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ــتـــرة حـــكـــم الــرئــيــس  مــــع انـــتـــهـــاء فـ
ــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، بعد  األمـ
أســابــيــع، يلفت نــظــر املــراقــبــن أن 
الــقــارة األفريقية طــوال  لــم تطأ أرض  أقــدامــه 
ســـنـــوات إدارتــــــه األربــــــع، عـــوًضـــا عـــن نــظــرتــه 
الـــدونـــيـــة إلـــــى الـــــقـــــاّرة وقـــادتـــهـــا فــــي املـــــرات 
لــســانــه، ســــواء في  عــلــى  الــتــي وردت  القليلة 
الــغــرف املغلقة أو أمـــام وســائــل اإلعـــام. أثــار 
ــام الــــجــــاري  ــ ــعـ ـــ ــتـــخـــصـــصـــون، مـــنـــتـــصـــف ال مـ
)2020(، على خلفية مقتل املواطن األميركي 
فــلــويــد، تأثير مسألة تأثير  األســــود، جـــورج 
السياسة  على  األميركية  املحلية  العنصرية 
وطرح  املسألة،  مناقشة  وأهمية  الخارجية، 
فـــكـــرة كــيــفــيــة تــحــجــيــمــهــا قــــــدرات الــســيــاســة 
ومدى مساهمة حركة  األميركية،  الخارجية 
الــحــقــوق املــدنــيــة فــي الــواليــات املــتــحــدة التي 
تزامنت مع بدء استقال دول أفريقية كثيرة 
في إقدام مسؤولي األمن القومي األميركين 
على تصنيف التفرقة والعنصرية كتهديدات 
لــلــســيــاســة األمـــيـــركـــيـــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا جــنــوب 
الصحراء. لكن على الرغم من ذلك، لم تتطور 
ــذه االنـــتـــقـــادات فـــي شــكــل اهــتــمــام أمــيــركــي  هـ
غياب  لوحظ  فقد  األفريقية،  بــالــقــارة  أصيل 
أفريقيا بشكل ملفت في املناظرات االنتخابية 
التي جرت بن مرشحي الرئاسة ونائبيهما.
وبــــدا اســتــثــنــاء هــزيــل لــهــذا الــتــجــاهــل، قبيل 
انــطــاق االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرملــانــيــة 
فــي أكــثــر مــن عــشــر دول أفــريــقــيــة، بــالــتــزامــن 
مـــع انـــطـــاق مــقــدمــات الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 
ــــات املـــتـــحـــدة نــفــســهــا،  ــــواليـ الـــرئـــاســـيـــة فــــي الـ
األميركي، مايك  الخارجية  بــادر وزيــر  حيث 
بومبيو، إلى إصدار بيان حول »االنتخابات 
املقبلة في أفريقيا«، عبر فيه عن التزام باده 
بانتخابات حرة وعادلة وشاملة، وأن إجراء 
االنــتــخــابــات لــيــس هـــاًمـــا لــأفــارقــة فحسب، 
في  الديمقراطية  عن  للمدافعن  أيضا  ولكن 
أنحاء العالم. الفًتا إلى أن »القمع والترهيب 
لــيــس لــهــمــا مــكــان فــي الــديــمــقــراطــيــات«، كما 
أن حـــق الــتــجــمــع الــســلــمــي وحـــريـــة الــتــعــبــيــر 
واالجــتــمــاع يــقــعــان فــي قــلــب أيـــة ديمقراطية 
فــعــالــة. ولــفــت الــبــيــان إلـــى مــراقــبــة واشــنــطــن 
اللصيقة االنتخابات، وعدم ترّددها في فرض 
االنتخابات  في  يتدخلون  من  على  عقوبات 
يتضح  ولم  بالعنف.  يرتبطون  أو  األفريقية 
حظي  الــذي  للبيان  مباشر  سبب  للمراقبن 
»الكولونيالية«  نــظــرتــه  أهــمــهــا  بــانــتــقــاداٍت، 

ألفريقيا كدولة واحدة.

خطوط عامة 
تــرامــب  إدارة  إن  بــمــوضــوعــيــة،  الــقــول،  يمكن 
األميركية  السياسات  كبير،  بشكل  واصلت، 
ــا، الــــهــــادفــــة إلــــــى بــــنــــاء صـــات  ــيــ ــقــ ــريــ ــي أفــ ــ فـ
ــة  ــايــ ــيـــاســـي ورعــ اقـــتـــصـــاديـــة واســــتــــقــــرار سـ
ــى اســتــراتــيــجــيــة  ــ إلــ افــــتــــقــــرت  ــيـــة، وإن  صـــحـ
الجيوسياسية  التحديات  ملواجهة  واضحة 
واألمـــنـــيـــة الــقــومــيــة املــتــصــاعــدة فـــي الـــقـــاّرة. 
ــلــــى الــــرغــــم مـــمـــا أبــــــــداه تــــرامــــب مــــن عـــدم  وعــ
اكتراث بالقارة، فإن إدارتــه اتبعت سياسات 
عــديــدة بـــنـــاءة، مــثــل الـــرؤســـاء الــســابــقــن في 
ــات املـــتـــحـــدة، بــفــضــل طــبــيــعــة الــنــظــام  الــــواليــ
الــحــزبــي فــي الــكــونــغــرس وتــعــيــن مسؤولن 
ذوي خبرات جيدة، كان لهم الدور األكبر في 
إدارة السياسات األميركية في أفريقيا، وفي 

ملفات بالغة الحساسية.
األميركية في  السياسة  أهم مامح  وتمثلت 
أفريقيا في عهد ترامب في مبادرات وجهود 
ــبــــادرة أفــريــقــيــا املـــزدهـــرة  عــــديــــدة، أهــمــهــا مــ
األمـــن  مــســتــشــار  )أعــلــنــهــا   Prosper Africa
الــقــومــي حــيــنــذاك جـــورج بــولــتــون فــي نهاية 
2018( بهدف تعزيز االستثمار األميركي في 
الــشــركــات األميركية  أفــريــقــيــا، عبر مــســاعــدة 
الساعية إلى العمل في القارة، ودعم املبادرة 
قـــانـــون االســـتـــخـــدام األفـــضـــل لــاســتــثــمــارات 
الــذي أسس آلية  املؤدية إلى التنمية »بيلد« 
هيئة تمويل التنمية الدولية األمريكية لتحل 
محل هيئة االستثمار الخاص بالخارج. وقد 
ضاعف »قانون بيلد« من القيمة املتاحة من 
االســتــثــمــارات مــن 29 بــلــيــون دوالر، فــي ظل 
 60 إلــى  الخارجي،  الخاص  االستثمار  هيئة 
التنمية  تــمــويــل  فــي ظــل هيئة  بــلــيــون دوالر 
الـــدولـــيـــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــقــانــون غير 
مختص بمنطقة بعينها، فإن أفريقيا جنوب 
األكــبــر من  النصيب  الــصــحــراء حصلت على 

حافظة الهيئة األخيرة. 
كــمــا ســاهــمــت إدارة تـــرامـــب، حــســب الـــروايـــة 
الــرســمــيــة، بــجــهــد مــلــمــوس فـــي دعـــم تيسير 
خروج رجل الكونغو القوي، جوزيف كابيا، 
ــبـــادراٍت  مـــن الــحــكــم مــطــلــع 2019. ودعـــمـــت مـ
ودعم  الكاميرون،  في  األهلية  الحرب  إلنهاء 
الديمقراطية في السودان عقب سقوط نظام 
الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر. فــيــمــا بــــّرر مــؤيــدون 
ــتــــي أثــــرت  لــــتــــرامــــب قــــــراراتــــــه الـــســـيـــاســـيـــة الــ
كــانــت مدفوعًة  بأنها  األفــريــقــيــة  الـــدول  على 
باألساس بالوعود التي قطعها على نفسه، 
أمام قاعدته االنتخابية في مواجهة اإلرهاب.

ومقابل التجاهل الرئاسي ألفريقيا، إن جاز 
ــــداث تــغــيــيــرات  الـــقـــول، عــمــد تـــرامـــب إلـــى إحـ

مهمة في املناصب املهمة في إدارته الخاصة 
بـــأفـــريـــقـــيـــا، أبــــرزهــــا تــعــيــن الــدبــلــومــاســي 
ــًدا لـــوزيـــر  ــاعــ ــبـــور نــــاجــــي، مــــســ ــيـ ــارز، تـ ــ ــبــ ــ ــ ال
الــخــارجــيــة لـــشـــؤون أفــريــقــيــا مــنــذ يــولــيــو/ 
تــمــوز 2018، ومـــارك جــريــن إدارًيــــا للوكالة 
منذ   )USAID( الدولية  للتنمية  األميركية 
خــبــرة  األول  ولـــــدى   .2017 آب  أغـــســـطـــس/ 
ـــن مـــمـــتـــازة بــــالــــشــــؤون األفـــريـــقـــيـــة،  أكـــثـــر مـ
أمــيــركــًيــا سابًقا  كـــان جــريــن ســفــيــًرا  بينما 
فـــي تــنــزانــيــا، ولــكــلــيــهــمــا خـــبـــرة فـــي الــعــمــل 
ومبادرات  األميركية  املساعدات  برامج  في 
السابقة.  اإلدارات  عهد  في  الصراع  تسوية 
كــمــا سيخلف جــريــن )أعــلــن اســتــقــالــتــه عن 
منصبه في أكتوبر/ تشرين األول املاضي( 
جون بارسا، وهو إداري مساعد في الوكالة 
ــة. وحـــســـب مـــراقـــبـــن أمــيــركــيــن،  ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
ــيــــارات تـــرامـــب لـــســـفـــراء الـــواليـــات  كـــانـــت خــ
املــتــحــدة فـــي أفــريــقــيــا جـــيـــدة بــشــكــل كــبــيــر، 
غــيــر أن كــثــيــرا منها كـــان مــتــأخــًرا أكــثــر من 
الازم. ونجح الكونغرس في الحيلولة دون 
واملــوازنــة  اإلدارة،  مكتب  اقــتــراحــات  تنفيذ 
بخفض مــســاعــدات خــارجــيــة هــائــلــة، ســواء 
املتحدة  األمــم  عبر  أم  ثنائي  مستوى  على 
ووكـــاالت دولــيــة، كــان يتوقع أن تؤثر على 
ــبـــر مــــن أي إقـــلـــيـــم آخــــر.  أفـــريـــقـــيـــا بــشــكــل أكـ
وحافظ الكونغرس، أو زاد في واقــع األمــر، 

من مستويات التمويل الحالية.
وفــي محاضرة مهمة لــه، فــي مــركــز وودرو 
ويلسون في مارس/ آذار املاضي، استعرض 
تيبو نــاجــي أولـــويـــات ســيــاســات الــواليــات 
املـــتـــحـــدة فــــي أفـــريـــقـــيـــا: تــســخــيــر مــــقــــدرات 
األفريقي كقوة لإلبداع واالزدهــار.  الشباب 
العمل مع الحكومات األفريقية على إيجاد 
مستوى مناسب لعمل الشركات األميركية، 
العمل  على  األميركية  الــشــركــات  وتشجيع 
في أفريقيا. تحقيق تقدم في السلم واألمن 
عــبــر مــشــاركــات مـــع الــحــكــومــات األفــريــقــيــة 
واآلليات اإلقليمية. مواجهة »رواية الصن« 
األميركي  االلتزام  )وعمق(  سعة  وتوضيح 
إلى  أحـــد. إضــافــة  الـــذي ال يباريه  بأفريقيا 
الـــوصـــول إلـــى جــمــاعــات الــشــتــات األفــريــقــي 
فــي الــواليــات املــتــحــدة. واســتــعــرض ناجي، 
في النص األميركي األكثر اكتمااًل لسياسة 
تــرامــب فــي أفــريــقــيــا، أهـــم املــلــفــات الثنائية 
تغيًرا  املتحدة  الــواليــات  فيها  حققت  التي 
وتقدًما إيجابين فيها، وتحسنت عاقاتها 

في مداها وطموحها إلى تحسن األوضاع 
االقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة 
في  السلطة  إلــى  فمنذ وصوله  للمواطنن، 
العام 2018، أفرج رئيس الوزراء، آبي أحمد، 
عـــن الــســجــنــاء الــســيــاســيــن والــصــحــافــيــن، 
وتوصل إلى اتفاق سام مع إريتريا، ورفع 
املــدنــي، وألــغــى تجريم  القيود عــن املجتمع 
لهذه  وكــان  السياسية.  املعارضة  جماعات 
املــرأة  مشاركة  على  إيجابي  أثــر  التطورات 
املـــــرأة اآلن نصف  الــســيــاســة، إذ تــمــثــل  فـــي 
املــقــاعــد الـــوزاريـــة فــي الــحــكــومــة و%37 من 
املجلس التشريعي. كما تقلدت أول رئيسة 
إثـــيـــوبـــيـــة مــنــصــبــهــا، وهـــــي ســـهـــلـــي- ورق 
ــّدد نــاجــي، الـــذي كـــان يتحدث،  ــــودي. وعــ زيـ
قبل تأجيل االنتخابات النيابية والرئاسية 
املتحدة  الــواليــات  مساهمات  إثيوبيا،  فــي 
في تعزيز أجندة آبي أحمد لدعم مفوضية 
االنــتــخــابــات اإلثــيــوبــيــة، ومــواجــهــة أســـراب 
الــــجــــراد واســـتـــثـــمـــارات لـــشـــركـــة كـــوكـــاكـــوال 
الــعــاملــيــة فـــي إثــيــوبــيــا بــقــيــمــة 300 مــلــيــون 
الــشــراكــات  دوالر، وتــرتــيــب جـــهـــود مــكــتــب 
قاد  الــذي  األميركية  الخارجية  في  العاملية 
وفـــــًدا اســتــثــمــاريــا إلثــيــوبــيــا فـــي نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني 2019، إضافة إلى استكشاف 
شركات، مثل فيديكس وسيتي بنك، فرًصا 

جديدة في إثيوبيا. 
ــلــــت إثـــيـــوبـــيـــا بـــعـــد تـــولـــي آبـــي  وفـــيـــمـــا واصــ
أحمد رئاسة الــوزراء )إبريل/ نيسان 2018( 
)الشريك  الصن  مع  االستراتيجية  الشراكة 
تقترب  وبقيمة  إثيوبيا  مــع  األول  الــتــجــاري 
التجاري  التبادل  حجم  أضعاف  خمسة  من 
ــاء إثـــيـــوبـــيـــا  ــ ــركـ ــ ــر شـ ــبــ ــي أكــ ــانــ ــد، ثــ ــنــ ــهــ ــع الــ ــ مـ
الـــتـــجـــاريـــن(، فــــإن واشـــنـــطـــن، عــمــلــًيــا وفــيــمــا 
ــاجـــي، لـــم تخف  ــة نـ ــ يـــدحـــض مــصــداقــيــة رؤيـ
قــلــقــهــا مـــن الــتــوجــه اإلثــيــوبــي نــحــو الــصــن، 
الحالي على  العام  التوتر في  وتصاعد هــذا 
خلفية املوقف األميركي من سد النهضة، ما 
لــإلدارة  فشل  أكبر  كثيرون  محللون  اعتبره 
األمــيــركــيــة فــي الــقــارة األفــريــقــيــة. والــوســاطــة 
التوتر  مــن  فاقمت  السد  أزمــة  فــي  األميركية 
بن مصر وإثيوبيا، وبرهنت، حسب هؤالء 
املــراقــبــن، عــلــى فــشــل تــرامــب فــي فــهــم كيفية 
عـــمـــل الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــدولــــيــــة. كـــمـــا تــنــامــي 
الغضب الشعبي في إثيوبيا من مواقف إدارة 
ترامب التي ترقى إلى »درجة خيانة الشعب 
ــيــــوبــــي«، ونـــظـــام أديـــــس أبـــابـــا الــحــلــيــف  اإلثــ
ــي الـــقـــرن  تـــقـــلـــيـــدًيـــا لـــلـــســـيـــاســـات الـــغـــربـــيـــة فــ
وقوف  آخــرون  مراقبون  رأى  فيما  األفريقي. 
واشنطن في صف القاهرة غير مفاجئ، ألن 
هــدف إدارة ترامب األهــم دولــًيــا هو التقارب 
بن إسرائيل والــدول العربية، والــذي يتوقع 

أن ملصر دورا حاسما في إدارة ملفاته.
ــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة: أكــــــد نــــاجــــي أن  ــغـ ــكـــونـ الـ
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة نــالــت، 
للمرة األولــى في تاريخها، فرصة أن تحيا 
كــمــا اســمــهــا ديــمــقــراطــيــة وجــمــهــوريــة؛ فقد 
ميز انتخاب الرئيس فليكس تشيسيكيدي، 
بالكونغو  أميركية  قـــوات  نشر  شهد  الـــذي 
انتقال  أول  االنتخابات،  عملية  سير  لدعم 
ــم إلــــى  ــ ــائـ ــ ــــس قـ ــيـ ــ ــن رئـ ــ ســـلـــمـــي لـــلـــســـلـــطـــة مــ
املعارضة منذ استقال الكونغو في 1960. 
وبــعــد تــقــلــده الــســلــطــة، عــفــا عــن مجموعات 
من السجناء السياسين، وبينهم مناوئون 
ــيـــا. وفـــتـــح املـــجـــال  ــابـ ــابـــق كـ لــلــرئــيــس الـــسـ
ــــب بــاملــعــارضــة فـــي املــنــفــى  الــســيــاســي ورحـ

ألن تــعــود إلـــى الــكــونــغــو. ووضـــع أولــويــات 
لحكمه، تتمثل في محاربة الفساد، وتقوية 
حقوق  مجال  في  تقدم  وتحقيق  الحوكمة، 
ــار فـــي الــبــشــر.  ــجــ ــة االتــ ــاربـ اإلنــــســــان، ومـــحـ
وأعلنت شركة جنرال إلكتريك عن استثمار 
بـــعـــدة بـــايـــن مـــن الـــــــــدوالرات فـــي مــشــروع 
الصحية.  والرعاية  والــغــاز،  املائية  للطاقة 
وتــدعــم الـــواليـــات املــتــحــدة جــهــود مكافحة 
ــاد، وتـــحـــســـن الــشــفــافــيــة املـــالـــيـــة فــي  ــفـــسـ الـ
ــة. وزيــــــــادة قــــدرة  ــيـ ــتـــخـــراجـ الـــصـــنـــاعـــة االسـ
الــعــائــدات  الــحــكــومــات املــحــلــيــة عــلــى إدارة 
املجتمعات  تتلقاها  الــتــي  الــجــديــدة  املالية 

املحلية اآلن للمرة األولى.
الكونغو،  األميركية مع  العاقات  وتطورت 
ــواًل إلـــى تــوقــيــع اتــفــاق عــســكــري جديد  وصــ
 ،2020 آب  أغــــســــطــــس/  فــــي  ــن  ــديـ ــلـ ــبـ الـ بــــن 
املــجــال  وإتــاحــة  بينهما،  الــصــداقــة  لتعزيز 
في  األميركية  للقيادة  مركز  تأسيس  أمــام 
زت الــخــطــوة 

ّ
أفــريــقــيــا فـــي الـــكـــونـــغـــو، وعـــــــز

ــــام تــشــيــســيــكــيــدي  ــــظـ ــه نـ ــ ــــوجـ تـــــــصـــــــّورات تـ
إعانه،  درجــة  إلــى  واشنطن،  نحو  املتزايد 
ــارس/ آذار  ــ خــــال زيــــارتــــه واشـــنـــطـــن فـــي مــ
2020، عن خطط باده الستعادة العاقات 
ــــم خطة  الــدبــلــومــاســيــة مـــع إســـرائـــيـــل، ودعـ
الــــســــام األمـــيـــركـــيـــة لــتــســويــة الــــصــــراع فــي 
الشرق األوســط، وتوقعات بنقل مقر قيادة 
أفــريــقــيــا األمــيــركــيــة )أفـــريـــكـــوم( مـــن مدينة 
شــتــوتــغــارت األملــانــيــة إلـــى الــكــونــغــو )فــكــرة 
وزير  نائب  في 2008 حسب  تداولها  سبق 

الدفاع الكونغولي السابق محمد بول(.
الكونغولية،  املقاربة  هــذه  من  الرغم  وعلى 
األميركي  الشيوخ  مجلس  في  أعضاء  شن 
تــقــّدمــهــم عضو   ،)2020 آب  أغــســطــس/   17(
لــجــنــة الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــــي املــجــلــس، 
السيناتور تيد كروز، حملة ملطالبة ترامب 
ــدام عــلــى  ــ ــــإلقـ بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى الـــكـــونـــغـــو، لـ
إصــاحــات هيكلية ومــحــاربــة الــفــســاد، وأن 
تنتهز واشنطن الفرصة التاريخية املتاحة 
لحث الكونغو على ذلــك، ما يعطي مؤشًرا 
عــلــى مـــواصـــلـــة واشـــنـــطـــن ضــغــوطــهــا على 
الكونغو في الفترة املقبلة، بغض النظر عن 

هوية الرئيس األميركي.
السودان: كان سقوط عمر البشير بعد بقائه 
في السلطة 30 عاًما لحظة تاريخية. وبعدها 
بـــشـــهـــور، تـــحـــول الــــســــودان مـــن نـــظـــام مــعــاٍد 
لــواشــنــطــن إلــــى شـــريـــك مــحــتــمــل. وقــــد لعبت 
الواليات املتحدة دوًرا هاًما في تمكن الحكم 
ــلـــت، بــعــد وقــت  املـــدنـــي فـــي الــــســــودان، إذ أرسـ
قصير من سقوط البشير، نائب مساعد وزير 
الــخــارجــيــة، مــاكــيــا جــيــمــس، إلـــى الــخــرطــوم، 
ــيــــة مــــع فــــرقــــاء املــرحــلــة  لــعــقــد مـــنـــاقـــشـــات أولــ
االنتقالية، وتم تعين الدبلوماسي املتقاعد، 
دون بوث، مبعوًثا أميركًيا خاًصا للسودان. 
كما استضافت واشنطن أول تجمع »ألصدقاء 
الجديد.  للنظام  لبناء دعــم دولــي  الــســودان« 
وفي يناير/ كانون الثاني 2020، التقى تيبور 
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في الخرطوم، 
ملناقشة »رؤيتنا املشتركة ملستقبل السودان 
الديمقراطي«، وكذا برئيس مجلس السيادة، 

عبد الفتاح البرهان.
)باحث مصري(

كبرياء وتحامل... واستثمارات

إدارة ترامب في أفريقيا

ساهمت إدارة ترامب، 
حسب الرواية الرسمية، 

بجهد ملموس في 
دعم تيسير خروج 

رجل الكونغو القوي، 
جوزيف كابيال، من 

الحكم
 

برزت إثيوبيا 
والسودان والكونغو 

الديمقراطية كأهم 
ثالث حاالت تدخلت 

فيها واشنطن بشكل 
مباشر، وحققت حسب 

رؤيتها نجاحات الفتة

لم تطأ قدما الرئيس األميركي، دونالد ترامب، أرض القارة األفريقية طوال ســنوات إدارته األربع، بينما حضرت نظرته المتعالية 
على القارّة وقادتها في المرات القليلة التي وردت على لسانه، سواء في الغرف المغلقة، أو أمام وسائل اإلعالم. هنا، عرض 

للعالقات األميركية األفريقية ما قبل عهد ترامب، ونبذة عن التدخالت في شؤون القارة السمراء

ترامب وزعماء أفارقة من غينيا ونيجيريا وإثيوبيا وغيرها في إيطاليا عام 2017 )جوناثان ارنست/فرانس برس(

من  فبدًال  وأدواتــهــا،  المستخدمة  اللغة  تغيير  إلى  الصين  تسعى 
الفوز  تعاون  الصين  تعزز  اإلنــســان،  حقوق  أو  السياسية،  الحقوق 
على  دولة  كل  حفاظ  حالة  في  سيستفيد  الجميع  أن  أي  للجميع، 
نظامها السياسي، والتأكيد على »االحترام المتبادل«، بمعنى أال تقدم 
اللغة  هذه  مثل  نفاذ  مراقبون  ويالحظ  أخرى.  انتقاد  على  ما  دولة 
إلى وثائق األمم المتحدة في أزماٍت كثيرة في أفريقيا وخارج أفريقيا، 
األميركية  التصورات  حساب  على  ربما  متزايد  صيني  نجاح  إلى  يشير  ما 

ألفريقيا كمنطقة نفوذ تقليدي وحصري للغرب.

المنافسة الصينية
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معها، وهي إثيوبيا والكونغو الديمقراطية 
والسودان، إضافة إلى الشراكة االقتصادية 
ومسألة  والــشــبــاب،  أفريقيا،  مــع  األميركية 

الصن في أفريقيا.

الملفات الثنائية الملحة
بـــــــرزت إثـــيـــوبـــيـــا والــــــســــــودان وجـــمـــهـــوريـــة 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة كــأهــم ثـــاث حــاالت 
ــن بــشــكــل مــبــاشــر،  ــطـ ــنـ تـــدخـــلـــت فــيــهــا واشـ

وحققت حسب رؤيتها نجاحات الفتة.
فإن  نــاجــي،  تيبور  تحليل  حسب  إثيوبيا: 
أجندة اإلصاح اإلثيوبية مثلت تقّدًما ملفًتا 
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