقلميية يف اجملال ا ألمين
والس يايس والاقتصادي والثقايف .فتلعب دور ًا حمور ًاي يف ا ألمن ا إلقلميي ويف احلراك الس يايس والاقتصادي والثقايف لدلول
احملورية يف هذه القارات.
مما جعل القارة السمراء ساحة للتنافس والرصاع ادلامئ بني القوى ادلولية ألس باب خمتلفة ،فبعض ادلول حتاول احملافظة عىل
مكتس باهتا يف القارة ،وادلول ا ألخرى حتاول اإعادة نفوذها ابلمتوضع عىل خارطة موازين القوى.
والسؤال يبقى مايه ا ألمهية اجليواسرتاتيجية والاقتصادية ا ألفريقية اليت تدفع ادلول الكربى للتنافس علهيا.
املبحث الاول :أأمهية اجلغرافية الس ياس ية (اجليوبوليتك) واجلغرافية الاسرتاتيجية (اجليواسرتاتيجية) للقارة الافريقية.
تعصف ابملنطقة منذ بداية هذا القرن حتولت جيواسرتاتيجية كونية كربى ،وتواتر أأحداث مفصلية تركت أآاثر ًا
وتداعيات س ياس ية يف العامل بشلك عام واملرشق العريب بشلك خاص ،فاكنت اجلغرافيا الس ياس ية يه العامل الاكرث تأأثري ًا
1
يف رمس س ياسات ادلول الاسرتاتيجية والاقتصادية ،وحتديد موقع هذه ادلول يف الاسرتاتيجيات الاقلميية والعاملية.
اإذ تلعب الاعتبارات اجليوس ياس ية واجليوسرتاتيجية ألي اقلمي دور ًا كبري ًا يف حتديد ماهية العالقات البينية دلول هذا
الاقلمي واشاكلها وأآليات التفاعل اليت حتمك هذه العالقات وحتديد مساراهتا واجتاهاهتا واهدافها .فالعالقات ادلولية عادة يه
( . )1املوسوعة اجلزائريةhttps://www.politics-dz.com.2018/1/11 ،
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انعاكس ملتطلبات واقع جغرايف وس يايس واقتصادي معني يفرض عىل أأطراف هذه العالقة طبيعة السلوك الس يايس املتبع يف
عالقاهتا مع الاطراف الاخرى سواء عىل الصعيد الاقلميي او ادلويل.
واملقصود اب ألمهية اجليوس ياس ية واجليوسرتاتيجية هنا ،تكل الامهية الاسرتاتيجية للموقع اجلغرايف وقمية هذا املوقع
أكحد العنارص الرئيس ية يف التوازن الاسرتاتيجي ادلويل ،و أأبعاد توظيفه يف نطاق الاسرتاتيجيات اللكية الشامةل للقوى
قل 1
ادلولية الكربى ورصاعات القوى الا ميية.
اإن القارة الافريقية متتكل لك الاماكنيات والطاقات البرشية والاقتصادية ،فهيي متتكل ثروات طائةل ،نباتية ومعدنية،
جعلهتا متثل املرتبة الاوىل يف كثري من الصادرات (اكاكاكو والسمسم والقطن وزيت النخيل والفول السوداين والنفط والغاز
2
الطبيعي والنحاس واملغنزي والكوابلت واملاس واذلهب واليورانيوم والطاقة املائية).
كام تمتزي مبوقع جغرايف همم يؤثر جيوبوليتكي ًا عىل حركة الس ياسة ادلولية والاقلميية وممرات املالحة ادلولية .فاإن اجلغرافيا
الس ياس ية لها دور مؤثر يف تقس مي الوحدات الادارية داخل ادلوةل او اختيار مواقع للعوامص اجلديدة او تقس مي ادلوةل اإىل
3
دوائر انتخابية او للمساعدة يف حل املشالكت املتعلقة ابحلدود الس ياس ية ادلولية.
ذلا س نربز مايه امه العوامل املؤثرة يف اجلغرافيا الس ياس ية للقارة الافريقية واليت تنقسم اىل عوامل اثبتة (املوقع ،البنية
الطبيعية ،الهيئة ،والتضاريس) وعوامل متغرية (الساكن ،الطاقة واشاكلها اجلديدة ،البنيات الاجامتعية) ،وس نظهر مدى
الامهية اجليواسرتاتيجية والاقتصادية لهذه القارة السمراء.
املطلب ا ألول :العوامل الثابتة.
افريقيا يه القارة اليت تتوسط قارات العامل القدمي ،ويه اثين قارات العامل مساحة اإذ تبلغ مساحهتا حوايل  30مليون مك، 2
4
ومتكل دولها اليت يصل عددها اىل  54دوةل خصائص مشرتكة اإل اهنا ختتلف يف املساحة والساكن واملوارد الاقتصادية.
-1املوقع:
يعد موقع القارة السمراء يف العامل الامه عىل الصعيد اجليوبوليتيك ،لهنا تتوسط املمرات املالحية بني القارات
امخلس ،فهيي تطل عىل (مضيق جبل طارق ،قناة السويس ،مضيق ابب املندب ،ر أأس الرجاء الصاحل ،وحييط هبا جزر
تطل عىل احمليطني الاطليس والهندي).
مفوقعها اهلها ألن تكون مهزة الوصل بني قارات العامل ،خصوص ًا يف جزهئا الشاميل والشاميل الرشيق ،اليت تس يطر عىل حركة
املواصالت العاملية بني قارات أآس يا واورواب وافريقيا ،ذلكل فاإن لإفريقيا دور ًا حمور ًاي يف الامن الاقلميي ويف احلراك الس يايس
والاقتصادي والثقايف لدلول احملورية يف هذه القارات.
( . )1ضياء عبد احملسن محمد ،اجلغرافية البولويتيكية ،دار غيداء للنرش والتوزيع ،عامن ،ط ،2016 ،1ص .275
( . )2عبد القادر مصطفى احملييش ،عبد العباس فضيخ الغريري ،سعدية الصاحلي ،جغرافية القارة الافريقية وجزرها ،ادلار امجلاهريية للنرش والتوزيع والاعالن ،ليبيا ،ط ،2000 ،1ص  15و.16
( . )3خليل حسني ،اجلغرافيا الس ياس ية ،مرجع سابق ،ص  15و.16
( . )4موقع اجلزيرة ،القارة الافريقية https://www.aljazeera.net
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ونظر ًا لس يطرة ادلول الافريقية عىل املمرات املالحية ،اليت تربط قارات العامل ،اكن لها امهية ابلغة يف تأأمني صادرات دول
اخلليج ،اليت تعمتد بنس بة  %90عىل عائدات النفط اىل العامل ،ابلضافة اىل السلع واخلدمات ،اىل جانب ا ألمهية السوقية يف
1
مواهجة اي حترك عسكري يف املنطقة.
افريقيا ،يه اثين اكرب قارة يف العامل ،كام اهنا اثين اكرب قارة ساكنية يف العامل ،وتغطي افريقيا حوايل  %6من سطح الارض
وتبلغ مساحهتا حوايل  30,2مليون كيلومرت مربع ،ومتثل حنو  %20,4من اجاميل مساحة الارايض يف العامل ،ويعيش حنو
2
 %15من ساكن العامل يف هذه القارة %50 ،من الساكن الافريقيني يبلغون من العمر  19س نة او اقل من ذكل.
اكرب دوةل يف افريقيا حسب املنطقة يه اجلزائر واكربها من حيث عدد الساكن يه نيجرياي .ان البدلان الافريقية تمتثل بــــــــ
(نيجرياي ،جنوب افريقيا ،مرص ،اجلزائر ،أأنغول ،املغرب ،السودان ،كينيا ،اثيوبيا ،ليبيا).
-2النقل واملواصالت:
يعد النقل من املس تلزمات الاساس ية لتحقيق التطور والانتعاش الاقتصادي والاجامتعي الرسيع يف اجملمتع ،فيأأيت
ابلرتتيب الاول مكؤرش لقياس تطور ادلوةل ابإعتباره عنرص ًا اساس ي ًا لعملية البناء والتمنية.
الطرق البحرية:
3
حتيط ابإفريقيا أأسطح مائية هممة ،بعضها ميثل العمود الفقري للتجارة ادلولية و أأكرب الرشايني الناقةل للوقود.
املطلب الثاين :العوامل املتغرية.
تعد افريقيا أأكرب واكرث القارات تنوع ًا يف عدد احليواانت الربية يف العامل ،ويه موطن لعدد كبري من احليواانت .كام يشلك
4
التعدي البرشي والاضطراابت املدنية والفقر وإادخال الانواع غري الاصلية هتديد ًا للتنوع البيولويج يف القارة.
كام ل يتوزع الساكن يف افريقيا توزيع ًا متناسق ًا ،شأأنه شأأن القارات الاخرى ،فهناك فوارق اقلميية واحضة ،اإذ توجد مساحات
واسعة غري مأأهوةل ممتثةل يف الصحراء الافريقية.
كام ان للعوامل الس ياس ية والتارخيية دور يف التوزيع الساكين ،وبسبب انعزال بعض امجلاعات محلاية نفسها ،ادى ذكل اىل
زايدة الكثافة الساكنية يف بعض املناطق.
كام ان اخللخل ينتج بسبب الهجرة نتيجة لعدم الاس تقرار الامين والس يايس ،كام تشهد جهرة الايدي العامةل اىل املنامج
5
واملزارع واملدن اليت أأصبحت مسة جديدة يف اترخي الهجرة الافريقية.
( . )1محمد صادق امني ،مقال بعنوان "افريقيا والامن الاسرتاتيجي اخلليجي" ،بتارخي https://alkhaleejonline.net ،2015/11/8
( . )2موقع املراسلhttps://www.almrsal.com/post/471282،
( . )3عبد القادر مصطفى احملييش ،عبد العباس فضيخ الغريري ،سعدية الصاحلي ،جغرافية القارة الافريقية وجزرها ،ادلار امجلاهريية للنرش والتوزيع والاعالن ،ليبيا ،ط ،2000 ،1ص .150
( . )4موقع املراسلhttps://www.almrsal.com/post/471282،
( . )5عبد القادر مصطفى احملييش ،عبد العباس فضيخ الغريري ،سعدية الصاحلي ،مرجع سابق ،ص  126و.127
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وفامي يتعلق مبؤرشات التمنية البرشية يف القارة الافريقية جند اختالف ًا واسع ًا يف مس توايت التعلمي ونس بة الامية بني دول
القارة.
فاإفريقيا من أأقدم القارات ،ومتتكل موارد طبيعية وبرشية تؤهل دولها ملاكنة ختتلف جذر ًاي عام يه عليه الآن .ذلا س نربز امه
هذه املوارد الطبيعية والبرشية ،ابلتايل:
 -1الساكن:
تعد قارة افريقيا اعىل قارات العامل يف مس توى اخلصوبة ،مفعدل املواليد فهيا ثالثة امثال معدهل يف امرياك واورواب ،ورمغ
ان معدل الوفيات هبا يعد اعىل معدل للوفيات بني قارات العامل ،الا ان املواليد مرتفعة ،مما يؤدي اىل ان تكون قارة افريقيا
من أأكرث قارات العامل يف منو الساكن ،عىل الرمغ من ان معدل الوفيات اعىل معدل ابلنس بة لقارات العامل .ترجع زايدة نس بة
1
اخلصوبة يف القارة اىل الزواج املبكر ،كام ان لتعدد الزوجات أأثر يف زايدة اخلصوبة.
من أأمه املؤرشات الاحصائية يف عام  ،2018حيث بلغ اإجاميل عدد ساكن القارة الافريقية  1,3مليار نسمة وميثل هذا العدد
2
 %16,8من اجاميل عدد الساكن يف دول العامل.
يعيش ثلثا ساكن القارة الافريقية عىل الزراعة ،ومتوسط معدل الزايدة الساكنية يف القارة يصل اىل حوايل  %2,9س نو ًاي مما
ميثل ضغط ًا ساكني ًا عىل الارايض الزراعية ،ويدفع الش باب اىل الهجرة اىل املدن.
وفامي يتعلق اب ألصول العرقية للساكن فهناك عدة اجناس برشية ممثةل يف القارة ،وميثل الزنوج غالبية الساكن (حوايل )%70
يلهيم اجلنس املغويل اذلي يرتكز يف مجموعة اجلزر الواقعة جنوب رشق القارة ،فاجلنس القوقازي اذلي يرتكز يف شامل افريقيا
3
بني العرب والرببر ويف القرن الافريقي ،مث الاقزام ومه الساكن الاهليون للجنوب الافريقي.
اللغة :افريقيا يه القارة الاكرث تعدد ًا يف العامل ،وهناك أأكرث من أألف لغة خمتلفة جيري التحدث هبا يف افريقيا .كام يس تخدم
4
الناس اللغة الاجنلزيية والفرنس ية والعربية والربتغالية والاس بانية والايطالية يف اجزاء كثرية من افريقيا.
كام تنترش يف القارة عدة لغات ،حيث تشمل القارة بصفة عامة ست مجموعات لغوية رئيس ية ويه :الزجنية ،اللغات احلامية
5
السامية ،لغة وسط الصحراء ،اللغة السودانية ،لغة املاليو بولونزي ،لغة الكوي سان ابلإضافة اىل لغات أأخرى.

( . )1عبد القادر مصطفى احملييش ،عبد العباس فضيخ الغريري ،سعدية الصاحلي ،مرجع سابق ،ص  124و.125
( . )2عايدة رضوان ،مقال بعنوان " 1,3مليار نسمة ...الاحصاء يصدر بيا ًان تفصيلي ًا بشأأن ساكن افريقيا" ،بتارخي https://www.masrawy.com ،2018/11/22
( . )3موقع اجلزيرة ،القارة الافريقية https://www.aljazeera.net
( . )4موقع املراسلhttps://www.almrsal.com/post/471282،
( . )5موقع اجلزيرة ،القارة الافريقية https://www.aljazeera.net
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هناك لغات عديدة ابلقارة امزتجت مع بعضها البعض امزتاج ًا شديد ًا ونتجت لغة جديدة كام يف اللغة السواحلية ويه تالحق بني
اللغة العربية ولغة البانتو يف رشق افريقيا ،واصبحت السواحلية لغة التخاطب يف رشق افريقيا حىت موزمبييق .كام هناك
1
لغات انترشت واخذت من قبل شعوب متعددة.
ادلين  :يتبع الافارقة طائفة واسعة من ادلايانت ،مع حوايل  %45يتبع املس يحية و  %40من الساكن يتبعون الاسالم،
ويتبع  %10من الساكن الآن لدلايانت التقليدية يف افريقيا ،وتتبع ايض ًا الاداين مثل (الهندوس ية ،البوذية ،الكونفوش يوس ية،
2
والهيودية).
فالزناعات تؤدي اىل نزوح وجهرة الآلآف من منازهلم ،وتؤدي اىل تفتيت الامتسك الاجامتعي ،وجتعل العديد عرضة
3
لالعتداءات اجلنس ية ،ويزداد الامر سوء ًا ابإنتشار امليليش يات املسلحة وانعدام الامن.
4
ولقد اظهرت ادلراسات ان هناك ارتباط ًا كبري ًا بني الزناعات املسلحة وانتشار عدد من الامراض يف افريقيا ،وخاصة الايدز.
ووفق ًا لتوقعات "املتغري املتوسط" اذلي وضعته ا ألمم املتحدة ،واذلي يفرتض تراجع معدلت اخلصوبة وزايدة املتوسط املتوقع
ل ألعامر ،هناك فرصة بنس بة  % 95أأن يصل عدد ساكن العامل اإىل ما يرتاوح بني  9.5مليار اإىل  13.3مليار نسمة عام
.2100
حبلول عام  ،2100س يعيش أأكرث من  % 80من ساكن العامل يف أآس يا أأو افريقيا .حيث يعيش اليوم حنو ثليث ساكن العامل
يف أآس يا ،وهو عدد تس تحوذ عىل أأغلبه لك من الصني والهند .وابلنظر اإىل تصنيف وتفصيل التوقعات ،نرى أأنه حبلول عام
 ،2100س تضم لك من أأفريقيا وأآس يا  4.4مليار و  4.9مليار من البرش عىل الرتتيب ،وس تأأوي الكهام جممتعتني  83يف املائة
5
من ساكن العامل .وابلنظر اإىل ذكل من منظور خمتلف ،تبدو نس بة الساكن غري ا ألفارقة وغري الآس يويني صغرية واثبتة نسبي ًا.

( . )1عبد القادر مصطفى احملييش ،عبد العباس فضيخ الغريري ،سعدية الصاحلي ،مرجع سابق ،ص .118
( . )2موقع املراسلhttps://www.almrsal.com/post/471282،
( . )3حسن احلاج عيل امحد ،أأكرب من دارفور "الامن الاقلميي للسودان عىل حدوده الغربية" ،اجملةل العربية للعلوم الس ياس ية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،العدد  ،22ربيع  ،2009ص .24
)(4
International Crisis Group (ICG), HIV/AIDS as a security Issue in Africa, Lessons from Uganda, Issues Report, no.3, 16 April 2004, p 5.
( . )5املوقع الالكرتوين للبنك ادلويل ،بتارخي https://blogs.worldbank.org ،2015/5/8
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وس تكون افريقيا املنطقة ا ألرسع منو ًا يف الفرتة من  2015اىل  ،2050س يكون أأكرث من نصف المنو الساكين يف العامل يف الفرتة
من الآن وحىت عام  2050يف أأفريقيا اليت س تضيف  1.3مليار نسمة اإىل ما دلهيا من ساكن خالل تكل الفرتة ،هذه الزايدة
بنس بة  109يف املائة يه أأكرب تغري نس يب حتققه أأي منطقة عىل الإطالق.
واب ألرقام املطلقة ،س تكون أآس يا اثين أأكرب مسامه يف الزايدة الساكنية ابلعامل ،بيامن يتوقع أأن تشهد أأورواب انكامش ًا ساكني ًا حيث
21
سينخفض عدد ساكهنا بنس بة  4.3يف املائة خالل امخلسة والثالثني عاما القادمة.

https://blogs.worldbank.org1
( . )1املوقع الالكرتوين للبنك ادلويل ،بتارخي https://blogs.worldbank.org ،2015/5/8
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-2املوارد الطبيعية وغريها:
متتكل افريقيا أأغىن جتمع للموارد الطبيعية مثل (النفط ،النحاس ،املاس ،البوكسيت ،الليثيوم ،اذلهب ،غاابت الاخشاب
الصلبة ،الفواكه الاس توائية) ،وعىل الرمغ من الرثوة الطبيعية الضخمة اإل اهنا ل تزال متخلفة يف التمنية العامة ،بسبب الفساد
وسوء ادارة املوارد وانعدام الس ياسات املتعلقة ابإدارة الرثوات ،كام ان ضعف ختصيص املوارد واس تغاللها وعدم الاس تقرار
1
الس يايس ،يه بعض العوامل اليت تؤثر عىل القارة.
وختتلف دول القارة فامي تمتزي به من موارد اقتصادية طبيعية ،فبعض ادلول يف اجلنوب الافريقي تمتزي بوفرة مواردها (جنوب
2
افريقيا ومجهورية الكونغو ادلميقراطية) مقارنة بدول اخرى تمتزي بضعف املوارد (النيجر /الصومال).
اإذ تضم القارة حنو  %26من الارايض الصاحلة للزراعة يف العامل %18 ،من مساحة الغاابت و  %13من املزارعني يف العامل،
وعىل الرمغ من هذه الاماكنيات الزراعية ووجود اليد العامةل لكن انتاهجا الزراعي ل يتعدى  %5,4من الانتاج العاملي .اما
اماكنياهتا املعدنية فيوجد فهيا ما يعادل  %91من احتياطي العامل من الكروم والكوابلت ونصف احتياطي العامل من اذلهب
3
واملاس والنحاس و  %20من معادن احلديد والفوسفات والبرتول.
ورمغ الفقر اليت حتيا به اغلب ساكن القارة الافريقية ،الا ان الرثوات الطبيعية فهيا يه الاكرب عىل مس توى قارات العامل،
ويه السبب الرئييس يف الاس تعامر ،ووضعها حتت الوصاية اخلارجية( 4سنتحدث عنه لحق ًا).
لقد اوحضت معليات الكشف عن املعادن يف القارة ،وخاصة اليت بد أأت مع بداية القرن العرشين بأأهنا متكل موارد معدنية
5
متعددة ومتنوعة وبمكيات خضمة.
الطاقة:
يرتكز النفط يف شامل القارة واذلي يعد اكرب مصدر للطاقة فهيا ،كام ميثل الغاز مصدر ًا أآخر للطاقة يف القارة ،ومتتكل
احتياطي يصل اىل  %13من الاحتياطي العاملي ،ومتثل اجلزائر املرتبة الاوىل يف القارة حيث متتكل  %55من احتياطي
القارة ،ونيجرياي يف املرتبة الثانية متكل  ، %12وليبيا تأأيت يف املرتبة الثالثة .ويف جمال الطاقة الكهرمائية فاإن القارة متتكل
6
اماكنيات هائةل.
حيث ترتكز الرثوة النفطية يف دول نيجيرياي واجلزائر ومرص واجنول وليبيا والسودان وغينيا الاس توائية والكونغو واجلابون
وجنوب افريقيا ،ومتثل  %10من اجاميل احتياطي الغاز العاملي.

( . )1امرية ابراهمي ،املوارد الطبيعية الاكرب يف قارة افريقيا ،بتارخي https://caveo.com/kw/blog ،2018/8/31
( . )2موقع اجلزيرة ،القارة الافريقية https://www.aljazeera.net
( . )3عبد القادر مصطفى احملييش ،عبد العباس فضيخ الغريري ،سعدية الصاحلي ،مرجع سابق ،ص .135
( . )4عالء ادلين الس يد ،افريقيا ...ثروات بال حدود ،بتارخي https://www.sasapost.com ،2014/9/19
( . )5عبد القادر مصطفى احملييش ،عبد العباس فضيخ الغريري ،سعدية الصاحلي ،مرجع سابق ،ص .143
( . )6عبد القادر مصطفى احملييش ،عبد العباس فضيخ الغريري ،سعدية الصاحلي ،مرجع سابق ،ص .147
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وتصدر البرتول بنس بة  %23اىل الولايت املتحدة الامريكية %14 ،للصني %8 ،لإيطاليا والهند ،بيامن حتظى دول الاحتاد
1
الاورويب بأأكرث من  %25من اجاميل الانتاج.
كام متتكل افريقيا اغىن احتياطي العامل من املعادن المثينة مثل (اذلهب ،الكوابلت ،البالتني) ،وتعترب القارة يه املنتج الرئييس
لذلهب املعدين ،كذكل يس تخدم اذلهب يف الاسواق املالية حيث يمت اس تخدامه كخيار بديل لالستامثر ،كام ان جنوب
افريقيا يه أأكرب دوةل منتجة لذلهب يف افريقيا.
ابلإضافة اىل ان القارة الافريقية تمتزي بمكيات كبرية من عنرص اليورانيوم الهام يف الصناعات النووية ،تشارك بأأكرث من
 %18من اجاميل الانتاج العاملي لليورانيوم .و أأبرز ادلول يه (النيجري ،وانمييا وجنوب افريقيا) .ومتتكل القارة احتياطات
تصل اىل ثلث اجاميل العامل من هذا العنرص الهام.ان نصف انتاج القارة من اذلهب يمت عرب جنوب افريقيا ،ابلإضافة اىل دول
اخرى مثل (غاان ،غينيا ،مايل ،وتزنانيا) ،ومتتكل القارة احتياطات من اذلهب تقدر حبوايل  %50من اجاميل احتياطات
العامل.
تتصدر القارة الافريقية سوق الاملاس العاملي ،حيث تقوم ابإنتاج  %40من اجاميل الاملاس عرب العامل ،حيث ان العديد من
احلروب الاهلية يف القارة مت متويلها ابإس تخدام الاملاس اذلي تتجه القارة ،حىت ان الاملاس اذلي يأأيت من مناطق الرصاعات
واحلروب يمت اطالق اسامء عليه مثل "املاس الرصاعات" أأو "املاس ادلم" 2.وهناك معادن اخرى اإذ تنتج افريقيا  %80من
اجاميل البالتني املنتج حول العامل.
املوارد من الاخشاب الطبيعية:
تمتزي افريقيا بوجود الكثري من الغاابت اليت ينتج مهنا ا ألخشاب بمكيات كبرية ،وتسامه صناعة الاخشاب حبوايل %6
من اجاميل الناجت القوة للقارة بأأمكلها.
وميثل اخلشب املنشور املورد الاسايس يف صناعة البناء وصناعة الااثث ،ويعترب بعض ادلول فيه من امه منتجي الاخشاب
3
الرائدين يف العامل ،ويمت تصدير معظم الاخشاب املنتجة اىل الصني وانلكرتا وفرنسا وامرياك.

( . )1عالء ادلين الس يد ،افريقيا ...ثروات بال حدود ،بتارخي https://www.sasapost.com ،2014/9/19
( . )2عالء ادلين الس يد ،افريقيا ...ثروات بال حدود ،بتارخي https://www.sasapost.com ،2014/9/19
( . )3امرية ابراهمي ،املوارد الطبيعية الاكرب يف قارة افريقيا ،بتارخي https://caveo.com/kw/blog ،2018/8/31
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الزراعة:
تعد الزراعة احد امه الانشطة الاقتصادية يف القارة السمراء ،تنوع املناخ هبا وكرثة الاهنار ساعدا عىل قيام الزراعة
بصورة كبرية ،يعمل  2/3ساكن القارة ابلزراعة تقريب ًا ،واليت تسامه حبوايل  %60 – 20من اجاميل الناجت القويم بلك دوةل
من دول القارة.
ويف املناطق الاس توائية يمت زراعة الاانانس ،القهوة والاكاكو  ،والنخيل لس تخراج الزيت منه ،ويف مناطق السافاان يمت انتاج
الفول السوداين والفلفل والبطيخ ،ويف مناطق الصحراء يكرث زراعة القطن وخنيل البلح ،ويف حوض البحر املتوسط يمت
زراعة الزيتون وامحلضيات والطامطم وعدد كبري من اخلضوات.
الرثوة السمكية:
تمتزي القارة بطول سواحلها عىل احمليطني الهندي وا ألطلنطي ،ابلضافة اىل البحر املتوسط ،هذا ابلضافة اىل توافر
مصادر للصيد ابملياه العذبة  ،مثل (هنر النيل ،البحريات الكربى ،بوسط القارة) .يساعد قطاع الرثوة السمكية بتوفري ادلخول
حلوايل  10مليون افريقي يعمل مبهنة صيد الاسامك ،ميثل انتاج الاسامك من مصادر املياه العذبة ابلقارة حوايل  2/3انتاج
1
العامل.

( . )1عالء ادلين الس يد ،افريقيا ...ثروات بال حدود ،بتارخي https://www.sasapost.com ،2014/9/19
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املبحث الثاين :التنافس حول القارة ا ألفريقية.
منذ بداية الس يطرة الاس تعامرية اكن الهدف ا ألسايس اس تغالل الرثوات الغنية لهذه القارة .ففي جنوب افريقيا أأحمكت
بريطانيا س يطرهتا عىل املنطقة بعد اكتشاف املاس مث اذلهب ،ويف بعض املس تعمرات يف كينيا وروديس يا اجلنوبية (زميبابوي
حالي ًا) اكن الرتكزي عىل الس يطرة عىل ا ألرايض الزراعية ،وابلتايل اكن الهدف الهنايئ من الاس تعامر يف القارة عىل اختالف
مصادره هو اس تغالل مواردها.
ولقد ظهرت نتيجة هذا الاس تزناف بعد رحيل القوى الاس تعامرية عن القارة يف س تينيات القرن العرشين ،حيث
اس تقلت ادلوةل الافريقية لتجد نفسها دو ًل فقرية حىت اإذا اكنت متكل موارد زراعية او معدنية ،ووجدت نفسها مضطرة ألن
تربط نفسها من جديد يف اتفاقيات وترتيبات اقتصادية مع ادلول الاس تعامرية السابقة لعدم تعودها عىل اس تغالل مواردها.
تكتيس اإفريقيا أأمهية ابلغة اسرتاتيج ًيا من حيث اخملزون احليوي والاسرتاتيجي من الطاقة بأأنواعها ويضاف اإىل ذكل
أأمهية القارة الإفريقية من حيث أأهنا تعترب سوق اس هتالكية واعدة وحمفزة للقوى العاملية ابلإضافة اإىل العنرص البرشي ويه
عنارص هممة جتعل اإفريقيا حتظى ابهامتم القوى الكربى وتتحول يف كثري من احملطات اإىل ساحة تنافس ورصاع.
تمكن ا ألمهية الإسرتاتيجية للقارة الإفريقية يف احتياطات الغاز والبرتول ،اليورانيوم ،اذلهب ،الاملاس ،البالتني،
الكوابلت ،احلديد ،الزراعة ،اخلشب .مفن خالل ذكل تمكن أأمهية القارة الإفريقية اسرتاتيج ًيا للقوى العاملية وخاصة للقوى
النووية اليت ترى يف اإفريقيا خزان اسرتاتيجي ومصدر للطاقة كام تعد اإفريقيا سوقا همام للقوى الاقتصادية العاملية وهذا ما يرتمج
س ياسة العصا واجلزرة يف تعامل القوى الكربى مع اإفريقيا1.ورمغ هذه الوفرة يف املوارد الطبيعية اإل أأن اقتصادايت دول القارة
الافريقية يف اغلهبا ضعيفة ،ول حتتل ماكنة ممتزية يف الاقتصاد العاملي.
ف إان ادلول تواجه مشلكة التنوع يف ظل التبعية املمتزي به هذه ادلول ،واليت معلت ادلول الاس تعامرية السابقة عىل دمعه بعد
2
حصول هذه ادلول عىل الاس تقالل.
أأضف اىل ذكل بأأن أأمن القارة الافريقية ارتبط منذ زمن اب ألمن الاقلميي ،ويتأأثر ابلتطورات عىل صعيد الامن ادلويل .فقد
اكنت منطقة القرن الافريقي مرسح ًا لرصاع احلرب الباردة ،ومازال اليوم يشهد عىل اضطراابت ومظاهرات جتوب بعض املدن
للمطالبة ابلإصالحات.
كام ان مشلكة دارفور سابق ًا ،قد فتحت الباب عىل مرصاعيه امام التدخل ادلويل بسبب ما خلفته احلرب من نزوح وجلوء
وجرامئ ضد الانسانية ،حيث صدرت قرارات كثرية عن ا ألمم املتحدة تدين السودان ،وتريم اىل تدخل عسكري اممي محلاية
3
املدنيني وحمامكة جمريم احلرب اذلين حدت بعثات التقيص ادلولية قياداهتم.
( . )1العيناين مراد ،افريقيا يف منظور القوى الكربى ساحة للتنافس عن خمزون اسرتاتيجي ،بتارخي https://www.araa.ae ،2019/3/31
( . )2موقع اجلزيرة ،القارة الافريقية https://www.aljazeera.net
( . )3أآدم محمد امحد عبد هللا ،قضية دارفور  :الاس باب والتداعيات وس بل املعاجلة ،اجملةل العربية للعلوم الس ياس ية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،العدد  ،22ربيع  ،2009ص .41
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ان الهيلك الامين لإفريقيا يقوم عىل مؤسسات الاحتاد الافريقي ،خاصة تكل املتعلقة ابلمن وعىل الاصالحات الهيلكية
الاقتصادية والس ياس ية اجلديدة ،كام يعمتد عىل الامهية الاسرتاتيجية املزتايدة ألفريقيا ،وخاصة املناطق املنتجة للمواد اخلام
مثل النفط وغريه .ويضاف اىل ذكل ما تقوم به القوى اخلارجية يف اإعادة النظر يف وسائلها وخياراهتا بناء عىل هذه املتغريات،
واخري ًا أأدى اس تخدام مداخل متعددة يف صياغة س ياسات جتمع بني الامن والس ياسة اخلارجية والتمنية اىل ظهور حتدايت
1
امام القوى اخلارجية.
مفعظم الباحثني جيمعون أأن القارة الإفريقية تعد اإحدى أأغىن بقاع العامل يف املوارد الطبيعية واملعدنية ،فاملواد اخلام املهمة يف
الصناعات الإسرتاتيجية (خاصة النووية) ابلنس بة لدلول الكربى ،و أأهنا قارة ا أللفية الثالثة .فلك هذه ا ألمور جعلهتا حمطة
جذب لرصاع النفوذ وطموحات اسرتاتيجية بني القوى العاملية اكلولايت املتحدة ا ألمريكية والاحتاد ا ألورويب والصني
وروس يا وإايران وتركيا وإارسائيل هذا من هجة ولعتبار املاكنة اليت تكتس هبا اإفريقيا جيو-س ياس ًيا يف ظل خريطة التحولت
2
العاملية اجلديدة.

( . )1حسن احلاج عيل امحد ،أأكرب من دارفور "الامن الاقلميي للسودان عىل حدوده الغربية" ،اجملةل العربية للعلوم الس ياس ية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،العدد  ،22ربيع  ،2009ص .24
( . )2العيناين مراد ،افريقيا يف منظور القوى الكربى ساحة للتنافس عن خمزون اسرتاتيجي ،بتارخي https://www.araa.ae ،2019/3/31
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املطلب ا ألول :عىل الصعيد ا إلقلميي
تتعدد أأشاكل التفاعل عرب احلدود ،كام تعددت التحدايت العابرة للحدود ،اللتان تنعكسان سلب ًا عىل ا ألمن ا إلقلميي،
فالغزو العسكري والاخرتاق احلدودي ،يعدان أأبرز همددات الامن الوطين ألي دوةل.
مفث ًال ( :أأمن السودان ا إلقلميي عىل حدوده الغربية معقد ،ول تمتثل حتدايته يف نزاع مسلح يف دارفور فقط ،وامنا تتجىل تكل
التحدايت يف وجود ش باكت عديدة ذات اهداف خمتلفة ،تتكون هذه الش باكت من فاعلني انشطني يشملون حكومات
ومنظامت ومرتزقة وامراء حرب وميليش يات ورشاكت ومغامرين) .وتسعى لك ش بكة اىل حتقيق أأهداف س ياس ية واقتصادية
1
وجيوس ياس ية واجامتعية متباينة حين ًا ومتقاطعة احيا ًان أأخرى.
فالرصاع والتنافس القامئ بني ادلول هو حول املوارد ا ألولية والطاقة يف املرتبة ا ألوىل ،اذ تمتثل قوة ادلوةل يف امتالكها
لهذه العنارص ،لتأأكيد نفوذها عىل اخلارطة ادلولية ،وتأأمني احتياجاهتا من النفط والغاز ،س نتناول التنافس عىل الصعيد ا إلقلميي
وعىل الصعيد ادلويل.
-1الاهامتم الايراين الارسائييل ابإفريقيا:
أأدركت اإيران ،منذ قيام ثورة امخليين عام  ،1979ا ألمهية الاسرتاتيجية للقارة السمراء ،فسعت اىل تصدير الثورة الهيا،
مس تغةل الفجوة الثقافية واملعرفية اللتني ترامكتا يف افريقيا بسبب الاس تعامر ،مث ادلول الضعيفة اليت خلفها وراءه ،واليت أأهنكها
الفساد والانقالابت العسكرية .ومن خالل النشاطات اليت قامت هبا اإيران تغلغلت يف أأفريقيا حمققة ماكسب اقتصادية
وس ياس ية ،فقد أأصبحت اإيران املصدر ا ألول للنفط اإىل مجهورية جنوب أأفريقيا.
اكنت دول القارة السمراء من ادلول ادلامعة للعرب يف رصاعهم مع ( إارسائيل) ،حفاولت ا ألخرية دراسة كيفية اخرتاق
القارة ،فاس تغلت حاةل الضعف الاسرتاتيجي اليت تتسم هبا املنطقة العربية ،وراحت تبحث عن أأدوات جديدة لإحياء وتدعمي
أأدوارها ا إلقلميية ،فاكنت اجلاليات الهيودية يف أأفريقيا مدخ ًال للتغلغل واجلالية الهيودية يف جنوب أأفريقيا تعد واحدة من اغىن
اجلاليات يف العامل.
وطبق ًا ألحد التقديرات فاإن مسامهة هيود جنوب أأفريقيا يف خزانة ادلوةل العربية تأأيت يف املرتبة الثانية بعد مسامهة هيود
الولايت املتحدة .شهدت العالقات (ا إلرسائيلية) الافريقية تطور ًا كبري ًا ،ففي عام  1997بلغ عدد ادلول الافريقية اليت حتتفظ
2
بعالقات دبلوماس ية مع ( إارسائيل)  48دوةل.
-2امهية القارة الافريقية ابلنس بة اىل تركيا:

( . )1حسن احلاج عيل امحد ،أأكرب من دارفور "الامن الاقلميي للسودان عىل حدوده الغربية" ،اجملةل العربية للعلوم الس ياس ية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،العدد  ،22ربيع  ،2009ص .15-9
( . )2محمد صادق امني ،مقال بعنوان "افريقيا والامن الاسرتاتيجي اخلليجي" ،بتارخي https://alkhaleejonline.net ،2015/11/8
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بغض النظر عن العالقات القدمية بني تركيا والقارة الافريقية يف العهد العامثين ،فاإن افريقيا ابتت متثل خيار ًا اسرتاتيجي ًا
همامً ابلنس بة اىل تركيا اجلديدة ،ملا تمتزي به القارة من ثراء يف الرثوات الطبيعية الهائةل ،وكذكل ألمهية هذه القارة من الناحية
الاسرتاتيجية يف س ياق الرصاع اجليواسرتاتيجي بني القوى ا إلقلميية وادلولية.
فالقارة ا ألفريقية تعد جما ًل حيو ًاي ميكن ان يسامه يف تفعيل ادلور ادليبلومايس والاقتصادي لرتكيا اقلميي ًا ودولي ًا ويعطهيا قدرة
عىل لعب دور مؤثر يف املنطقة.
وتنظر تركيا اىل افريقيا عىل اهنا القارة الامه اليت تمتتع مبوقع اسرتاتيجي ابلغة ا ألمهية يتحمك يف الطرق املائية ادلولية ويتحمك يف
لك املضائق اذلي تعرب مهنا التجارة العاملية.
ولعل زايرة الرئيس اردوغان للسودان وتشاد وتونس ،تعد واحدة من اخلطوات املهمة اليت ختطوها تركيا ليك تكون لعب ًا همامً
يف الساحة الافريقية ،اليت تشهد تنافس ًا كبري ًا بني عدة قوى دولية ،حتاول الاس تفادة من هذه القارة الرثية من حيث املصادر
الطبيعية اخملتلفة ،ومن حيث كذكل امهية موقعها الاسرتاتيجي.
ويف  2008اس تضافت تركيا "املؤمتر الافريقي الرتيك" واذلي أأعلن فهيا عن وثيقة الرشاكة الرتكية الافريقية من الناحية
الاسرتاتيجية والاقتصادية ،وهناك تنافس بني فرنسا والصني وامرياك وإايران والياابن وروس يا وايطاليا و( إارسائيل) للهمينة عىل
مصادر الرثوات الطبيعية والاقتصادية يف افريقيا ،وفق قاعدة من ميكل الاقتصاد يس تطيع ان يتحمك يف اخلارطة
له 1
اجليوسرتاتيجية او بعبارة اخرى التحمك يف مواطن النفوذ وا مينة.
ان جولت الرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان الافريقية ادلؤوبة خالل العام  ،2016جاءت هبدف تعميق "الرشاكة
الاسرتاتيجية" لتطوير العالقات مع ادلول الاعضاء يف امجلاعة الاقتصادية دلول غرب افريقيا ).(ECOWAS
ولك ذكل يف س ياق اسرتاتيجية ممهنجة لتوس يع النفوذ الرتيك يف افريقيا ،اليت عنونت فرتات عدة من مراحل الانفتاح
الرتيك "النامع" عىل العوامص الافريقية ،وصو ًل اىل الانتقال بذكل الانفتاح اىل مرحةل "التغلغل اخلشن" يف افريقيا ،ابلتوازي
مع اإعالن انقره مطلع العام  2016عن اتفاقية جديدة مع الصومال لإقامة قاعدة عسكرية جديدة ،تضع قدم ًا للجيش الرتيك يف
خليج عدن الاسرتاتيجي ،لتنضم انقرة اىل عوامص كربى لها قواعد عسكرية يف منطقة القرن الافريقي ،وخباصة جيبويت.
فنظرية العمق الاسرتاتيجي  STRATEGIC DEPTHتعد احملرك الابرز للس ياسة الرتكية منذ العام  ،2002واليت تقوم
فلسفهتا الرئيس ية عىل ان تركيا دوةل متعددة الاحواض القارية ،ما مينحها معق ًا اسرتاتيجي ًا يف القارة الافريقية ابلتوازي مع
اإماكنيات واعدة للتأأثري يف لك من قاريت اورواب وأآس يا ،ومثة اربعة دوافع اسرتاتيجية رئيسة ،تتشلك من خاللها مجمل رؤية
الاسرتاتيجية الرتكية الراهنة واهدافها جتاه القارة الافريقية ،تمتثل يف عناوين  ( :املنطلق احلضاري ،احملفز الاقتصادي ،العامل
2
الامين الاس تخباري ،والتنافس ادلويل الاقلميي).
( . )1زبري خلف هللا ،مقال بعنوان "افريقيا العمق الاسرتاتيجي اجلديد لرتكيا يف املرحةل القادمة" ،موقع ترك برس ،بتارخي .2017/12/26
( . )2مصطفى شفيق عالم ،التغلغل النامع  :افريقيا يف الاسرتاتيجية الرتكية ...احملددات والس ياسات والتحدايت ،قراءات افريقية.2017/6/8 ،
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ويف خضم تنافس الادوار يف منطقة القرن الافريقي ،يربز ادلور الرتيك املتنايم عىل الصعيد الاقتصادي وادلبلومايس وكذكل
العسكري ،فالس ياسة الثقافية (ابلساس) لدلوةل الرتكية لعبت دور ًا كبري ًا يف التغلغل داخل جممتعات تكل املنطقة ،مما أأنتج
اتفاقيات خضمة بني أأنقرة وحكومات اثيوبيا واريرتاي فض ًال عن السودان ،اليت متخض عهنا التفاق عىل س يطرة تركية عىل
جزيرة سواكن السودانية بدعوى اإعادة تأأهيلها ،وتوجت التحراكت الرتكية يف املنطقة من خالل اإنشاء أأكرب قاعدة عسكرية
تركية يف الصومال يف سبمترب/ايلول  ،2017وقد اشار تقرير لواكةل أأخبار رويرتز يف مايو /أأاير  2018أأن تركيا بد أأت استامثرات
1
خضمة يف الصومال.
املطلب الثاين :عىل الصعيد ادلويل
أأخذت القارة الإفريقية تكتسب بعد ًا اسرتاتيجي ًا متنامي ًا عىل املس توى ادلويل يف الس نوات املاضية ،بعدما عانت من
الهتميش طيةل الس نوات السابقة بعد اإنهتاء احلرب الباردة ،ويرجع هذا الاهامتم ابلقارة الإفريقية نتيجة ملا حتتويه أأراضهيا من
2
مواد خام وموارد طبيعية مل تس تغل بعد.
هناك تنافس قوي بني الولايت املتحدة الامريكية والصني حول املوارد يف افريقيا ،فاملنطقة املمتدة من دارفور اىل احمليط
ا ألطليس متثل نشاط ًا محموم ًا للرشاكت العاملية العامةل يف اس تغالل املوارد ،اإما جما ًل لس تخراج النفط والغاز او مرسح ًا
3
لس تكشافهام.
ومن ملفات الرصاع ادلويل احلاىل عىل املوارد الطبيعية ىف أأفريقيا ملف الطاقة حيث ميثل هذا امللف أأمه حماور التنافس بني
الولايت املتحدة ا ألمريكية والصني يف أأفريقيا ،وتظهر معامل هذا الرصاع بوضوح يف السودان  ،مع اإحامتل تطوره ىف املس تقبل
القريب اإىل رصاع ينتقل من السودان اإىل دول مثل ( أأنغول ،اجلزائر  ،نيجرياي ،الغابون وتشاد) ،حيث تعترب هذه ادلول
من ادلول الىت حتتوي عىل خمزوانت عالية من النفط اخلام ،واليت تشلك أأمهية كبرية للك من الولايت املتحدة ا ألمريكية
4
والصني يف القارة الإفريقية واب ألخص أأنغول ونيجرياي.
ويأأىت ملف السالح وا ألمن من حيث ا ألمهية بعد ملف الطاقة مبارشة ىف اإطار التنافس ادلويل حول القارة.
ولعل واحد ًا من مظاهر تغري هيلك الامن يف القارة هو تنايم ظاهرة الرشاكت العسكرية والامنية اخلاصة ،فلقد أأدى انتشار
5
الرشاكت الاجنبية اليت جذبهتا موارد املنطقة اىل اس تخدام رشاكت الامن اخلاصة يف توفري احلراسة.
ويأأىت ملف املوارد الطبيعية من حيث ا ألمهية بعد ملف الطاقة وملف السالح وا ألمن.

( . )1عدانن موىس ،خريطة التنافس ادلويل والتغلغل ا إلقلميي يف منطقة القرن الافريقي ،بتارخي https://www.arabprogress ،2018/10/22
( . )2عامص فتح الرمحن امحد احلاج ،التنافس ادلويل عىل موارد القارة الافريقية ،بتارخي https://www.sudaress.com ،2010/7/3
( . )3حسن احلاج عيل امحد ،أأكرب من دارفور "الامن الاقلميي للسودان عىل حدوده الغربية" ،اجملةل العربية للعلوم الس ياس ية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،العدد  ،22ربيع  ،2009ص .25
( . )4عامص فتح الرمحن امحد احلاج ،التنافس ادلويل عىل موارد القارة الافريقية ،بتارخي https://www.sudaress.com ،2010/7/3
( . )5حسن احلاج عيل امحد ،أأكرب من دارفور "الامن الاقلميي للسودان عىل حدوده الغربية" ،اجملةل العربية للعلوم الس ياس ية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،العدد  ،22ربيع  ،2009ص .27
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ولعل قضية دارفور تربز الاس باب واملربرات لتدخل القوات ادلولية ،وخاصة ألن دارفور من أأكرث الولايت انتاج ًا يف
السودان ،حيث متد البالد بصادرات اللحوم واملنتجات الزراعية اخملتلفة ،واملنتجات الغابية والصمغ العريب واملعادن والبرتول
وتكتزن ارايض دارفور الكثري من الرثوات البرتولية واملعدنية اكليورانيوم والنحاس يف "حفرة النحاس" ،كام تضم أأفضل املواقع
1
الس ياحية يف السودان.
 -1الولايت املتحدة الامريكية:
تعد القارة الافريقية مس تودع ًا للموارد ا ألولية (كام ذكران سابق ًا) اليت حيتاهجا الغرب يف التصنيع ،مما جعلها مرسح ًا للرصاع
والتنافس ادلويل بني القوى الكربى املمتثةل ابلولايت املتحدة الامريكية ودول الاحتاد الاورويب وخاصة فرنسا ،اب إلضافة اىل
الالعبني ادلوليني اجلدد مثل الصني وارسائيل.
فقد برز الاهامتم الامرييك بأأفريقيا ،وخاصة يف عهد الرئيس بوش ،بزايدة فرص التجارة وزايدة العون وإانشاء حساب حتدي
2
الالفية ،ومسامهة احلكومة الامريكية يف صندوق ماكحفة الايدز.
حيث ان الاهامتم بأأفريقيا يف ادلوائر الاقتصادية والس ياس ية والعسكرية يزتايد يوم ًا بعد يوم ،لدلور املتنايم اذلي احضت
3
افريقيا تقوم به من حيث تزويد الولايت املتحدة ابلطاقة والنفط.
ففي  21ايلول  /سبمترب  ،1993أأعلن عن ولدة منوذج اسرتاتيجي امرييك جديد يعمتد عىل "س ياسة التوسع" بدل من
"س ياسة الاحتواء".
خفالل الزايرة اليت قام هبا وزير اخلارجية الامرييك السابق "ريكس تيلرسون" اىل افريقيا يف مارس  ،2018ركزت الزايرة
عىل املراكز الرئيس ية املهمة للمصاحل الامريكية ،ومن بني مخس دول تضمنهتا الزايرة ،اكنت هناك دولتان من دول القرن
الافريقي (اثيوبيا وجيبويت) ،وهو ما يعزز امهية تكل املنطقة ابلنس بة لواش نطن .وترتبط الولايت املتحدة الامريكية مبنطقة
القرن الافريقي بعالقات اسرتاتيجية ووجود اس تخبارايت وعسكري واستامثري ،منذ فرتة احلرب الباردة ،حيث متتكل
4
واش نطن قاعدة "اكمب لميونري" ابلإضافة اىل مقرات قوات ا ألفريكوم.
لهذه ا ألس باب زادت الولايت املتحدة تعاوهنا العسكري مع عدد كبري من ادلول الافريقية ،و أأنشأأت قاعدة عسكرية يف
5
جيبويت ،كام للولايت املتحدة العديد من الربامج العسكرية تعمل يف افريقيا.
( . )1زيك البحريي ،مشلكة دارفور "اجلذور التارخيية ،الابعاد الاجامتعية ،التطورات الس ياس ية" ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،2006 ،ص .21
)(2
.Greg Mills, Africa s New Strategic Signficance, in John Davis, ed, Africa and the war on Terrorism ,Aldershot,
Hants,England,Burlington,VT:Ashgate pub, 2007, p18.
( . )3حسن احلاج عيل امحد ،أأكرب من دارفور "الامن الاقلميي للسودان عىل حدوده الغربية" ،اجملةل العربية للعلوم الس ياس ية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،العدد  ،22ربيع  ،2009ص -20
.25
( . )4عدانن موىس ،خريطة التنافس ادلويل والتغلغل الاقلميي يف منطقة القرن الافريقي ،بتارخي https://www.arabprogress ،2018/10/22
( . )5حسن احلاج عيل امحد ،أأكرب من دارفور "الامن الاقلميي للسودان عىل حدوده الغربية" ،اجملةل العربية للعلوم الس ياس ية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،العدد  ،22ربيع  ،2009ص .25
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وتس تفيد امرياك من متويل امجلاعات املتطرفة الإرهابية ،وتفرز الوجود العسكري ابلقرب من مناطق انتاج النفط الافريقي.
كام ارتبط رصاع املصاحل يف أأفريقيا ابلتنافس الامرييك الفرنيس بشلك أأسايس علهيا ،واكنت أآاثره توجه الصني اىل افريقيا
وفرض نفوذها عىل بعض املناطق فهيا ،فأأصبحت الصني بذكل املنافس والرشيك للولايت املتحدة ا ألمريكية وفرنسا عىل
افريقيا.
 -2الصني:
يتناىم الوجود الصيين يف افريقيا ،فهناك العديد من الرشاكت الصينية املنترشة عىل اراضهيا ،والواحض لتنايم املصاحل
الصينية يف افريقيا ،اعالن احلكومة الصينية سابق ًا يف العام  2006أأنه "عام افريقيا" ،والتوقيع عىل حنو  100اتفاقية بني الصني
1
وعدد من ادلول الافريقية ،هناك تنايم يف جحم التبادل التجاري بني القارة والصني ليقفز ملس توايت مرتفعة.
وتشري دراسة بعنوان "التنافس الاسرتاتيجي عىل قارة افريقيا" ،اعدت يف لكية احلرب الامريكية ،اىل ان من تأأثريات
الوجود الصيين يف القارة ،اىل جانب تأأثريات اخرى ،اإضعاف قدرة اجملمتع ادلويل عىل التأأثري يف بعض ادلول الافريقية ،وذكل
2
بسبب جلوء تكل ادلول اىل الصني لتتلقى ادلمعني املادي والس يايس.
وبسبب حاجة الصني املتنامية اىل الطاقة واملواد اخلام ،فاإن لها مصاحل كبرية يف لك من السودان وتشاد وافريقيا الوسطى
والكونغو ادلميقراطية.
2
ان الصني تعمتد يف تغلغلها يف افريقيا اىل الاعامتد عىل ما اسامه "دوانفن شو "احلرب الس ياس ية" ،Political Warfre
ويه أآلية من الآليات الاسرتاتيجية الكربى غري العنيفة ،وتشمل هذه الآلية تقدمي العون الاقتصادي والتمنوي ،كام تتضمن
تدريب وجتهزي وتسليح القوات املسلحة والاهجزة الامنية .ومتتاز "احلرب الس ياس ية" مقارنة بوسائل حتقيق الاسرتاتيجيات
الكربى ا ألخرى ،خاصة العسكرية ابإهامتهما اب ألبعاد الاقتصادية ،الامر اذلي جيعلها أآلية مفضةل لبسط النفوذ ،وتعمل احلرب
الس ياس ية عىل مدى أأطول يف حتقيق اهدافها ،وقد قامت الصني سابق ًا ابإعفاء ما قميته  10بليون دولر من ادليون
3
الافريقية.
متكنت الصني يف يوليو  2017من افتتاح اول قاعدة عسكرية خارجية لها يف جيبويت ،ويه القاعدة اليت تضم حوايل 10
أآلآف جندي يف أأول خطوة حنو تعزيز النفوذ الصيين يف املنطقة ،واذلي تنظر اليه واش نطن ابإعتباره الهتديد الاكرب للمصاحل
الامريكية ،وخاصة اإذا أأضيف هل ادلور املتنايم للقوة الروس ية يف املنطقة .واعمتدت الاسرتاتيجية الصينية يف منطقة القرن
الافريقي عىل التغلغل الاقتصادي بشلك خاص وإاغداق املساعدات والتعاون الاقتصادي مع دول املنطقة خاصة منذ انشاهئا
( . )1حسن احلاج عيل امحد ،أأكرب من دارفور "الامن الاقلميي للسودان عىل حدوده الغربية" ،اجملةل العربية للعلوم الس ياس ية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،العدد  ،22ربيع  ،2009ص.19
)Donovan C.Chau,” Political Warfare in sub – saharon Africa:U.S capabilities and Chinese operations in Ethiopia,Kenya Nigeria and South Africa”, .(2
Strategic Studies Institutes, U.S.Army War College , March 2007, https:// www.strategicstudiesinstitute.army.mil
( . )3حسن احلاج عيل امحد ،أأكرب من دارفور "الامن الاقلميي للسودان عىل حدوده الغربية" ،اجملةل العربية للعلوم الس ياس ية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،العدد  ،22ربيع  ،2009ص .22
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منتدى التعاون الصيين الافريقي يف عام  ،2000وخالل الس نوات امخلس املاضية ،ازدادت مبيعات الصني من ا ألسلحة اىل
افريقيا بنس بة  %55وتضاعفت حصهتا يف سوق ا ألسلحة ا ألفريقية اإىل  %17متجاوزة بذكل الولايت املتحدة ،وفق ًا ملعهد
1
س توكهومل ادلويل ألحباث السالم.

( . )1عدانن موىس ،خريطة التنافس ادلويل والتغلغل الاقلميي يف منطقة القرن الافريقي ،بتارخي https://www.arabprogress ،2018/10/22
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اخلامتة
يتضح مما تقدم ،بأأن ا ألهداف اجليوسساس ية واجليواسرتاتيجية للقوى ا إلقلميية وادلولية ممتركزة بدرجة هممة يف القارة
الافريقية نظر ًا للرثوات الهائةل اليت متتلكها ،أأضف اىل املواقع واملنافذ البحرية اليت متثل قواعد عسكرية واقتصادية يف غاية
الامهية.
فتحاول الصني ان متسك بورقة النفط السوداين ،وحتاول الولايت املتحدة ا ألمريكية ان متسك بورقة النفوذ الس يايس ،فقد
يلعب لك مهنام بأأوراقه يف طريقته لإثبات وجوده عىل اخلارطة الس ياس ية يف السودان اليت متتكل ثروة برتولية خضمة يف
ابطن اراضهيا.
فالتواجد الصيين يس هتدف اب ألساس ضامن املصاحل الاقتصادية لبكني يف املنطقة ابلإضافة اىل تأأمني طريق احلرير "احلزام
والطريق" ،مقابل الس ياسة الامريكية اليت تس هتدف اب ألساس خلق توازانت س ياس ية وامنية جديدة يف املنطقة ،هدفها
حتجمي النفوذ الايراين والصيين .كام ان هناك دور أأورويب حمدود حىت الآن يف املنطقة ،فباس تثناء فرنسا ،يبقى ادلور
الاورويب هامش ي ًا ،يف ظل اإنكفاء الس ياسة الاوروبية الراهنة يف مشالكهتا ادلاخلية ،اما الزايرة اليت قام هبا رئيس الوزراء
الايطايل مؤخر ًا اىل اثيوبيا واريرتاي ،تعترب يف ضوء التنافس بني ابريس وروما .اما ادلور الرويس فال يزال حمدود ًا للغاية ول
1
يتجاوز مرحةل التطور ادلبلومايس يف العالقات مع تكل الاطراف ،يف ظل اهامتمات روس ية مبناطق نفوذ اخرى.
وتربز ا ألحداث اليت جتري يف منطقة الرشق الاوسط ،بأأن الرصاع والتنافس القامئ حالي ًا بعد خروجنا من منظومة الاحادية
القطبية اىل نظام متعدد الاقطاب وبروز الصني وروس يا أكحد أأبرز الالعبني عىل الساحة ادلولية ،بأأن مجيع الانظار تصب
عىل القارة العذراء (القارة السمراء) بعد الانهتاء من التسوايت واعادة المتركز والمتوضع حبل قضية سورية و "خطوط اانبيب
النفط" ،وتوزيع وتقس مي املناطق والنفوذ ،سرنى بأأن البوصةل الاقلميية وادلولية تتجه حنو القارة السمراء ...ولعل اب ألفق بدء
يلوح اخلوف من صناعة "رشق اوسط جديد عىل الارض السمراء"...

( . )1عدانن موىس ،خريطة التنافس ادلويل والتغلغل ا إلقلميي يف منطقة القرن ا ألفريقي ،بتارخي https://www.arabprogress ،2018/10/22
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أفريقيا :اخلصائص اجليوسياسية والثروة االقتصادية

Africa : Geopolitical Characteristics and Economic Wealth
طالبة الدكتوراه  :رمية مرزوق
كلية الحقوق والعلوم السياسية –محمد الصديق بن يحي –جيجل-
كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية -جامعة الجزائر3

الربيد الإلكرتوينmerzouk.rima88@gmail.com :
امللخص
اإن دراسة موضوع ا ألمهية اجليوس ياس ية أأو الاقتصادية لإفريقيا ،يدفعنا أأساسا للبحث عام ميزي هذه القارة من موارد طبيعية
وبرشية وحىت املزية الثقافية أأو احلضارية ،خاصة اإذا علمنا أأن هذه القارة شهدت تعاقب عدة حضارات يف خمتلف أأرجاهئا ،مما جعل
مهنا فس يفساء ثقايف وعريق وحىت ديين .اإضافة ملا تزخر به من ثروات ابطنية عرضها يف املايض القريب خملتلف أأشاكل الهنب
والاس تعامر الغريب ،اذلي خرج ظاهراي لكنه ترك رشاكته العمالقة تمكل املهمة.
وقد شهدت فرتة بداية القرن احلايل تنافسا واحضا بني خمتلف الفواعل سواء ا إلقلميية أأو ادلولية عىل موارد القارة ،فمل تعد فرنسا
ول بريطانيا ول حىت بلجياك ادلول الاس تعامرية سابقا وحدها من تريد هنب أأكرب قدر من خريات القارة عن طريق رشاكهتا العمالقة
أأو عن طريق بعض التفاقيات اجملحفة مقابل دمع ا ألنظمة الغري رشعية ،بل انضمت اإلهيا دول أأخرى اكلصني ،أأمرياك ،تركيا ومؤخرا
إارسائيل ،وهو ما يدفعنا دلراسة أأبرز مزيات القارة الافريقية من موقع جغرايف ،موارد وثروات طبيعية اإضافة ل ألمهية اجليوس ياس ية.
اللكامت املفتاحية :افريقيا ،ا ألمهية اجليو اسرتاتيجية ،املوارد الطبيعية.
Abstract
The study of the geopolitical or economic importance of Africa leads us to examine what
distinguishes this continent from natural and human resources and even cultural or civilizational
advantage, especially if we know that this continent has witnessed the succession of several
civilizations in different places, making it a cultural, ethnic and even religious mosaic. In addition
to the wealth of mystical treasures offered in the recent past to various forms of looting and
Western colonialism, which emerged ostensibly but left its giant companies complete the task.
France, Britain, and not even Belgium, the former colonial powers alone, want to plunder the
greatest wealth of the continent through its giant companies or through some unfair agreements
in exchange for But also joined by other countries such as China, America, Turkey and, more
recently, Israel. This leads us to study the most prominent features of the African continent from
a geographical location, resources and natural resources in addition to geopolitical importance.
Key Words : Africa, Geo- strategic Importance, Natural Resources.
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مقدمة
تعد قارة أأفريقيا اثين أأكرب القارات مساحة يف العامل ،فكرب مساحهتا جعلها تكتسب مزيات اقتصادية واسرتاتيجية
سواء من حيث الرثوات الطبيعية اخملتلفة من مواد أأولية ومعادن وثروة زراعية ،أأو من حيث املوقع اجلغرايف والتضاريس
واحاطهتا بأأمه البحار واحمليطات ،مما جعل مهنا حمط أأنظار القوى الغربية يف املايض لس تغالل مواردها وحىت الآن،
وس نحاول دراسة وحتليل ا ألمهية اجليو اسرتاتيجية لقارة أأفريقيا واليت تتضمن بدورها التطرق ل ألمهية احلضارية
والاقتصادية واجليوس ياس ية للقارة ابلنس بة دلول القارة أأو للقوى الغربية املرتبصة هبا.
الإشاكلية :نظرا للموقع اجلغرايف للقارة الإفريقية اذلي يتوسط خمتلف القارات ا ألخرى اإضافة للبحار واحمليطات ،هل ميكننا
القول أأن أأمهية افريقيا ابلنس بة للفواعل ا إلقلميية وادلولية يمكن يف موقعها اجلغرايف الاسرتاتيجي؟
الفرضية :يعترب العامل اجلغرايف أأسايس ملدى أأمهية القارة الإفريقية ،لكنه ليس العامل احلامس لها نظرا لعدة عوامل
أأخرى جعلت من القارة ذات خصائص ممزية عىل مجيع اجلوانب.
أأمهية ادلراسة:
تمكن ا ألمهية العلمية لهذه ادلراسة ،زايدة عن الاهامتم الأاكدميي من طرف الباحثني وداريس العالقات ادلولية منذ
هناية احلرب الباردة واذلين أأشاروا أآنذاك اإىل أأن التنافس ادلويل مس تقبال سيتجه حنو القارة الإفريقية ،يمت يف هذه
ادلراسة اإبراز مدى أأمهية املنطقة نظرا ملا تمتتع به من خصائص جغرافية ،اقتصادية واسرتاتيجية.
أأهداف ادلراسة
هتدف ادلراسة لإظهار ا ألس باب وادلوافع املزتايدة للفواعل ا إلقلميية وادلولية للتجاه حنو افريقيا ،استنادا عىل املعطيات
اجليوس ياس ية والاقتصادية.
املطلب ا ألول  :افريقيا :بني التارخي واجلغرافية
 .Iالتعريف ابلقارة الافريقية
تعد القارة الافريقية من أأقدم القارات ومن أأقدم مواطن الإنسان ا ألول .وقد تضاربت الآراء حول املصدر اذلي أأخذ
منه امس "افريقيا" ،فهناك من يرى أأهنا أأخدت الامس من " " Opricaويه تسمية لتينية تعين احلار أأو املشمس كام يرى
البعض أأهنا التسمية ا ألصلية للقارة ،أأما الر أأي املرحج أأن التسمية مش تقة من "أآفري" امس الساكن القدماء لتونس الشاملية
ومنه "أآفرياك" أأي بالد الآفري ابلالتينية .وقد أأطلق العرب املسلمون امس "افريقية" عىل مدينة "قرطاج" أأو تونس الشاملية.
وبسبب غلبة العنرص ا ألسود ولكوهنا مصدر الرقيق يف مرحةل الاس تعامر ا ألوريب عرفت القارة ابمس "افريقيا السوداء" يف
()1
ا ألوساط واملصادر الاس تعامرية.
 - 1عبد اجلليل اندرو موىس انيانك ،جغرافية افريقيا ،لكية العلوم الاجامتعية قسم اجلغرافيا ،اململكة العربية السعودي.2018،
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اكتسبت افريقيا أأمهيهتا بعد الكشوفات اجلغرافية ا ألوربية مع هناية القرن اخلامس عرش ،وذكل بعد حاجة ا ألوربيني
للتوابل والهبارات الهندية أأين اعمتدوا عىل طريق البحر ا ألمحر مث البحر املتوسط اإىل أأوراب ،وبعد تفكريمه يف طرق أأخرى
توصلهم اإىل الرشق لإهناء احتاكر العرب لتكل التجارة بد أأوا كشوفاهتم البحرية حول افريقيا ،فمتكنوا من الوصول اإىل ساحل
اذلهب (غاان) مث مصب هنر الكونغو .كام اس تطاع "ابرتلو ميودايز" أأن يصل اإىل "ر أأس الرجاء الصاحل" س نة  ،1488ومنذ
هذا التارخي وحىت بداية القرن التاسع عرش ظل الوجود ا ألوريب مقترصا عىل السواحل الافريقية .أأما مرحةل الاكتشافات
الكربى دلواخل افريقيا مل تبد أأ اإل مع انشاء امجلعيات الكشفية اجلغرافية ،والبداية مع امجلعية الكشفية يف لندن  ،1788مث يف
()1
ابريس  ،1821مث يف برلني  ،1828وهو ما عكس اهامتم ا ألوربيني ابكتشاف افريقيا.

وميثل الاحتاد الافريقي اجلانب الس يايس للقارة الافريقية ،حيث يضم اكفة ادلول الافريقية مقره " أأديس ااباب" كام يمتتع
الاحتاد بسلطة تتأألف من أأهجزة تنفيذية ،ترشيعية وقضائية ير أأسها رئيس الاحتاد الافريقي ورئيس الهيئة واذلي يشغل أأيضا
()2
منصب رئيس برملان معوم افريقيا.
 - 1أأمحد عبد ادلامي محمد حسني ،الكشوف اجلغرافية ا ألوربية لإفريقيا وتأأثرياهتا املعارصة ،جمةل قراءات افريقية ،2015-09-25 ،عىل املوقع:
http://www.qiraatafrican.com/home/new%D8%A7%D9%84%D9%83.html
2
- https://sites.google.com/site/elmundouno3/mapa-de-Africa.html
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وقد تأأسس الاحتاد الافريقي س نة  2002بديال ملنظمة الوحدة الافريقية ،اس تلهاما لتجربة الاحتاد ا ألوريب وسعيا
لتوحيد الرؤى الس ياس ية والاقتصادية دلول القارة وتسهيل التعاون والاندماج بيهنا ،لكنه أأخفق عدة مرات يف معاجلة بعض
ا ألزمات الس ياس ية والاقتصادية بني دول الاحتاد .وتعترب امجلعية العامة لالحتاد املكونة من رؤساء ادلول ا ألعضاء أأو ممثيل
)(1
حكوماهتا املوهجة ملواقف الاحتاد.
.IIاجلغرافية الطبيعية لقارة افريقيا
 .1املوقع اجلغرايف :تعد قارة افريقيا اثين أأكرب قارة عىل كوكب ا ألرض واثين أأكرب قارة من حيث عدد الساكن ،مبساحة تبلغ
30مليون كيلومرت مريع ،كام متتد القارة يف معق احمليطات اجلنوبية ويغطي مخس سطح ا ألرض لك من ا ألرض واملياه ،ويقدر
اجاميل السواحل بأأكرث من  39أألف كيلومرت ،افريقيا حماطة ابلبحر ا ألبيض املتوسط من الشامل ولك من قناة السويس والبحر
ا ألمحر عىل طول ش به جزيرة سيناء اإىل الشامل الرشيق ،احمليط الهندي من اجلنوب الرشيق واحمليط ا ألطليس من الغرب(2) .

أأفريقيا يه قارة تغطي  ٪ 6من مساحة ا ألرض و ٪ 20.3من اجاميل مساحة اليابسة .مساحهتا  873 415 30كيلومرت
مربع مبا يف ذكل اجلزر .يبلغ عدد ساكهنا أأكرث من مليار نسمة ،يشلك ا ألفارقة  ٪ 16من ساكن العامل .ي .منذ اس تقالل
جنوب السودان يف عام  ،2011تضم أأفريقيا  54دوةل ذات س يادة.
تقع أأفريقيا عىل خط الاس تواء وتشمل العديد من املناخات :املعتدةل يف الشامل واجلنوب ،واحلارة والصحراوية عىل
طول املناطق الاس توائية ،حار ورطب عىل خط الاس تواء .بسبب نقص ا ألمطار والري املنتظم ،وكذكل ا ألهنار اجلليدية أأو
1

- https://www.aljazeera.net/encyclopedia/sitiesandregions/2015/6/14.html
 H.E. THE DEPUTY CHAIRPERSON OF THE AUC, The Geo strategic Importance of Africa’s Maritime Domain : Opportunities and Challenges,Affricha Maritime Safety and Security Towards Economic Prosperity Conference, Stuttgart, Germany, 13-14 Octobre 2010.
2
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ش باكت طبقات املياه اجلوفية اجلبلية ،ل توجد وسائل طبيعية لتنظمي املناخ ابس تثناء السواحل .تعد اجلزائر أأكرب بدل يف
اإفريقيا ،من حيث جحمها ،العارشة يف العامل ،يف حني أأن أأرخبيل سيش يل ،قباةل الساحل الرشيق ألفريقيا ،هو ا ألصغر تبلغ
()1
مساحة الصحراء وحدها  9،065،000كيلومرت مربع يف الإقلمي.
متتد قارة افريقيا بني دائريت عرض  37درجة شامل من خط الاس تواء و 35درجة جنوب خط الاس تواء ،وبني
خطي طول  17درجة غرب خط غرينيتش و 51درجة رشق خط غرينيتش ،وتتخذ القارة شلك املثلث حيث تتسع يف
شاملها بيامن تضيق يف أأجزاهئا اجلنوبية ،كام متتاز بقةل موانهئا الطبيعية لكون سواحلها قليةل التعارجي ومس تقمية ،كام ترشف عىل
ممرات مائية هامة تصل بني قارات العامل مكضيق ابب املندب ومضيق جبل طارق اإضافة لقناة السويس اليت تفصل قارة
افريقيا عن أآس يا (2) .اذن فاإفريقيا تعد اثين أأكرب القارات ،تقسم الصحراء القارة بشلك غري متساو اإىل شامل اإفريقيا و أأفريقيا
جنوب الصحراء (غري مأأهوةل نسب ًيا ابلعرب ويسكهنا أأساسا من ذوي البرشة ادلاكنة الشعوب) والقرن الافريقي .مت اس تعامرها
()3
بشلك أأسايس من قبل ا ألوروبيني .أأكرب حبرية يه حبرية فيكتوراي و أأمه أأهنارها هنر النيل والنيجر والكونغو وزامبزيي.
ويعيش يف القارة حوايل  %15من ساكن العامل وقد مت اإحصاء حوايل  1.1مليار نسمة س نة  ،2013مما جيعلها اثين
أأكرب قارة من حيث عدد الساكن بني القارات الس بع يف العامل ،كام تعترب القارة اليت دلهيا أأكرب عدد الساكن من الش باب فأأكرث
من  %50من ساكن افريقيا يبلغون سن  19س نة أأو أأقل ،تضم افريقيا  54دوةل وتسعة أأقالمي وأأكرب دوةل مساحة يه اجلزائر
أأما أأكرب دوةل من حيث عدد الساكن فهيي نيجرياي(4) .
تعد افريقيا جزيرة قارة يفصلها عن أأوراب مضيق جبل طارق وعرضه  14مك وممر صقلية وعرضه  140مك ،ويفصلها عن قارة
أآس يا قناة السويس ومضيق ابب املندب وعرضه  28مك،

1

 - 2صفاء رشمي ،معلومات عن قارة افريقيا ،من املوقع:

- http://dictionnaire.sensage.le parisien.fr /Afrique/fr-fr .html

https://mawdoo3.com%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%.html
3
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/Africa-definition-and-meaning.html
 - 4أأسامء سعد ادلين ،قارة افريقيا ،اجملةل الالكرتونية املرسال ،2017-04-04 ،من املوقع:
https://www.almrsal.com/post/471282.html
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أأطول سواحل القارة الافريقية يه سواحل احمليط ا ألطليس ،وتعترب سواحلها مقارنة ابلسواحل ا ألوربية ومقارنة بكرب
مساحهتا قصرية نسبيا بسبب أأهنا قليةل اخللجان املتعمقة يف الرب كام تنعدم فهيا أأش باه اجلزر الطويةل والبحار الهامش ية الضيقة،
وهو ما يؤثر يف املالحة ومصادر الرثوة واحلركة البحريتني عىل السواحل الافريقية ،وحتتوي القارة عىل مجموعة من اجلزر
املنفردة وا ألرخبيالت بعضها قريب جدا من الساحل والآخر بعيد أأمهها جزيرة مدغشقر وتقع جنوب رشق القارة ومساحهتا
1
587041مك ،2كام حتتوي عىل جزر صغرية املساحة نسبيا وذات أأمهية متفاوتة اقتصادية وساكنية واسرتاتيجية.
 - 1عبد اجلليل اندرو موىس انيانك ،مرجع سابق.
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 .2املناخ يف افريقيا:
حتتوي افريقيا عىل مجموعة واسعة من املناخات مفن املناطق الاس توائية اإىل املناطق املعتدةل يف شامل اإفريقيا وجنوب
اإفريقيا .السهول الشاملية حصراوية وساخنة للغاية بسبب املسافة الكبرية اليت تفصلها عن احمليط اإضافة لالختالفات يف درجات
احلرارة بني الصيف والش تاء ،خاصة يف اجلنوب ،اليت تمتزي ابلرطوبة اليت جيلهبا احمليط وكذكل الارتفاع ،ل س امي يف املرتفعات
يف رشق اإفريقيا والغطاء النبايت هو أأيضا أأكرث كثافة ويمتزي الك الطرفني الشاميل واجلنويب مبناخ معتدل ،رمغ أأنه أأكرث برودة
ورطوبة يف اجلنوب.
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فامي يتعلق ابلبيئة ،تواجه أأفريقيا ثالث ظواهر رئيس ية :اجلفاف يف دول الساحل والقرن ا ألفريقي (اإثيوبيا ،الصومال ،إاريرتاي
وكينيا) ،التصحر بسبب الإفراط يف الاس تغالل وكذكل المنو الساكين ،و أأخري ًا إازاةل الغاابت النامجة عن الزراعة الواسعة
1
النطاق واحلروق العديدة والرصاعات املسلحة ،ل س امي يف اجلزء الرشيق من مجهورية الكونغو ادلميقراطية.
وتمتثل أأمه ا ألقالمي املناخية يف قارة افريقيا يف:
 الإقلمي الاس توايئ :ويمتثل يف املناطق القريبة من دائرة عرض خط الاس تواء.
 الإقلمي الصحراوي :ويمتثل بصحراء اكلهاري والصحراء الكربى وانميبيا.
 الإقلمي املومسي :هبضبة اثيوبيا.
اإقلمي البحر املتوسط :يمتثل يف السواحل الشاملية املطةل عىل البحر املتوسط)2( .
ونظرا ملوقعها اجلغرايف تعرف افريقيا أأهنا قارة حارة ،دافئة بصفة عامة ،حيث تتأأثر عنارص املناخ يف افريقيا بعوامل أأمهها عامل
الارتفاع فوق سطح البحر واتساع املساحات الهضيبة ،وعامل القارية وعامل التيارات احمليطية الباردة اإضافة لعامل الغطاء
النبايت.

1

 - 2صفاء رشمي ،مرجع سابق.

- http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Afrique/fr-fr/anchorWiki.html
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كام تعد القارة الافريقية من أأغىن القارات ابحليواانت الربية و أأسامك املياه العذبة ،وتسعى عدة دول افريقية ومنظامت
حملية وعاملية محلاية الرثوة احليوانية وحفظ بعض ا ألنواع وتمنيهتا بأأساليب خمتلفة ،من خالل اإقامة احملميات الطبيعية الوطنية
مع أأهنا تبقى حمدودة أأمام الانهتااكت اليت تعرضت لها بعض أأنواع احليواانت الربية)1( .
وقد حذر تقرير منظمة الغذاء والزراعة ل ألمم املتحدة -4ماي ،2010من أأن تغري املناخ ميكن أأن يؤدي لنعاكسات تقف
كعائق لتقليص جفوة الفقر وحتقيق ا ألمن الغذايئ يف افريقيا ،وقد أأورد تقرير منظمة "فاو" أأن انعاكسات ارتفاع درجات احلرارة
والتقلبات اجلوية املس مترة تؤثر سلبا عىل انتاج بعض املنتوجات الغذائية اليت متثل الغذاء ا ألسايس لساكن افريقيا ،مع العمل أأن
حنو ثلث ساكن افريقيا يعيشون يف مناطق عرضة للجفاف ،وهو ما يس تدعي اختاذ س ياسات اإمنائية يف ادلول الافريقية
املعنية)2( .
رمغ الآاثر السلبية ملناخ القارة الافريقية عىل انتاج بعض ا ألغذية ،اإل أأن تنوع ا ألقالمي املناخية يف القارة مزي لك اإقلمي
بزراعة منتوج معني ،سواء أأاكنت منتوجات زراعية غذائية أأو ابلنس بة للرثوة احليوانية واليت تواجه اإضافة للمناخ مشلكة
نقص الإماكنيات املادية وحتديدا احلديثة اليت تساعد عىل تطوير الزراعة الافريقية وحتقيق ا ألمن الغذايئ.
املطلب الثاين :ا ألمهية اجليو اسرتاتيجية لقارة أأفريقيا
دلراسة ا ألمهية اجليو اسرتاتيجية للقارة الافريقية ،حناول يف البداية تفكيك مصطلح اجليو اسرتاتيجيا واذلي يقصد به
أأمهية قارة افريقيا س ياس يا ،حضاراي واقتصاداي و أأزيد من ذكل أأمهيهتا ابلنس بة لدلول الافريقية اإضافة دلول العامل وحتديدا
القوى الغربية ،فاملقصود اب ألمهية اجليو اسرتاتيجية إلفريقيا هنا هو املزج بني أأمهية العنارص اجلغرافية والس ياس ية والاقتصادية
واحلضارية لهذه القارة وهو ما يربر الاهامتم ا إلقلميي وادلويل هبذه القارة والس باق أأو التنافس بني خمتلف الفواعل ا إلقلميية
وادلولية خاصة منذ هناية احلرب الباردة .وملعرفة أأمهية افريقيا جيو اسرتاتيجيا ينبغي حتليل أأمهية لك عنرص عىل حدى.
.Iا ألمهية احلضارية لقارة اإفريقيا
يسود الاعتقاد دلى أأغلب الشعوب غري الافريقية أأن اترخي افريقيا مرتبط حتديدا ابحلقبة الاس تعامرية يف القرن التاسع
عرش ،بيامن علميا وابلرجوع اإىل ادلراسات التارخيية فقد شهدت القارة تعاقب حضارات عريقة من الرشق اإىل الغرب ومن
الشامل اإىل اجلنوب ،مما جعلها فس يفساء عىل مجيع املس توايت لغواي ،دينيا ،عرقيا وثقافيا بصفة عامة ،وقد ارتأأينا اإدراج عنرص
ا ألمهية احلضارية أأو الثقافية للقارة الإفريقية مكدخل لإبراز أأمه احلضارات اليت مرت بتارخي القارة و أأمه ممزياهتا الثقافية ،ويف
الوقت ذاته تأأكيد أأن اإفريقيا مل تكن –ل يشء -قبل الكشوفات اجلغرافية الغربية بل أأن لها هويهتا اخلاصة وثقافهتا اليت متزي
شعوهبا عن شعوب ابيق القارات يف العامل.
وثقافة أأي دوةل أأو قارة تعترب جزء من أأمهيهتا اجليو اسرتاتيجية اليت تتضمن مجيع ممزيات وعنارص القوة.
 - 1عبد اجلليل اندرو موىس انيانك ،مرجع سابق.

2

- http://www.fao.org/news/story/ar/item/41939/icode/fao.html

المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

33

التوجهات الدولية تجاه القارة اإلفريقية…………………………مؤلف جماعي

 اإن ما ميزي التقاليد الافريقية عن احلضارات ا ألوربية والآس يوية أأهنا ثقافات شفوية معظمها مل يمت توثيقها مبا فهيا بعض اللغات
اليت ل يزال اس تعاملها لليوم ،حيث يوجد يف اإفريقيا اليوم أأكرث من  400لغة من لغات البانتو لوحدها مرتبطة معا ،عىل غرار
عدد اللغات ا ألوروبية املس متدة من الالتينية .وتمتثل حضارات أأفريقيا ما قبل الاس تعامر يف مرص الفرعونية ،النوبة ،قرطاج،
زميبابوي والكونغو .يف غرب اإفريقيا ،اإمرباطورايت السودان وغاان ومايل  .Songhaiويف جنوب اإفريقيا برزت زميبابوي الكربى
ابعتبارها أأكرث حضارة معقدة يف مجيع أأحناء اجلنوب ا ألفريقي(1) .
متتاز افريقيا عن غريها من قارات العامل بأأهنا موطن العرق ا ألسود الزجني اذلي ميثل غالبية ساكهنا والساكن القدماء
ا ألصليني لها ،حيث يرجع أأقدم الآاثر ادلاةل عىل وجود أأسالف العرق ا ألسود اإىل العرص احلجري الوس يط (املزيولييت)،
ويغلب الاعتقاد أأن املوطن ا ألول لتواجد هذا العرق اكن يف مناطق السافاان وبني جانيب الصحراء الكربى والغاابت
الاس توائية ومن هذه املناطق انترشوا لبايق أأحناء القارة ،بيامن يطلق عىل اجلزء الشاميل ويف أأحناء الصحراء الكربى ابلقارة
البيضاء أأين ترتاجع نس بة العرق ا ألسود دون أأن ختتفي خاصة يف نقاط الامتس ابلصحراء الكربى وواحاهتا ،حيث يعترب ساكن
هذا الإقلمي أأكرث جتانسا عرقيا ،دينيا وحضاراي من ابيق ساكن القارة .ففي الشامل ا ألفريقي تربز مجموعتني عرقيتني احلامية
والسامية ممثةل يف ا ألمازيغ والعرب يف دول حوض البحر املتوسط اإىل شامل الصحراء الكربى ،وقد تأأثر ا ألمازيغ ابلعرب
حضاراي ولغواي بعد وصول الفاحتني العرب املسلمني بداايت القرن السابع امليالدي )2( .لعبت الظروف املناخية والزراعية
مبرص القدمية عىل زايدة الكثافة الساكنية وحتديدا حول ضفاف النيل ،الواحات الليبية وبرزخ
السويس واليت شلكت مناطق عبور أأو التقاء مع البحر ا ألبيض املتوسط فهنر النيل هو منطقة التصالت املمزية ،ليس فقط
مع املناطق ا ألفريقية املتامخة لها ،ولكن أأيضا مع املناطق البعيدة من احلضارات القدمية يف ش به اجلزيرة العربية واحمليط الهندي
والبحر املتوسط ،فللحضارة الفرعونية ماكنة أأولية يف اترخي اإفريقيا القدمية من خالل أآاثرها ،وقد أأثبتث عدة دراسات لكتاب
يواننيني ولتينيني اإىل أأن أأصل الساكن الزنوج مه الزنوج .بيامن ر أأت نظرايت أأخرى أأن العنرص الزجني هاجر اإىل مرص ومل
يكن من ساكهنا ا ألصليني ،كام ل ميكن عزل اللغة املرصية عن س ياقها الإفريقي
)(3
مفرص اليت تقع يف الركن الشاميل الرشيق لإفريقيا ،أأنتجت واحدة من أأعظم حضارات العامل.
مثلث مرص القدمية أأول حضارة اإفريقية كربى حبلول عام  4000قبل امليالد لغهتا "الهريوغليفية" ،أأعظم اإمرباطورايت
اإفريقيا اكنت عبارة عن مماكل ظهرت وازدهرت يف مجيع أأحناء القارة لتشلك حضارات افريقيا املتعاقبة ،واليت متزيت عن
احلضارة املرصية بأأهنا يف كثري من ا ألحيان جممتعاهتا متنقةل نظرا للظروف املناخية وللبحث عن أأرايض خصبة وامدادات املياه،
()4
وقد تفاعلت حضارة مرص القدمية مع خمتلف احلضارات يف بقية القارات من خالل طرق التجارة.
1-Abdelhak Bassou, Africa’s natural resources and geopolitical realities, Policy Center For The New South, May25-2017.
 - 2عبد اجلليل اندرو موىس انيانك ،مرجع سابق.
3
- G Mokhtar, General History of Africa, United Nations Educational, Sientific and Cultural Organization (UNESCO), 1981.
4
- Abdelhak Bassou, Opcit.
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كام لجيب هتميش املساهامت ا ألفريقية يف العامل القدمي ،حيث أأن أأهرامات مرص تشهد عىل همارات الهندسة والعامرة واليت
مشلت احلدود الشاملية الرشقية لإفريقيا وجنوب غرب أآس يا ،وقد سامه يف بناء ا ألهرامات ا ألفارقة من وسط و أأعىل وادي
النيل ومن البحر املتوسط ،أأين برزت املهارات القدمية يف اإفريقيا بناء املعامل القدمية والقصور واملعابد يف وادي النيل يوحض
التقليد املعامري اذلي اس متر يف بناء املساجد يف الغرب أأفريقيا وعىل طول ساحل رشق أأفريقيا  ،وكذكل الكنائس يف اإثيوبيا
ا ألهرامات القدمية لوادي النيل ،كام متزي ا ألفارقة نظرا للظروف املناخية ابهامتهمم ومعرفهتم وهمارهتم يف قطاع الزراعة وتمنيته،
وحىت نقل هذه املعرفة فامي بعد ل ألمريكيتني فرتة العبودية )1( .وقد جادل املؤرخ  Sheikh Anta Diopحول افريقية حضارة
وادي النيل –مرص والسودان-من خالل مساهامته الكبري رد الاعتبار لتارخي القارة الإفريقية ،واكن من اذلين أأيدوا فكره عامل
التارخي جبامعة السوربون "جورج غورفيتش" حيث علق عىل أأحباث "ديوب" مبا ييل "لقد قدمت الثقافة الإفريقية للعامل
مثال عظامي عن نشاطها ولك املفاهمي ادلينية والفلسفية خرجت كام أأعتقد من هذا املنبع ،ومل يكن ابس تطاعة الفراعنة القدماء
اإقامة حضارهتم لول الثقافة الإفريقية واليت مثلت أأمسى مراحل احلضارة الإفريقية" )2( .وقد مثلت حضارة "انوبيا" كحلقة وصل
بني البحريات الكربى وحوض الكونغو الوسطى من انحية والبحر ا ألبيض املتوسط من انحية أأخرى .تعترب نوبيا اإحدى
مناطق اإفريقيا اليت تمتزي بسهوةل التصالت ليس فقط بني الشامل واجلنوب ولكن أأيضً ا بني الرشق والغرب ،فهيي ماكن التقاء
للحضارات من الرشق والغرب اإىل الشامل واجلنوب من أأفريقيا ،وقد عرفت ب "بدل السودان" أأو " أأرض السود" واليت
امتدت من حافة املرتفعات الإثيوبية اإىل وحىت أأقىص شامل مرص واليت حافظت عىل تنظمي اجامتعي وس يايس قامئ عىل
وحدات صغرية اس مترت يف احلمك دون انقطاع نفس التقاليد .جند أأيضا حضارة" أأكسوم " واليت ميتد اترخيها من القرن ا ألول
من عرصان عىل مدى ما يقارب أألف س نة مشلت إاريترياي والهضبة الشاملية الإثيوبية واليت متزيت ابلهندسة املعامرية والزراعية
واللغة املس تخدمة فهيا اكنت النقوش مس متدة من الكتابة العربية اجلنوبية )3( .كام لعبت حضارة "قرطاج" دورا هاما يف اترخي
أأفريقيا وحىت يف احلضارة الغربية خالل ا أللف ا ألول قبل امليالد ،وقرطاج تعين املدينة اجلديدة أأسسها الفينيقيون س نة
814ق م بتونس حاليا ابملغرب العريب واليت أأهلها الساكن منذ حقبة ما قبل التارخي ويف الفرتة التارخيية أأهلها الرببر قبل أأن
تقع يف يد الفينيقيني ،والفينيقيون اذلين أأسسوا قرطاج مه ساميون من أأصل كنعاين ،ويف هذه املرحةل اكنت حضارة النيل يف
مرحةل الاحنطاط قبل أأن جيتاهحا الآشوريون مث اليوانن ،وقد شلك موقعها اجلغرايف ملتقى الطرق الاقتصادية والس ياس ية
والعسكرية )4( .وابلنس بة للحضارات اليت قامت غرب أأفريقيا ،فاإن اترخي امرباطورية "غاان" تعترب أأوىل حلقات التارخي القويم
لغريب افريقيا ،فهيي أأول امرباطورية قامت ابلسودان الغريب و أأقدم ما عرف ابحلمك الناحج ،أأعقبهتا امرباطورية "مايل "وبعدها
1

- Paul.U. Lovijoy, African Contributions to science, Technology and Development, UNESCO, in:
https://www.unesco.org/new/fileadmin/Multimedia/HQ/CLT/pdf.
 - 2أأمحد اإبراهمي دايب ،افريقيا بني املفاهمي احلضارية واملامرسات العنرصية ،العدد الرابع ،جمةل دراسات افريقية ،مارس .1989
 - 4مادلني هورس ميادان ،ترمجة ،اإبراهمي ابلش ،اترخي قرطاج ،ط ،1منشورات عويدات ،بريوت ،ابريس.1981 ،

3

- G. Mokhtar, Opcit.
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"س نغاي" واليت تعترب أأكرث املامكل قدما و أأطولها معرا حيث عارصت حضارة غاان ومايل وتأأسست يف القرن السابع قبل
امليالد واس مترت حىت س نة 1594م ،أأين واكبت دخول الإسالم اإىل اإفريقيا ويف مملكهتا الرابعة أأصبحت امرباطورية "س نغاي
الإسالمية" ،واعتربت أأكرب قبائلها يف لك من مايل ،النيجر ،البنني ،بوركينافاسو وغاان ،وتعترب أآخر و أأكرب املامكل
()1
والامرباطورايت الإفريقية خالل فرتة العصور الوسطى.
تعد اللغة العربية أأقدم لغة حية يف القارة الإفريقية مرتامية ا ألطراف ،وقد دخلت اإىل رشق القارة قبل ظهور الإسالم
وتركت أآاثرها يف لغات احلبشة والصومال ،مث انترشت يف أأرجاء القارة بعد دخول الإسالم واملسلمني اإلهيا ،ويعد انتشار
الإسالم يف القارة أأول اتصال حضاري خاريج ينفذ للقارة مما دفع بعض املؤرخني واملفكرين والكتاب املعارصين لالعرتاف
بفضل احلضارة الإسالمية عىل اإفريقيا وا ألفارقة ،حيث كتب املؤرخ املعارص "فيليب كورتون" بأأن احلقبة الواقعة بني عام
1500-700م تعترب حقيقة حقبة اإسالمية يف إافريقيا ،اإضافة لتأأثري الثقافة الإسالمية (العربية وا ألمازيغية) عىل ا ألفارقة يف
اجلوانب ادلينية والعادات والتقاليد وحىت يف أأساليب التفكري .لقد تعاقبت احلضارات يف القارة الإفريقية من حضارة وادي
النيل اإىل حضارة طاس ييل يف الصحراء الكربى وحضارة الكونغو وزميبابوي وصول للحضارة العربية الإسالمية ،لكها تعايشت
ومل تعرف الرصاع احلضاري لغاية الاس تعامر ا ألوريب بلك أأبعاده)2( .س نة  1788قررت البعثات ا ألوربية اذلهاب لإفريقيا
لكتشاف ثرواهتا و أأرسارها أأو ما أأطلقوا عليه التدافع حنو افريقيا  scramble for Africaوهو ما دفع خمتلف املس تكشفني
والرحاةل ا ألوربيني دلعوة حكوماهتم والتجار لس تغالل خريات القارة الافريقية  ،واكن للثورة الصناعية يف أأوراب بداية القرن
التاسع عرش تأأثري كبري لهامتم الغرب ابلقارة ابعتبارها مصدرا للمواد اخلام وسوق للتجارة ،فالرحالت اجلغرافية جاءت يف
()3
س ياق اهامتم القوى الكربى وصول للفرتة الاس تعامرية.
لقد سامهت احلضارات املتعاقبة يف اإفريقيا يف تنوع ثقافات شعوهبا من حيث اللغة وادلين وحىت العادات والتقاليد ،اإضافة
ملساهامهتا يف خمتلف احلضارات ا ألخرى يف خمتلف اجملالت أأمهها الهندسة املعامرية.
.IIا ألمهية اجليو س ياس ية لقارة افريقيا
 .1حتتل القارة الافريقية موقعا اسرتاتيجيا بني قارات العامل ،لكوهنا تطل عىل أأمه املسطحات املائية اليت متثل أأمه الطرق املالحية
الرابطة بني خمتلف مناطق العامل .ومن أأمه املمرات العاملية مضيق ابب املندب ،قناة السويس ،مضيق جبل طارق ،البحر
ا ألمحر اإضافة للبحر ا ألبيض املتوسط اذلي يفصلها عن أأوراب واحمليط ا ألطليس اذلي يفصلها عن ا ألمريكيتني ،ومن الرشق
البحر ا ألمحر واحمليط الهندي اذلي يفصلها عن اسرتاليا ،ول تعترب هذه املسطحات املائية فواصل طبيعية بقدر ما يه وسائل
اتصال بيهنا وبني هذه القارات.
 - 1هارون املهدي ميغا ،امرباطورية س نغاي :دراسة حتليلية للرتتيب التارخيي ل إالمرباطورايت الإسالمية غرب اإفريقيا ،العدد ،37قراءات اإفريقية.2007 ،
 - 2أأمحد اإبراهمي دايب ،مرجع سابق.
 - 3أأمحد عبد ادلامي محمد حسني ،مرجع سابق.
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 .2ميثل املوقع الاسرتاتيجي لإفريقيا ونظرا للعالقة املاكنية بيهنا وبني مراكز الثقل احلضارية والاقتصادية يف القارات ا ألخرى أأمهية
كبرية يف تسهيل التصال وتشجيع قيام ا ألنشطة الاقتصادية ،وابلتايل املنافسة والاحتاكك وجماراة العامل الآخر من خالل تمنية
قدراهتا احلضارية ،الاقتصادية والاجامتعية)1( .
 .3أأوىل الغرب افريقيا أأمهية كربى سواء يف القدمي من خالل امحلالت الاس تعامرية أأو حديثا من مبحاوةل الس يطرة الس ياس ية
والاقتصادية عىل دول ما بعد الاس تعامر ،نظرا للموقع اجلغرايف الهام واذلي يؤثر جيو بوليتيكيا عىل ديناميكية الس ياسة
ا إلقلميية وادلولية ،فتوسط القارة السمراء للقارات امخلس من خالل ارشافها عىل أأمه املمرات املائية أأهلها ألن تكون مهزة
الوصل بني هذه القارات خاصة يف جزهئا الشاميل والشاميل الرشيق ،أأين تس يطر عىل حركة املواصالت العاملية بني قارات
أآس يا ،أأوراب وافريقيا ،ذلكل فهيي تلعب دورا حموراي يف ا ألمن ا إلقلميي ويف احلراك الس يايس والاقتصادي والثقايف لدلول
احملورية يف هذه القارات)2( .
 .4مبا أأن اإفريقيا حماطة بأأمه املمرات البحرية الرئيس ية يف العامل ،فهيي تمتتع مبوقع اسرتاتيجي وهذا يف حد ذاته يتطلب اهامتما كبريا
من جانب ادلول الساحلية يف أأفريقيا محلاية اجملال البحري اذلي مل يمت تأأمينه بشلك اكمل حىت الآن .وابعتبارها العمود الفقري
للتجارة ادلولية تعد احمليطات والبحار احليوية الضامن لسالم و أأمن افريقيا ،اإضافة للتمنية الاقتصادية والنقل والطاقة
والتصالت والتجارة والبيئة البحث العلمي والرتاث التارخيي والثقايف .وتعترب  15دوةل فقط غري ساحلية والبقية اإما ساحلية أأو
جزرية ،حيث تش متل عىل ثليث امدادات الطاقة يف العامل(3) .
 .5املوقع اجليو اسرتاتيجي لإفريقيا جعل مهنا حمل تنافس اقتصاداي ،س ياس يا و أأمنيا من القوى العاملية ،مما جيعلها تواجه حتدايت
جغرافية ،اسرتاتيجية و أأمنية موقع أأفريقيا الاسرتاتيجي يف وسط العامل جيعلها هممة جغرافيا واسرتاتيجيا .كام ختتلف تأأثريات
املوارد الطبيعية ا ألفريقية عىل اجلغرافيا الس ياس ية القارية اعامتدًا عىل عنرصين رئيس يني:
 التوزيع الطبيعي مما جيعل بعض ادلول أأكرث ثر ًاء من غريها و-الإدارة الاقتصادية مما يعين أأن بعض البدلان تس تغل املواردالطبيعية بشلك أأفضل من غريها .كام تعترب ادلول بشلك عام املوارد الطبيعية مبثابة ر أأس مال وطين اسرتاتيجي مرتبط
ابلس يادة .من هذا املنظور ،ترتبط املوارد الطبيعية ابلرصاع أأكرث مما ترتبط ابلتعاون .فاحلقائق اجليوس ياس ية لإفريقيا تؤثر عىل
املوارد الطبيعية للقارة وتتأأثر هبا ،ابعتبارها مصدر الرصاعات والتوترات ومظاهر عدم الاس تقرار اليت تعاين مهنا القارة .اإضافة
لالختاللت يف اإدارة املوارد الطبيعية يه املسؤوةل عن هشاشة القارة)4( .
 .6ابلرمغ من أأن قارة افريقيا اكنت من أأوىل املناطق اليت مت اكتشافها من طرف ا ألوربيني ،اإل أأهنا يف الواقع اكنت أآخر املناطق
اكتشافا لرثوهتا الطبيعية ،أأين اقترص الرتكزي ا ألوريب بداية عىل نقل العبيد من القارة الإفريقية عرب احمليط ا ألطليس اإىل العمل
 - 1الصادق محمود عبد الصادق ،مقومات ومعوقات التمنية الاقتصادية يف افريقيا ،العدد ،21جمةل اجلامعة الأمسرية.2011 ،
 - 2محمد الصادق أأمني ،افريقيا والأمن الاسرتاتيجي اخلليجي :من الإهامل اإىل عاصفة احلزم ،اخلليج أأونالين ،2015-11-08 ،عىل املوقع:
https://alkhaliijonline.net.html
- H.E. THE DEPUTY CHAIRPERSON OF THE AUC, Opcit.
4
- Abdelhak Bassou, Opcit.
3
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اجلديد يف ا ألمريكيتني ،ومع بداية اكتشاف الرثوات الضخمة يف القارة بد أأ التاكلب الإس تعامري مع س يطرة البلجيكيني عىل
ثروات الكونغو الهامة ،كام أأحمكت بريطانيا س يطرهتا عىل جنوب اإفريقيا بعد اكتشاف املاس واذلهب وس يطرت عىل ا ألرايض
الزراعية يف كينيا وزميبابوي ،اإضافة لالس تعامر الفرنيس دلول املغرب العريب الثالث اجلزائر ،املغرب وتونس ودول افريقية
أأخرى ...وابلتايل ميكن القول أأن الهدف الهنايئ من اس تعامر القارة الإفريقية ابختالف مصادره هو اس تغالل ثرواهتا ومواردها.
)(1

ولك هذه املزيات تفرس سبب الاهامتم ادلويل الكبري هبذه القارة رمغ ما تعانيه من نزاعات ورصاعات واليت اكن
السبب الرئييس فهيا الاس تعامر ا ألوريب اذلي فرض احلدود املصطنعة تبعا ملصاحله ،أأين قامت ادلول الاس تعامرية ممثةل يف لك
من فرنسا بلجياك وبريطانيا بتقس مي ادلول الافريقية فامي بيهنا وفرض احلدود بني القبائل املوحدة واشعال فتيل الزناعات بني
بعض القبائل كام حدث يف رواندا بني قبائل "الهوتو والتوتيس" واليت جرت البالد اإىل حرب أأهلية انتقلت اإىل لك من
بورندي والكونغو ،أأيضا تقس مي السودان والتدخل العسكري يف بعض ادلول الافريقية كاميل وليبيا لك ذكل يعكس حتني
بعض القوى ادلولية لفرصة ضعف بعض ادلول الافريقية لبسط يدها عىل خرياهتا ،فبالعودة اإىل الزناعات ادلاخلية بدول القارة
– سواء اليت ذكرانها أأو بعض ادلول ا ألخرى اكإفريقيا الوسطى ،نيجرياي ،بوركينافاسو -...جند أأن أأغلب هذه ادلول من أأغىن
ادلول يف القارة اإضافة ملوقعها اجليو اسرتاتيجي اذلي يدفع ببعض القوى الغربية للتدخل سواء حتت غطاء الاستامثر ا ألجنيب
أأو التدخل يف لشؤون ادلاخلية لهذه ادلول بغرض هنب ثرواهتا.
وكام ذكران أأنه بعد احلرب الباردة أأصبحت القارة الافريقية حمل اهامتم القوى الغربية أأمهها الصني والولايت املتحدة
ا ألمريكية ،ومل يقترص ا ألمر عىل هذه ادلول بل شهد مطلع القرن احلادي والعرشون س باق وتغلغل بعض ادلول ا إلقلميية عىل
القارة كرتكيا ،إارسائيل وإايران من خالل توطيد العالقات الس ياس ية وادلخول يف استامثرات بدول القارة يف خمتلف اجملالت.
 .IIIا ألمهية الاقتصادية لقارة اإفريقيا
من املعلوم أأن القارة الإفريقية عبارة عن خزان من الرثوات الهامة يف الاقتصاد العاملي ،فشاسعة مساحهتا وتنوع أأقالميها
سامه يف تنوع وتعدد ثرواهتا حيث حتتوي عىل املواد ا ألولية من نفط وغاز ومعادن من ذهب وماس ...اإضافة اإىل البالتينيوم
واليورانيوم  ...دون أأن ننىس تنوع ا ألقالمي املناخية أأدى لمتزي لك اإقلمي ابإنتاج زراعي معني ،فلك هذه الرثوات تعكس أأمهية
القارة السمراء ومسامههتا يف الاقتصاد العاملي ،وحياول من خالل هذا العنرص اإبراز أأمه املزيات الاقتصادية لإفريقيا و أأمهيهتا
ابلنس بة ل ألقالمي ا ألخرى.
 بعد اس تزناف القوى الاس تعامرية لرثوات القارة الإفريقية وبعد اإخراهجا ورحيلها عن القارة يف س تينيات القرن العرشين،
وجدت ادلول الإفريقية نفسها دول فقرية ابلرمغ ما متلكه من موارد خضمة ،أأين اضطرت هذه ادلول ألن تربط اقتصادها من
 - 1راوية توفيق ،القارة الإفريقية ،يف املوقع:
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/sities andregions/2015/06/14.html
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جديد مع ادلول الاس تعامرية السابقة يف اإطار اتفاقيات اقتصادية لعدم تعودها عىل اإدارة واس تغالل مواردها بنفسها .رمغ أأن
القارة الافريقية تسامه يف الإنتاج العاملي بنسب متقدمة يف املواد اخلام ،التعدينية والزراعية اإل أأهنا تفتقر لس تغاللها
بنفسها ،فالعديد من ادلول الافريقية تعمتد عىل تصدير مادة خام أأو سلعة أأولية للحصول عىل النقد ا ألجنيب مثل اجلزائر،
ليبيا ،نيجرياي ،أأنغول ،الكونغو برازافيل واجلابون تصدر البرتول اخلام ،ودول تعمتد عىل تصدير املاس كبوتسواان وزامبيا عىل
()1
النحاس ...فعدم تنويع هذه ادلول لصادراهتا هو ما يعكس تراجع ماكنهتا الاقتصادية مقارنة بغريها من ا ألقالمي النامية.
تعترب قارة اإفريقيا واحدة من أأغىن القارات ابلرثوات الطبيعية الباطنية ذات الاحتياطي الكبري واسهاهما يف الإنتاج
العاملي بنسب كبرية ،حيث يقدر احتياطي الفحم احلجري ب  82مليار طن 80 ،مليار طن يف جنويب القارة ودوةل جنوب
اإفريقيا لوحدها متكل ما يقارب  6.5من حفم العامل ويتوزع البايق عىل دول جنوبية أأخرى اإضافة لتواجده شاميل القارة بنسب
أأقل يف اجلزائر واملغرب وغربهيا يف نيجرياي ،كام متتكل القارة ثروة هامة من النفط خاصة يف الشامل يف لك من ليبيا واجلزائر،
غراب يف نيجرياي ،الغابون ،الكونغو و أأنغول ،كام تنتج هذه ادلول الغاز الطبيعي حيث تعد اجلزائر أأغىن دوةل اإفريقية وواحدة
من أأغىن دول العامل يف اإنتاج هذه املادة ،تتوفر عىل ثروة من غاز امليثان يف الكونغو ادلميقراطية ورواندا ،وتعترب اإفريقيا سابع
أأكرب ماكل لليورانيوم يف العامل جبنوب اإفريقيا والكونغو واجلزائر واملغرب ،...كام ترتكز ماكمن املعادن يف جبال ا ألطلس وحول
الصحراء الكربى الغربية ومرص ويف الشامل ،و أأغناها تتواجد غريب القارة ،اإذ تنتج القارة  %75من كوابلت العامل و  %50من
الإنتاج العاملي لذلهب واملاس والبالتني اإضافة ملعادن أأخرى )2( .متثل اإفريقيا  ٪ 24من ا ألرايض الزراعية يف العامل وثلث
أأحواض ا ألهنار يف العامل ،ولكهنا تنتج  ٪ 9فقط من الإنتاج الزراعي .وهو ما يوحض رايدة اإفريقيا من حيث املوارد الطبيعية
()3
و أأن العائق يمكن يف اإدارة وتس يري مواردها .وابملقابل جند دول مثل جنوب اإفريقيا من بني  11دوةل زراعية يف العامل.
يعترب موقع القارة السمراء اذلي يرشف ويتوسط أأمه املمرات املالحية بني القارات امخلس يؤهلها لتكون مهزة الوصل بني
قارات العامل خاصة يف جزهئا الشاميل والشاميل الرشيق اليت تس يطر عىل حركة املواصالت العاملية بني قارات أآس يا ،أأوراب
وإافريقيا ،فهذا املوقع خيول لدلول الإفريقية تأأمني صادرات دول اخلليج لبايق دول العامل واليت تعمتد بنس بة  %90عىل عائدات
()4
النفط وكذا وارداهتا من السلع واخلدمات.
وما ميزي العالقات الاقتصادية ادلولية اليوم هو التنافس بني خمتلف ادلول املتعطشة للطاقة من أأفريقيا .فالصني ليست
الالعب الوحيد يف اإفريقيا اليت يه أأيضا مورد للطاقة إا للربازيل ،روس يا ،الهند ،الصني والولايت املتحدة والاحتاد ا ألورويب
()5
وكوراي اجلنوبية ومالزياي.
 - 1راوية توفيق ،مرجع سابق.
 - 2عبد اجلليل اندرو موىس انيانك ،مرجع سابق.

3

- Abdelhak Bassou, Opcit.

 - 4محمد صادق أأمني ،مرجع سابق.
4- Christina Y Lin, The Rise of Africa in the International Geapolitical Landescap-a US Energy Perspective, Institut fur Strategie Politik Sicherhiets
und Wirtschaftsbertatung, Berlin.
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تتنوع الرثوات الطبيعية يف قارة اإفريقيا ابختالف أأقالميها ،حيث متتكل  %97من احتياطي العامل من معدن الكروم
و %85من الاحتياطي العاملي من البالتني و %74من اذلهب و %50من احتياطي املنغنزي % 25 ،من الاحتياطي
العاملي من اليورانيوم %20 ،من احتياطي النفط العاملي و %20من الطاقة الكهرابئية %70 ،من احتياطي الاكاكو ،وثلث
الإنتاج العاملي من النب و %50من النخيل ،اإضافة ملا تمتتع به القارة من وفرة يف املياه وإاماكنية اس تغالل الطاقة الشمس ية
عىل نطاق واسع خاصة يف حصارهيا ،وإاضافة لرثواهتا الطبيعية حتتوي القارة عىل طاقات وموارد برشية معظمها من فئة
الش باب متثل اليد العامةل سواء داخل القارة أأو خارهجا حباجة فقط لتمنيهتا )1( .تمكن املفارقة يف أأنه وابلرمغ من وفرة املوارد
الطبيعية ،اإل أأن اإفريقيا ل تزال أأكرث فقرا وختلفا مقارنة ببايق القارات ألس باب عديدة أأمهها فساد احلكومات والزناعات العرقية
()2
والقبلية والانقالابت العسكرية املتكررة.
لقد سامه املوقع اجليو اسرتاتيجي وتنوع املناخ اإضافة للمقومات لبرشية يف تزايد ا ألمهية الاقتصادية للقارة السمراء
وطنيا ،إاقلمييا ودوليا ولعتبارها معربا ورابطا بني الرشق والغرب ،وتزداد أأمهيهتا الاقتصادية إلرشافها عىل أأمه املسطحات
املائية يف العامل أأي توفر القارة عىل عدد كبري من السواحل مما يؤدي لسهوةل التصال ابلعامل اخلاريج وتعدد املوائن التجارية،
اإضافة لكرب املساحة وتنوع الرتكيبة اجليولوجية لإفريقيا مزيها برثوات طبيعية هائةل وتنوع احملاصيل الزراعية اليت تظل حباجة
إلرادة س ياس ية فعلية لس تغاللها وإادارهتا وعدم ترك الفرصة للقوى الغربية ورشاكهتا العمالقة هنب خريات القارة ابمس
الاستامثر ا ألجنيب والرشاكة ،ورضورة الاستامثر يف ا أليدي العامةل نظرا للنسب العالية من الش باب.
اخلامتة
بعــد حتليــل ا ألمهيــة اجليــو اســرتاتيجية لقــارة اإفريقيــا مــن حضــارة وتنــوع ثقــايف اإىل موقــع جيــو س ـ يايس هــام زايدة
عــىل الــرثوات الطبيعيــة املكتشــفة والاكمنــة ،ميكننــا القــول أأن أأمهيــة القــارة ل تقترص ـ عــىل عنرص ـ واحــد اكملوقــع اجليــو
س ـ يايس مــثال بــل لتظــافر م ـزااي لك عنرص ـ مــن العنــارص ســالفة اذلكــر وهــو مــا يفرس ـ الاهــامتم ادلويل املزتايــد ابلقــارة
واذلي مل ي ـأأت مــن ف ـراب بــل انبــع عــن معرفــة معيقــة ملقومــات ومقــدرات القــارة ،اإضــافة لســهوةل التغلغــل داخــل القــارة
حيــث شــهدت الس ـ نوات ا ألخــرية اإضــافة للقــوى ادلوليــة الالكس ـ يكية توافــد فواعــل إاقلمييــة يف اإطــار تط ـوير العالقــات
الس ياس ية والظفر ابستامثرات قمية ابلقارة.
نظ ـرا ل ألمهيــة اجليــو اس ـرتاتيجية لقــارة اإفريقيــا بــلك أأبعادهــا ،فهــيي اليــوم حباجــة أأكــرث مــن أأي وقــت مل ـ للعمــل عــىل
ت ـأأمني ثرواهتــا ومواردهــا العديــدة والوقــوف يف وجــه ا ألطــامع الغربيــة حتديــدا مــن خــالل التضــامن الإفريقــي-الإفريقــي أأو
اإعـــادة بنـــاء ادلوةل الإفريقيـــة مـــن ادلاخـــل عـــىل قواعـــد دوةل احلـــق والقـــانون والانتقـــال الســـلس للســـلطة وتفـــادي

 - 1الصادق محمود عبد الصادق ،مرجع سابق.

2

- https://sites.google.com/site/almundouno3/mapa-de-Africa.html
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الانقــالابت العســكرية املتكــررة املدعوم ـة مــن ادلول الاس ـ تعامرية الســابقة لضــامن تغلغــل رشاكهتــا وهنــب أأكــرب قــدر مــن
خريات دول القارة.
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واقع ومستقبل العالقات الروسية -األفريقية يف ظل التنافس األطلسي على
القارة األفريقية بعد احلرب الباردة
The reality and future of Russian – African relations in the
face of Atlantic competition on the African continent After
The cold war
أمرية أمحد حرزلي
باحثة في العلوم السياسية والعالقات الدولية،
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة باجي مختار  /عنابة ـ الجزائر

amira_harzli@hotmail.com
ملخص:
تبحث ادلراسة يف توهجات الاسرتاتيجية الروس ية يف افريقيا انطالقا من الثوابت التارخيية اليت مزيت الس ياسة
الروس ية ابلقارة يف عهد الاحتاد السوفييت ،مرورا بواقع ومس تقبل العالقات الروس ية الافريقية ذات البعد الرباغاميت/
املصلحي يف جمالت الاقتصاد والتجارة ،الامن ،والقطاع العسكري.
جتدر الإشارة أأن عودة الاهامتم الرويس ابإفريقيا انبع من اسرتجاع اترخيها السوفييت يف القارة وماكنهتا ادلولية من هجة،
والرثوات الهائةل اليت تزخر هبا دول القارة الافريقية من هجة أأخرى اليت تتنافس حولها القوى الاطلس ية الامر اذلي من
شأأنه أأن يعيق ادلور الرويس يف افريقيا .
اللكامت املفتاحية :روس يا ،القارة الافريقية ،الرثوات الاقتصادية والطاقوية ،التنافس ،القوى ا ألطلس ية.
Abstract :
The study examines the Russian strategy in Africa based on the historical
constants that distinguished Russian policy in the Soviet Union, the status and future
of Russian – African relations with a pragmatic dimension in the fields of economy,
trads, security and military sector.
The return of Russia’s attention to Africa stems from the restoration of its Soviet
history on the continent and its international status on the one hand , and the high
economic resources of the African continent , on the other hand , which is contested
by the Atlantic powers , which would hamper Russia’s role in Africa.
Keywords : Russia , the African continent, the Economico and energy resources ,
Competition , the Atlantic power .
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مــقـدمــة:
برز يف الس نوات ا ألخري بشلك لفت دور روس يا الصاعد عىل الساحة ادلولية فبعد أأوكرانيا مرورا بسوراي جندها
اليوم تضع بلك ثقلها يف القارة الافريقية عىل أأكرث من صعيد س يايس واقتصادي وحىت عسكري ومثال ذكل الزناع يف ليبيا
ومنطقة القرن الافريقي ...وغريها .
فاهامتم روس يا ابلقارة الافريقية ليس وليدة اللحظة بل يرجع اىل س نوات الس تينات والس بعينات حيث اكنت روس يا
السوفيتية تدمع حراكت التحرر الوطين يف ضد الاس تعامر الغريب الامرباييل ،وتعود الهيا روس يا اليوم من زاوية املصاحل
الرباغامتية بتعزيز الرشااكت الاسرتاتيجية الاقتصادية والعسكرية الثنائية.
القارة الافريقية قارة اسرتاتيجية ابمتياز رمغ ما تعانيه من نزاعات أأهلية و أأزمات اقتصادية ،حيث أأهنا غنية ابلرثوات
املعدنية اك ألملاس ...والطاقوية اكلبرتول والغاز ...ما جعلها حمل تنافس دويل بني الولايت املتحدة الامريكية والصني ،فرنسا...
وهنا جتد روس يا صعوبة يف اإعادة متوضعها يف القارة وتنفيذ اسرتاتيجيهتا يف ظل التناقض والاختالف الكبري يف املصاحل مع
قوى الكربى لس امي مهنا ا ألطلس ية .
اشاكلية ادلراسة :
يف ظل هذا التنافس ادلويل احملتدم عىل القارة الافريقية نطرح الإشاكلية التالية :
كيف ميكن لروس يا تطوير عالقات س ياس ية واقتصادية وعسكرية مع دول القارة الافريقية يف ظل التنافس الاطليس علهيا؟
فرضيات ادلراسة  :ختترب ادلراسة عدة فرضيات ويه:
.1تشلك افريقيا مبوقعها الاسرتاتيجي ومواردها الاقتصادية مركز جذب لروس يا.
.2اهامتم روس يا ابلقارة الافريقية يبدو انه مرتبط ابلبعد الاقتصادي بشلك اسايس.
.3وجود القوى الاس تعامرية التقليدية كفرنسا من شانه اإعاقة المتوضع الرويس اجلديد.
.4لكام تصاعدت الزناعات الاهلية وحاةل الالمن يف ادلول الافريقية ،لكام أأثر ذكل سلبا عىل ادلور الرويس اجلديد.
.5تعددت جمالت التعاون الرويس الافريقي يبدو انه يؤثر اإجيااب عىل مس تقبل العالقات بني الطرفني .
أأهداف و أأمهية ادلراسة:
هتدف ادلراسة لتحقيق عدد من ا ألهداف ويه:
.1فهم التغريات احلاصةل يف الاسرتاتيجية الروس ية جتاه القارة الافريقية .
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.2معرفة اترخي العالقات الروس ية ــ الافريقية القدمية وممزياهتا .
.3تسليط الضوء عىل ابعاد التعاون الرويس ـــ الافريقي
.4الكشف عىل تشابك وتقاطع املصاحل بني روس يا والقوى ادلولية ا ألخرى يف افريقيا.
.5حماوةل استرشاف مس تقبل العالقات الروس ية ـــــ الافريقية يف ضوء التنافس ادلويل عىل القارة الافريقية.
تمكن أأمهية دراسة العالقات الروس ية ــ الافريقية يف مدى تطور الاسرتاتيجية الروس ية عىل املس توى ادلويل يف
مواهجة ا ألحادية القطبية للقوى ا ألطلس ية اليت تعمتد هنج التدخيل يف شؤون ادلول الافريقية واتباعها س ياسة احلروب وافقار
ادلول الافريقية وابلتايل تضطلع روس يا هنا بدور موازن ودامع ألمن واس تقرار وتمنية القارة الافريقية وفق اسرتاتيجية راحب /
راحب لروس يا وادلول الافريقية ،جتدر الإشارة هنا أأنه تتحمك يف هذه املسأأةل مجةل من املتغريات الاقتصادية والس ياس ية
والعسكرية  /الامنية عىل مدار اترخي و تطور العالقات الروس ية ــــ الافريقية اىل غاية اليوم.
حدود ادلراسة:
تنقسم حدود ادلراسة اىل قسمني:
.1حدود زمنية :وتتعلق ابلفرتة املمتدة ملا بعد احلرب الباردة  1989اىل غاية .2019
.2حدود ماكنية :وتشغل احلزي اجلغرايف دلوةل روس يا يف قارة اس يا (مكُؤثر) ودول القارة الافريقية (مكتأأثر).
املنا ج والنظرايت املعمتدة:
تعمتد ادلراسة عىل عدد من املنا ج والنظرايت املهمة لتفسري موضوع ادلراسة ويه :
.1مهنج حتليل املضمون :وهو املهنج املناسب لتحليل مضامني اخلطاابت والترصحيات للمسؤولني الروس ونظراهئم الافريقيني
جتاه بعضهم البعض يف سبيل تطوير العالقات الافريقية الروس ية الاقتصادية وماكحفة الإرهاب وحل الزناعات.
.2نظرية الواقعية :س ياسة روس يا جتاه القارة الافريقية تمتزي ابلواقعية وحتديدا ابملصلحة القومية اليت من شأأهنا حامية املصاحل
القومية الروس ية يف القارة الافريقية.
.3نظرية ادلور :من خاللها ندرس ادلور الرويس كفاعل مؤثر بقدراهتا وقوهتا الس ياس ية والاقتصادية والعسكرية ومدى
فعاليهتا يف يف بيئته اخلارجية وحتديدا تطوير العالقات الروس ية الافريقية.
ادلراسات السابقة:
اس تفادت ادلراسة من عدد من ادلراسات السابقة من بيهنا:
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.1مقال بعنوان :عودة الاهامتم الرويس ابإفريقيا ...التجاذابت واحلساابت (  :1 ) 2 /1يبحث الاكتب من خالل مقاهل اترخي
اهامتم روس يا ابلقارة الافريقية وانتقالها من البعد ا أليديولويج اذلي مزي الس ياسة السوفياتية جتاه افريقيا خالل الس تينات
والس بعينات يف دمع حراكت التحرر الوطين ومناهضة الامربايلية الاس تعامرية وانتقالها للبعد الاقتصادي الربغاميت يف فرتة ما
بعد احلرب الباردة يف عهد الرئيس فالدميري بوتني اذلي ركز عىل ا ألدوات التجارية والرشاكة الاقتصادية مع دول املنطقة ،كام
لفت الاكتب اىل ان زايرات بوتني للقارة الافريقية اكنت زايرات ذات طابع اقتصادي عىل راس وفود من رجال اعامل
ومستمثرين و أأحصاب رشاكت .
.2دراسة موسومة  :Russia’s policy towards Africa : 2تدرس الاكتب الس ياسة الروس ية جتاه افريقيا عىل فرتتني
الفرتة ا ألوىل يف احلقبة السوفياتية واليت اكنت روس يا قريبة فهيا لدلول الافريقية ضد القوى الكولونيالية ،اما اترخي العالقات
ادلبلوماس ية بني روس يا وعدد من ادلول العربية فقد اكن قدمي ،حيث تأأسست مثال العالقات ادلبلوماس ية الرمسية بني اثيوبيا
وجنوب افريقيا س نة  ،1898و تطور بعدها العالقات بني روس يا السوفياتية وعدد من ادلول الافريقية خالل احلربني
العامليتني ا ألوىل والثانية يف بعدها العسكري مع مرص ،انغول ،الكونغو ،زمبابوي ،انميبيا ...أأما الفرتة الثانية فتمتثل يف ما بعد
احلرب الباردة و اهنيار الاحتاد السوفييت عام  1990ويه املرحةل اليت انكفأأت فهيا روس يا اىل ادلاخل لإصالح أأوضاعها
ادلاخلية و رسعان ما عادت تدرجييا اإىل ربط عالقات جديدة مع ادلول الافريقية.
 .3روس يا تراهن عىل افريقيا :3تطرقت الاكتبة اىل الاهامتم الكبري اليت توليه روس يا للقارة الافريقية ابعتبارها قارة غنية
ابلرثوات املعدنية من يورانيوم املاس يف انغول و زمبابوي وتزنانيا ...وتنقصها بىن حتتية من طرق وسكك حديدة وابلتايل يه
فرصة ودافع قوي تسعى من خالل روس يا لتنويع رشاكهئا الاقتصاديني عرب اقامة رشااكت اقتصادية لتمنية الاقتصاديني
الرويس والافريقي معا ،كام ركزت الاكتبة عىل ان الاهامتم الرويس ابإفريقيا ل يقترص عىل اجملال الاقتصادي ،حيث يعد اجملال
العسكري ذا قمية كبرية عىل اعتبار القارة تنترش فهيا تنظاميت اإرهابية متطرفة كحركة ش باب الصومال يف الصومال و بوكر
حرام يف نيجرياي وعليه اإقامة تعاون عسكري و أأمين من خالل اتفاقيات تعاون امين ـ عسكري تشمل تصدير السالح
الرويس اىل افريقيا و تدريب وجتهزي اجليوش بعض دول القارة اكإفريقيا الوسطى حملاربة الإرهاب.
نس تفيد من لك تكل ادلراسات السابقة يف حتليل اترخي مسار العالقات الروس ية ـــ الافريقية مضن متغريين الثوابت
الاسرتاتيجية اليت حمكت الس ياسة الروس ية جتاه افريقيا واملتغريات الظرفية اليت طر أأت علهيا ويه التنافس الفرنيس
وا ألمرييك ...كام نبحث يف عالقات التعاون الروس ية الافريقية يف اكفة اجملالت ،فضال عن ذكل نضيف الهيا حماولتنا
1ـ س يدي ودل عبد املاكل ،عودة الاهامتم الرويس ابفريقيا ...التجاذابت واحلساابت (  ،) 2 / 1حصيفة الوطن القطرية ،العدد  ، 2018 / 04 / 29 ، 8274ص . 23
Vladimir Shubin , Russia’s policy towards Africa , Istituto PER Gli Studi DI Politica Internazionale, ISPI Analysis , No 168 , April 2013.ـ
3ـ عائشة عبد الغفار  ،روس يا تراهن عىل افريقيا ،موقع الاهرام  ،متاح عىل الرابط الالكرتوين الايت :
http://www.ahram.org.eg/News/202545/4/635645/
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لسترشاف مس تقبل العالقات الروس ية الافريقية يف ضوء تنافس القوى ا ألطلس ية عىل القارة ،ويه النقطة اليت مهش هتا
ادلراسات السابقة.
تقس مي ادلراسة :
تقسم ادلراسة اإىل احملاور التالية:
احملور ا ألول :اترخي العالقات الروس ية ـــ ا ألفريقية
احملور الثاين :ا ألمهية الاسرتاتيجية والاقتصادية لإفريقيا ابلنس بة لروس يا.
احملور الثالث :اإبعاد التعاون الرويس ــ ا ألفريقي بعد احلرب الباردة.
احملور الرابع :مس تقبل العالقات الروس ية ــ ا ألفريقية ـ يف ظل التنافس ا ألمرييك ـ ا ألورويب عىل القارة ا ألفريقية.
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املطلب الاول  :اترخي العالقات الروس ية ــ الافريقية:
البحث يف اترخي العالقات الروس ية الافريقية يف مرحةل الاحتاد السوفييت هممة لكوهنا اكنت متثل الانتشار السوفييت يف
افريقيا عرب الروابط ا أليديولوجية ـ الثقافية والس ياس ية ـ الاقتصادية بني الطرفني ومنه فدراسة هذه املرحةل يه تأأسيس
للمرحةل الراهنة اليت حتاول فهيا روس يا جاهدا اس تعادة تكل الروابط بعد اهنيار الاحتاد السوفييت س نة  1990تعزيزها أأكرث
اليوم.
بداية ل يوجد اترخي حمدد لنشأأة العالقات الروس ية مع دول القارة الافريقية ،فعىل سبيل املثال اكنت روس يا أأول دوةل
اعرتفت ابس تقالل اجلزائر يف  23مارس  1962و اعرتفت ا ألخرية بروس يا رمسيا يف  26ديسمرب  ،1991من هجة أأخرى
أأقامت روس يا عالقاهتا ادلبلوماس ية مع ليبيا يف الرابع سبمترب  ، 1955ومع السودان يف اخلامس من جانفي  ، 1956أأما مع
موريتانيا يف الثاين عرش جويلية  ،1964ومع تونس يف احلادي عرش جويلية  1956ومع املغرب يف ا ألول من سبمترب 1958
 ،هذا التباين والاختالف راجع أأساسا اىل ا ألوضاع اليت اكنت تعيشها افريقيا معوما من اس تعامر الفرنيس ،الإيطايل ،اس بانيا.
ولكن املؤكد أأن فرتة الس تينات والس بعينات يه الفرتة اليت شهدت نشاط كثيف لروس يا السوفيتية يف أأحناء خمتلفة من
افريقيا ،حبيث اكنت روس يا الالعب الرئييس وادلامع ا ألول عسكراي و أأيديولوجيا حلراكت التحرر الوطنية يف ادلول الافريقية
ضد الاس تعامر والامربايلية ا ألوروبية ،فقد امتلكت روس يا أأكرث من  40أألف مستشار يف جمالت التعاون العسكري و
الاقتصادي و الثقايف يف  40دوةل افريقية بني  1970ـ  1975فهذا النفوذ الرويس املتنايم يف القارة أأزجع القوى الاس تعامرية
كفرنسا و الولايت املتحدة الامريكية فقاموا بتصفية قادة موالني لروس يا السوفيتية مهنا القائد الكونغويل ابتريس لومومبا عام
 11961قبل ذكل.
شهدت فرتة اهنيار الاحتاد السوفييت  1990تغريات اسرتاتيجية يف س ياسة روس يا جتاه افريقية ،2حبيث تراجع تواصل
روس يا ابلقارة السمراء اقتصاداي وثقافيا وعسكراي و تراجع دمعها ابلتايل اىل العديد من دول افريقيا  ،فأأغلقت القنصليات و
السفارات ادلبلوماس ية و املراكز الثقافية وتوقفت املساعدات الروس ية الكبرية دلول القارة ،كذكل توقف الطالب الافارقة
عىل التوافد لروس يا بفعل اإيقاف املنح الروس ية املوجه هلم .3
فالضعف اذلي أأصاب الاحتاد السوفييت واذلي تسبب يف سقوطه ترك تداعيات كبرية خاصة يف اجملال الاقتصادي عىل
روس يا احلديثة مهنا فقدان الروبل الرويس قميته املالية يف التعامالت ادلولية مقارنة ابدلولر ا ألمرييك ،وهو ما جعل روس يا
تلغي العديد من املساعدات و املنح و املشاريع يف أأفريقيا و اكتفت روس يا وقهتا بتقليل الاس هتالك ادلاخيل يف س نوات
التسعينات حلني تعايف الاقتصاد الرويس مس تقبال.
املطلب الثاين :ا ألمهية الاسرتاتيجية والاقتصادية لإفريقيا ابلنس بة لروس يا
1ـ س يدي ودل عبد املاكل ،عودة الاهامتم الرويس ابفريقيا ...التجاذابت واحلساابت (  ،) 2 / 1مرجع سابق.
3ـ س يدي ودل عبد املاكل ،مرجع سابق.
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تكتسب القارة الافريقية أأمهية كبرية للقوى الكربى معوما وروس يا بشلك خاص ملا ملوقعها الاسرتاتيجي ولرثواهتا
الاقتصادية والطاقوية ما جعلها ساحة للتنافس دويل.
.1املوقع الاسرتاتيجي :تمتتع القارة الافريقية مبوقع اسرتاتيجي يف العامل ،حبيث أأهنا تتوسط قارات العامل ( أآس يا و أأورواب و
أأمرياك الشاملية و أأمرياك الالتينية) وابلتايل تتوسط أأمه حبار وحميطات العامل واملمرات الاسرتاتيجية اكلبحر ا ألبيض املتوسط،
البحر ا ألمحر واحمليط الاطلنطي ،احمليط الهندي قناة السويس ....وهذا يوفر لها اتصال حبري و بري مع مجمل دول العامل من
خالل حركة التصدير والاس ترياد خاصة يف البرتول.
فالقارة الافريقية حتتل موقعا همام عىل خارطة النفط العاملية حيث بلغ معدل تزايد انتاج القارة من النفط  % 36مقابل
 % 16لبايق القارات بعد  11سبمترب  2001بزايدة يف الانتاج اليويم للقارة قدر ب  9ماليني برميل يوميا عام  2006بيامن بلغ
الاس هتالك الافريقي  3ماليني برميل يوميا وفق تقرير اللجنة الافريقية للطاقة ( افراك) وقد بلغت نس بة الإنتاج  % 12عام
،1 2008وهذ بطبيعة احلال يوفر للرشاكت الروس ية الطاقوية ك رشكة غازبروم احلكومية حضورا أأكرب لها يف السوق
الطاقوية الافريقية كام سرناه لحقا.
فاملوقع الاسرتاتيجي للقارة الافريقية من انحية أأخرى يفرض عىل روس يا يف الراهن حبسب مراقبني ابعتبارها قوة
كربى اإعادة المتوضع داخل القارة محلاية مصاحلها ومصاحل دول القارة الافريقية من الس ياسات القوى الاس تعامرية كفرنسا اليت
تعمل عىل ربط اقتصاد القارة ابقتصادها من خالل فرض التعامل املايل والتجاري ابلعمةل ا ألوروبية اليورو وهو ما يعترب شلك
من اشاكل الاس تعامر الاقتصادي اذلي يزيد من الفقر يف القارة.
فروس يا هنا حتاول من خالل توهجاهتا حنو افريقيا دمع ادلول الافريقية يف فك ارتباطها معالهتا ابليورو لتغطية اخلزانة
الفرنس ية .كام تسعى ملساعدة ادلول الافريقية يف حماربة أأفة الفقر وهو ما رصح به وزير اخلارجية سريغي لفروف حيث قال:
" ل ميكن أأن نتفرج عىل الفقر املدقع اذلي يعيشه ا ألفارقة بسبب معةل مفروضة علهيم ،الاس تعامر انهتيى وقد ان ا ألوان لن
ينال ا ألفارقة اس تقالهلم الاكمل". 2
 .2الرثوات الاقتصادية :تزخر دول القارة الافريقية عىل اختالف قوهتا وجنس ياهتا بعدد من همم من الرثوات الاقتصادية
والغذائية اليت تشلك مصدر انجتها العاملي ومهنا:

1ـ جنالء محمد مرعي ،الرثوة النفطية والتنافس ادلويل" الاس تعامري" اجلديديف افريقيا ،التقرير الاسرتاتيجي السابع  ،جمةل البيان ،الرايض  ، 2010 ،ص .418
2ـ س يدي ودل عبد املاكل ،عودة الاهامتم الرويس ابفريقيا ...التجاذابت واحلساابت ( ،) 2 / 2حصيفة الوطن القطرية ،العدد  ، 2018 / 05 / 01 ، 8276ص .21
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جدول رمق  :01الرثوات الغذائية واملعدنية دلول افريقيا
أأمه ادلول اليت تنتجها
النس بة املئوية لنصيب القارة
من الناجت العاملي
جنوب افريقيا ،مدغشقر ،السودان ،زمبابوي
%33

السلعة
الكروم
الكوابلت
املاس
اذلهب
البالتينيوم

%33
%95
 % 50ــ %65
%90

الكونغو ،زامبيا ،زمبابوي ،بوتسواان ،املغرب ،جنوب افريقيا.
الكونغو ،جنوب افريقيا ،بوتسواان ،افريقيا الوسطى ،غينيا ،زامبيا.
غاان ،زمبابوي ،الكونغو ،غينيا ،مايل ،تزنانيا ،زمبابوي
جنوب افريقيا ،الغابون ،غاان ،املغرب

اليورانيوم

 % 20ــ %25

جنوب افريقيا

الاكاكو

%65

اجلزائر ،مرص ،ليبيا ،نيجرياي ،ساحل العاج ،غينيا ،الاكمريون،
الكونغو ،غينيا

املصدر :راوية توفيق ،أأفريقيا ...املعلومات ا ألساس ية ،موقع اجلزيرة ،عىل الرابط الإلكرتوين:

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/67f5f697-5b8e-4e2a-af00-84efb8f1c719
ميثل اجلدول أأعاله بعض الرثوات الغذائية واملعدنية اليت تنتجها دول القارة الافريقية ويالحظ أأن الرثوات املعدنية من
أأملاس واذلهب و بالتينيوم حتتل الصدارة من حيث انتاهجا حبيث ميثل املاس  %90واذلهب بني  % 50و  %65و
البالتينيوم  %90وهذا يدل عىل أأن القارة السمراء غنية بعدة مواد معدنية حتتاج اىل مستمثرين أأجانب لالستامثر فهيا.
تمتتع أأيضا دول القارة الافريقية مبزية الوفرة يف البرتول ،فتعترب منطقة غرب افريقيا ويف مقدمهتا نيجرياي دوةل نفطية،
فهيي ادلوةل احلادية عرش من بني أأكرب منتجي النفط يف العامل اذ بلغ انتاهجا  3ماليني برميل يوميا عام  2008ويبلغ احتياطها
النفطي  2.35مليار برميل ،كام تسعى نيجرياي اىل رفع خمزوهنا اىل  40مليار برميل  ،اما غينيا الاس توائية فقد جنحت يف
زايدة انتاهجا اىل  420الف برميل يوميا ،الغابون يه ا ألخرى جنحت يف زايدة احتياطها النفطي اىل  5.2مليار برميل ،حيث
بلغ انتاهجا اليويم  230الف برميل .أأما فامي يتعلق مبنطقة جنوب افريقيا فتصم انغول اثين أأكرب منتج للنفط يف هذه املنطقة،
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حيث بلغ جحم انتاهجا اليويم من التقس يط مليوين برميلفي هناية  2008ويقدر احتياطي النفطي فهيا  25مليار برميل ،أأما
زمبيا فتنتج  120أألف برميل يويم ومدغشقر 90أألف برميل يويم.1
منطقة شامل افريقيا ل تقل شأأن عن بقية املناطق عىل اعتبار أأهنا أأقرب اىل سوق النفط ا ألوروبية وتضم دولتني هممتني
من حيث انتاج الطاقة وهام اجلزائر وليبيا العضواتن يف منظمة أأوبك ،فاجلزائر دلهيا احتياط نفطي يصل اإىل  12,4مليار
برميل وتنتج  1,3برميل يوميا ،أأما الاحتياط اللييب من النفط يقدر بــ  40مليار برميل وتنتج  1.6مليون برميل ،كذكل تنتج
مرص  700أألف برميل يوميا ،ويقدر الاحتياطي دلهيا مبا يعادل  2,7مليار دولر .
2
يعد النفط الافريقي الأكرث طلبا يف السوق الطاقوية وذكل لعدد اعتبارات ومزااي ويه:
 البرتول الافريقي أأفضل يف اجلودة و أأحسن يف النوعية من نظريه يف املرشق العريب نظرا لحتوائه عىل نس بة ضئيةل من
الكربيت.
 البرتول الافريقي قريب من سوق الاس هتالك يف أأورواب و أأمرياك ،اذ ان الساحل الغريب لإفريقيا عىل مسافة قريبة
نسبيا من الساحل الرشيق للولايت املتحدة الامريكية مما خيفف من تاكليف النقل خاصة اذا اخذان بعني الاعتبار ا ألوضاع
الس ياس ية املضطربة يف املنطقة العربية مما يعطل حركة النقل هناك.
 ان ادلول الافريقية املنتجة للنفط ،ابس تثناء نيجرياي وليبيا واجلزائر ،ل تنمتي اىل منظمة ادلول املصدرة للنفط ( أأوبك)
اليت تعمل عىل التحمك يف أأسعار النفط العاملية ،مما ميكن هذه ادلول من حرية الإنتاج.
 أأن القارة الافريقية من حيث الاس هتالك تعد أأقل اس هتالاك من غريها ،مما ميكهنا من تصدير الفائض.
 يرتكز الاحتياطي النفطي الكبري يف مواقع نفطية فوق املاء بعيدا عن الشاطئ ،مما جيعهل يف مأأمن من الاضطراابت
الس ياس ية و الاجامتعية اليت تتعرض لها تكل ادلول.
املطلب الثالث :أأبعاد التعاون الرويس ــ الإفريقي بعد احلرب الباردة
ينقسم التعاون الرويس ـ الافريقي اىل ثالثة جمالت أأساس ية ممتثةل يف اجملال الس يايس اذلي يعكس اهامتم روس يا
اب ألزمات الس ياس ية يف ادلول الافريقية عىل غرار الثورتني التونيس و املرصية ،...اما اجملال الاقتصادي اذلي يربز يف اهامتم
الرشاكت الاقتصادية الروس ية الكربى ونشاطها يف عدد من ادلول الافريقية كرشكة غاز بروم يف اجلزائر و روسا توم يف
مرص  ، ....اما اجملال العسكري ا ألمين فيمكن يف حماربة الإرهاب ،وصفقات التسلح وتدريب اجليوش الافريقية و مثال ذكل
دورها يف الزناع اللييب.
1ـ جنالء محمد مرعي  ،مرجع سابق  ،ص.419
2ـ املرجع نفسه ،ص.420
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 .1التعاون الرويس ــ الافريقي يف اجملال الس يايس :يربز التعاون الرويس ـ الافريقي يف امليدان الس يايس يف موقف روس يا
الس يايس من الثورتني التونس ية و املرصية مضن ما ابت يعرف بثورات العربية اليت بد أأت يف  ، 2011فروس يا مل تعلن
تأأييدا رصحيا للثورة و الثوار يف أأي بدل عريب خالفا للعهد السوفييت اذلي اكنت فيه موسكو تقدم دعام خسيا اىل الثورات و
حراكت التحرر الوطين  ،فر أأت موسكو أأن ما حيدث فهيا عبارة عن احتجاجات و انتفاضات شعبية ويه شأأن داخيل
لتكل ادلول و ل جيوز التدخل فهيا ومتزي موقفها ابلتحفظ النس يب و التأأين الوحضني و البطء يف ردة الفعل  ،1وهو ما بدى
واحضا يف الثورة التونس ية حيث مل تبدي موقفا واحضا مهنا الا بعد تنحي بن عىل وهروبه عىل الرمغ من بدء ارهاصات الثورة
يف هناية  ، 2010ففي مؤمتر دافوس الاقتصادي العاملي يف  26جانفي  2011رصح الرئيس الرويس السابق دميرتي
ميدفيدف يف لكمة مقتضبة " امل ان تس تقر ا ألوضاع يف تونس ول تؤثر سلبا عىل الوضع العام يف العامل العريب " أأما يف
احلاةل املرصية اكن املوقف الرويس متحفظ مييل اىل تأأييد نظام مبارك حىت أأقيص من السلطة  ،فاكن تعليق القنصل العام
الرويس يف الاسكندرية سريغي بيدلكوف عىل الثورة املرصية يف  27جانفي  " 2011ا ألمور حتت الس يطرة  ،ول نتوقع ان
يتفامق الوضع" ،ودعا وزير اخلارجية الرويس سريغي لفروف املعارضة املرصية اىل احلوار مع احلكومة" ، 2والترصحي الرويس
هذا يأأيت للحفاظ عىل املصاحل الروس ية الكبرية يف مرص  ،فقد زار الرئيس الرويس السابق ميدفيف مرص قبل الثورة س نة
 2010ووقع خاللها عددا كبريا من التفاقيات مع مرص مبا فهيا اتفاقية التعاون النووي ألغراض سلمية ،وزادت حيهنا عدد
الس ياح الروس القادمني ملرص اىل  1,8مليون ساحئ رويس عام .3 2010
وهبذا نس تنتج ان التوجه الرويس جتاه الثورتني التونس ية واملرصية هيدف اىل التشديد عىل أأمهية التغيري السلمي ونبذ
العنف و ادلعوة للحوار و احلل الس يايس مضن ا ألطر القانونية وعىل أأساس الوفاق الوطين و رفض اس تخدام القوة .
 .2التعاون الرويس ــ الافريقي يف اجملال الاقتصادي :أأمهية روس يا كرشيك اقتصادي هممة لدلول الافريقية ،فاإذا ما قارننا
نس بة الرشاكة جندها اقل مقارنة ابدلول املتقدمة والصاعدة مهنا الولايت املتحدة الامريكية والاحتاد ا ألورويب ،الصني ،الهند،
الربازيل.
التجارة الثنائية بني روس يا وافريقيا ارتفعت ارتفع أأضعافا مضاعفة جحم التجارة الثنائية ،فقد بلغت  7.3بليون دولر يف عام
 2008بعد ان اكنت قميهتا  740مليون دولر س نة  .41994فروس يا مع الوقت أأنشأأت العديد من املشاريع الاقتصادية
الروس ية يف دول افريقيا جنويب الصحراء مهنا:

1ـ نورهان الش يخ  ،روس يا و التغريات اجليوسرتاتيجية يف الوطن العريب  ،يف التداعيات اجليواسرتاتيجية للثورات العربية  ،أأمحد سعيد نوفل واخرون  ،ادلوحة  :املركز العريب للأحباث ودراسة
الس ياسات  ، 2014 ،ص . 291
2ـ املرجع نفسه  ،ص . 292
3ـ انرص زيدان  ،دور روس يا يف الرشق الأوسط وشامل افريقيا من بطرس الأكرب حىت فالدميري بوتني ،بريوت  :ادلار العربية للعلوم انرشون ،2013 ،ص . 284
4
- Habiba Ben Barka and other , Russia’s Economic Engagement with Africa , The African Bank Group Chief Economist Complex , Africa Economic
Brief , Volume 2 , Issue 7 , 11 / 05 / 2011, P 01.
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 زميبابوي  :تستمثر رشكة " غريت دايك انفس متنتس لميتد" الروس ية ــــ الزمبابوية املشرتكة يف مرشوع خضم ،قميته حنو
 1,6مليار دولر لستامثر أأحد ماكمن البالتني يف العامل "دار دنفيل" ،بعد بدء الاس تخراج  ،س يكون هذا املمكن من بني
املاكمن امخلسة الكربى عامليا من حيث اس تخراج البالتني  ،وهذا املرشوع هو أأكرب مرشوع رويس يف افريقيا.
 أأنغول :تعترب أأنغول من أأمه رشاكء روس يا الاقتصاديني يف افريقيا ،حيث تشارك رشكة " أألروسا " لس تخراج أأجحار
ا ألملاس يف مرشوع " اكتواك " الكبري اذلي يتضمن الاستامثر املشرتك ملمكن لوايش ألجحار ا ألملاس ،تقدر الاستامثرات يف
هذا املرشوع بنحو  500و 700مليون دولر  ،متتكل الرشكة الروس ية حصة  % 50.5يف املرشوع.1
وتتعاون روس يا مع أأنغول يف جمال الفضاء وبناء ا ألمقار الاصطناعية ورمغ الفشل اذلي أأصاب القمر الاصطناعي أأنغويل "
انغوسات  " 1لالتصالت يف ديسمرب املايض من مطار " ابيكونور " الفضايئ ،تواصل ادلولتان التعاون يف هذا اجملال ومن
املقرر بناء وإاطالق مقر صناعي اخر " أأنغوسات  " 2ويشار اىل قمية القمر ا ألول اليت بلغت قميته ما بني  320و  360مليون
دولر.
 زامبيا :تشارك مؤسسة " روس اتوم " احلكومية الروس ية يف انشاء مركز للطاقة اذلرية والعلوم التكنولوجية يف زامبيا،
وقد دعا الرئيس الزميب نظريه الرويس حلضور افتتاح املركز.
 املوزمبيق :فاز الكونسورتيوم املتكون من رشكة "اكسون موبيل" ورشكة " ار أأن أأكس بلور يشن " التابعة لــ "روس
نفط" الروس ية يف عام  2015مبناقصة لإنتاج الغاز بشامل البالد ويقدر جحم الاحتياطات من الغاز يف احلقول اليت من املقرر
استامثرها بـــ  2.2تريليون مرت مكعب.
 غينيا :تقوم "روسال" الروس ية لإنتاج ا ألملنيوم ابس تخراج البوكسيت يف ممكن " فريقيا" ،ابلإضافة اىل استامثر ممكن "
داين داين "  ،وقد استمثرت الرشكة الروس ية يف مشاريعها أأكرث من  300مليون دولر.
 الغابون :وقعت " رشكة روس نفط" الروس ية يف أأكتوبر  2017مذكرة تفامه مع وزارة النفط الغابونية ،كام مت توقيع مذكرة
مماثةل بني رشكة "زاروبيج نفط" وتتضمن استامثرا مشرتاك حلقول النفط يف الغابون وبناء البنية التحتية للغاز والنفط.
ما ميكن اس تنتاجه مما س بق أأن املشاريع الروس ية الاقتصادية يف افريقيا متنوعة ومتعددة بني استامثرات نفطية
وطاقوية و أأخرى يف البىن التحتية والصناعات الفضائية  ،...وتسعى روس يا من خالل مشاريعها الاقتصادية يف افريقيا اإىل دمع
اقتصادها اذلي تأأثر سلبا بفعل العقوابت الغربية عىل خلفية الازمة الاوكرانية  ،2014ومنه عادة تثبيت دورها عىل الساحة
ادلولية.
2ـ ابرز املشاريع الاقتصادية الروس ية يف افريقيا ،موقع روس يا اليوم  ، 2018 / 07 / 27 ،عىل الرابط الالكرتوين :

http://arabic.rt.com/business/959909
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.3التعاون الرويس ــــــ الافريقي يف اجملال العسكري:
متثل حماربة الإرهاب أأوىل أأولوايت روس يا يف افريقيا يف ظل اعامتد روس يا عىل مواهجة الإرهاب يف بيئته احلاضنة
وجتفيف منابعه والقضاء عىل العنارص الإرهابية خوفا من انتقاهلم اىل مناطق النفوذ الرويس وادلاخل الرويس مما يشلك هتديدا
ألمهنا القويم ولس امي " تنظمي داعش الإرهايب " ،فربز ادلور الرويس يف هذا اتبعت روس يا الوضع يف ليبيا بكثري من احلذر ،
ولكن بعد تدخل احللف ا ألطليس لإسقاط نظام القذايف عام  ، 2011ابتت تتخوف من تبعات اخلطوة الغربية  ،حيث
ذكرت جمةل فورين بولييس الامريكية ان روس يا تسعى اىل منع انزلق ليبيا يف الفوىض وهو ما فشلت فيه واش نطن.
فالليبيون ينظرون روس يا عىل اهنم أأكرث مصداقية من ا ألمريكيني وهو ما ساعد موسكو عىل اكتساب موطأأ قدم يف ليبيا. 1
ادلور الرويس يف ليبيا ل يشمل فرض خليفة حفرت ابلقوة وامنا عرب التعاون مع اجملمتع ادلويل لتحقيق الاس تقرار يف ليبيا مبا
يضمن املصاحل الروس ية ،استمثرت روس يا تقارهبا مع حفرت واس تقباهل من طرف مسؤولني وس ياس يني وعسكريون روس
كوزير اخلارجية و وزير ادلفاع  ،كام انه زار حفرت حامةل الطائرات الروس ية الادمريال كوزنتسوف اليت ترسو عىل السواحل
الليبية ،كام قدم الكرملني ثالثة مليارات دينار لييب اىل مرصف ليبيا املركزي التابع حلفرت وارسلت فنيني روس للمساعدة يف
جتديد و تطوير القدرات العسكرية للجيش الوطين اللييب اذلي يعمتد بشلك اكمل تقريبا عىل ا ألسلحة السوفيتية ،ونظرا
للحظر الاممي املفروض عىل ليبيا يف جمال تصدير التسليح ،فاءنه ل ميكن لروس يا تسليح اجليش اللييب بشلك مبارش ولكن
ميكهنا ارسال ا ألسلحة عرب مرص املؤيدة حلفرت وحبسب مصادر ان مرص اس تضافت وحدات من القوات اخلاصة الروس ية.
فضال عن ذكل زار عبد الباسط البدري سفري ليبيا السابق دلى اململكة العربية السعودية وادىل ابن ليبيا تشجع عىل
نرش قوات روس ية يف ليبيا عىل غرار سوراي  ،وقال أأنه سريحب بأأي دور رويس يف ليبيا ،وتسعى روس يا لتعزيز موقعها
العسكري عىل البحر ا ألبيض املتوسط من خالل اإقامة قواعد عسكرية فهيا وهو العرض اذلي قدمه القذايف يف  2008و أأعاد
املسؤولون الروس طرح الفكرة عىل حفرت حول اإماكنية اإقامة قاعدة ابلقرب من بنغازي  ،وعىل الرمغ ومن رشاكهتا مع حفرت
الا اهنا تواصل تأأييدها رمسيا جلهود صنع السالم يف ليبيا عرب التحاور مع حكومة الوفاق ادلولية املعرتف هبا دوليا وهو جزء
من س ياسة روس يا لتسوية الزناعات الاقلميية .2
يربز أأكرث دور روس يا العسكري يف معق افريقيا حيث دمعت مطلع عام  2018جيش افريقيا الوسطى بأأسلحة
بعد تفويض من ا ألمم املتحدة للقيام بذكل فامي توفر امحلاية ا ألمنية للرئيس فوس تان ارشاجن تواديرا اذلي يعمتد عىل
مستشار أأمين رويس واسلت كذكل مخسة ضباط عسكريني و 170مدراب للقوات املسلحة لإفريقيا الوسطى .كذكل
أأرسلت روس يا أأسلحة اىل الاكمريون دلمعها يف حرهبا ضد جامعة "بوكو حرام" املتطرفة يف حني عقدت رشاكت عسكرية
1ـ احلبيب ا ألسود ،روس يا يف ليبيا :احلرب عىل الإرهاب أأول ،نرشة أأس بوعية خاصة من بوابة افريقيا الاخباربة  ،العدد  ، 48املرصد  ، 2018 / 10 / 04 ،ص ص  27ــ . 28
2ـ املرجع نفسه  ،ص ص  28ـ . 29
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روس ية رشااكت مع الكونغو و بوركينا فاسو و اوغندا و أأنغول وتعاونت مع السودان يف جمال الطاقة النووية ، 1ويف قد
افتتحت مؤخرا روس يا مؤخرا يف السودان قاعدة عسكرية بطلب من الرئيس السوداين ،ففي زايرة للرئيس معر البشري
يف عام  2017طالب روس يا بفتح هلم يف السودان عىل البحر الامحر محلايته من الهتديدات الامريكية للسودان بتقس ميه
مخلس دول  ،وقد برر وزير اخلارجية اإبراهمي الغندور ان املوضع قدمي وهو بسبب املواقف العدائية للغرب  ،كام انه يأأيت
بسبب مواقف روس يا و الصني ادلامعة لبالده يف جملس الامن و اليت أأهجضت يف  2017مرشوع قرار أأمرييك
يس هتدف حظر تصدير بالده اذلهب رمغ انه سلعة التصدير ا ألوىل بعد النفط اذلي ذهب للجنوب بعد انفصاهل.2
فكرة القاعدة العسكرية الروس ية اكنت مطروحة منذ  2012حيث مت طرهحا يف س ياق كيفية تطوير العالقات
الروس ية ــــ السودانية وتأأهيل القوات السودانية ودمعها بنظم تسليحية حديثة ودمع سالح الطريان وادلفاع اجلوي
خالل زايرة مساعد الرئيس انفع عيل انفع ،وما جيدر ذكره أأن موسكو يه ادلامع ا ألول للسودان يف اجملال التسليحي يف
ظل توتر العالقات السودانية مع الولايت املتحدة الامريكية.3
ما خنلص اليه أأن التعاون العسكري الرويس ـــــ الافريقي يف اجملال العسكري متقدم ومتعدد مع عدة دول افريقية
بني ارسال ا ألسلحة وتدريب اجليوش وبني حماربة الإرهاب وإارساء الاس تقرار والامن يف ادلول غري املس تقرة وتعزيز
ادلور الرويس يف افريقيا ضد الس ياسات العدائية ا ألطلس ية ،فادلبلوماس ية الروس ية اذن تأأسس ملرحةل جديدة و لعودة
قوية لس تعادة نفوذها يف القارة الافريقية اذلي خرسته بعد احلرب الباردة يف س ياق التنافس مع الولايت املتحدة
الامريكية حيث تعمتد عىل عدة جمالت للمتوقع يف املنطقة من بيهنا دمع هجود ماكحفة الإرهاب وكذكل صفقات ا ألسلحة.4
املطلب الرابع :مس تقبل العالقات الروس ية ــ الافريقية ـ يف ظل التنافس ا ألمرييك ـ ا ألورويب عىل القارة الافريقية.
يبدو أأن روس يا ليست الوحيدة اليت هتمت ابإفريقيا حيث س بقهتا الهيا القوى العاملية كربى أأخرى عىل غرار الولايت
املتحدة الامريكية وفرنسا ،فقبل التعرف عىل مس تقبل العالقات الروس ية الافريقية يف التنافس ا ألطليس وجب التعرض
بشلك موجز اىل ادلورين ا ألمرييك والفرنيس يف افريقيا.
 .1املصاحل الاطلس ية (الفرنس ية و الامريكية ) يف افريقية :تتشعب العالقات ا ألطلس ية ابإفريقية وتتعدد اطرها و
5
موضوعاهتا بني اجملال الس يايس و الاقتصادي  ،الثقايف و العسكري ،فاءذا بد أأان بفرنسا ميكن القول ان العوامل الرئيس ية
اليت تتحمك يف العالقات الفرنس ية ـ الافريقية عوامل اترخيية تتعلق أأساسا ابلتارخي الاس تعامري لعدة دول افريقيا اكجلزائر و
1ـ الاستامثرات سالح روس يا النامع لبسط نفوذها يف افريقيا ، 2018 / 08 / 15 ،موقع العرب  ،عىل الرابط الالكرتوين:
2ـ بدر شافعي ،أأبعاد القاعدة العسكرية الروس ية يف السودان  ،تقارير  ،املعهد املرصي لدلراسات ، 2017 / 12 / 04 ،ص . 02
3ـ املرجع السابق  ،ص . 03
4ـ سهام ادلرييس ،رصاع النفوذ يف رشق افريقيا ،أأوراق س ياس ية  ،مركز الفكر الاسرتاتيجي لدلراسات ، 2018 /05 / 10 ،ص .14
5ـ محمد راشد صابون ،التنافس الفرنيس ـ الامرييك يف القارة الافريقية بعد احلرب الباردة ،القاهرة :دار الهنضة العربية ، 2011 ،ص . 87

https://alarab.co.uk/
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تونس  ،املغرب  ،...العامل اجلغرايف حيث تعد القارة الافريقية العمق الاسرتاتيجي و احلديقة اخللفية لفرنسا ،العامل
الس يايس اذلي يمكن يف تأأثري الس يايس لفرنسا عىل ا ألنظمة الس ياس ية الافريقية و ولء ا ألخرية لها عرب دمع القادة الساس يني
 ،...أأما العامل الثقايف فيرتمج يف الثقافة الفرانكوفونية الفرنس ية اليت تأأثرت هبا النخب و القادة الافريقيني ،بدون ان ننىس
العامل الاقتصادي اذلي يمتثل يف الاستامثرات الاقتصادية و الرشاكت الكربى الفرنس ية اليت تعمل عدة دول افريقية  ،أأخريا
العامل العسكري وهو ا ألبرز عىل اعتبار ان القارة تشهد نزاعات أأهلية حفضور فرنسا واحض يف الزناع اللييب و اذلي قادت
فيه احللف ا ألطليس ل إالطاحة بنظام القذايف س نة  2011أأو حىت يف منطقة الساحل الافريقي وتدخلها يف مايل يف اطار "
حماربة الإرهاب ".
فربمغ من اس تقالل العديد من ادلول الافريقية من الاحتالل الفرنيس ،الا ان روبط ا ألخري مبس تعمراهتا السابقة يف
افريقيا مس مترة وقامئة عرب عدد من التفاقيات اكتفاقية ايوندي ابلاكمريون س نة  1963ــــــ  1973مث لويم فامي بعد  ،ومنذ
الس تينات جرى يف الواقع دمع الروابط وتثبيهتا بني فرنسا و ادلول الافريقية وتسعى فرنسا بش ىت الطرق لبسط همينهتا عىل
القارة وهر ذكل جليا يف عدة ابعاد  ،فقد خسرت البعد الثقايف خدمة لس ياس هتا اخلارجية ،حبيث اس تخدمت الفرنكوفونية
لتوطيد عالقهتا مع عدة دول افريقية مهنا بروندي  ،الاكمريون ،مجهورية افريقيا الوسطى ،النيجر  ،روندا  ،التشاد ،
الكزنغو ،الغابون ،ساحل العاج ،مايل  ،موريتانيا ،الس نغال ،بوركينافاسو ،التوغو ،الكونغو ادلميقراطية ،اجلزائر ،تونس ،
املغرب عرب اإقامة مراكز ثقافية و معاهد وجامعات يف تكل ادلول الافريقية و اس تقدام الطلبة الافارقة لدلراسة فهيا.1
اما اقتصاداي تعد افريقيا اكرب سوق اقتصادي لفرنسا و اكرب رشيك مستمثر فيه  ،فادلور الفرنيس يف شامل افريقيا و غرهبا
وصول اىل البحر ا ألمحر و الساحل الافريقي يمتركز يف مصادر الطاقة  ،حيث متثل موريتانيا خمزوان معتربا من احلديد املهم
لصناعة الصلب يف أأورواب  ،و تأأيت النيجر رابعة يف انتاج اليورانيوم بنس بة  %8,7من الإنتاج العاملي واذلي يغطي %12
من احتياجات الاحتاد ا ألورويب ،فضال عن اخملزون املهم من البرتول املوجود يف موريتانيا و النيجر ومايل.
اما من الناحية ا ألمنية و العسكرية تعد افريقيا وخاصة منطقة الساحل و الصحراء منطقة معليات عسكرية لفرنسا يف
مايل ضد امجلاعات الإرهابية اليت من شأأهنا أأن تؤثر عىل دول اجلوار الواقعة حتت النفوذ الفرنيس النيجر والتشاد وبوركينا
فاسو  ،موريتانيا  ،فالقراءة الفرنس ية للهتديدات تذهب ملنع قيام " دوةل اإرهابية" عىل أأبواب فرنسا واورواب.2
ل ختتلف كثريا الاسرتاتيجية الامريكية عن نظريهتا الفرنس ية ،فالهامتم ا ألمرييك ابلقارة الافريقية اكن مبكرا يف دعوة
الرئيس ا ألمرييك وودرو ولسن رضورة منح الشعوب املس تعمرة حقها يف تقرير مصريها  ،وقد لقت دعوته صدى دلى
الشعوب الافريقية بعد احلرب العاملية الثانية ولكن العض اكن يرى يف طرح ولسن فكرة مثالية غري واقعية ،تراجع اهامتم
الولايت املتحدة الامريكية ابفريقيا بعد احلرب العاملية الثانية نتيجة تطبيقها ملبد أأ العزةل واكنت ترى الولايت املتحدة
1ـ املرجع نفسه ،ص . 97
2ـ مجيةل عالق ،اسرتاتيجيات التنافس ادلويل يف منطقة الساحل و الصحراء ،جمةل العلوم الاجامتعية  ،العدد  ، 19ديسمرب  ، 2014ص.335
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الامريكية حيهنا أأن افريقيا من مسؤوليات أأورواب حني أأكد مساعد وزير اخلارجية ا ألمرييك جورج ماهجيي " اننا لس نا يف
موقع ميكننا من مبارشة س ياساتنا جتاه افريقيا  ،اننا نفتقد الرغبة يف لتحمل مسؤوليات اليت يقوم هبا الاخرون". 1
ولكن التطورات اليت حصلت يف هناية امخلسينات واس تقالل الكثري من دول الافريقية أأعاد القارة الافريقية اىل الواهجة
وبد أأ الاهامتم الفعيل هبا وبكيفية الاستامثر يف ثرواهتا الاسرتاتيجية ،ومع بداية الس تينات اعادت الولايت املتحدة الامريكية
تنش يط س ياس هتا يف افريقيا وتعزيز س يطرهتا عىل النفط الافريقي خاصة يف ظل حاجهتا املزتايدة هل خالل امخلس وعرشون
الس نة املقبةل ،اذ يتحمت علهيا اس ترياد  %60من احتياجاهتا النفطية حىت س نة  ،2020اهامتم الولايت املتحدة الامريكية
ابلنفط الافريقي يعود لعدة اعتبارات  2تتعلق حبرية انتاج النفط وتصدير بأأسعار خمتلفة يف عدة دول افريقية لن معظمها غري
منمتي اىل منظمة ا ألوبك و قرب مصادر انتاج النفط الافريقي من الولايت املتحدة الامريكية مما يسهل تاكليف الاس تخراج
والنقل ،فضال عن ذكل تناقص الإنتاج يف مناطق أأخرى كخليج املكس يك وحبر الشامل ومنوه يف مناطق افريقية وجبودة
اإنتاجية وجه اهامتم ا ألمريكيني للقارة .
ويف سبيل تأأمني مصادر الطاقة يف افريقيا حتركت الولايت املتحدة عىل ثالث حماور أأساس ية تمتثل يف:3
 احملور التجاري والاقتصادي :يمتثل يف دمع وتطوير جحم التجارة بني الولايت املتحدة الامريكية وبني دول القارة،
فالس يطرة ا ألمريكية عىل نفط افريقيا تفتح اسواقا جديدة للمنتجات الامريكية يف القارة حبيث تدمع دول خليج غينيا اىل
زايدة انتاهجا النفطي.
 احملور الس يايس :اليت متثل يف الزايرات الكثيفة للساسة ا ألمريكيني دلول القارة حيث زار جورج بوش الابن  11دوةل
من افريقيا الوسطى و الغربية يف  ،2001وزايرة كولن بأأول للغابون يف  2002و زايرة جورج بوش يف  2003و ، 2008
زايرة ابراك أأوابما يف  2009وغريها .
 احملور العسكري :تكثيف الوجود العسكري يف مناطق افريقية اكلقرن الافريقي عرب اتفاقيات مربمة مع ايريرتاي ،جيبويت،
اثيوبيا تنص عىل حرية التنقل يف البحر ا ألمحر.
وهبذا يبدو ان هناك وجود س يايس واقتصادي ،عسكري  /أأمىن كثيف للقوى ا ألطلس ية الفرنس ية والامريكية يف افريقيا
حتت مربرات خمتلفة ولكن الواحضة أأن الغاية مهنا زايدة التبعية و الفقر واحلروب يف القارة السمراء.
 .2مس تقبل العالقات الروس ية ــ الافريقية ـ يف ظل التنافس ا ألمرييك ـ ا ألورويب عىل القارة الافريقية:
1ـ محمد راشد صابون ،مرجع سابق ،ص ص  47ـ . 48
2ـ لبىن هبلويل ،جيوبوليتيك النفط يف افريقيا و التنافس الأمرييك ــ الصيين ،جمةل العلوم القانونية و الس ياس ية ،العدد  ، 13جوان  ، 2016ص . 192
3ـ املرجع نفسه ،ص  192ــ . 193
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يقتيض البحث يف مس تقبل العالقات الروس ية ــ الافريقية يف ظل التنافس ا ألمرييك ــ ا ألورويب عىل القارة
الافريقية الاخذ بسيناريوهات العالقة املس تقبلية الثالثة سيناريو اإصاليح  /تفاؤيل يرى بتطور اإجيايب للعالقات الروس ية
ــــ الافريقية ،سيناريو رادياكيل  /تشاؤيم يرى بتطور سليب للعالقات الروس ية ـــ الافريقية ،السيناريو اخلطي /الاجتايه
يرى ببقاء العالقات الروس ية الافريقية عىل مايه عليه دون تسجيل تغريات تذكر.
 السيناريو الإصاليح  /التفاؤيل :يرى املتفائلون بتطور العالقات الروس ية ــ الافريقية أأن املس تقبل الس يايس
والاقتصادي والعسكري لعالقات روس يا ابإفريقيا يشهد تطورات اإجيابية هممة من خالل ترصحيات القادة الروس يني
والافريقيني.
فروس يا ختطط لعقد منتدى أأعامل رويس ـ افريقي يف شهر أأكتوبر من العام اجلاري  2019يف مدينة روتيش واذلي
يضم رشاكت حكومية ودولية ،ابلإضافة اىل رؤساء دول وحكومات ،وقد أأشار ت مؤسسة روسكونغرس مساعد رئيسها
أأنطوان كوبياكوف خالل لقائه رئيس جملس اإدارة البنك الافريقي "افريكس مي" بنديكت أأوراما ان القمة ستشارك فهيا دول
افريقية متعددة عرب رؤساء دول ومحومات وخشصيات رمسية واقتصادية ورشاكت دولية روس ية ومجعيات خمتلفة.
والهدف مهنا حسب كوبياكوف " ان تطوير العالقات بني روس يا وافريقيا همم من الناحية الاسرتاتيجية ومفيد
للجانبني ،حيث تعد الإماكنيات الاقتصادية للتعاون بني ادلول ذات أأمهية خاصة وواعدة ،وس تكون الاحداث القادمة فريدة
يف اترخي العالقات بني روس يا وبدلان القارة الافريقية .و أأضاف كوبياكوف " س نقوم ما يلزم لتطوير العالقات الثنائية واملتعددة
ا ألطراف واان عىل ثقة أأن اجامتعات العمل عىل هذا املس توى بني ادلول سوف يصبح تقليداي وسيساعد عىل اإقامة وتعزيز
العالقات التجارية الروس ية الافريقية". 1
يف املقابل علق رئيس جملس اإدارة البنك الافريقي أأوراما قائال " روس يا اترخييا رشيكة قوية جدا ودمعت افريقيا
لنيل الاس تقالل ،ولقد استمثرت هذه الرشاكة لس نوات عديدة  ،وحنن سعداء بوجود قوة جديدة لس تئناف التعاون مع
حكومة الاحتاد الرويس  ،ذلكل حنن سعداء للغاية بأأن موسكو ستس تضيف الاجامتع الس نوي وتعطي هذه الاحداث دفعة
جديدة لتمنية الفرص التجارية والاستامثرية لبدلاننا مع روس يا".2
وتطور العالقات الروس ية ــ الافريقية يزتامن مع اطالق رئيس الولايت املتحدة الامريكية دواندل ترامب ترصحيات
مسيئة حبق الافارقة يصفهم بــــ "احلثاةل " 3ويه اإشارة يقلل فهيا من شأأهنم ،وهذا من شأأنه ان يضعف الثقة بني ادلول
الافريقية و الولايت املتحدة الامريكية الامر اذلي يصب روس يا اليت متتكل دبلوماس ية انمعة هتدف لالس تقرار والامن
1ـ منتدى الاعامل الرويس الافريقي ينطلق من سوتيش يف أأكتوبر املقبل  ،موقع س بوتنيك ، 2019 / 01 / 17 ،عىل الرابط الالكرتوين :
 ،2املرجع نفسه.
3ـ عائشة عبد الغفار ،روس يا تراهن عىل افريقيا ،مرجع سابق.

https://arabic.sputniknews.com/business/201901171038319519
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وإاقامة صداقات بني دول العامل عىل عكس الولايت املتحدة اليت تنتج مهنج التدخل العسكري و الس يايس يف شؤون ادلول
ادلاخلية لهنب ثرواهتا و زعزعة الاس تقرار يف دول أأخرى كفزنويال ،ورمبا ما يربز حليا هو تداعيات نقل السفارة الامريكية
للقدس اخلطرية اليت زادت من توتر يف املرشق العريب فهذا السلوك ا ألمرييك هو حتدي للعامل ،فادلبلوماس ية الروس ية حذرت
من خماطر القرار ا ألمرييك وهبذا تنفتح بذاكء عىل القارة الافريقية محلاية مصاحلها و مصاحل رشاكهئا الافريقيني معمتدة يف ذكل
عىل ا ألخطاء الامريكية .
 السيناريو الرادياكيل  /تشاؤيم :يرى بتطور سليب للعالقات الروس ية ـــ الافريقية انطالق ًا من دافعني ا ألول املتعلق
العقوابت الغربية الامريكية و ا ألوروبية عىل خلفية دمعها للرئيس ا ألسد والازمة الاوكرانية و مض القرم  ، 2014و حادثة
تسممي العميل الرويس سكريبال يف سالزبري ( بريطانيا ) س نة  2018و التدخل يف الانتخاابت الامريكية س نة ، 2016
فهذه العقوابت الاقتصادية اليت تشمل الرشاكت و ا ألشخاص الروس يني القربني من دوائر صنع القرار  ،وهذا من شأأنه
اضعاف روس يا الاحتادية اقتصاد ًاي  ،خاصة ان الاقتصاد الرويس يشهد تذبذاب منذ هناية احلرب الباردة اليت اثرت عليه سلبا،
فلك ذكل س يؤدي حسب البعض اىل عدم تطور العالقات الروس ية ـــ الافريقية .
 السيناريو اخلطي  /الاجتايه :يري هذا الاجتاه ابن العالقات الروس ية ــــ الافريقية ستبقى كام يه دون تسجيل تغريات
كبرية حبيث يبقى هناك سعي رويس لتطوير العالقات الروس ية ـ الافريقية وتبقى معها الضغوط ا ألطلس ية عرب العقوابت ملنع
تطوير أأي عالقة روس ية افريقية.
ما ميكن اس تنتاجه أأن السيناريو الإصاليح  /التفاؤيل يفرض نفسه بقوة يف الراهن ويف املس تقبل املنظور ،حبيث ان
الس ياسة العدائية ا ألمريكية يف ظل "ترامب" جتاه عدة دول ومهنا ا ألفريقية اكلسودان والصومال ...س تدفع بتطوير العالقات
الروس ية ا ألفريقية مس تقبال يف اكفة اجملالت مبا خيدم تمنية وازدهار روس يا و ادلول ا ألفريقية.
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خامتة:
يف ختام دراستنا لواقع ومس تقبل العالقات الروس ية الافريقية يف ظل التنافس ا ألطليس عىل القارة الافريقية بعد احلرب
الباردة ميكن اس تخالص عدة نتاجئ ميكن تلخصها يف :
 تعمتد روس يا يف س ياس هتا جتاه افريقيا عىل ثوابت اسرتاتيجية اسس هتا يف عهد الاحتاد السوفييت اين اكن يقدم دعام
س ياس يا و أأيديولوجيا غري متنايه حلراكت التحرر الوطين يف افريقيا يف مناهضة الاس تعامر ا ألورويب.
 بعد الضعف والرتاجع اذلي نتج عن اهنيار الاحتاد السوفييت يف فرتة ما بعد احلرب الباردة اس تعادت روس يا دورها
تدرجييا انطالقات من ان مصاحلها يف العامل ويف افريقيا حتديدا جيب احلفاظ علهيا وتعزيزها أأكرث.
 تكتسب القارة الافريقية مزااي وثروات متعددة بني الطاقوية اكلبرتول اذلي يعترب اجود أأنواع النفط يف العامل و أأيضا
الرثوات املعدنية اكحلديد واليورانيوم وا ألملاس وابحتياطات هائةل.
 الوجود الاطليس ( الفرنيس و ا ألمرييك ) التقليدي يف افريقيا كثيف يف اجملال الس يايس و الاقتصادي وا ألمين
العسكري لالستامثر يف ثروات القارة و توس يع النفوذ  ،وهذا التغلغل الغريب تسبب سامه يف زايدة تبعية القارة
الضعيفة أأصال و زاد من نس بة الفقر و الامراض الناجتة عن احلروب و التدخالت اخلارجية.
 روس يا وادلول الافريقية عازمون عىل تطوير العالقات الاقتصادية والس ياس ية والعسكرية بيهنم مس تقبال برمغ
الضغوط الغربية الامريكية و ا ألوروبية محلاية مصاحلهم املتبادةل.
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منحى جديد ًا ختتلف فيه
بعد هناية احلرب الباردة ابإهنيار الاحتاد السوفيايت أأخذ موضوع التدخل يف شؤون ادلول ً
املربرات وا ألس باب وحىت الوسائل عن تكل اليت اكنت متارس يف السابق ،واليت اكنت يف الغالب تدخالت عسكرية بقصد
الاحتالل أأو اإحلاق أأجزاء من أأقالمي ادلول لصاحل دول أأخرى ،مستندة يف ذكل عىل ما متتكل ادلول من قوة يف غياب
القانون  ،لكن التوجه ادلويل وليبيا تعترب من بني دول العامل اليت اسرتدت س يادهتا حديث ًا بعد الإس تقالل ،اذلي قام عىل أأثره
نظام حمك مليك إاعمتد فيه عىل تكريس احلمك الفردي ،وذكل بزعامة املكل ادريس الس نويس ما عهل يأأخذ اجاه مشابه لنظريه
املغريب يف املنطقة ،وهذا ما جعهل ل يدوم طوي ًال اإذ عرفت ليبيا اإنقال ًاب عىل احلمك املليك  ،وذكل من طرف مجموعة من
ضباط اجليش يف س نة  ،1969لتعرف ليبيا توهج ًا جديد ًا يف احلمك وتصبح ذات نظام مجهوري بعد عزل املكل  ،وقد همدت
عدة أأحداث التدخل والعمل عىل الإطاحة بنظام احلمك يف ليبيا مهنا قضية لوكريب ،املرشوع النووي ،وخشصية معمر القذايف
املعادية للغرب.
وقد اس تغلت ادلول الغربية ا ألحداث اليت وقعت يف العديد من ادلول العربية أأو ما يسمى ابلربيع العريب ل إالطاحة
بنظام احلمك يف ليبيا ،حيث قام النظام اللييب بقمع الانتفاضة الشعبية املطالبة ابلتغيري ،وهذا ما أأعطى املربر لهذه ادلول
للتدخل كطرف اثلث يف ا ألزمة ،مما جعل ا ألحداث تأأخذ اإجتاه ًا عنيف ًا أأدى يف هناية املطاف اإىل سقوط معمر القذايف
مبساعدة ادلول ا ألجنبية لالنتفاضة عرب التدخل العسكري.
أأمهية البحث:
تنبع أأمهية البحث من معرفة مفهوم التدخل ادلويل وكون ليبيا تمتتع مبوقع اسرتاتيجي همم  ،وثروات طبيعية أأدت اإىل
التدخل ادلويل يف الشؤون الليبية ،وا ألحداث يف ليبيا اكن للعامل اخلاريج دور كبري فهيا وذكل من خالل الاس تخدام
ادلويل للقوة العسكرية.
هدف البحث :
هيدف البحث اإىل بيان أأس باب و أأهداف تدخل حلف الناتو يف ليبيا والرؤية املس تقبلية ل ألزمة الليبية.
اإشاكلية البحث :
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ابلرمغ من ان تدخل حلف الناتو يف ليبيا اكن ألغراض اإنسانية  ،ومن أأجل حامية حقوق الإنسان اإل انه تعدى هذا
الهدف.
فرضية البحث:
لكام اكن هناك مصاحل اسرتاتيجية لدلول املتدخةل تسعى لتحقيقها بذرائع انسانية انعكس ذكل ابلسلب عىل ا ألمن
والاس تقرار.
مهنج البحث:
اعمتد املهنج التارخيي ابلرجوع لس باب تدخل حلف شامل ا ألطليس يف ليبيا ابلإضافة اإىل املهنج التحلييل.
هيلكية البحث:
قسم البحث اإىل أأربع مباحث ،املبحث ا ألول مدخل مفاهميي للتدخل ادلويل وحلف شامل ا ألطليس ،أأما املبحث
الثاين فهو عن أأس باب و أأهداف تدخل حلف شامل ا ألطليس يف ليبيا ،واملبحث الثالث عن الآاثر الس ياس ية والاقتصادية
للتدخل يف ليبيا  ،واملبحث ا ألخري رؤية مس تقبلية ل ألزمة الليبية.
املبحث ا ألول :مدخل مفاهميي
يُعد موضوع التدخل ادلويل واحد من املواضيع اليت يثار عليه جدل كبري من انحية مدى مرشوعيهتا ،ذلكل سيمت
تعريف التدخل ادلويل ونشأأة حلف الشامل ا ألطليس "الناتو" اذلي اس تخدم أأدوا التدخل ادلويل يف ليبيا.
املطلب ا ألول  :مفهوم التدخل ادلويل
شاع اس تعامل عبارة التدخل الإنساين يف العقد املايض خالل املؤمترات ادلولية ،البياانت وسائل ا ألعالم ،البحوث،
مكحاوةل خللق الظروف املناس بة لإنشاء قواعد عرفية دولية جديدة ختدم مصاحل ادلول ايل اندت ابإنشاء نظام دويل جديد
وذكل من خالل اس تغالل مبادئ حقوق ا ألنسان وقواعد القانون ادلويل الإنساين بغية تربير اس تخدام القوة بشلك غري
قانوين ،لتحقيق أأهدافها الس ياس ية والاسرتاتيجية ،وبعد اإنهتاء احلرب الباردة وانهتاء التعددية القطبية لصاحل القطب الواحد
يف العالقات ادلولية وما رافقهتا من ظهور دول جديدة عىل أأثر تفكك الاحتاد السوفييت السابق ،وش يوع ظاهرة الرصاع
ادليين والطائفي والإثين يف العامل ،طرحت الولايت املتحدة بقوة وبدمع عدد من ادلول الغربية فكرة التدخل الانساين مكحاوةل
املساس مببد أأ مساواة ادلول يف الس يادة وعدم التدخل يف شؤوهنا ادلاخلية.
حيث هتدف هذه الفكرة اىل حماوةل توظيف القانون ادلويل ومنظومة ا ألمم املتحدة لتحقيق أأهداف الاسرتاتيجيات اجلديدة
اليت حتاول ادلول الغربية فرضها عىل العامل حتت جحة ادلفاع عن حقوق الانسان ومبادئ القانون ادلويل الانساين(.)1

( )1أأنس أأكرم العزاوي ،التدخل ادلويل الإنساين بني ميثاق الأمم املتحدة والتطبيق العميل :دراسة مقارنة ،دار املهنل ،عامن ،2009 ،ص .6
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ترصف تُامرسه دوةل ضد دوةل أأجنبية هبدف اإيقاف املعامالت اخملالفة القانون الانسانية اذلي تطبقه عىل رعاايها ،ا ّإن
التدخل الانساين هو اإحدى صور التدخل :اس تخداهما من قبل دوةل ما أأو من اإنسان هو اإحدى صور التدخل من حيث
الهدف ،اإذ ان التدخل يصنف اإىل عدة أأصناف من حيث الهدف منه فقد يكون التدخل س ياس ي ًا ،اإذا اكن الهدف س يايس
يصنف اىل عدة اصناف من حيث الهدف  ،منه حتقيق غاية س ياس ية معينةـ وقد يكون التدخل اقتصاد ًاي ،اإذا اكن الهدف
منه حتقيق غاية اقتصادية ،وقد يكون عسكر ًاي اذا اكن الهدف منه حتقيق غاايت عسكرية معينة ،يف مجيع الاحوال فان
الغاايت املرجوة من أأي تدخل لبد أأن تكون ملصلحة اطرف املتدخل .....حتقيق هذه الغاايت ميكن ان يكون ابتباع أأساليب
خمتلفة ،ذلكل جند أأن أأي تدخل ويل غابة ميكن أأن يصنف من حيث الوس يةل أأو ا ألسلوب اىل عدة تصنيفات ،وحبسب
الوس يةل املس تخدمة  ،فقد يكون س ياس ي ُا وذكل ابس تخدام الوسائل الس ياس ية ،وقد يكون عسكراي ،ابس تخدام الوسائل
()2
العسكرية احلربية ،وقد يكن اقتصاد ًاي‘ اإذا مت اس تخدام وسائل اقتصادية.
ويرى ادلكتور اإسامعيل صربي مقدل اإن التدخل يقسم اىل تدخل دفاعي  :وهو ا إلرصار عىل عدم تغيري الوضع القامئ
يف دول أأخرى ،ذلكل فهيي تتدخل لإحباط أأي تغيري ،ومن أأمثلته :تدخل بريطانيا يف العراق عام  1041لسحق حركة رش يد
عايل الكيالين ،واس تعادة حكومة نوري سعيد ،أأما التدخل الهجويم وهو العمل عىل اإسقاط حمك معني وتغيريه ،حبيث
يصب يف مصاحل ادلوةل اليت متارس التدخل ،كتدخل املانيا وايطاليا لقلب نظام احلمك يف اإس بانيا أأثناء احلرب ا ألهلية عام
.1939-1936
أأما التدخل العسكري :هو اس تعامل ادلوةل املتدخةل قواهتا العسكرية لغرض التدخل يف شؤون ادلول ا ألخرى ،ويأأخذ
اس تخدام القوة من قبل اجلهة املتدخةل مظاهر عدة :قد تلجأأ اىل حشد اسطولها أأمام شواطئ ادلوةل املتدخل يف شؤوهنا أأو
احتالل جزء من أأراضهيا  ،أأو حمارصة مركز احلكومة أأو رئيس ادلوةل ،اإذا اكن لها يف الاصل قوات عىل اإقلمي هذه ادلوةل
لسبب ما.
ويعد التدخل العسكري من أأخطر أأساليب التدخل ألنه ميس بشلك أأساس ومبارش س يادة ادلوةل واس تقاللها ،ومن
أأمثلته تدخل ادلول الاوربية يف احلرب الاهلية الاس بانية عام  ،1936حيث تدخلت لك من أأملانيا وإايطاليا اىل جانب
اجلرنال فرانكو وتدخلت روس يا اىل جانب احلكومة الرشعية ومن أأمثلته التدخل العسكري يف العراق عام  ،1991والتدخل
العسكري يف ليبيا ،اإن التدخل العسكري قد يكون مرشوع ًا  ،اإذا اكن بقرار صادر من جملس الامن ،أأو محلاية حقوق
الإنسان ،عىل الرمغ من الاختالف الكبري يف مرشوعية التدخل العسكري محلاية حقوق الانسان(.)1
يُعرف "دانيال أأرش يبيجي" التدخل العسكري الانساين  :أأنه التدخل العسكري يف منطقة معينة هبدف اإنقاذ شعب من
جمازر أأو انهتااكت كربى حلقوق الانسان ،ويمت التدخل وبدمع بواسطة مؤسسات خارجية ودون موافقة احلكومة الرشعية(.)2
( )2املصدر نفسه السابق  ،ص 67
( )1حيدر موىس منخي القريش ،أأثر التدخل العسكري يف العالقات ادلولية  :دراسة العراق وليبيا امنوذج ًا ،املركز العريب للنرش والتوزيع ،القاهرة ،2018 ،ص.88
( )2جامل منرص ،التدخل العسكري الانساين يف فرتة ما بعد احلرب الباردة من قوة التحالف اىل جفر الاوديسا ،ادلار العربية للعلوم انرشون ،ادلوحة ،2012 ،ص .38
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ليك يكون التدخل مرشوع ًا من قبل القانون ادلويل العام ومقبو ًل من قبل امجلاعة ادلولية ،لبد من ا ألجامع حول الضوابط
اليت ينبغي توفرها لرشعنته ،ومهنا(:)3
 -1أأن يكون التدخل ادلويل الإنساين مع ًال اس تثنائي ًا ،ملواهجة انهتااكت حقوق الانسان اليت تصل اىل درجة الإابدة
امجلاعية او اجلرامئ ضد الانسانية أأو جرامئ احلرب.
 -2ل يمت اللجوء اإىل اخليار العسكري إا ّل بعد استنفاذ لك الوسائل ادلبلوماس ية.
 -3جيب ان ل ينهتك التدخل س يادة ادلول املتدخل بشؤوهنا, ،ان ل يؤدي اىل تغيري يف بنية النظام الس يايس يف
ادلوةل حمل التدخل.
 -4جيب ان حيظى التدخل بفرصة جناح معقوةل ،و أأن ل تكون نتاجئ التدخل أأسو أأ من عواقب عدم التدخل.
 -5جيب ان يمت التدخل من قبل ا ألمم املتحدة مبارشة ،فا ألمم املتحدة من مقاصدها حفظ السمل وا ألمن ادلوليني،
وضامن احرتام حقوق الإنسان.
املطلب الثاين :منظمة حلف شامل الاطليس "الناتو"
بعد انهتاء احلرب العاملية الثانية يف عام  1945انهتيى التوازن القوي بني القوى الكربى يف النظام ادلويل بريطانيا وفرنسا
والاحتاد السوفييت والولايت املتحدة والياابن واملانيا ،وليمت البحث عن منظمة مفاهمي جديدة ميكهنا أأن حتقق السمل وا ألمن
ادلوليني بد ًل من نظام توازن القوى ،والرشوع بطرح صيغة ا ألمن امجلاعي عند تأأسيس عصبة الامم عام  ،1919مث مت
الرشوع ابلتفاوض عليه ا ألمم املتحدة عام  1943خالل احلرب العاملية الثانية ليمت تأأطري عام ما بعد احلرب به ،اإل أأن تكل
املنظومة الفكرية القانونية الس ياس ية مل تس تطع أأن تصمد أأمام اخلالفات اليت نشبت بني القوى املنترصة وخصوص ًا بني
الولايت املتحدة وبني الاحتاد السوفييت فا ألخري معد اىل التوجه حنو كسب مغامن ونفوذ داخل القوى ا ألوربية عرب القوى
الش يوعية وهو أأمر قاد اىل قيام شكوك وخماوف عالية جد ًا يف احامتلية حدوث صدام بني أأقوى دولتني أآنذاك يف ظرف
اكنت القوى ا ألوربية الرئيسة بريطانيا وفرنسا جمهدتني جراء احلرب ،و أأملانيا حمتةل  ،ورغبة من الولايت املتحدة الامريكية يف
تثبت معامل نظام غريب ليربايل ر أأساميل ،فسارعت اىل طرح مرشوع مارشال ابتداء ًا لإعامر أأورواب الغربية ،ومث معدت اىل
وضع اللبنة ا ألساس ية لإنشاء حتالف يضم القوى الغربية الرئيسة ويه لك من :ايطاليا والولايت املتحدة وهولندا والرنوجي
وبريطانيا وكندا وفرنسا ولوكسمبورب والربتغال وبلجياك وأآيسلندا  ،هذه ادلول اجمتعت وقررت بناء منظومة مؤسس ية متاكمةل
حتت عنوان حلف شامل الاطليس ووضع خطة معل تفيد بتوفري امحلاية دلول غرب اوراب من أأي اعتداء أأو قديد ميكن أأن
() 1
تتعرض هل.

( )3معمرفيصل خويل ،ا ألمم املتحدة والتدخل ادلويل الانساين ،العريب للنرش والتوزيع ،القاهرة ،2011 ،ص .279
( )1عباس سعدون رفعت ،س ياسة حلف الناتو اجتاه املنطقة العربية (أأحداث الربيع العريب امنوذجا) ،جمةل دراسات دولية ،مركز ادلراسات الاسرتاتيجية وادلويل ،العدد ،2017 ،69ص .ص .114-113
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تتكون منظمة حلف شاميل ا ألطليس املعروفة ابمس الناتو ) (NATOدلةل احلروف ا ألربعة اليت ترمز ألمسها ( North
)، )Atlantic Treaty Organizationمن جتمع دويل متعدد ا ألهجزة ( س ياس ية وعسكرية ،وادارية ،وتنفيذية) ،وقد
جسل التارخي املعارص أأدوار ًا ابرزة لهذه املنظمة يف خارطة الرصاعات العاملية منذ نشوؤها يف منتصف القرن العرشين،
واكتسبت منظمة حلف شامل الاطليس هذه ا ألمهية وهذا التأأثري من الإماكنيات العسكرية  ،والاقتصادية والس ياس ية لدلول
ا ألعضاء ،وخباصة ادلول املؤسسة لهذه املنظمة .
ل ميكل أأي بدل أأوريب يف الوقت املعارص ما يكفي من القوة ليضمن مبفرده دفاعه اذلايت لصد قوة عظمى ،ول حىت
لفرض تأأثريه يف سري ا ألحداث العاملية اإذ ان أأغلب البدلان ا ألوربية متكل يف الوقت احلايل قوات عسكرية متطورة تدريب ًا
وتسليح ًا وجتهزي ًا ،ولكهنا غري اكفية اذا ما نظران الهيا مضن اإطار عاملي ذلكل نرى اس مترار الس يطرة والنفوذ ا ألمرييك داخل
منظمة حلف شاميل ا ألطليس عىل الرمغ من وصف التشكيالت العسكرية لهذه املنظمة بأأهنا قوة عسكرية مشرتكة بني دول
أأواب والولايت املتحدة ا ألمريكية  ،ألن ا ألمن ا ألوريب س يظل مرتبط ًا ابلقوة العسكرية ا ألمريكية حلني متكن ا ألوربيني ن
()1
تشكيل قوة عسكرية موحدة قادرة عىل حامية أأوراب عىل الصعيد القارية.

( )1واثق محمد براك السعدون ،تأأثري املتغريات ا إلقلميية وادلولية املعارصة يف عالقة العراق مبنطقة حلف شاميل الأطليس (الناتو) ،جمةل رس من راى ،جامعة سامراء ،العدد  ،2015 ،43ص 136
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املبحث الثاين :أأس باب وأأهداف تدخل حلف شامل ا ألطليس "الناتو" يف ليبيا
يوجد عدة أأس باب دفعت حلف الناتو للتدخل يف ليبيا وكام هل أأهداف يسعى اإىل حتقيقها.
املطلب ا ألول  :أأس باب تدخل حلف شامل ا ألطليس "الناتو" يف ليبيا
أأس باب دفعت حلف الناتو اىل التدخل يف ليبيا تعام  2011عدة مهنا:
 -1لقد شهدت ليبيا خالل حمك معمر القذايف انهتااك متعددة حلقوق الإنسان مما أأدى اىل حدوث الاحتجاجات الشعبية اليت
اصطلح عىل تسميهتا بثورات الربيع العريب ،ولعل من أأبرز الانهتااكت للشعب اللييب هو غياب مفهوم التداول السلمي
للسلطة مع السري قُدم ًا ابجتاه مبد أأ التوريث عن طريق هتيئة الس بل الالزمة فض ًال عن حظر النشاط احلزيب  ،وابلضافة
اىل ذكل فقد اكنت فلسفة الكتاب ا ألخض اذلي صاب بنوده القذايف حترم الانتخاابت احلرة واجملالس النيابية ،وقد تطلب
ذكل ممارسة املزيد من الضغط والاقصاء  ،الهتميش وتمكمي ا ألفواه وفرض الرقابة الصارمة عىل اكفة فئات الشعب ،لقد أأدت
()1
لك تكل الانهتااكت اىل خروج ابناء الشعب اللييب للمطالبة بتحقيق الإصالحات والقضاء عىل نظام معمر القذايف.
تكل ا ألس باب لكها دفعت ابلشعب اللييب للخروج يف معليات احتجاجية  ،تتفاوت قوة وضعف ًا عرب الزمن ،وصو ًل
اىل الصدام املفتوح مع النظام و أأنصاره يف منتصف فرباير /ش باط عام  ،2011بفعل يقظهتم بعد س بات طويل و أأراكهم بأأن
نظام القذايف سيس متر يف طبيعية ادلكتاتورية املمتسكة ابلسلطة ،وعدم تقدمي أأية اصالحات او تنفيذ مطالب للشعب اليت
تعد من أأمه حقوقه ،فض ًال عن عوامل خارجية اسهمت يف قيام تكل الاحتجاجات يف ليبيا الا ان تكل الاحتجاجات الليبية
أأخرجت مثلها مثل ابيق الاحتجاجات يف املنطقة العربية اىل السطح قوى الانامتءات الاولية سواء أأاكنت دينية أأم قبلية أأم
منطقية عىل حساب الانامتء الوطين اجلامع ،اليت تالقت مصاحلها عىل اسقاط القذايف ،مث تنازعت بعد ذكل عىل ادارة
الانتقال الس يايس ومؤسساته الهشة.
أأفرزت انتفاضة  17فرباير /ش باط معسكرين :أأحدهام موالٍ اىل معمر القذايف س يطر عىل املدن الغربية  ،والآخر
معارض متكن من الس يطرة عىل املدن الرشقية  ،كام أأفرزت انشقاقات بني صفوف النظام ووفق ًا ذلكل أأدت هذه ا ألحداث
يف ليبيا اىل نزوح أأعداد ًا كبرية من الالجئني اىل لك من مرص وتونس وبدلان الساحل الاوريب  ،مما أأضاف اىل الوضع القامئ
تراكامت انسانية شلكت بذكل اإشهار ًا للزناع ابلشلك اذلي وفر عىل القوى ادلولية اجياد مسوغات للتدخل عىل اساس الامن
الانساين ونتيجة للمعاانة اليت تعرض لها الشعب اللييب طالبت القوى الاقلميية وادلولية لإجياد حل ل ألزمة والتدخل من أأجل
()1
انقاذمه من جرامئ القذايف وبطشه.
 -2اختذ جملس ا ألمن القرار  )2011( 1970اب ألجامع ووفق ًا للفصل السابع من امليثاق وذكل بعد مرور أأحد عرش يوم ًا عىل
بدء التظاهرات واس مترار ارتاكب جرامئ العنف ادلموي ضد املتظاهرين يف ليبيا  ،وقد طالب جملس الامن يف قراره 1970
( )1أآراء جامس محمد ،انهتااكت حقــوق الإنسان يف ليبيا وأأثـرها يف سقوط الرئيـس معـمر القذايف عـام  ،2011لكية الآداب ،جامعة البرصة ،العدد( ،2016 ، )20ص .374
( )1صباء كرمي انرص ،دور منظمة حلف شامل الاطليس يف التدخل ادلويل وا ألمن الانساين /دراسة حاليت التدخل يف افغانس تان وليبيا ،رساةل ماجس تري غري منشورة  ،لكية العلوم الس ياس ية ،جامعة
بغداد  ،2018ص .133
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( )2011بوقف العنف فور ًا ،واعترب أأن الهجامت املهنجية الواسعة النطاق اليت تشن يف ليبيا ضد الساكن املدنيني قد ترىق
اىل مرتبة جرامئ ضد الانسانية ،ففرض حظر ًا شام ًال عىل ا ألسلحة ،كام فرض عقوابت حمددة ا ألهداف ،وطالب ادلول
اجملاورة ان تتوىل مبا يتفق وسلطاهتا ورشيعاهتا الوطنية والقانون ادلويل القيام داخل اراضهيا ،بتفتيش مجيع البضائع املتجهة اىل
ليبيا او القادمة مهنا ،اذا اكن دلى ادلوةل املعنية معلومات توفر أأساس ًا معقو ًل لالعتقاد بأأن تكل البضائع حتتوي عىل أأصناف
حمظورة ،و أأهاب القرار ابلسلطات الليبية القيام بضامن مرور الإمدادات الانسانية والطبية وواكلت الإغاثة الانسانية وعاملها
() 2
مرور ًا أآمن ًا اىل داخل البدل.
 -3موقف اجلامعة العربية جتاه ا ألزمة الليبية اكن أأمر ًا غري مس بوق ،لكوهنا وقفت موقف احلياد السليب يف ثوريت تونس
ومرص ،مما جعلها تتخذ موقف ًا رصحي ًا داعامً للثورة ضد نظام القذايف ،من خالل اإصدار قرار ( ،)7360ويعود موقفها هذا جتاه
ا ألزمة الليبية ألس باب أأمهها املوقف العدايئ لبعض ا ألنظمة العربية لس امي يف اخلليج من نظام القذايف يف ليبيا ،وتدراك اخلطأأ
املسوب حامية أأمن احملتجني ،
اذلي ارتكبته مع ثوريت تونس ومرص ،فاحنازت مبكر ًا لثورة ليبيا لإسقاط النظام القامئ حتت ّ
فأأقدمت اجلامعة العربية عىل تعليق مشاركة ليبيا يف اجامتعاهتا احتجاج ًا عىل الاس تخدام املفرط للعنف ضد املتظاهرين
وذكل يف  22فرباير /ش باط  ،2011كام نددت ابجلرامئ املرتكبة ضد املدنيني ،ومن قبل النظام وطالبت بوقف فوري ألعامل
() 3
العنف والاس تجابة ملطالب احملتجني ورضورة اإغاثة املدنيني.
يرى احللف ان احلاةل الليبية توفرت فهيا ثالث رشوط جعلت التدخل ممكن ًا بل ورضور ًاي:
 أأولها :طلب داخيل من املعنيني أأنفسهم  ،حيث يعترب أأن الشعب اللييب طلب املساعدة ادلولية لإنقاذه من جمازر اكن نظام
القذايف س يقرتفها يف حقه لإخامد الانتفاضة الشعبية وإابقاء نظامه.
 اثنهيا :وجود رشعية دولية عرب قرار جملس ا ألمن اذلي رشعن التدخل محلاية املدنيني  ،وابلتايل حترك احللف يف اإطار
الرشعية ادلولية.
() 1
 اثلهثا :وجود مطالبة إاقلميية ابلتدخل ،أأي رشعنة إاقلميية -عربية_ للتدخل يف ليبيا.
بعد أأن أأصدر جملس الامن رمق  1973القايض بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا واختاذ اكفة الإجراءات الضورية
محلاية املدنيني ،و أأطلقت ادلول املشاركة يف تنفيذ القرار امس (جفر اوديسا) عىل العمليات اليت بد أأت بتارخي  19مارس /أآذار
() 2
 2011يف اإطار حلف شامل ا ألطليس (الناتو) ادلول املشاركة واليت عرضت املشاركة:
 -1ادلول اليت نفذت العمليات :الولايت املتحدة وفرنسا وبريطانيا.
( )2سالفة طارق الشعالن ،مرشوعية التدخل العسكري يف ليبيا يف اطار نظرية التدخل الانساين ومسؤولية امحلاية ،جمةل القادس ية للقانون والعلوم الس ياس ية ،جامعة القادس ية ،العدد ،1ص .92
( )3صباء كرمي انرص ،مصدر س بق ذكره ،ص .92
( )1جامل منرص ،مصدر س بق ذكره ،ص .94
( )2فرست سويف ،الوسائل القانونية جمللس ا ألمن يف تدويل الزناعات ادلاخلية وتسويهتا ،دراسة حتليلية تطبيقية  ،منشورات زين احلقوقية ،بريوت ،2013 ،ص .206
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 -2ادلول اليت عرضت املسامهة :ايطاليا واس بانيا وبلجياك وادلمنارك والرنوجي.
 -3ادلول العربية اليت سامهت يف العملية :مرص والسودان والسعودية والإمارات وقطر والكويت وا ألردن.
املطلب الثاين :أأهداف حلف شامل ا ألطليس "الناتو" يف ليبيا
رمغ أأن قراري اجلامعة العربية وجملس ا ألمن اشارا بوضوح اىل حتمل جملس ا ألمن مسؤولياته خبصوص فرض حظر طريان
جوي محلاية املدنيني (حظر الطريان من أأجل أأهداف انسانية)  ،إا ّل العمليات العسكرية تعدت ذكل اإىل قصف املقرات واملواقع
الرمسيةـ كام استند احللف اىل مربرات أأخرى تمتثل يف كون ادلوةل اليبية عىل وشك الاهنيار  ،وتعترب منطقة رخوة ل إالرهاب
تنطلق مهنا القاعدة يف بالد املغرب الاساليم ،ويه منبع همم للطاقة و ممر اسرتاتيجي حنو دول الساحل ا ألفريقي ،لك هذا دفع
احللف ا ألطليس اىل القيام مبجموعة من الطلعات اجلوية ابتداءاً من شهر مارس  2011اىل غاية اإلقاء القبض عىل العقيد القذايف
ومقتهل ،بذكل أأعلن عن انهتاء العمليات العسكرية مجيع ًا اس هتدفت ا ألعيان املدنية والثقافية وحىت املدنيني العزل ،فلقد اكنت
() 3
أأهداف عشوائية مل حترتم من خاللها اتفاقيات جنيف مما ترتب عنه ازدايد تدهور الوضع الانساين.
وبذكل تظل العوامل الاسرتاتيجية ذات أأمهية يف خمرجات س ياسة التدخل الإنساين وقد كشف التدخل الانساين يف ليبيا
عن حقيقة ا ألبعاد الاسرتاتيجية الغربية حللف الناتو وحلفائه اليت تضع يف حساابهتا أأمهية الاقرتاب من منابع النفط اإذ ان ليبيا
تعد من أأغىن ادلول العربية بعد دول اخلليج وذكل بفضل جحم املوارد الطبيعية الكبرية اليت تمتتع هبا فهيي متتكل أأكرب احتياطي
() 4
نفطي يف أأفريقيا لحتواهئا عىل خمزون نفطي ميثل(  )%35من اجاميل احتياطي القارة ا ألفريقية من النفط..
التدخل العسكري للناتو يف ليبيا اكن مببادرة فرنس ية -اوربية مقابل تأأخر امرييك يف املشاركة يف البداية أأراد الرئيس
الفرنيس نيكول ساركوزي الانفراد بضبة استباقية تتيح هل الربوز كقائد لبدل رائد يف جماهل احليوي ا ألس باب اترخيية (دورها أأثناء
فرتيت احتالل شامل أأفريقيا والانتداب) وكذا س ياسة واسرتاتيجية (قرهبا اجلغرايف من املنطقة وان يكون لها دور فعال فهيا)،
وابلتايل ميكن القول بأأن التدخل يف ليبيا مل يكن من أأجل حقوق الانسان واحلرايت وإاهناء الظمل الواقع عىل الشعب اللييب ،وامنا
من اجل مصاحل فرنس ية بريطانية لالستيالء عىل النفط اللييب ،وتدمري البالد وبناها التحتية من أأجل اإعادة اعامرها من قبل
الرشاكت الغربية حيث أأعلن رئيس الوزراء الإيطايل اذلي اكن مشاراكً رئيس ي ًا التدخل العسكري حللف الناتو  ،وتنطلق
() 1
الطائرات من قواعد بالده لقصف طرابلس ورست وبين الوليد وس هبا.
شاركت فرنسا بطائرات قتالية يف الضابت اجلوية ضد قوات القذايف ،وقامت أأيض ًا ابإرسال أأسلحة اىل املعارضة الليبية
ويرجع أأس باب التدخل الفرنيس يف ليبيا يف تكل الفرتة اىل الرغبة يف احلصول عىل حصة أأكرب من انتاج النفط اللييب وزايدة
النفوذ الفرنيس يف شامل أأفريقيا وحتسني شعبية ساركوزي دلى الر أأي العام الفرنيس بعدما اهنارت شعبيته ،ابلإضافة اىل متكني
( )3رجدال امحد ،حامية حقوق الإنسان من التدخل ادلويل اىل مسؤولية امحلاية ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،لكية احلقوق جامعة أأمحمد بوفرة بومرادس ،2016 ،ص.134
( )4الواقع والآفاق املس تقبلية للنفط والغاز ابلقارة ا ألفريقية  ،املنتدى رفيع املس توى حول التعاون العريب ا ألفريقي يف جمال الاستامثر والتجارة ،اجلزائر ،2010 ،ص.8
( )1اميان تراميط ،تدخل حلف شامل ا ألطليس يف الزناعات ادلاخلية ،مركز الكتاب الااكدميي ،عامن ،2017 ،ص ،ص 127-126
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اجليش الفرنيس من فرصة تأأكيد ماكنته يف العامل ومعاجلة خماوف مستشاريه بشأأن خطط القذايف عىل املدى الطويل  ،لتحل
()3
حمل فرنسا كقوة هممينة أأفريقيا الفرنكوفونية.
اما املوقف ا ألمرييك اذلي جتسد من خالل تبين اسرتاتيجية الإدارة من اخللف  ،لقد اكن التقدم يف ليبيا أأول معلية
عسكرية يقوم هبا الرئيس ا ألمرييك السابق "ابراك اوابما ".
من املالحظ ان الولايت املتحدة ا ألمريكية قد تعاملت بطريقة غري اعتيادية يف مشاركهتا يف ادارة ا ألزمة الليبية ،ويف
هذا الس ياق جتدر الإشارة اىل توتر العالقة بني واش نطن وليببيا اليت ّمت اسرتجاعها اىل حالهتا الطبيعية خالل اإدارة جورج بوش
الإبن بعد أأحداث  11سبمترب  2001يف اإطار التعاون ملاكحفة الإرهاب  ،وبعد ختيل القذايف عن تطوير برانجمه النووي وتعويض
حضااي عائالت " أأزمة لوكريب" .1988وعىل هذا ا ألساس ّمت توجيه العديد من الانتقادات الإدارة "اوابما" لتأأخرها يف التعامل
مع ا ألزمة الليبية  ،اإل انه ميكن القول بأأهنا اكنت تنظر اىل التدخل العسكري يف ليبيا منوذج ًا لسرتاتيجية أأخرى ويه " الإدارة
من اخللف" تتضمن تقدمي القدرات العسكرية وادلمع اللوجستييك  ،ولكن من خالل ا ألوربيني هبدف احلفاظ عىل همينهتم يف
العامل العريب من هجة ،وحتقيق نتاجئ س ياس ية واسرتاتيجية بأأقل تلكفة من هجة أأخرى .
وابلتايل ميكن القول أأن اسرتاتيجية "اوابما" يف اإدارة ا ألزمة الليبية اكنت عقالنية  ،حيث اكن هيدف اىل حتقيق أأهدافه
بأأقل تلكفة من خالل ترك املبادرة ل ألوربيني ،وكذكل التحسني صورهتا أأما ادلول العربية وا ألخذ بعني الاعتبار تداعيات
()1
التدخل ا ألمرييك سابق ًا يف لك من العراق و أأفغانس تان.
املبحث الثالث :الآاثر املرتتبة عىل تدخل حلف شامل ا ألطليس "الناتو" يف ليبيا
املطلب ا ألول :الآاثر الس ياس ية
رمغ أأن قراري اجلامعة العربية وجملس ا ألمن أأشارا بوضوح اىل حتمل جملس ا ألمن مسؤولياته خبصوص فرض حظر
طريان جوي محلاية املدنيني (حظر الطريان من أأجل أأهداف انسانية) إا ّل ان العمليات العسكرية تعدت ذكل اىل قصف
املقرات واملواقع الرمسية ،كام استند احللف اىل مربرات أأخرى تمتثل يف كون ادلوةل الليبية عىل وشك الاهنيار  ،وتعترب منطقة
رخوة ل إالرهاب تنطلق مهنا القاعدة ،ليبيا منبع همم للطاقة وممر اسرتاتيجي حنو دول الساحيل ا ألفريقي هذا دفع احللف
الاطليس اىل القيام مبجموعة من الطلعات اجلوية ابتداء ًا م شهر مارس  2011اىل غاية اإقاء القبض عىل العقيد معمر القذايف
ومقتهل.
بذكل أأعلن عن انهتاء العمليات العسكرية الرئيس ية يف ليبيا ،لقد حطمت البنية التحتية لليبيا حبيث ان الضابت
العسكرية مجيع ًا اس هتدفت ا ألعيان املدنية والثقافية وحىت املدنيني العزل ،فلقد اكنت أأهداف عشوائية مل حترتم من خاللها
اتفاقيات جنيف مما ترتب عنه ازدايد تدهور الوضع الانساين ،كام ظهر يف الواقع أأن العمليات العسكرية -يف جزء مهنا عىل
( )2مربوك الساحيل ،حتدايت بناء ادلوةل يف دول الربيع العريب ،دراسة حاةل ليبيا ،جمةل دراسات رشق اوسطية ،مركز دراسة الرشق الاوسط ،العدد  ،86ص .36
( )1املصدر السابق ص\.128
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ا ألقل -اكنت هتدف اىل دمع لقوات اليت قام بتجميعها اجمللس الوطين الانتقايل -الهيئة املمثةل للمعارضة الليبية -يف هجوده
()2
لإحلاق الهزمية ابلعنارص املوالية للنظام  ،وتزويد الثوار ابلسالح.
مل يتدخل حلف الناتو  ،يتدخل مكنظمة سوى يف هناية شهر مارس  2011أأي بعد ما يقرب مما يزيد عىل شهر من اندلع
()3
ا ألزمة  ،حيث بد أأ أأعضاؤه الرئيس يون يف شن جهامت جوية عىل الكتائب الليبية ،وقد ااثر تدخل الناتو اإشاكليتني:
ا ألوىل  :مع أأن مضمون القرارات املشار الهيا هو " فرض منطقة حظر جوي عىل حركة الطريان العسكري اللييب اكإجراء
وقايئ لتوفري امحلاية للشعب اللييب وتقدمي املساعدات الانسانية العاجةل "  ،فا ّإن هممة الناتو قد جتاوزت ذكل من اإخالل
قصف مواقع مدنية ومقرات حكومية اتبعة للنظام اللييب.
الثانية  :مل تُرش قرارات جملس ا ألمن اىل ا ألطراف املنوطة ابلعمليات يف ليبيا سوى ابلقول " يؤذن لدلول ا ألعضاء اليت
أأخطرت ا ألمني العام ،ويه تترصف عىل الصعيد لوطين أأو عن طريق منظامت او ترتيبات إاقلميية ،وابلتعاون مع ا ألمني العام
ابختاذ مجيع التدابري الالزمة محلاية املدنيني وإابالب ا ألمني العام هبا"
املطلب الثاين :الآاثر الاقتصادية
ميتاز الاقتصاد اللييب بأأنه اقتصاد نفطي ،يعمتد عىل الرثوة النفطية والغازية ،حيث ختزن القارة الافريقية حنو  %10من
احتياطي النفط العاملي ،ويرتكز معظمه بنس بة  %60يف ثالث دول رئيس ية منتجة يه نيجرياي واجلزائر وليبيا ،مع بدء
الليبيني بتغيري النظام الس يايس انفتح الباب واسع ًا لالعبني ادلوليني متوضعهم ابلتنافس عىل حصص من خمزون النفط املقدر
بنحو  41.5مليار برميل ،والغاز املقدر بنحو  51مليار قدم مكعب ومناطق النفوذ ،حتمل الاقتصاد اللييب طيةل مدة حمك
القذايف يف تبديد ثروة البالد.
فقد النظام السابق بتقدمي ا ألسلحة اإىل الكثري من حراكت المترد يف دول اجلوار ،كام يف السودان وتشاد  ،أأدت قضية
لوكريب وإادانة ليبيا عىل أأثرها  ،صدور عدة قرارات من جملس ا ألمن كقرار  )1992( 748والقرار  )1993( 883واذلي
فرض العقوابت الاقتصادية عىل ليبيا ،وقد قام النظام اللييب بدفع تعويضات بلغت 2.7مليار دولر ألهايل حضااي حادثة
لوكريب الشهرية اليت راح حضيهتا  270راكب ًا ،ولكفت العقوابت اليت فرضها جملس ا ألمن عىل ليبيا  30مليار دولر ،وعىل أأثر
الاحتجاجات الشعبية وسقوط نظام القذايف يف عام  2011تأأثر النشاط الاقتصادي جراء تدمري البنية التحتية ومنشأآت
الإنتاج ،واضطراب ا ألنشطة املرصفية وحمدودية القدرة عىل النقد ا ألجنيب  ،ورحيل العامةل الوافدة  ،واكن أأجاميل الناجت احمليل
اللكي عام  2011اقل بنس بة  %60من مس تواه عام .2010
أأدى عدم الاس تقرار الس يايس اىل خسائر اقتصادية فادحة ،وقد أأشار وزير اخلارجية يف ليبيا الس يد عبد العزيز اىل
تدهور احلاةل الاقتصادية  ،واذلي يعزي بصورة رئيس ية اىل اخنفاض اإنتاج النفط وصادراته ،وإا ّن موائن تصدير النفط اكنت
( )2رجدال امحد مصدر س بق ذكره  ،ص.134
( )3فرست شويق ،مصدر س بق ذكره ،ص 207
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تس يطر علهيا امجلاعات املسلحة ملا يقارب  11شهر ًا خفرست ليبيا أأكرث من  30بليون دولر ،فض ًال عن جعز احلكومة عن
ـتأأمني اخلدمات ا ألساس ية للساكن احملليني وارتفاع معدل البطاةل بني الش باب اىل درجة أأهنم بد أأوا ينضمون اىل امجلاعات
() 1
املسلحة ليك حيصلوا عىل بعض ادلخل.
يشري الواقع أأن التدخل ادلويل يف ليبيا اكن مدفوع ًا ابحلرص عىل حامية املصاحل الاقتصادية  ،وتفادي تقدمي
حلول س ياس ية حقيقية وملزمة من قبل اجملمتع ادلويل ،وترك ا ألمور بعد القذايف لتصل اىل مرحةل الفوىض املس مترة اليت
عززهتا التحالفات ا إلقلميية وادلولية مع ا ألطراف احمللية ،ا ّإن اإعادة البناء املتوقعة يف ليبيا عقب التوصل الاس تقرار س يايس
اصبح حيدد بشلك كبري مسار التسوية الس ياس ية وحتديد خمرجاهتا ،مع اإغفال واحض ملطالب الشعب اللييب ،وعدم وجود
أآليات وطنية للتعبري عهنا ،وجسد الرصاع الشهري عىل " الهالل النفطي " بني ا ألطراف الليبية وجناح قوات املشري خليفة
حفرت يف اإحاكم س يطرهتا جمدد ًا عىل أأمه موائن التصدير يف رشيق ليبيا وتلكيف كيان موازي للمؤسسة الوطنية للنفط يف
بنغازي بد ًل من طرابلس(.)1
أأكدت مجيع قرارات جملس ا ألمن اليت صدرت حبق ليبيا عىل س يادة ليبيا وسالمهتا ا إلقلميية ،إا ّل ا ّإن الس يادة الليبية قد
انتقصت بل انعدمت جراء التدخل العسكري وهو خمالف للقانون ادلويل وميثاق ا ألمم املتحدة ،اإذ ان عدم الاس تقرار
الس يايس وانتشار امليليش يات وا ألسلحة والهتجري القرسي  ،أأضعفت س يادة ليبيا داخلي ًا وخارجي ًا ،ومن أأمثةل الانهتااكت قيام
()2
الولايت املتحدة ابختطاف اللييب "نزيه الرفيعي" أأثناء تواجده يف ليبيا عام .2013
وبذكل اكن تدخل حلف الناتو يف ليبيا حتت غطاء ودوافع ومصاحل اقتصادية وعسكرية ابدلرجة ا ألوىل ،وان هتديد
الهجرة وماكحفة الإرهاب اكن عام ًال س ببي ًا أأيض ًا ،ومن ّمث ان ادلافع احلقيقي من التدخل يف ليبيا اسرتاتيجي اقتصادي ذا
هدف بعيد املدى وهو الس يطرة عىل البرتول اللييب.
وكذكل اإجياد موطئ قدم ل ألوروبيني يف منطقة شامل أأفريقيا ،وهذا ادلف بعيد املدى مل يكن يتحقق ا ّل من خالل
حتقيق هدف تكتييك أأعلن عنه احللف هو "اسقطا نظام القذايف"  ،ومن ّمث يؤسس هذا الهدف املرحةل الاوىل للهدف
املرحةل الثانية ،وهو تشكيل حكومة ليبية انتقالية جديدة مدعومة لكي ًا من الغرب واس تغالل الوضع ا ألمين والاقتصادي
()3
املتدهور الانتقايل يف ليبيا ،وتوقيع اتفاقيات اسرتاتيجية يف خمتلف اجملالت بني الغرب واحلكومة الليبية اجلديدة.
بعد أأن تدخل (حلف الناتو) يف ليبيا اكن هل دور همم يف العملية الس ياس ية يف ليبيا بعد الثورة ابعرتافه ابجمللس
الانتقايل مكمثل رشعي لليبيا ،إا ّل ان اجمللس مل حيز عىل رضا شعيب اكمل ،مما سامه ذكل بدوره اىل انتشار امليليش يات
املسلحة يف ظل غياب سلطة مركزية تفرض س يطرهتا عىل ليبيا بشلك رشعي ومرشوع ،فض ًال عن ضعف دور حلف
( )1حيدر موىس منخي القريش ،مصدر س بق ذكره ،ص.321
( )1محمد عبد الكرمي ،ليبيا ما بعد القذايف ،اخوان ليبيا سيناريوهات حممتةل ،دار العريب للنرش والتوزيع ،القاهرة ،2016 ،ص .8
( )2حيدر موىس منخي القرشني مصدر س بق ذكره  ،ص .315
( )3صباء كرمي انرص ،مصدر س بق ذكره ،ص .168
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(الناتو) يف اجلانب ا ألمين يف ليبيا بعد الثورة ،اذلي أأثر بشلك كبري عىل تراجع انتاج النفط يف ليبيا ،إا ّل ا ّإن حلف الناتو
اس تطاع نتيجة تدخهل يف ليبيا حتقيق دوافعه الاقتصادية ابلس يطرة عىل منابع الطاقة ،ولس امي ملا تمتتع به ليبيا من النفط
() 1
والغاز الطبيعي الصخري.
رد لفعل ا ألمرييك يف الزناع اللييب قام مبنح الفرصة ا ألوىل لتدخل ا ألوروبيني ،ومن ّمث أأيت دورها بعد اإثبات فشل
الس ياسة ا ألوربية لدلفاع وا ألمن عن قدرهتا عىل اإدارة ا ألزمات ،ومنه نس تنتج أأن حلف شامل ا ألطليس هو أأداة عسكرية يف
يد أأعضائه يمت توجهيه للتدخل يف الزناعات ادلاخلية لتحقيق مصاحلها وتنفيذ برامج س ياساهتا اخلارجية ،وهو ما حدث
ابلتدخل العسكري يف ليبيا ،وابلنظر اإىل الإحصائيات تصنيف ادلول الفاشةل يف س نة  2010مت تصنيف ليبيا يف املرتبة 111
عىل املس توى العاملي يف حني أأنه يف س نة  2013أأصبحت حتتل املرتبة  54بسبب العامل اخلاريج بنس بة كبرية من بني
عوامل الفشل ،فبالرمغ من أأن ليبيا قد حاولت تشكيل حكومة انتقالية برئاسة عبد الرحمي كيب ،اإل ان وضعها ادلاخيل غري
() 2
مس تقر يف مظاهره.
املبحث الرابع مس تقبل ا ألزمة الليبية يف ليبيا
يوجد عدة سيناريوهات ل ألزمة الليبية وفق عدة معطيات مهنا تقس مي ليبيا واحلرب ا ألهلية واس مترار التدخل وقيام
دوةل ليبيا ادلميقراطية.
املطلب ا ألول  :سيناريو احلرب ا ألهلية وتقس مي ليبيا
بعد سيناريو احلرب ا ألهلية والتقس مي من أأبرز و أأقرب السيناريوهات احملمتل حدوهثا يف ليبيا بعد ا ألزمة والتدخل ا ألجنيب
اذلي أأدى اىل سقوط نظام القذايف وذكل لتوفر املناخ الاجامتعي والس يايس والعسكري عىل ا ألرضية اجلغرافية الليبية ومن
بني أأمه العوامل املرحجة لسيناريو احلرب ا ألهلية والتقس مي يف ليبيا:
 -1ضعف املؤسسات الس ياس ية والإدارية ملرحةل ما بعد القذايف :فعىل الرمغ من اإسقاط نظام القذايف اذلي حمك ليبيا 42
س نة بقبضة من حديد اإل ان ليبيا تعاين من فراب يف السلطة وذكل لكون ليبيا س تفتقر اىل القدرات الس ياس ية والإدارية اليت
اختفت مع سقوط نظام القذايف اإضافة اىل عدم وجود ا ألحزاب واملؤسسات احلزبية يف ليبيا ما جيعل وجود هذه املؤسسات
يف ليبيا ميتاز ابحلدائق وجيعلها غري قادرة عىل القيام بوظائفها عىل امكل وجه وتكوين قواعد شعبية واعية بربامج شامةل لبرامج
()3
قبلية ،وهذا ما خيلق نوما من الفوىض وعدم الامتثال.
 -2انتشار ا ألسلحة وامليلش يات :متثل هذه النقطة أأكرث املسائل أأمهية لفرتة ما بعد القذايف  ،فقد سامه الزناع املسلح يف ليبيا
يف انتشار ا ألسلحة وسهوةل احلصول علهيا يف مجيع ا ألوساط الليبية ،هذا ما جيعل اجلو مالمئ للرصاع املسلح بني الفصائل
املتحاربة بعد سقوط نظام القذايف وخاصة أأن هذه امليليش يات ليس لها ولء جلهة مركزية اإذ أأن هذه امليليش يات لها ولءات
( )1املصدر نفسه.
( )2اإميان تراميط ،مصدر س بق ذكره ،ص .133
( )3زردويم عالء ادلين ،التدخل اجلانيب ودوره يف اإسقاط نظام القذايف ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية ،جامعة محمد خيض بسكرة ،2013 ،ص  .ص.147-145
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خشصية وهذا يظهر جلي ًا من خالل الس ياسات اخلاصة اليت تتبعها لك ميليش يا عىل حدى وبعيدة عن س ياسات امليليش يات
ا ألخرى.
( )1
وذكل ابإقامة نظام داخيل خاص وقيادة خاصة وحزي جغرايف خاص خاضع لها.
 -3التصنيف الثوري :ويظهر هذا يف التصنيف املوجود داخل ليبيا وذكل من خالل اعتبار بعض املدن اثئرة واعتبار بعضها
حمررة ،هذا التصنيف ياكد يكون رمسي ًا وذكل ابعتبار ان املدن الثائرة واليت ينمتي الهيا معظم قادة واعضاء احلكومة ويه
املدن الرشقية ما جيعل الغربية واجلنوبية ينطبق علهيا امس املدن احملررة مبساعدة حلف شامل الاطليس.
 -4الانامتءات والولءات القبلية :يعترب النظام القبيل من أأبرز العوامل اليت اثرت يف تشكيل احلياة الس ياس ية يف ليبيا وتعد
القبيةل عنرص ًا اساس ي ًا من مكوانت اجملمتع اللييب ،وقد اس تخدم القذايف خالل فرتة حمكه عىل هذا العنرص لتثبيت أأراكنه من
خالل تقريب قبائل ذات ثقل معني من حاشيته كام لعبت القبيةل دور ًا اساس ي ًا يف ا ألزمة املسلحة اليت اطاحت بنظام القذايف
بدمع من قوات حلف شامل الاطليس  ،ولكن بعد سقوط نظام القذايف ازدادت الزنعات القبلية وظهرت الاختالفات القبلية
خاصة بني الرشق و الغرب واجلنوب ،وظاهرة الرصاعات القبلية ليست جديدة يف ليبيا اضافة اىل ظاهرة الثأأر بني القبائل،
وخاصة بفعل انتشار الاسلحة واملعدات وكون أأن للك قبيةل ميليش يات مسلحة اتبعة لها  ،وهذا أآخذين بعني الاعتبار ان
() 2
ليبيا حتوي ما يقارب  120قبيةل ،ما جيعل الاضطراابت واملواهجات ادلامية يف ليبيا سهةل احلدوث.
املطلب الثاين :سيناريو اس مترار التدخل
ويفرتض هذا السيناريو تصاعد ا ألزمة بني ا ألطراف الليبية وزايدة التدخالت ا إلقلميية وادلولية فهيا ومن ّمث زايدة وترية
الفوىض وعدم الاس تقرار عىل حنو يصبح معه حمل ليبيا املوحدة بعيد املنال حيث يفرتض هذا السيناريو سعي لك طرف
داخيل بدمع إاقلميي ودويل ما أأةل املواهجات املسلحة من أأجل فرض الس يطرة عىل ا ألرض ،اإذ ان ما حدث يف ليبيا أأمر تعدى
اخلالف اذلي يقع بني النظام احلامك واملعارضة الس ياسة يف املناطق اليت شهدت أأزمات س ياس ية وتطورت اإىل نزاع مسلح مث
تدخال دولي ًا أأسفر يف هنايته اإسقاط النظام )1(،ما جيعل سيناريو اس مترار املرحةل الانتقالية مدة زمنية كبرية واس مترار التدخل
ادلويل يف الشؤون ادلاخلية الليبية من السيناريوهات احملمتل حدوهثا وذكل لعدة اس باب مهنا:
 -1التأأخري يف ملئ الفراب الس يايس :وذكل راجع اىل الاخفاق يف اجياد مؤسسات س ياس ية و أأمنية قوية يف مقابل الانتشار
الكبري للسالح والتوسع يف انشاء الكتائب العسكرية وا ألمنية ما يسامه يف بروز اخلالفات أأو يضاعف من خطرها اذا مل
()2
تظهر بوادر معاجلة حقيقية لها عرب اسرتاتيجيات وخط قابةل للتطبيق.
( )1كريس توفر جيفرز ،ليبيا بعد القذايف ،ادلروس والآاثر املس تقلية ،ترمجة ادريس محمد ،مؤسسة راند( ،ب-ت)ن ص.7
( )2زردويم عالء ادلين ،مصدر س بق ذكره ،ص .147
( )1مصطفى كامل  ،مرص ومس تقبل ا ألزمة الليبية ،تعقيدات ادلاخل وهجود التسوية ،موقع مركز الأهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية ،2018 ،متاح عىل ش بكة املعلومات ادلولية عىل الرابط :
http://acpss.ahram.org.eg/News/16838.aspx
( )2تقرير الرشق ا ألوسط رمق  ،115احملافظة عىل وحدة ليبيا ،التحدايت الامنية يف حقبة ما بعد القذايف ،ديسمرب  ،2011ص.4
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 -2بقااي النظام السابق :اإذ يعد املتورطون مع النظام السابق  ،واملوالني لقذيف وعائلته عام ًال من عوامل التنازع من خالل
اإاثرهتم اخلالفات وعدم رضوخهم للحكومة الانتقالية ،ودمع بعض اجملموعات املسلحة لبث الفوىض وذكل بدعوى املقاومة
املس مترة مما جيعل من معلية دمج هؤلء يف النظام اجلديد خماطرة وسبب لسخط الشارع  .لكن نبذمه ميثل عامل توتري ،
وخلق جيوب حتارب حماولت بناء نظام س يايس جديد يف ليبيا ،إا ّل أأن هتمة التورط مع النظام السابق قد تس تعمل ايض ًا
بني القوى املتنافسة عىل السلطة لإقصاء اخلصوم ،خاصة أأهنم ميثلون غالبية املوظفني يف قطاع ادلوةل خالل عهد القذايف ،
ورمغ حدة هذا الزناع س يكون من الصعب عىل القادة اجلدد معاجلة هذا الإرث(.)3
املطلب الثالث :سيناريو قيام دوةل القانون وادلميقراطية يف ليبيا
رمغ أأن الانتفاضة الليبية احنرفت عن مسارها السلمي  ،و أأصبحت رصاع مسلح بني طرفني ،واعمتدت بشلك كبري عىل
التدخل ادلويل حلل ا ألزمة من خالل فرض حظر جوي عىل الطريان اللييب اذلي انهتيى بقتل معمر القذايف ،ا ّل ان سيناريو
()4
قيام دوةل القانون واملؤسسات يف ليبيا يعترب من السيناريوهات احملمتةل يف ليبيا ،اذا ما توفرت الاعتبارات التالية:
 -1وجود اإدارة مؤسساتية ملرحةل ما بعد القذايف :مبا أأن اجمللس الانتقايل يعترب السلطة الس ياس ية والقانونية الوحيدة املمثةل
الليبية داخلي ًا وخارجي ًا بعد سقوط نظام القذايف ،فأأنه جيب خلق العديد من املؤسسات الس ياس ية اليت مكن اعتبارها
حديثة يف النظام اللييب.
 -2بناء مؤسسة عسكرية ونزع السالح :اإذ أأن مدخل الاس تقرار يف ليبيا هو بناء مؤسسة عسكرية اليت بدورها ستسامه
بشلك جوهري يف ترس يخ الاس تقرار ورمس مالمح ابرزة لكيان ادلوةل وطمأأنة الشعب للمس تقبل ادلميقراطي للبالد،
اإضافة اىل نزع السالح ودمج امليليش يات املسلحة يف اجملمتع املدين واملؤسسة.
() 1
اذا حتقق سيناريو قيام ادلوةل فان ذكل س يكون وفق احامتلني:
 الاجتاه الإساليم :فادلور اذلي س تلعبه احلراكت الإسالمية يف ليبيا س يكون دور ًا حمور ًاي وحمراكً رئيس ي ًا لتحديد لشلك
ادلميقراطية يف ليبيا  ،فتيار الإخوان املسلمني املعروف ابلتنظمي هل حظوظ كبرية يف الوصول اإىل السلطة ،واذا حتقق هذا
الاحامتل س يكون شلك ادلوةل يف ليبيا اإساليم يستند اىل الرشيعة الإسالمية ومبين عىل قاعدة التعددية والشورى،
وان احلامك ليست هل سلطة مطلقة.
 الاجتاه العلامين :وهو الاجتاه اذلي يدعوا اإىل اإقامة دوةل مدنية يف ليبيا ،ويندد ابختطاف ادلميقراطية حتت مسمى
اإساليم واس تخدام سطوة ادلين عىل العامة والتظاهر ابدلميقراطية للوصول اإىل السلطة واذا حتقق احامتل وصول هذا

( )3زردويم عالء ادلين ،مصدر س بق ذكره ،ص .148
( )4املصدر نفسه ،ص 150
( )1املصدر نفسه ،ص .152
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الاجتاه اىل السلطة س يكون شلك ادلوةل مؤسسايت عىل أأسس غريبة مع اختالق وهذا الاحامتل هو الأكرث ترجيح ًا يف
السيناريو ادلميقراطي.
اخلامتــة
التدخل العسكري للحلف شامل ا ألطليس " الناتو" جاء دلواعي أأمنية بسبب الهتديد اذلي
شلكه التدهور اذلي عانت منه ليبيا عىل أأثر ا ألزمة احلاصةل وانتشار خمتلف الهتديدات داخلي ًا وامتدادها ا إلقلميي وحىت
ادلويل ،و أأيض ًا اكن للمصاحل ا ألقتصادية السبب الرئييس وادلافع القوي لعملية التدخل ،وذكل لالس تحواذ عىل خمتلف
الاماكنيات الاقتصادية ليبيا خاصة النفط والغاز بعد القضاء عىل القذايف ،ما سهل معلية التغلغل لس تغالل خمتلف املقدرات
الاقتصادية ،ويسعى احللف وراء معلية التدخل العسكري ما هو اإل مصلحة نفعية براغامتية يف املنطقة ،أأما عىل الصعيد
الس يايس فرغبة القوى اخلارجية يف حتديث مؤسسات ادلوةل وفق منظور غريب وس ياسة غربية من خالل الرتوجي دلميقراطية
الواهجة ودمع احلكومة الانتقالية اليت منحت تسهيالت للتواجد ا ألجنيب يف املنطقة ،وهذا ما يتناىف مع مبادئ ومعطيات
النظام السابق ،اإل أأن الواقع اصطدم ابلتحولت غري املكمتةل والرصاع حول السلطة اذلي زاد من فوضوية الواقع الس يايس
اللييب.
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املصـادر
اول :الكتب العربية واملرتمجة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

انس أأكرم العزاوي ،التدخل ادلويل الإنساين بني ميثاق ا ألمم املتحدة والتطبيق العميل :دراسة مقارنة،دار املهنل
،عامن .2009،
اإميان ترامبط  ،تدخل حلف شامل الاطليس يف الزناعات ادلاخلية  ،مركز الكتاب الأاكدميي ،عامن . 2017،
جامل منرص  ،التدخل العسكري الانساين يف فرته ما بعد احلرب الباردة من قوة التحالف اىل جفر الاوديسا ،ادلار
العربية للعلوم انرشون ،ادلوحة . 2012،
حيدر موىس منخي القريش ،اثر التدخل العسكري يف العالقات ادلولية دراسة العراق وليبيا امنوذجا ،املركز العريب
للنرش والتوزيع ،القاهرة .2018،
فرست سويف ،الوسائل القانونة جمللس الامن يف تدويل الزناعات ادلاخلية وتسويهتا دارسة حتليلية تطبيقية
،منشورات زين احلقوقية ،بريوت .2013،
محمد عبد الكرمي،ليبيا ما بعد القذايف  ..اخوان ليبيا سيناريوهات حممتةل ،دار العريب للنرش والتوزيع،القاهره 2018،
.
معمر فيصل خويل،ا ألمم املتحدة و التدخل ادلويل الإنساين،العريب للنرش والتوزيع ،القاهرة.2011 ،
كريس توفر جيفرز ،ليبيا بعد القذايف :ادلروس والااثر املس تقبلية ،ترمجة ادريس محمد ،مؤسسة راند ( ،ب-ت) .

اثنيا :الرسائل
 .1رجدال امحد ،حامية حقوق الانسان من التدخل ادلويل اىل مسؤولية امحلاية ،رساةل ماجس تري غريمنشوره ،لكية
احلقوق ،جامعه امحمد بوفرة بومرادس . 2016،
 .2زردويم عالء ادلين  ،التدخل الاجنيب ودوره يف اسقاط نظام القذايف ،رساةل ماجس تري غري منشوره ،لكية
احلقوق والعلوم الس ياس ية ،جامعه محمد خيض بسكره .2013،
 .3صباء كرمي انرص ،دور منظمة حلف شامل ا ألطليس يف التدخل ادلويل وا ألمن الإنساين/دراسة حاليت التدخل يف
افغانس تان وليبيا ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،لكية العلوم الس ياس ية ،جامعة بغداد .2018،
اثلثا :اجملالت
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.1
.2
.3
.4
.5

أآراء جامس محمد ،انهتااكت حقوق الانسان يف ليبيا و أأثرها يف سقوط حمك الرئيس معمر القذايف عام  ،٢٠١١لكية
الآداب ،جامعة البرصة ،العدد (.٢٠١٦ ،)٢٠
سالفة طارق الشعالن ،مرشوعية التدخل العسكري يف ليبيا يف اطار نظرية التدخل الإنساين ومسؤولية امحلاية
،جمةل القادس ية للقانون والعلوم الس ياس ية ،جامعة القادس ية ،العدد .2015، 1
عباس سعدون رفعت،س ياسة حلف الناتو اجتاه املنطقة العربية (احداث الربيع العريب امنوذجا)، ،جمةل دراسات
دولية،مركز ادلراسات الاسرتاتيجية وادلويل ،العدد .2017، 69
مربوك الساحيل ،حتدايت بناء ادلوةل يف دول الربيع العريب دراسه حاةل ليبيا  ،جمةل دراسات رشق أأوسطية ،مركز
دراسات الرشق الاوسط ،العدد .86
واثق محمد براك السعدون،تأأثري املتغريات ا إلقلميية وادلولية املعارصة يف عالقة العراق مبنطقة حلف شاميل الاطليس
(الناتو) ،جمةل رس من راى  ،جامعه سامراء ،العدد.2015 ،43

رابعا :التقارير
 .1الواقع وا ألفاق املس تقبلية للنفط والغاز ابلقارة الافريقية ،املنتدى رفيع املس توى حول التعاون العريب الافريقي يف
جمال الاستامثر والتجارة ،اجلزائر.2010 ،
 .2تقرير الرشق الاوسط رمق  ، 115احملافظة عىل وحدة ليبيا :التحدايت الامنية يف حقبة مابعد القذايف ،ديسمرب
. 2011
خامسا :الانرتنت
 .1مصطفى كامل  ،مرص ومس تقبل ا ألزمة الليبية :تعقيدات ادلاخل وهجود التسوية  ،موقع مركز الاهرام لدلراسات
الس ياس ية والاسرتاتيجية ، 2018،متاح عىل ش بكة املعلومات ادلولية عىل الرابط :
http://acpss.ahram.org.eg/News/16838.aspx
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إصدار
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية
والسياسية واالقتصادية
برلين – ألمانيا

آ
أ
تحمل يحملهاّالمؤلفّل التي والفكار الراء ّ
إن
نظرّالمركزّ وجهة بالضرورة ِ
الديمقراطيّالعربيّفمؤلفّالك تابّيتحملّمسؤوليته.
الطبعة األولى
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