
التوجه نـحـو أفـــريـقـيـا
الفرص والتحديات

موارد القارة األفريقية

أهمية أفريقيا للعالم

أفريقيا أكثر القارات نموًا في العالم

ــن  ــتخرجة م ــة المس ــوارد المعدني ــن الم %30 م
ــة ــارة اإلفريقي ــي الق ــودة ف األرض موج

األهمية الجيوستراتيجية
 للقرن األفريقي

10 يناير 2021



2

10 يناير 2021

د. ابراهيم كرسني 
مستشار اقتصادي

التوجه نحو أفريقيا: 
الـفـرص والـتـحـديـات

مقدمة

األوضــاع  دراســة  الــى  أفريقيــا”  نحــو  “التوجــه  مقــاالت  مــن  السلســلة  هــذ  تهــدف 
الجيوسياســية فــي القــارة األفريقيــة، وفــرص االســتثمار التــي يوفرهــا الوضــع االقتصــادي 
فــي مرحلــة مــا بعــد جائحــة كورونــا، والتنافــس الشــرس فيمــا بيــن مختلــف دول العالــم 
ــي  ــات ف ــض التوصي ــم بع ــد وتقدي ــع الجدي ــا الوض ــي أفرزه ــات الت ــك التحدي ــا، وكذل حوله

ــا. ــة تجاوزه كيفي

مــن المعــروف أن القــارة األفريقيــة تزخــر بالمــوارد الطبيعيــة والميــاه العذبــة التــي توفرها 
سلســلة األنهــار التــي تشــق ربوعهــا وتعــدد المناخــات التــي تســاعد علــى زراعــة العديــد 
ــض  ــات لبع ــل كمنتج ــي تدخ ــك الت ــا أو تل ــة منه ــت الغذائي ــواء كان ــل، س ــن المحاصي م

الســلع المصنعــة. هــذا باإلضافــة إلــى الثــروة الحيوانيــة.

أغــرت كل هــذه المــوارد أصحــاب الصناعــات الناشــئة فــي القــارة األوربيــة، فــي بدايــة ظهــور 
وتطــور النظــام الرأســمالي، الــى الزحــف نحــو القــارة ليــس الســتغالل تلــك الموارد عــن طريق 
تجــارة متكافئــة بينهــا وبيــن بلــدان القــارة، وانمــا المتــالك تلــك المــوارد بصــورة مباشــرة 

 فيمــا أصبــح يعــرف فيمــا بعــد بحقبــة االســتعمار، ســواء أن كان التقليــدي أو االســتيطاني.
وبعــد انتهــاء فتــرة االســتعمار ونيــل معظــم البلــدان األفريقيــة اســتقاللها بعــد نهايــة 
ــي،  ــرن الماض ــن الق ــتينات م ــينات والس ــي الخمس ــالل حقبت ــة وخ ــة الثاني ــرب العالمي الح
وبــروز بلــدان المعســكر االشــتراكي بقيــادة االتحــاد الســوفيتي مــن جهــة، والصيــن مــن 
جهــة أخــرى، كان البــد مــن اللجــوء الــى وســائل جديــدة لضمــان اســتغالل تلــك المــوارد 
القــوة  الــى  اللجــوء  الممكــن  مــن  يعــد  لــم  حيــث  انقطــاع،  ودون  متواصلــة  بصــورة 

العســكرية المجــردة وحشــد الجيــوش لتحقيــق هــذا الهــدف.

عندهــا بــدأ الصــراع بيــن المعســكرين وتمكن النظــام الرأســمالي من تكوين مؤسســاته 
التــي تمكنــه مــن اســتمرار ســيطرته علــى بلــدان مــا أصبــح يعــرف بالعالــم الثالــث.  مــن 
أبــرز تلــك المؤسســات صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن، وذلــك الســتنزاف مواردهــا فــي 

منظومــة تجاريــة عالميــة غيــر متكافئــة.
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ولكــن بعــد انهيــار االتحــاد الســوفيتي في بدايــة تســعينات القرن الماضــي برز عالــم القطب 
الواحــد الــذي تقــوده أمريــكا وســيطر علــى العالــم لفتــرة عقديــن مــن الزمــان الــى أن بــرزت 
الصيــن كقــوة اقتصاديــة عالميــة ال يســتهان بهــا حيــث أزاحــت اليابــان كثانــي أكبــر اقتصــاد 
فــي العالــم بعــد أمريــكا خــالل فتــرة وجيــزة ومــن المتوقــع أن تزيــح أمريــكا نفســها مــن 
مركــز الصــدارة لتحتــل مكانهــا كأكبــر اقتصــاد فــي العالــم خــالل فتــرة لــن تتجــاوز بدايــة 

 العقــد الثالــث مــن هــذا القــرن، وفقــا ألبــرز الخبــراء االقتصادييــن مــن أمريــكا نفســها.
ستســتعرض هــذه السلســلة عالقــة معظــم االقتصــادات المؤثــرة، ســواء كان علــى 
المســتوى االقليمــي أو الدولــي، ببلــدان القــارة األفريقيــة اســتفادتها مــن فرص االســتثمار 
االقتصــادي المتوفــرة فيهــا وكذلــك مــدى الصــراع القائــم فيمــا بينهــا لالســتحواذ علــى 
ــي  ــن ه ــت الراه ــي الوق ــدول ف ــك ال ــرز اتل ــد أب ــرص. ان أح ــك الف ــن تل ــن م ــدر ممك ــر ق أكب
الصيــن التــي نجحــت فــي خلــق عالقــات اقتصاديــة وتجاريــة مــع دول القــارة األفريقيــة 
واســتغلتها كــذراع مكنتهــا مــن الوصــول الــى هــذه المكانــة االقتصاديــة العالميــة 

ــلة. ــذه السلس ــن ه ــي م ــزء الثان ــي الج ــه ف ــنتطرق ل ــا س ــو م ــة، وه المرموق

موارد القارة األفريقية
تعــد قــارة أفريقيــا ثانــي أكبــر قــارات العالــم مــن حيــث المســاحة وعــدد الســكان، وتأتــي 
فــي المرتبــة الثانيــة بعــد آســيا. حيــث تبلــغ مســاحتها 30.2 مليــون كيلومتــر مربــع )11.7 
ــا 6%  ــي أفريقي ــاورة، وتغط ــزر المج ــاحة الج ــذه المس ــن ه ــع(، وتتضم ــل مرب ــون مي ملي
ــة.  ــاحة اليابس ــي مس ــن إجمال ــغل %20.4 م ــطح األرض، وتش ــاحة س ــي مس ــن إجمال م

وتحتــوي أفريقيــا علــى ثــروات متنوعــة منهــا:

ــط  ــل النف ــة مث ــوارد الطبيعي ــع للم ــى تجم ــك أغن ــا كذل ــد إفريقي ــة: تع ــروات المعدني الث
والنحــاس والمــاس والبوكســيت والليثيــوم والذهــب وتشــير التقديــرات إلــى أن ٪30 مــن 
المــوارد المعدنيــة المســتخرجة مــن األرض موجــودة فــي القــارة اإلفريقيــة، كمــا تمتلــك 
إفريقيــا أكبــر احتياطيــات للمعــادن الثمينــة والنــادرة فــي العالــم والتــي تكمــن فــي صلــب 
ــادن  ــن المع ــرة م ــات كبي ــا كمي ــي إفريقي ــد ف ــا يوج ــة. كم ــة المتقدم ــات التقني الصناع
كالذهــب المتواجــد فــي جنــوب إفريقيــا، وزيمبابــوي وشــرق الســودان، والنحــاس فــي 
زامبيــا والســودان والكونغــو، كمــا يتوفــر لديهــا أيضــا مخــزون هــام مــن اليورانيــوم 
ــا  ــا وحده ــك إفريقي ــا، وتمل ــر وناميبي ــا والنيج ــوب إفريقي ــة بجن ــة النووي ــه للصناع الموج
ــغ  ــي يبل ــزون احتياط ــادة ومخ ــذه الم ــي له ــاج العالم ــي اإلنت ــن إجمال ــة م ــبة 18 بالمائ نس
ثلــث إجمالــي احتياطــات العالــم. كمــا تعتبــر أفريقيــا مــن أكبــر المنتجيــن لأللمــاس 
العالمــي بمــا يناهــز 40 بالمائــة مــن إجمالــي المــاس فــي العالــم ويتركــز فــي كل مــن دول 

ــا. ــا وناميبي ــوب أفريقي ــة وجن ــو الديمقراطي ــوانا والكونغ ــوال وبتس أنج

النفــط: 12 ٪ مــن النفــط المنتــج فــي العالــم يأتــي مــن إفريقيــا حيــث يوجــد البتــرول فــي دول 
ليبيــا والجزائــر ومصــر والســودان ونيجيريــا وغينيــا االســتوائية. وتمتلــك أفريقيــا وحدهــا مــا 
يناهــز 124 مليــار برميــل مــن احتياطــي النفــط، أي بنســبة 12 بالمائة مــن االحتيــاط العالمي.
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الزراعــة: ثلثــي مجمــوع األراضــي الزراعيــة غيــر المســتغلة فــي العالــم توجــد فــي إفريقيــا، 
حيــث تمتلــك أفريقيــا ثــروات هائلــة تجســدها الثــروة الزراعيــة فثلثــا ســكان القــارة 
يعملــون بالزراعــة تقريبــا، وتســاهم بحوالــي20  إلــى 60 بالمائــة مــن إجمالــي الناتــج 
ــر  ــن أكب ــارة م ــل الق ــي يجع ــي والمناخ ــوع البيئ ــا أن التن ــة، كم ــة إفريقي ــكل دول ــي ل القوم
المناطــق المؤهلــة لإلنتــاج الزراعــي، ففــي المناطــق  االســتوائية يتــم زراعــة القهــوة 
البطيــخ والفــول  إنتــاج  يتــم  الســافانا  النخيــل، وفــي مناطــق  الــكاكاو و  واألنانــاس و 
الســوداني و الفلفــل، وفــي مناطــق الصحــراء تــزرع التمــور والبلــح وفــي حــوض البحــر 
المتوســط يتــم زراعــة الطماطــم والموالــح والزيتــون باإلضافــة إلــى الخضــروات، كمــا أن 
إفريقيــا تتميــز بثــروة غابيــة هائلــة إذ تســاهم صناعــة االخشــاب بـــ 6 بالمائــة مــن إجمالــي 
الناتــج الداخلــي للقــارة اإلفريقيــة وتتوفــر جــودة عاليــة مــن األخشــاب تتركــز فــي كل مــن 
ــى  ــاب إل ــذه األخش ــر ه ــم تصدي ــرون. ويت ــو والكامي ــون والكونغ ــطى والجاب ــا الوس إفريقي

ــان.  ــرائيل والياب ــي وإس ــاد األوروب ــدة دول كاالتح ع

الثــروة الســمكية: فــي المجــال البحــري فالــدول اإلفريقيــة تتوفــر علــى مخــزون هائــل مــن 
الثــروة الســمكية حيــث تقــوم بإنتــاج 4.5 مليــون طــن مــن األســماك فــي منطقــة غــرب 

إفريقيــا وحدهــا.

الثــروة الحيوانيــة: تحمــل الثــروة الحيوانيــة أهميــة كبيــرة لــكل دول العالــم ولــكل فــرد 
فــي المجتمــع، فهــي تمثــل أهميــة اقتصاديــة كبيــرة، حيــث إنهــا تعــد مصــدر هــام للغــذاء 
فــي دول العالــم المختلفــة. ان الثــروة الحيوانيــة تعتبــر مــن الركائــز الداعمــة لســبل 
العيــش فــي المناطــق الريفيــة عبــر القــارة األفريقية، وهــي بالتالــي ذات أهمية اســتراتيجية 
لتوفيــر األمــن الغذائــي علــى صعيــد القــارة. ان قطــاع الثــروة الحيوانيــة يســهم بنحــو 
يتــراوح بيــن 30 و%80 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للزراعــة. كمــا تمثــل قــارة أفريقيــا 

المركــز الرابــع فــي إنتــاج الماشــية علــى مســتوى العالــم بحجــم 161 مليــون رأس.
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المــوارد البشــرية: احتلــت قــارة آســيا المركــز األول مــن حيــث ارتفــاع الكثافــة الســكانية 
بهــا فــي توقعــات “األمــم المتحــدة”، وبحســب تقريــر صــادر عنهــا توقعــت أن يبلــغ عــدد 
ســكان تلــك القــارة بحلــول عــام 2050 نحــو 5.245 مليــار نســمة، تليهــا قــارة أفريقيــا 
والتــي مــن المتوقــع أن يصــل عــدد ســكانها إلــى 2.574 مليــار نســمة، وبحســب توقعــات 
ــام  ــول ع ــمة بحل ــون نس ــى 736 ملي ــا إل ــارة أوروب ــكان ق ــدد س ــل ع ــي ،يص ــر الدول التقري
2050، حيــث يبلــغ هــذا العــدد حاليــًا 745 مليــون نســمة، وهــى القــارة الوحيــدة التــي توقــع 
التقريــر أن يقــل عــدد ســكانها تدريجيــا مــن 751 مليــون نســمة فــي عــام 2030 ليصــل 
ــوقا  ــكل س ــة تش ــارة األفريقي ــان الق ــك ف ــول 2050 . لذل ــمة بحل ــون نس ــى 736 ملي ال
مربحــة للمنتجــات االســتهالكية باإلضافــة الــى امكانيــة اســتغالل مواردهــا البشــرية 
لإلســراع بوتيــرة التنميــة، بعــد تدريبهــا وصقلهــا، ســواء أن كان ذلــك علــى مســتوى دول 

القــارة نفســها، أو بقيــة دول العالــم التــي تعانــي شــحا فــي هــذه المــوارد.

أهمية أفريقيا للعالم:

 حظيــت القــارة األفريقيــة فــي الســنوات القليلــة الماضيــة باهتمــام بالــغ مــن قبــل القــوى 
الدوليــة، بــل أصبحــت ُتعتبــر القبلــة األولــى للمســتثمرين، نظــراً لمــا تشــهده مــن نمــو 
مطــرد، ويــرى البعــض أّن األســواق العالميــة بلغــت ذروتهــا ومســتواها مــن اإلشــباع، إذ لم 
يبــق فيهــا مســاحات اســتهالك لتصريــف المنتجــات، فــي المقابــل، هنــاك ســوق واعــد فــي 
إفريقيــا، حيــث تتزايــد الطبقــة المتوســطة فــي القــارة، ويتحــول مجتمعهــا إلــى مجتمــع 
اســتهالكي. كمــا أّن إفريقيــا لــم تعــد ســوقًا للمنتجــات الرخيصــة فحســب، بــل أصبحــت 
أيضــًا ســوقًا لمختلــف المنتجــات، بمــا فيهــا الســلع الثمينــة، وقــد ارتفعــت فيهــا نســبة 
اســتهالك التكنولوجيــا، حيــث يمتلــك ثالثــة أشــخاص مــن كّل أربعــة أفارقــة جهــاز 
هاتــف متنقــل. وعــالوة علــى التنافــس والصــراع بيــن القــوى العظمــى علــى مــوارد القــارة، 
شــهدت إفريقيــا نمــواً مطــرداً فــي الســنوات العشــر األخيــرة بحســب صنــدوق النقــد 
الدولــي، بينمــا ال يتجــاوز نمــو االقتصــاد العالمــي %3.6 مــا يجعــل أفريقيــا أكثــر القــارات 

 نمــواً فــي العالــم.
ــات  ــرت الوالي ــث أق ــة، حي ــارة اإلفريقي ــي الق ــتثمار ف ــم باالس ــن دول العال ــر م ــم كثي تهت
ــم  ــي قي ــاد األوروب ــص االتح ــا، ويخص ــي أفريقي ــتثمار ف ــون لالس ــة قان ــدة األمريكي المتح
محــددة لالســتثمار فــي القــارة األفريقيــة، كمــا قامــت دول إفريقيــا بتطبيــق سياســات 
ــر  وبرامــج لجــذب االســتثمارات وضمــان اســتدامة النمــو والتنميــة، والتوســع فــي تطوي

ــل. ــة والنق ــة التحتي البني
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األهمية الجيوستراتيجية للقرن األفريقي

إن األهميــة الجيوســتراتيجية ألفريقيــا، وباألخــص منطقــة القــرن األفريقــي، جعلهــا محــط 
أنظــار واهتمــام العديــد مــن القــوى الدوليــة واإلقليميــة، وأخــذت المنطقــة تحتــل مرتبــة 
ــذا  ــي ه ــتثمار ف ــرص االس ــتغالل ف ــاول اس ــي تح ــدول الت ــع ال ــة جمي ــي سياس ــة ف متقدم

 الجــزء مــن العالــم خــالل الســنوات األخيــرة لعــدد مــن األســباب واالعتبــارات:
الموقــع الجغرافــي لمنطقــة القــرن األفريقــي، بوصفها واحدة مــن المناطــق المحورية في 
العالــم، وباعتبارهــا بوابــة للقــارة األفريقيــة تربــط بيــن أفريقيــا والشــرق األوســط وآســيا، 
ونقطــة التقــاء البحــر األحمــر مــع المحيــط الهنــدي الــذي يشــهد تنافســًا متصاعــداً بيــن 
القوتيــن اآلســيويتين، الصيــن والهنــد. وُقربهــا الجغرافــي مــن منطقــة الخليــج العربي التي 
د بيجيــن بنحــو %50 مــن حجــم وارداتهــا النفطيــة وكذلــك الحــال بالنســبة للهنــد  ُتــزوِّ
ــل  ــارة ونق ــة للتج ــرق البحري ــم الط ــد أه ــدب أح ــاب المن ــق ب ــى مضي ــل عل ــا ُتِط ــا أنه كم
الطاقــة فــي العالــم، حيــث يمــر عبــره %25 مــن الصــادرات العالميــة، و%30 مــن النفــط 
المتجــه غربــًا، بواقــع تجــارة ســنوية تتجــاوز قيمتهــا 700 مليــار دوالر، و25 ألــف ســفينة، 

ومــا يقــرب مــن مليــاري برميــل مــن النفــط تمــر ســنويًا عبــر المضيــق االســتراتيجي 

التمركــز الدفاعــي: تشــير تقاريــر إلــى أن هنــاك 16 دولــة تديــر 19 قاعــدة عســكرية 
فــي القــرن األفريقــي منهــا 9 دول فــي جيبوتــي وحدهــا مــا يجعلهــا ركيــزة أساســية فــي 

سياســات الــدول المنافســة لتعزيــز النفــوذ.

الثقــل السياســي والدبلوماســي: حيــث تحتضــن منطقــة القــرن األفريقــي مقــر منظمــة 
االتحــاد األفريقــي فــي العاصمــة اإلثيوبيــة أديــس أبابــا، ولجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة 
ألفريقيــا فــي نفــس البلــد، والهيئــة الحكوميــة الدوليــة للتنميــة IGAD فــي جيبوتــي، مــا 

يمنــح فرصــة االتصــال مــع الزعمــاء األفارقــة المؤثريــن فــي سياســات بلدانهــم.

ــالل  ــن خ ــر م ــر األحم ــي والبح ــرن األفريق ــة الق ــول منطق ــي ح ــراع العالم ــى الص ــح عل يتض
ــي: ــا يل ــي كم ــكرية وه ــد العس ــئ والقواع ــة الموان ــوزع خارط ت

دولــة جيبوتــي: محطــة حاويــات دورالــي )التــي كانــت ُتديرهــا ســابًقا موانــئ دبــي العالميــة(، 
مينــاء دورالــي متعــدد األغــراض )الصيــن(، قواعــد عســكرية وبحريــة أمريكيــة وإيطاليــة 

وفرنســية )تضــم قــوات إســبانية وألمانيــة( ويابانيــة وصينيــة وســعودية وتركيــة

دولة إريتريا )ميناء عصب(: ميناء تجاري تابع لموانئ دبي العالمية.

العالميــة، قاعــدة بحريــة قيــد  دبــي  بربــرة(: مشــروع لموانــئ  صوماليالنــد )مينــاء 
ــاء  ــي الغ ــام الماض ــة الع ــي بداي ــارات ف ــت اإلم ــدة )أعلن ــة المتح ــارات العربي ــاء لإلم اإلنش

تلــك الخطــط(

ــئ    ــركة موان ــت ش ــط(: حصل ــد- أرض البن ــو، بونتالن ــاء بوصاص ــال )مين ــة الصوم دول
P&O Ports((، وهــي شــركة متخصصــة فــي تطويــر وإدارة الموانــئ المتوســطة متعــددة 
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األغــراض علــى المســتوى العالمــي ومملوكــة بالكامــل لحكومــة دبــي حــق تشــغيل 
ــرطة  ــوة ش ــز ق ــب وتجهي ــى تدري ــارات عل ــة اإلم ــت دول ــد عمل ــاء وق ــذا المين ــر ه وتطوي

ــة. ــد البحري بونتالن

الصومــال )مقاديشــو(: قاعــدة عســكرية تركيــة، كمــا تمــول اإلمــارات العربيــة المتحدة 
مركــز تدريــب القــوات الخاصــة، تعمــل شــركة البيــرق التركيــة علــى تشــغيل مينــاء 

ــو. مقاديش

الصومــال )بــراوي(: هنــاك مباحثــات بيــن شــركة موانــئ دبــي العالميــة والحكومــة 
المحليــة حــول تأهيــل مينــاء بــراوي البحــري.

الســودان )ســواكن(: حاولــت تركيــا بنــاء رصيــف بحــري للحفــاظ علــى الســفن المدنيــة 
والعســكرية، )ولكــن تــم إيقــاف تلــك الخطــط بعــد ســقوط حكومــة البشــير(
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االستنتاجات

اء التنافــس العالمــي نحــو   هنــاك اســتفادة اقتصاديــة لمعظــم دول القــرة األفريقيــة جــرَّ
المنطقــة، وتنامــي المســاعدات االقتصاديــة واإلنســانية التــي تقدمهــا بعــض الــدول لهــا 
ــرن  ــة الق ــة منطق ــا، وخاص ــدو أفريقي ــذا، تب ــع ه ــا. وم ــد نفوذه ــا وتأكي ــق مصالحه لتحقي
األفريقــي، ُمقبلــة علــى مزيــد مــن العســكرة فــي ظــل هــذا التدافــع مــن قبــل القــوى 
ــوى  ــن الق ــة بي ــوذ والهيمن ــى النف ــدة عل ــراع جدي ــاحة ص ــح س ــة لتصب ــة واإلقليمي الدولي
الدوليــة المنخرطــة فيــه، فضــاًل عــن احتماليــة تنامــي حالــة االســتقطاب اإلقليميــة بيــن 

دول المنطقــة.

هنــاك ترحيــب مــن معظــم األفارقــة بالسياســة الصينيــة فــي البلــدان األفريقيــة، ويرجــع 
ــؤون  ــي الش ــل ف ــدم التدخ ــى ع ــة عل ــن القائم ــة بيجي ــا سياس ــدة أبرزه ــل ع ــك لعوام ذل
الداخليــة للــدول األفريقيــة، وتحقيــق االســتثمارات الصينيــة فوائــد ملموســة للشــعوب 
ضت المســاعدات  األفريقيــة، وســّد الفجــوة التي تســببت فيها سياســة واشــنطن التي خفَّ

ألفريقيــا، وأضحــت عالقاتهــا مــع أفريقيــا مرتكــزة علــى المنظــور األمنــي فقــط.

ــب علــى التنافــس علــى القــارة األفريقيــة مــن تداعيــات، إال أن بعــض  وبرغــم مــا قــد يترتَّ
دولهــا تــرى فــي هــذا التنافــس مكســبًا كبيــراً لهــا فــي ضــوء االســتفادة مــن االســتثمارات 
والمســاعدات التــي تقدمهــا الــدول المتنافســة لكســب المزيــد مــن النفــوذ بغــض النظــر 
عــن التطــورات المحتملــة لهــذا التنافــس مــن نشــوب صــراع أو صــدام قــد ُيهــدد أمــن 

المنطقــة واســتقرارها.

وهنــاك تخــوف آســيوي، ال ســيما مــن قبــل دولتيــن كالهنــد واليابــان، مــن األهــداف 
الجيوسياســية للصيــن فــي منطقــة القــرن األفريقــي مــع اســتمرارها فــي تنفيــذ سلســلة 
اللؤلــؤ ضمــن مبــادرة الحــزام والطريــق التــي تســتهدف الهيمنــة اإلقليميــة وَجْعــل 
ــد فــي آســيا ومنطقــة المحيــط الهنــدي، وهــو مــا دفــع الهنــد  الصيــن محــور نظــام جدي
إلــى توجيــه رســالة لبكيــن مــن خــالل إجــراء منــاورات بحريــة ثنائيــة ســنوية مــع أســتراليا، 
ــة. ــدة األمريكي ــات المتح ــان والوالي ــع الياب ــتركة م ــة المش ــات الثالثي ــن التدريب ــاًل ع فض

ــل واشــنطن والقــوى األوروبيــة الهنــد شــريكًا فــي أفريقيــا علــى حســاب الصيــن  قــد ُتفضِّ
التــي ُينظــر لهــا باعتبارهــا تهديــداً جيوسياســيًا متزايــداً للغــرب، وفــي ظــل التنبــؤ بقــدرة 
بيجيــن علــى تحجيــم القــدرة األمريكيــة علــى المنــاورة فــي القــارة األفريقيــة خــالل العقــد 
المقبــل، لذلــك تعمــل واشــنطن علــى التنســيق مــع الهنــد مــن أجــل تحقيــق التــوازن فــي 

المنطقــة باعتبارهــا المنافــس القــوي للصيــن فــي آســيا.
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ــة  ــارات العربي ــي، اإلم ــي دب ــس ف ــة تأس ــات العام ــوث السياس ــتقل لبح ــز مس ــو مرك ــوث ه بح
المتحــدة فــي عــام 2002، ويركــز علــى الشــؤون الدوليــة، والشــؤون الجغرافيــة االســتراتيجية، 
ودراســات السياســة العامــة وبحــوث الــرأي العــام. نحــن نجمــع الخبراء فــي كل هــذه المجاالت 

للعمــل معنــا، والتعلــم مــن بعضنــا البعــض وتعزيــز التفكيــر اإلبداعــي. 

ويقــوم علماءنــا ومحللونــا بوضــع توصيــات عمليــة فــي مجــال السياســات وتقديمهــا إلــى 
ــي  ــي ف ــي واالجتماع ــين السياس ــل التحس ــن أج ــة م ــاب المصلح ــات وأصح ــي السياس واضع

الوقــت الــذي نســعى فيــه دائمــًا إلــى تقديــم »معــارف قابلــة للتنفيــذ«.

 وفــي كثيــر مــن األحيــان، يشــارك بهــوث فــي تنفيــذ هــذه التوصيــة. يؤمــن بـــ »بــارث« فــي تبــادل 
ــد  ــى الصعي ــة أو عل ــة العربي ــي المنطق ــواء ف ــا، س ــوض بمجتمعاتن ــل النه ــن أج ــة م المعرف
ــى  ــاعدة عل ــى المس ــا إل ــة وتوصياتن ــات العام ــل السياس ــي تحلي ــدف ف ــن نه ــي، ونح العالم

ــز فعاليــة الجمهــور السياســات. توســيع الفــرص المتاحــة للجميــع وتعزي
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