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والموارد الشباب من الكبیر وتعدادها بصراعاتها تتصف -والتي المستقبل قارة باسم األحیان من كثیر في إلیها یشار ما التي                     إفریقیا،

الكبرى القوى تركز الحالي، الوقت في والخلیجیة. األوروبیة للمصالح تقاطًعا باعتبارها متزاید بشكل تعمل المستغلة- غیر                  المعدنیة

دوري، وبشكل الوطنیة. مصالحها عن بحثًا إفریقیا على متزاید بشكل إیطالیا، مثل األخرى، العالمیة القوى من متنوعة                   ومجموعة

ونیجیریا ومالي وتونس لیبیا مثل األفریقیة البلدان بین العسكریة العالقات في مباشرة العربي الخلیج ودول األوروبیین هذا                   یجمع

 ومنطقة الساحل اإلفریقي.

 

في االتصاالت ورئیس (صحفي باریل سبینیلي أندریا والخلیج أوروبا معلومات مركز استضاف ،٢٠١٩ یولیو/حزیران ١٨                 في

موسكو جامعة في كبیرة (محاضرة بیسكونوفا وناتالیا ،(Slow News لـ المشارك والمؤسس Italia Africa Business Week                

األهمیة لفهم أساسي كمكون واالستثمارات التجارة بمناقشة باریل سبینیلي بدأ الروسیة). الخارجیة السیاسة في وخبیرة                 الحكومیة

روسیا بین التجارة حجم وبلغ دوالر، ملیار ١٧٠ وأفریقیا الصین بین التجارة حجم بلغ المثال، سبیل على إلفریقیا. الحالیة                     االقتصادیة

اإلفریقیة الدول بین والتجارة دوالر، ملیار ٣٩ وأفریقیا المتحدة الوالیات بین التجارة حجم بلغ حین في دوالر، ملیار ١٧.٤                     وأفریقیا

بعمق باریل سبینیلي وبحث لیبیریا، وفي زیمبابوي في یستخدم األمریكي الدوالر یزال ال إفریقیا، في دوالر. ملیار ٧٧ حوالي                     تبلغ

مثل اإلفریقیة القوى مع محددة ارتباط طرق المتحدة الوالیات لدى أنه اتضح النفوذ، حیث من القارة. في المتحدة الوالیات                     مشاركة

بشكل یترددون السنین مر على اإلفریقیین القادة أصبح فقد ذلك، ومع اإلفریقي. االتحاد تجاه شموًال أكثر ونهج وإثیوبیا،                    نیجیریا

اهتمام شرح في یساعد أن بشأنه هذا السیاسیة. بالظروف مرتبطة تكون ما غالبًا ألنها وذلك األمریكیة المساعدات قبول في                     متزاید

 إفریقیا بالتعامل مع شركاء جدد.

 

من كًال فإن أفریقیا- في مشاركتها حیث من األخیرة شأن من التقلیل یتم ما غالبًا أن -حیث وروسیا الصین من الغرب یقلق                        بینما

هو ذلك على والدلیل األوروبیة. الدول تستضیفها التي الشتات مجتمعات استغالل أجل من تكافح اإلفریقیة والدول األوروبي                   االتحاد

حیث ماكرون. إیمانویل الفرنسي، الرئیس لدى استضافته عند باریس في ألقاه الذي أدو، أكوفو نانا غانا، جمهوریة رئیس                    خطاب

 أوضح أكوفو أدو أن الناس من الشتات الغاني في فرنسا هم أفضل مورد لغانا.

 

النفوذ سباق إلى تنضم أخرى دول هنالك اآلن، القارة. في األكبر بالتأثیر تحتفظ فرنسا تزال ال إفریقیا، في السیاسي بالنفوذ یتعلق                       فیما

الذین اإلفریقیین القادة مع العالقات إلحیاء السوفیتي ماضیها تستغل أنها حیث الدول هذه بین من روسیا أن المؤكد ومن إفریقیا.                      في

الحدیدیة والسكك السریعة الطرق بناء خالل من أفریقیا؛ أنحاء جمیع في الصین تنتشر ذاته، الوقت وفي السوفیتي. االتحاد في                     درسوا

في أیضًا یستثمرون اإلفریقیین أن لالهتمام المثیر ومن القارة. أنحاء جمیع في الصناعیة المزارع وتطویر وإریتریا إثیوبیا                   في

تحتل المثال، سبیل على الماضي. العقد خالل األخرى األفریقیة البلدان مع المالیة روابطهم كبیر بشكل وسعوا فقد                   بلدانهم،

 االستثمارات المغربیة صدارة االستثمار اإلفریقي في القارة، والمرتبة الثالثة من حیث االستثمار العالمي في إفریقیا.

 

وجدت المثال، سبیل على إفریقیا. في الخاصة االستثمار ومؤسسات الشركات بتأسیس متزاید اهتمام هناك ذلك، إلى                  باإلضافة

العدید تجذب قد إفریقیا أن حین في ذلك، ومع ورواندا. الكونغو في خاصة للتطویر خصبة أرضًا الرقمیة االتصاالت تكامل                     شركات

المستثمرین. مختلف اتبعها التي المختلفة النهج مجموعة على بارییل سبینیلي شدد بمواردها، المهتمین الخارجیین المستثمرین                 من

والنهج /روسیا، الصین/الهند ونهج المتحدة، الوالیات األوروبي/ االتحاد نهج القارة: تجاه متمیزة أسالیب أربعة بتحدید                 وقام

هذه فإن وعسكریة، وسیاسیة اقتصادیة شراكة إنشاء إلى المتحدة والوالیات األوروبي االتحاد یهدف بینما األفریقي. والنهج                  اإلیطالي

والعسكریة االقتصادیة الوسائل على الصین/الهند/روسیا من كل نهج یعتمد حین في الدیمقراطي. باالنتقال مشروطة                الطریقة

النهج یعتبر أخیرًا، والتنمیة. للتعاون شراكات خالل من اإلیطالي النهج تنفیذ یتم السیاسي. بالمجال االهتمام عدم مع فقط،                    للمشاركة

والموارد والعملة المستقبلیة المشتركة السوق على القائمة والشراكة والتنمیة التعاون على ویعتمد فاعلیة األكثر الطریقة                 األفریقي

 وجوازات السفر وجدول أعمال سیاسي.



 

القارة، أنحاء جمیع في االستعمار إنهاء لدعم ١٩٨٩ لعام السابقة السوفیتیة االستراتیجیة تبع ما على الضوء بیسكونوفا                   سلطت

تحدید أجل من اإلفریقیة والقارة روسیا بین لالرتباط الطویل التاریخ بیسكونوفا حللت اإلفریقیة. القارة في روسیا مستقبل                   وشرحت

االستقرار وعدم االقتصادیة ظروفها بسبب إفریقیا عن معزولة روسیا كانت التسعینیات، فترة في تاریخیًا، بینهما. الحالیة                  العالقة

إنشاؤه تم قد كان الذي الروسي االتحاد أولویات من واحدة إفریقیا تكن لم ،١٩٩٣ عام "في أنه إلى بیسكونوفا وأشارت                      السیاسي.

الجدیر ومن لروسیا." الخارجیة السیاسة أولویات أهم من واحدة إفریقیا أصبحت عندما هو سنوات عشر بعد تغیر والذي                    حدیًثا،

في موسكو نفوذ زیادة إلى أدى مما روسیا مصلحة في زیادة شهدتا ٢٠١٠ عام بعد وإفریقیا األوسط الشرق منطقة من كل أن،                        بالذكر

 المنطقة.

 

دول أن إلى اإلشارة المهم من أنه إال إفریقیا، في العربي الخلیج مشاركة على أساسي بشكل یركز لم ایجك مؤتمر أن من الرغم                         على

٢٠١٨ سبتمبر/أیلول ١٧ في السعودیة العربیة المملكة توسطت القارة. أنحاء جمیع في كبیر بشكل مشاریع استثمرت العربي                   الخلیج

اإلریتري، والرئیس أحمد، آبي اإلثیوبي، الوزراء رئیس من كل وقع حیث األفریقي، القرن في تاریخي سالم اتفاق إلى التوصل                     في

الطریق ومهد و٢٠٠٠، ١٩٩٨ عامي بین البلدان خاضها التي الحرب االتفاق أنهى رسمیًا، جدة. في سالم اتفاقیة أفورقي                    أسیاس

األحمر، البحر أنحاء جمیع في المشاركة من طویل بسجل المتحدة العربیة اإلمارات دولة تتمتع ذلك، على عالوة التوترات.                    إلنهاء

الموظفون ساعد حیث ١٩٧١؛ عام في تأسیسها من یتجزأ ال جزءًا كان والتي اإلفریقي القرن دول من الكبیر الشتات تستضیف                      حیث

العربیة اإلمارات لدولة العسكري الوجود یهدف ذلك، إلى باإلضافة ناشئة. وزارات بناء في بالعربیة الناطقون السودانیون                  المدنیون

بالبحر عدن خلیج یربط الذي الضیق (الممر المندب باب وتأمین البحریة المالحة حریة ضمان إلى اإلفریقي القرن في                    المتحدة

السعودیة االتفاقیة تسمح أخرى، ناحیة ومن المنطقة. في القرصنة مكافحة مهمة إلى اإلمارات انضمام إلى بالضافة                  األحمر)

إلى األفریقیة البلدان تتطور لذلك، ونتیجة الیمن. في العملیات لدعم كقاعدة اإلریتري عصب میناء باستخدام للریاض                  اإلریتریة

بمتابعة والخلیج أوروبا معلومات مركز سیواصل التعاونیة. الترتیبات طریق في وخاصة الدولیة، السیاسة في رئیسیین                 العبین

 العالقات األوربیة الخلیجیة وكذلك الخلیجیة اإلفریقیة لفهم تطورات اهتماماتهم المشتركة.

 


