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 مقدمة

، الستتتتتتامار الاليت  الهت  دأها األ دا  2030جاءت أجندة األمم املتحدة للتنمية املستتتتتتدامة 

قامة  ما رن ال األفليتقية، فداجهتها اإلمنائية لأللفية، من خالر تصتتتتتدم ترد  تل  أاد ف ا لمت  أ

حتديتات ردة لتحقي  تلك األجندة  أ دافها وغايتاها، ورلى وجه ا صتتتتتدف الد  الستتتتتا   ر تتتتتل  

املتعل   الستتلم واألمن واملسستتستتات  وعاالت معدالت التال  متألايتدة ألستت اا ردة، شا أخل   تتا  خاف 

م  التدخالت ا امجية ل عض رلى حتقي  أ دا  التنمية املستتتتدامة  وزد  ا  من حتديتات حتقي  الستتتل

الدور، شا أ ى  الفع  إىل تل  العديتد من الفئات الضتتتتعيفة واألعرل رللتتتتة خلم ع  استتتتتلاتي يات 

 التنمية!

ته رلى و يتا غا تدفقات غري مغم الص الد  الستتتتتتا   ر تتتتتل ف إادى  احلد  قدم ع ري من ال

إرا ها وماافحة مجيع أشاار اجللمية امل لورة لألمدار واألسلحة، وتعأليتأل استل ا  األصدر املسلوزة و

ت  إال أن العاس  د الذي حيدث ف منع العنم وماافحة اإلم اا واجللمية ف الدور الناميةو ،املنظمة

 القامة الهت ال تألار تعاين ويتالت رد  االستقلام واحللوا والزنارات 

، والتحديتات الهت تداجه الستتتلم 16مدى حتق  غايتات الد   معلفة الدمزة ومن مث تستتتتهد   ذ 

قامة ، مع التلعيأل رلى أخل التدخالت ا امجية رلى تلاجع مسشتتتتتلات التنمية االفليتقية واألمن ف ال

 املستدامة 

 

 متحققة  الفع  ف القامة االفليتقية؟ 16   غايتات الد  

تقع إذ ، االفليتقية القامة  اخ لستتتلم واألمن ا متغرياتا اصتتتة  قيا  الدولية تتلاجع املسشتتتلات 

أفليتقيا جندا الصتتتتحلاء الا ى ف امللت ة الستتتتا ستتتتة  ف اط ة تصتتتتنيم مناقة  ار أفليتقيا مع 

  (1) العاملال لق األوسط عأز  مناقة يتسد  ا السلم  ط مناط  

سدأ مناقة ف العامل ف جم ار تعاطي الفسا  واللشدة خالر وأظهل تصنيفا ملناقة أفليتقيا  دصفها أ

 مجة  وعاالت الصتتدمار وجندا الستتد ان أستتدأ  100القاة رلى الستتلم ال ال   32وذلك  تستت يلها  2017را  

لألطفار الذيتن تتلاوح  ئديتةلمعاالت النس ة ا النس ة للعنم، و (2) لدان العامل تصنيفا ف  ذا التقليتل  

% من األطفار ف أفليتقيا جندا 85ت ل  ادايل  للعنمسنة الذيتن تعلّلدا  14وأرمام م  ط سنة واادة 

 (3)  2016% ف  ار أفليتقيا وغلا أسيا، وذلك اىت را  83الصحلاء، ف اط  لغت النس ة 

                                                           
  https://goo.gl/AhsvDm، وللمزيد من التفاصيل على الرابط التالي: 17-18، صفحة 2018مؤشر السالم العاملي لعام  1
  https://goo.gl/DMQ6HR، وللمزيد من التفاصيل على الرابط التالي: 2017تقرير منظمة الشفافية الدولية  2
 https://goo.gl/AnQu8tالصادر عن األمم املتحدة، ويمكن الرجوع إليه على الرابط التالي:  2017تقرير أهداف التنمية املستدامة  3

https://goo.gl/AhsvDm
https://goo.gl/DMQ6HR
https://goo.gl/AnQu8t
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جئط ف العامل  ويتعد أعرل % من الال26تستتتتضتتتيم اليد  إفليتقيا جندا الصتتتحلاء الا ى أعرل من و

مليدن شخص ف أفليتقيا من لمن األشخاف الذيتن تُعىن هبم املفدلية السامية ل ئدن الالجئط   18من 

وزد امتفع  ذا العد  ف األردا  األخرية، ويتلجع ذلك جألئيًا إىل األ مات املستملة ف مجهدميتة إفليتقيا 

العد  أيتضتتًا التي ةل للصتتلارات اجلديتدة الهت االدلعت ف الدستتاى والي رييتا وجندا الستتد ان  وزد امتفع 

 (  4) الدميقلاطية  دموالدي والادالغد 

مليدن شتتتتتخص  36أما  النستتتتت ة ليف ام ف ال  تتتتتل، فت تتتتتري تقديتلات منظمة العم  الدولية إىل أن 

نارة و ي ص، والعم  القسلي أو السخلة وغري ا من أشاار الع د يتة اجلنسية،حماصلون  ط الع د يتة 

 (5) املناقة مليام  والم سنديتًا ف  150ت ل  زيمتها 

سملاء أن   أفليتقيا وأفا  تقليتل لل نة االزتصا يتة لألمم املتحدة سنديتلا ادايل  القامة ال % 25ختسل 

إىل أن خألائن اادمات الدور  التقليتل أشتتتامعما من الناتج املحلي ا ا  للدور األرضتتتاء  ستتت ا الفستتتا ، 

مليام  والم  س ا الفسا   واسا ال ليتة لل نك الدويل  فقد سا م  148األفليتقية تفقد سنديتا ما زدم  

 100الستتتتملاء إىل استتتتا ات ورقامات ف ا ام ، منها مليام  والم من أمدار القامة  400الفستتتتا  ف حتديت  

 (6) لداد ا مليام  والم متأتية من الي رييتا 

تتلاجع ف القامة الستتملاء   16ن أمزا  ومسشتتلات حتقي  الد  إىل إتفيد تلك األمزا  ستتالفة الذعل 

 ر تتتل واالستتتتغالوختلم ومائها أال  من القتلى واجللاى، ولتتتحايتا أخليتن تاام  م الريان اال ام  ال 

 والفسا  

 

 التحديتات الهت تداجه السال  والتنمية ف افليتقيا

ف أفليتقيا من أستتت اا فتلفة  وأعرل ا شتتتيدرلا ف إفليتقيا  ي ما تن ع هديتدات الستتتال  والتنمية 

املناخ يتلي: األالظمة الستتتتياستتتتية واحلام الستتتتيو واإلزليمية والعدملة واالالتقار إىل الدميقلاطية وتغري 

ومصتتا م الاازة اجلديتدة  وزد راالت القامة األفليتقية منذ االستتتعمام من ويتالت احللوا واالالقستتامات 

 الداخلية والتدخالت ا امجية، و د ما سي ام إليه فيما يتلي:

 األالظمة السياسية  عد اصدر الدور األفليتقية رلى االستقالر:  .أ

 يمنت  ايث االستتتعمام وعأ ا خامجة رن الستتيالة  ت دو املدجة التالية  النستت ة ألفليتقيا ما  عد

رليها  ديتات اإلخنية والديتن والعلق رلى أيتديتدلدجيات األاألاا الستتتياستتتية  عذلك ال تتتأت الصتتتلارات 

                                                           
  http://www.unhcr.org/ar/4be7cc2825b.htmlوفًقا للمفوضية السامية لشئون الالجئين، وللمزيد من التفاصيل على الرابط التالي:  4
  https://goo.gl/sJeHKMكيف يمكن ألفريقيا قيادة الحرب ضد اإلتجار في البشر، وللمزيد من التفاصيل على الرابط التالي: تقرير بعنوان:  5
  https://goo.gl/hUSR3Yن التفاصيل عن مواجهة الفساد في أفريقيا، يرجى مراجعة التقرير على الرابط التالي: ملزيد م 6

http://www.unhcr.org/ar/4be7cc2825b.html
https://goo.gl/sJeHKM
https://goo.gl/hUSR3Y
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الناشتتتئة رن العنم االالتخا  ف العديتد من الدور األفليتقية،  ستتت ا رد  تق   التائج االالتخا ات  شا 

الستتياستتي زا ملا رلى  جع  من الصتتعا الدصتتدر ملسستتستتات أفليتقية فعالة  والتي ة لذلك، مل يتان النظا 

 مداجهة التحديتات امل تمعية، وف النهايتة حتدث الزنارات  

 :إلفاء الاا ع ا امجي رلى الزنارات املسلحة .ا

تتم حتلعات املتمل يتن  لرايتة زدى خامجية أو  ور جماومة  وزد يتادن ذلك  ستتت ا تأخريات اإلمث 

خامجي مسخل لا، أو تنفيذ ستتتياستتتات مدالية لا  و د ما االستتتتعمامي، أو مغ ة  عض الدور ف لعا  وم 

ادث ف العديتد من الدور األفليتقية، فقد افأل ذلك الزنارات ف مواالدا و دموالدي ومجهدميتة الادالغد 

الدميقلاطية وأوغندا وإميتتليتا، منذ خلقت القدى االستتتتتتعماميتة ادو لا للممالك األفليتقية  عما أن 

 اخليا ف  ذ  الدور  وتأخذ التدخالت ا امجية شتتتاال جديتدا ف الدزت هديتدات العلق تن تتتأ أيتضتتتا 

  احلايل، من خالر  رم العات التمل  واالالفصاليط، وعذلك اجلمارات اإلم ا ية املتالفة 

 :سدء اإل امة عس ا للصلارات ف إفليتقيا   

يتعت  االت تتام الفستتا ، واملحستتد ية، واالستتت عا ، والظلم، والتد يتع غري املتاافو للمدام  الدطنية  ي 

مسشتتتلات للحام غري اللشتتتيد، الذي شتتتهدته العديتد من الدور ف أفليتقيا  ويتس ي  ذا النمط من احلام 

 ة  إىل  يتا ة معدالت الفقل ويتدمل التماسك االجتماري الذي يتس ي إىل الألارات متالف

 اخفاق رملية االالتقار إىل الدميقلاطية:   

أخفقت رملية االالتقار الدميقلاطي ف العديتد من الدور األفليتقية ف الستتتتتتينات، لانها  ُعرت من 

جديتد ف  دايتة التستتعينات، لان معها العديتد من ااالت الف تت   وأ ى  ذا الف تت  إىل صتتلارات  اخلية 

مدجد ة اىت اليد  مر :  دموالدي، والستتتتد ان، والصتتتتدمار، وجندا الستتتتد ان، ف تلك الدور، وال تألار 

 ومجهدميتة الادالغد الدميقلاطية 

 

 16التدخالت ا امجية ورلزلة الد  

ت تتتتتا  التدخالت ا امجية ل عض الدور هديتدس مئيستتتتتيًا ف حتقي  االمن والستتتتتلم  اخ  القامة 

  :االفليتقية، وميان ان حيدث  ذا التدخ  رن طليت

  رم احللعات اإلم ا ية واملتالفة: .أ

، ورلى وغياا الستتتتلم واالمن تلعا التدخالت األجن ية  وم ف الدصتتتتدر لتلاجع مسشتتتتلات التنمية

ستتتتت ي  املرار، فالتدخالت اإليتلاالية ف القامة األفليتقية، يد حتقي  املأليتد من املصتتتتتتات لا، زد أ ت 

لتدريمها ل عض احللعات املستتتلحة لتتتد األالظمة الستتتياستتتية ف القامة  فالستتتنغار عاالت من الدور الهت 
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ها زاعت رالزاها الد لدماستتية الاقتها إيتلان من أج  املأليتد من التعاون االزتصتتا ي والد لدماستتي، ولان

 الستتتتالح  تعاستتتتاماالست، وذلك  عد رلمها أن إيتلان أمدّت االالفصتتتتاليط ف مناقة 2011مع إيتلان ف أوائ  

فقد وصتتتتت  تقليتل زدّمه مئيس أمعان اجلي   (7)الذي استتتتتُتخد  لقت  خالخة من اجلند  الستتتتتنغاليط  

استخدمت أسلحة  تعاساماالستالقدات االالفصالية حللعة السنغايل إىل اللئيس ر د اهلل وا ، أعّد فيه أن 

 (8)متادّمة وذخرية ة استريا  ا من إيتلان  

وزد تداف   ذا الا م مع رد  من احلاالت امل اهبة لتصديتل أسلحة إىل رمالء إليتلان ر  القامة 

رلى أستلحة، ااويتة شتحن حتتدي  13، استتاارت الستلاات الني رييتة مصتد 2010اإلفليتقية، ففي أعتد ل 

ملم، ومصاصات  نا ق، والعديتد من األسلحة ا فيفة األخلى،  107مبا ف ذلك مامجات صداميتخ مدفعية 

، وط قًا للتحقي  الذي أجلته الستتتتتلاات الني رييتة تمدا   ناءتوعاالت احلاويتة ماتدا رليها من ا ام  

وم س رلى  ذا االعت تتتتتا  زامت  عد ذلك فإن ال تتتتتحنة جاءت من إيتلان وعاالت ف طليتقها إىل جام يا، 

 .السلاات اجلام ية  قاع رالزاها الد لدماسية مع إيتلان وطل ت الد لدماسيط اإليتلااليط من ال ال 

  ارتلفت إيتلان أ ا زامت   تتتتحن تلك احلاويتة، و رمت أن ال تتتتحنة عاالت جألءس 2011وف ف ايتل  

، ولانها أالالت أ ا خلزت  ذلك احلظل ت اجندرتمن اتفازية سليتة أجلها طهلان مع العاصمة اجلام ية 

مط من فلض اظل ، أي ز   را2008األشي رلى م يعات السالح اإليتلاالية  ألن الصفقة ة تدزيعها را  

ورليه، فأن األجندات السليتة الدائمة إليتلان سد  متام   ي األخلى  ومس ع ريس  )9(السالح رلى إيتلان  

ف ع تتتم األ دا  األستتتاستتتية إليتلان ف    الدور اإلستتتالمية من منظدمة الدور الستتتنّية، رن طليت  

 (10)تسليح امليلي يات املعا يتة لتلك الدور  

 عالزات وطيدة مع العة شتتت اا امل ا ديتن اإلم ا ية  فقد وجه  إيتلانوف شتتتلق أفليتقيا، تلت ط 

و يتل خامجية الصدمار إىل السفري األمريعي ف الصدمار، ف مسالة   لدماسية رن زيا  العة ال  اا 

صدمايل إ امة سيالت رليها مسخللا وطالا الد يتل ال اللئيس  والالد   تألويتد إيتلان  اليدمااليد  من مناجم 

تلاما  تحل  رستتتتتالي أمريعي راج ، ملنع العة ال تتتتت اا املتالفة من الق  املأليتد من اليدمااليد  من 

و د ما يتر ت أمليتن  أولما تدمط إيتلان   تتا  والتتح ف  رم  (11)املناط  الهت استتتدلت رليها إىل إيتلان  

األمن الصدمالية ف القيا  هبذا الدوم،  اإلم اا من أج  مصاحلها ا اصة، واألمل الراين  د ف   منظدمة

                                                           

  Senegal severs ties with Iran”, Al Jazeera, 23 February 2011. Available at: https://bit.ly/2Gi6N39“ ,ــــــ (7)

(8) Senegal ends relations; says Iran arms rebels, International Iran Times, 3 March 2011, available at: https://bit.ly/2UFvY9Y  

(9) Anna Mahjar-Barducci, ―Iran‘s charm offensive in Africa.‖ Hudson New York, 18 March 2011,  available at: https://bit.ly/2GnzgVi  

  https://bit.ly/2PhwNjp، وللمزيد من التفاصيل على الرابط التالي: 08-05-2013إيران في إفريقيا.. البحث عن موطئ قدم"، منشور على موقع قراءات أفريقية،  محمد سليمان الزواواي، " (10)

to send to Iran, Somali official warns US ambassador”, Fox News, August 31, 2017, available at: ) Catherine Herridge, Jake Gibson, “Al Qaeda affiliate mining uranium 11(

 https://fxn.ws/2KMWgCN 

https://bit.ly/2Gi6N39
https://bit.ly/2UFvY9Y
https://bit.ly/2GnzgVi
https://bit.ly/2PhwNjp
https://fxn.ws/2KMWgCN
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لدمجة طل ها من الداليتات املتحدة التدخ  حل  امل تتتتالة، ومل تستتتتتعض رن ذلك اىت  األمم املتحدة أو 

 زدات االحتا  األفليتقي املدجد ة  الفع  رلى أماليها 

اإليتلاالية ، ع تتم تقليتل صتتا م من جلنة خ اء  األمم املتحدة، رن لتتلدط الستتلاات 2018وف را  

وزيامها  تمديت  وتستتتليح العة ال تتت اا، وتقدم الدرم املا ي واالستتتتخ اما  لا  عما أولتتتح التقليتل 

ا  يتا  التعاون اإليتلاين ا في مع احللعة اإلم ا ية  صتتتدمة مارفة ر  طلق متعد ة   تتتا  م اشتتتل أو 

 اا اإلم ا ية ل تتتتحنات ر  وستتتتااء، ايث متد طهلان اإلم ا يط  الستتتتالح مقا   هليتا العة ال تتتت

اليدمااليد  إىل طهلان ملداصلة  لالاجمها الندوي  وع م التقليتل الدويل أن التعاون ا في وامل  د  طدار 

ية يتتم ر   دا ة  امة الفحم  اات اإليتلاال ية والستتتتتل األشتتتتتهل األخرية  ط العة ال تتتتت اا اإلم ا 

عقد ات املفلولة رلى العة ال  اا والتعاون الصدمايل  و التايل فإن السلاات اإليتلاالية تداص  خل ال

معها  تستتهي  استتتخدامها للمداالو واألمالتتي اإليتلاالية عنقاة ر دم لصتتا مات الفحم غري امل تتلورة من 

املناط  الهت تستتتتتيال رليها احللعة إىل وجهتها النهائية ف مداالو إيتلان، ايث يتعا  تصتتتتتديتل ا منت ات 

  (12) إيتلاالية

ف الفتلة األخرية م اع    لدماسية، رلى إخل ا تدتلت رالزتها  زالورلى صعيد متص ، تداجه 

مع العديتد من الدور األفليتقية  فقد زلمت مجهدميتة جألم القُمل املتحدة زاع رالزاها الد لدماسية مع 

ها رن ااتلا (13) .زال قارستتتتت يان  قال تلت الد ت و امة ا امجية ف   ما اجلا دن، فقد  مات أ   االلتألا

فيما أرلنت مدميتتااليا ف  يان خامجيتها رند زاع ( 14)واالتفازات الدولية   تتتتتتأن ماافحة اإلم اات  

أن تستتتياستتتة الدواة ف املناقة امت ات  درم التنظيمات اإلم ا ية، وتلويتج وزالت العالزات مع زال  

 (15)األفاام املتالفة، ورملت رلى ال ل الفدلى ف العديتد من الدور، شا التج رنه مآسي إالساالية ع رية  

عما تقد   عض الدور ومنها زال  التدخ  ف ال أن الداخلي للدور، فعلى س ي  املرار تتدمط زال 

صتتتتدمار  درم احلادمة الصتتتتدمالية املفلوض رليها زلاملا  وليلا حظل األستتتتلحة رنها، وفقلا لقلامات ف ال

جملس األمن، الهت طال ت ت ت ميد األمدار واألصتتتتتدر املالية واملدام  االزتصتتتتتا يتة األخلى الهت تادن ف 

يتعملدن والذيتن  ات أو األفلا أماليها، والهت ميلاها أو يتتحام فيها،  صدمة م اشلة أو غري م اشلة، الاياال

من القلام مزم  4 امسهم أو وفقا لتدجيهاهم، أو عياالات ميلاد ا أو يتتحامدن فيهات  وامل ينة رلى الفقلة 

                                                           
 .2018أكتوبر  17الفحم الصومالي.. إيران وحركة الشباب تشعالن اإلرهاب بأفريقيا، العين اإلخبارية،  12

coal-terrorism-movement-youth-somalia-ain.com/article/iran-https://al 

  https://bit.ly/2PeqkWx، على الرابط التالي: 2017يونيو  7جزر القمر تقطع عالقاتها مع قطر"، سكاي نيوز عربية،  ـــــــــــ، " (13)

  https://bit.ly/2HoPVq6التالي:  ، على الرابط07.06.2017الغابون تدين قطر الستمرار "دعمها لإلرهاب"، موقع روسيا اليوم، بتاريخ  ـــــــــــ ، " (14)

  https://bit.ly/2V5LLyo، على الرابط التالي: 6/6/2017موريتانيا تقرر قطع عالقاتها الدبلوماسية مع قطر"، روسيا اليوم،  ـــــــــ ، " (15)

https://al-ain.com/article/iran-somalia-youth-movement-terrorism-coal
https://bit.ly/2PeqkWx
https://bit.ly/2HoPVq6
https://bit.ly/2V5LLyo
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ومغم ذلك، زامت زال  درم الصتتتتتدمار مبعدات   (16) 2013لعا  2111من القلام  22والفقلة  2008لعا   1844

 عت  خلزلا حلظل األسلحة الدويل فيما يت (17)، 2019ال ية ف مالع را  

ومل متض فتلة طديتلة رلى ظهدم ت دعد الا ت اىت  دأت ال تتتتتاد  حتد  ادر صتتتتتالت زال هبذا 

، ُع تتتتم رن تدمط زال ف  رم ت دعد الا ت،  عد 2014التنظيم اإلم ا  ا اري  ففي أعتد ل من العا  

لع ت زال  وم ا  .ني رييتة من جهة أخلىمن جهة واحلادمة ال ت دعد الا تاملفاولتتتتتات الهت جلت  ط 

ر  أاد  رماء الق ائ  ف الاامريون الذي تل اه رالزات  اميتة ع رية  قال  عما رللتتتتتت تقدم 

العة  دعد الا  ر  الدستتتتتيط الاامريوين مقا   إطالق ستتتتتلاح الفتيات املختافات من ز    إىلأمدار 

 (18)احللعة  

 

 للت امة غري ال لرية:استخدا  االزتصا  عداجهة  .ا

رد  من الدور األفليتقية  القٍ شىت، فالقضيّة األخال الهت ظهلت رلى الساح،  إسلائي ختتلق 

 ي اخنلاط اجلي  اإلستتتتتلائيلي ف  امة األملا  ورالزته الدخيقة  ت امة الستتتتتالح ف أفليتقيا، عدن أّن 

سا قدن ف تُ ّام األملا  اإلسلائيليط غال يتهم جنلاالت ف جي  االا ل اط  تالر اإلسلائيلي، أو عاالدا 

سسولط ف  سا   عض امل ستغلة ف سلائي  م سالح، ايث تعم  إ سا ، ويتعملدن   ا  مأل و  ف  امة ال املد

أفليتقيا رلى تدفري السالح للحادمات األفليتقية والتدميتا العسالي  التدا ي مع الت امة غري امل لورة 

الح اإلستتتلائيلي رلى أاله األعفأ الذي ميان أن يتصتتت  أي ماان مبلوالة ف ف األملا ، عما يتقد   سالء الستتت

التدصتتتي  والتعام  املايل  إذ تق   إستتتلائي  مب دأ مقايتضتتتة الستتتالح مقا   منح ال تتتلعات اإلستتتلائيلية 

اقدزلتتا للتنقيتتا رن الرلوات ال تتاطنيتتة واملدا  ا تتا  ف  تتذ  التتدور األفليتقيتتة، ال ستتتتتيمتتا ف الادالغد 

طية وسرياليدن وأجندال،  ون أيّ ارت امات مل االت استعمار  ذا السالح، وإن عان سيستخد  ف الدميقلا

الوا أ لية أو إ ا ات مجاريّة أو االتهاعات اقدق اإلالستتتتتتان، ألستتتتت اا  ديتهيّة تتعلّ   ا يعة جي  

 (19)االاتالر اإلسلائيلي الفسه 

ألملا  تذ ا إىل املسستتتتتستتتتتة العستتتتتاليتة وألن أجألاء من األم اح الهت حتققها إستتتتتلائي  من  امة ا

لدرمها تيد مليام  والم ستتتتتنديتلات وجألء منها أيتضتتتتتلا يتذ ا للمستتتتتتدطنات لتعأليتأل ا، فإ ا مالتتتتتية ف 

   (20)االستحداذ رلى  ذ  الت امة ف إفليتقيا ملا حتققه من أم اح لخمة 

                                                           
 https://bit.ly/2V7k73QCouncil Committee pursuant to resolution 751 (1992) concerning Somalia, Somalia: sanctions measures, available at:  ) Security16( 

 https://bit.ly/2TWBRKZle at: ) Qatar gives Somalia armoured vehicles, Reuters, JANUARY 17, 2019, availab17( 
  https://bit.ly/2XUorkvذراع قطر لإلرهاب والتخريب في أفريقيا"، منشور على موقع العين اإلخباري، على الرابط التالي: «.. بوكو حرام"»محمد الحبيب،  18

  https://bit.ly/2XpyTk5، على الرابط التالي: 2018ديسمبر,  11س؟"، موقع ساسة بوست، بتاريخ كيف تنزف أفريقيا من تجارة إسرائيل في األملا«.. كنز مخّضب بالدماء» ـ ، " (19)

  https://bit.ly/2PcY8mEلرابط التالي: ، على ا2017أغسطس  01حسن العاص ي، تجارة "إسرائيل" القذرة في إفريقيا.. أملاس وأسلحة ومستوطنات"، منشور على موقع نون بوست، بتاريخ  (20)

https://bit.ly/2V7k73Q
https://bit.ly/2TWBRKZ
https://bit.ly/2XUorkv
https://bit.ly/2XpyTk5
https://bit.ly/2PcY8mE
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مج  االرمار املي ل  عما يتتدمط  عض مجار األرمار اإلستتتتتلائيليط ف االتهاعات ف أفليتقيا، مر 

تيتستتتتلائي   يتمت، الذي فللتتتتت و امة ا ألاالة األمليتاية رقد ات رليه مع شتتتتخصتتتتط  خليتن لدوم م 

املألرد  ف احللا األ لية واأل مة اإلالساالية ف جندا السد ان  واهمت الداليتات املتحدة  يتم  استخدا  

سلحة  قيمة ادايل ” CSTغلد ار “ سد ان،  150عغااء ل يع أ مليدن  والم للحادمة وللمعاملة ف جندا ال

  (21)شخص  400,000ايث أسفلت الزنارات العلزية رن مقت  ادايل 

 

 التدخ  ف ال سون الداخلية: . 

ف ال تتتتتسون الداخلية لدولة الستتتتتنغار، مبا ال يتلقى تلايا من النظا  احلاعم، إذ  زالتتدخ  

االجتمارات املتالمة للمعاملتتة  اخ  األمالتتي القاليتة، وزد ارلنت احلادمة الستتنغالية ف  تستتتضتتيم

أعرل من مناس ة رن ارتلاض مسائ  متعد ة مررية لل اد  ادر ما جيلي اإلردا  له لضلا االستقلام 

لاتي يات التدخ  السافل لتاديتل است“السياسي واالجتماري ف السنغار  و د ما الزى استناام  وصم  تتت 

املعاملتتتتتة لتتتتتد النظا ت، و د ما زد يتس ي رلى اد زدر احلادمة الستتتتتنغالية إلمااالية ادوث ا يام ف 

 (22) العالزات  ط ال لديتن 

اهاما م اشلا للدواة  العم  رلى  وجه إ لا يم اسط طه و يتل ا امجية الت ا ي 2017وف أغساس 

 رألرة االستتتتقلام ف ردة  ور أفليتقية، منها  ال   رن طليت  جامها ال تتتمالية لي يا  ولذا اختذ زلام 

 (23)إغالق سفامها وطل    لدماسييها   

ستت   يت ط ا م التدخالت الهت تقد  هبا رد  من الدور ا امجية، وتس ي تلك التدخالت   تتا   ع  ما

آخل لألرألرة استقلام ا، وهيئته حلدوث الالا ات أمنية لتحقي  مصات ذاتية لا  و د ما يتعلز  أو  

   ا  والح حتقي  أ دا  الد  السا   ر ل وغايتاته 

 

  

                                                           
ـــــــــــ ، " (21) ـــ ـــ ـــ ـــ ة ، وللمزيد من التفاصيل باللغ2019مارس  4التدريب العسكري على رأس اإلستراتيجية اإلسرائيلية لتعزيز العالقات الدبلوماسية في أفريقيا"، منشور على موقع تايمز أوف إسرائيل،  ـ

  https://bit.ly/2VQhQXTالعربية على الرابط التالي: 

  https://bit.ly/2Q3Tze8، وللمزيد من التفاصيل على الرابط التالي: 2018أكتوبر  29السنغال تتجه لقطع عالقاتها الدبلوماسية مع قطر"، موقع جريدة البيان، بتاريخ  الحبيب االسود، " (22)
  https://bit.ly/2GdpHcsالعربية نت، " ملاذا أغلقت تشاد سفارة قطر؟"، منشور على موقع العربية، وملزيد من التفاصيل على الرابط التالي:  23

https://bit.ly/2VQhQXT
https://bit.ly/2Q3Tze8
https://bit.ly/2GdpHcs
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 ا امتة والتدصيات

تتنافس القدى الا ى والدور الغل ية، والدور اآلستتتتيديتة ف إطام صتتتتلاط خفي رلى أع  زدم من 

لداظ ف الستتندات األخرية، متخذا العديتد من األشتتاار، أ ل  ا  خامجيلاحتد  أفليتقيا ا تماما   إذ النفدذ

خلق احلظل ، وتتتدريمهتتا من خالر تتتدريم احللعتتات اإلم تتا يتتة واملتالفتتةمن خالر  التتتدختت  التتدويل

التدخ  ف ، وعذلك استتتتتتخدا  االزتصتتتتتا  عداجهة للت امة غري ال تتتتتلرية  عما    الدويل لألستتتتتلحة

 عد  لالستتتعمام، مبا لا من تأخري رلى الستتيا ة ف تلك الدور  عما تتخذ أشتتاار أخلى ل تتسون الداخليةا

أصتت حت القامة األفليتقية اليد  مستتلاا ايث للقدى التقليديتة،  تاحلديتقة ا لفيةتأن مرّلت لدزت طديت  

 .للتنافس الدويل

 ا يتلي:ورليه، تدصي مسسسة مارت للسال  والتنمية واقدق اإلالسان مب

ات اط مدزم أفليتقي مداد، ملعاملتتتتتتة أو ختفيض العالزات مع الدور ا امجية الهت تتدخ  ف  ◼

 ال سون الداخلية للدور، أو الدور الهت تدرم اإلم اا مبا يتهد  لألرألرة االستقلام 

الضتتغط رلى األطلا  ا امجية الاتلا  القلامات الدولية، وال ستتيما زلامات احلظل الدويل رلى  ◼

 األسلحة ف  عض الدور  

إجيا   لية مللاز ة تأخري االستتتتتتغالر االزتصتتتتتا ي رلى الدور األفليتقية، مبا يتتعامض مع حتقي   ◼

 الد  السا   ر ل 

ية ◼ قال ها االالت عد الصتتتتتلاط ف ملاال ما   ظا    رم  ور  جيا  ال زا ة رلى إ يد والل تأع من خالر ال

  ميقلاطي اقيقي حيتدي عافة األاألاا واجلمارات وال يتسترين أاد 

 

 


