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تممإ شنءمماه الهمماي فمما حيممادا التلفمماه المءممتركة فمما نممابولا مممت جممر تت مميت وعمما النمماتو وادرا
الفممرو والتتممديات فمما بلممدات الجنمموي والم ممايمة فمما التن مميا الءممامر ل نء م ة المءممتركة
منتجات الهاي تنتج عبر معلومات مفتوتة المصمدر ،ممت المنمممات التكوميمة والمنمممات يمر
التكومية ،المنممات الدولية ،المؤ ات األكاديمية ،المصادر اإلعالميمة والمنمممات الع مكرية
منتجات الهاي و مقاالتها ال تمثر بالضرورا اآلراه و المواحف الر مية ألي مؤ ة خرى
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مقدمة
هدف هذا البحث هو تحليل األسباب التي أدت الى اعتبار المووارد األفريقيو  ،مووارد بالغو األهميو مو ببول بعو
الجهات الفاعل الخارجي وكيف يمك لهذا االعتبار أن يزيد المنافس ويؤثر بشكل مصيري على القارة.
تتنافس األرطراف اإلبليمي والدوليو فوي مختلوف المجواالت  ،خاصو فوي يوي أصوبح الودو الناشوة أكثور نفوواا.
الحرب االبتصادي بي الواليات المتحدة والصي  ،المنافسو التكنولوجيو بوي الصوي والواليوات المتحودة واالتحواد
األوروبووي واليابووان ودو أخوور  ،و التنووافس الجيوسياسووي فووي الخلووي العربووي  ،كلهووا أمثلو منافسووات ييووث تلعو
الموارد دورا ييويا.
المنافس على مووارد القوارة األفريقيو معقودة للغايو والعديود مو الجهوات الفاعلو الخارجيو تسوعى الوى السوي رة
عليها .في بع الحواالت ،الحاجو الوى هوذا المووارد ملحو وعاجلو  .المووارد بالبوا موا تكوون اسوتراتيجي للجهوات
الفاعل الخارجي و لو محدودة وياليظ وجود منافس يدة لكل مورد بابل للتسويق.
تصدير الموارد الخام هي مصدرالدخل الرئيسي لمعظو البلودان األفريقيو  .فوي بعو الحواالت ،تعتمود هوذا البلودان
على تصدير مواردها إلى الجهات الخارجي األكثر نفواا .هذا يجعله ضعفاء ابتصاديا :عائدات النفط  ،على سبيل
المثا  ،تمثل أكثر م  ٪ ٩٨م ميزاني جنوب السودان.
عالب القوة بي بع الجهات الفاعل الخارجي والبلدان األفريقي بير متوازن  ،وهذا االختال ي ا جميع أبعاد
عالباتها .ينبغي أن يكون التنوافس علوى المووارد النوادرة اات فائودة للمووردي  ،لكو الخلول العوام فوي المصو لحات
السياسي واالبتصادي والعسوكري يوؤدي الوى هيمنو المسوتهلكي األبنيواء علوى المنتجوي الفقوراء؛ فيفقودون هوؤالء
السل والسي رة االداري على موارد أراضيه .
أ فريقيا بارة هائل وبيور مستكشوف  .ونتيجو لوذلت  ،تختلوف االيتيارطيوات الحاليو إلوى يود كبيور  ،مموا يعوزز أهميو
إفريقيا كمزود للموارد.
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الموارد والجهات الفاعلة
هناك مجموع واسع م الموارد التي ته البلدان المصدرة (الموارد الخشبي موثال و تتووفر مووارد هامو أخور
في منارطق محددة  ،مثل الفانيليا في مدبشقر .مع الت ،ال تعتبر الجهات الفاعل الخارجي هذا األنواع مو المووارد
كموارد استراتيجي .
فقد أصبح أنواع موارد أخر اات أهمي استراتيجي ماس في العقوود األخيورة و تنتموي هوذا الموواد الخوام إلوى
الق اعات التالي  :ال اب (الهيدروكربونات والمصادر النووي  ،المعادن الصوناعي (وخاصو المعوادن المسوتخدم
في الصناع التكنولوجي  ،الق اع الزراعي والموارد الغذائي (األراضي الصالح للزراعو والتوي تعود نوادرة فوي
المنارطق المجاورة .
ال تتنووافس كوول األرطووراف المعنيو  ،مو القوووات العالميو إلووى الشووركات الخاصو  ،فووي
الحصو على نفس المواد الخام.
ليس للجهات الفاعلو نفوس االهتماموات أو نفوس القودرات وبالتوالي تتبوع اسوتراتيجيات
مختلفو  .الصووي  ،علووى سووبيل المثووا  ،يريصو علووى المجووا االبتصووادي ولكنهووا أبوول
اهتمامووا بوواألم  ،ألن مسووةل االسووتقرار فووي إفريقيووا ال تووؤثر علووى األراضووي الصوويني
البعيوودة عنهووا جغرافيووا .مو الواضو أن الوودو األوروبيو تهووت بالمسووائل االبتصووادي
واألمني  ،فما يفصلها ع القارة األفريقي هو بحر ضيق فحس .

الوجووود العسووكري فووي القووارة دليوول عو يمايو بويو للمصووال األجنبيو علووى
األراضووي األفريقيوو  .تنتمووي معظوو القواعوود العسووكري إلووى الوودو الغربيوو ،
وخاص الوى الواليوات المتحودة وفرنسوا ،لكو القووات الناشوة مثول الصوي أو
الهند بدأت في بناء بواعدها العسكري في القارة األفريقي  .ال يمكو ربوط هوذا
الوجوووود العسوووكري بشوووكل مباشووور بالمنافسووو علوووى المووووارد بووول بديناميكيووو
جيوسياسي أوسع.
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في ما يتعلق بتوازن القو بي البلدان األفريقي والجهات الفاعل الخارجي  ،يوضو الجودو التوالي النوات المحلوي
اإلجمالي لالبتصادات الرئيسي في العال مقارن بابتصادات أفريقيا ككل..
ياليظ أن النات المحلي اإلجمالي للواليات المتحدة أكثر م ثمانيو
أضوووعاف  ،والنوووات المحلوووي اإلجموووالي للصوووي أكثووور مووو خمسووو
أضعاف النات اإلجمالي إلفريقيا ككل  ،و هي بارة مكون م أكثر
مو  ٥٠دولو  .تظهوور هووذا البيانووات عوودم توووازن القووو بووي البلوودان
األفريقي والجهات الفاعل الخارجي

المنافسة على الموارد الخام
تنقس المنافسو علوى الموواد الخوام إلوى ثوال فةوات موذكورة أعوالا :ال ابو  ،المعوادن الصوناعي  ،الق واع الزراعوي
والموارد الغذائي .
( )١الطاقة :تقس موارد ال اب إلى ثالث موارد استراتيجي :
النننف  :سووو الوونفط فووي يالو تحووو ؛ الوونفط الصووخري وااليتيارطيووات الجديوودة،
باالضوواف الووى انخفووا ال ل و م و الوودو الغربي و وتزايوود ال ل و م و ال ودو
اآلسوويوي الناشووة تزيوود مو عوودم اسووتقرار سووو الوونفط .ومووع الووت ،ال لو علووى
موارد النفط م أفريقيا ل يصل إلى اروته عما بري .
تخضع المن ق الرئيسي المنتج للنفط ،الخلي الفارسوي ،لتووترات جيوسياسوي
التي بد تؤثر علوى الق واع .القوارة األفريقيو تضوم يصو كبيورة مو صوادرات
النفط العالمي وبالتالي تمثل بديال مرجحوا للخلوي الفارسوي ،كموا تقودم خودماتها
بةسوعار ميسورة وموثوبو  .الودليل علوى الوت هوو العودد الكبيور مو شوركات الوونفط
األجنبي و النش و فووي إفريقيووا ،وبوواألخ شووركات الواليووات المتحوودة وأوروبووا
والصووي  .بوود تووزداد هووذا األهمي و بووارطراد فووي يال و نق و الموووارد فووي الخلووي
العربي.
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م الواض أن النفط األفريقي اات أهمي متزايدة في ظل الظروف المناسب .

الغاز :الغاز في أفريقيا ،وال سيما في شما افريقيا ،اات أهمي كبر في المشهد
الجيوسياسووي الع والمي .فاالتحوواد األوروبووي يعتموود علووى الغوواز الروسووي وتسووتخدم
روسوويا هووذا االتكووا كواداة مفاوضو فووي مختلووف المجوواالت .يشووير تقريوور "ال ابو
كاداة للدو االستبدادي في سياسته الخارجي  ،وباألخ روسيا"(الصادرة عو
إدارة العالبات الخارجي  -اوروبا إلوى أن بواز شوما إفريقيوا يمثول بوديال لحصو
موو الغوواز الروسووي  .فووي هووذا التقووري ،أيوود التوصوويات الموجهوو إلووى االتحوواد
األوروبي هي" :دع اكتشافات الغواز فوي شور البحور المتوسوط .مو الممكو أن
تصب هذا المن ق مركزا فعاال لنقل الغاز الوى أوروبوا " .وهوذا يجعول مو الغواز
في شما إفريقيا بضي جيوسياسي هام لعدة جهوات فاعلو دوليو مهتمو بوالتحك
على المورد وال بالمورد نفسه فقط.
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اليورانيوم  :يستخدم اليورانيوم في مح ات ال اب النووي  ،ويستخرج م منارطق معين  .ال ل على المورد ينمو
ويقدر أنه خال بضع سنوات ،سيتجاوز كمي اإلنتاج .يت استخراج اليورانيوم فوي أفريقيوا وكازاخسوتان وأسوتراليا
وكندا  ،وتشير اإليصاءات إلى أن االيتيارطيات في أفريقيا تمثل يوالي  ٨٨٨٠٠٠رط  .يوالي  ٪١٨م إمدادات
اليورانيوم العالمي تنبع م ثال دو إفريقي ؛ جنوب افريقيا والنيجور وناميبيوا .تحتول النيجور المرتبو الرابعو فوي
العووال فووي إنتوواج اليورانيوووم .البلوودان التووي تعوواني موو عجووز فووي االسووتهالك واإلنتوواج تسووعى بشووكل خوواى الووى
االيتيارطيات األفريقي .
 -٢المعنننادل العنننناعية :بعووو الموووواد الخوووام ضوووروري للصوووناع وال سووويما
للصناع التكنولوجي  .في سيا التنوافس االبتصوادي والتكنولووجي بوي القوو
العالمي (بوجه خاى الواليوات المتحودة والصوي  ،أصوب التنوافس للحصوو
على المواد الخام والسي رة عليها اات أهميو اسوتراتيجي  .ورأ هوذا التنوافس
عدة لحظات ياسم  :في العام  ،٢٠٠٨عندما فرض الصي يودا علوى توريود
المعووادن النووادرة ،ممووا تسووب فووي يال و اعوور فووي السووو و ارتفوواع سووريع فووي
األسعار .في العام " ،١٩٧٨أزم الكوبالو " ،التوي أعقبو بدايو الصوراع فوي
مقارطعووو كاتانغوووا ،وكانووو مرتب ووو باسوووتخراج الكوبالووو أو موووا كوووان يسووومى
"زائيوور" .تسووبب األزم و فووي نق و عووالمي للكوبال و  ،ممووا رفووع سووعرا علووى
الصعيد الدولي .بع هوذا المووارد االسوتراتيجي موجوودة فوي إفريقيوا وهنواك
ياج إليها في الواليات المتحدة والصي  .ان ل يت تخفي االعتماد على هذا
الموارد م خال االستبدا  ،تحسي معالج المعوادن ،نموو اإلنتواج المحلوي أو
إعووادة توودوي ،ستواصوول الواليووات المتحوودة والصووي نزاعهووا فووي الوصووو إلووى
الموارد المعدني .
أه البلدان منتج للمعادن تقوع فوي إفريقيوا أو فوي أمريكوا الجنوبيو (جنووب
إفريقيووا ل و  ،DRC - Zr - Rh - Pd - Pd - Mn - Crروانوودا ل و ، TA
تشويلي لو  Li - Reوالبرازيول لو  . Nbيشوير هوذا إلوى أن التنوافس علوى
الموارد  ،م النايي الجغرافي  ،بود يكوون األكثور يوادا فوي جنووب ووسوط
إفريقيا ،و في البرازيل وشيلي.
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 -٣القطاع الزراعي والموارد الغذائي
تستورد دو الشر األوسط يوالي  ٪٩٠م األبذي التي تستهلكها ألن معظ أراضيها بير صالح للزراع و
المياا للزراع محدودة .نتيج لذلت ،تعد األراضي الصالح للزراع واألم الغذائي م المسائل اإلستراتيجي
لهذا البلدان .فتشتري األراضي الصالح للزراع في البلدان األفريقي إلنتاج الغذاء واستيراد المياا لضمان األم
الغذائي.
في بع الحاالت ،تُباع األراضي يي يفتقر السكان المحليون إلوى ال عوام.
على سبيل المثوا  ،بامو السوودان ببيوع أراضويها اثنواء المظواهرات الناجمو
ع نق الخبز التي ادَت الى سقورط نظام البشير.

الخالصة
هناك العديد م البحو المتعلق بالمواد الخام في أفريقيا وتتمحور يو الصول بوي الصوراع والمووارد ال بيعيو ،
وعلى استراتيجيات الجهات الفاعل الخارجي  .في المقابل ،الدراسات يو التنافس بوي الجهوات الفاعلو الخارجيو
على الموارد األفريقي وتةثيراتها على القارة محدودة للغايو  .كموا يشوير ( SIPRIمعهود سوتوكهول الودولي لبحوو
السالم " :هناك نق في األبحا يو تةثير أم الموارد ال بيعي والصراع عليها في ابتصواد عوالمي متشوابت -
كما يتض م التقدم المستمر في دو البريكس وبيرها م االبتصادات الناشة ".
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فه المنافس بي الجهات الخارجي أمر أساسي لسببي :
• تحدد العالبات المتعلق بوالموارد ال بيعيو بنيو العالبوات
السياسي بي الدو األفريقي وبقي العال .
• يمك و أن تصووب بع و الموووارد االسووتراتيجي والنووادرة
سووووب للصووووراع بووووي الجهووووات الخارجيوووو الفاعلوووو علووووى
األراضي األفريقي .
هذا الصراعات المحتمل ليس يتمي وتختلوف مخارطرهوا
وفقا لمد أهمي المورد واالستقرار فوي كول من قو  .نحودد
من قتوووووي سووووواخنتي  :جمهوريووووو الكونغوووووو الديمقرارطيووووو
المض و رب (معووادن النووادرة و النيجوور (اليورانيوووم  .فووي
الحووووالتي  ،يصووووب المووووورد أكثوووور اسووووتراتيجي فووووي يووووي
االستقرار ضعيف أو بير موجود.
مووع الووت  ،يمك و أن يتغيوور الوضووع بش وكل سووريع .بع و
التعديالت بد تقلل مو خ ور النوزاع :اسوتخدام موواد جديودة
فووي الق وواع التكنولوووجي يمك و أن يجعوول المعووادن عديم و
األهمي  ،اكتشاف موارد جديدة في المنوارطق الشاسوع بيور
المستكشف في إفريقيا بد ت َعد المشهد بالكامل.
م نايي أخر  ،يمك أن تؤدي التغييرات اإلضافي إلى زيادة خ ر نشوب صراع  :فقود يوؤدي عودم تووفر الونفط
في الشر األوسط إلوى أن تصوب الهيودروكربونات األفريقيو الموورد األكثور اسوتراتيجي اموا تودهور البيةو بسوب
تغير المناخ بد يزيد م أهمي توافر األراضي الصالح للزراع والصراع للسي رة عليها.
توافق أفضل بي البلدان األفريقي بد يمنحها القدرة على مواجه تحديات المواد الخام بشكل متحد.
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