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استعمار أوروبي جديد في أفريقيا
تقرير

حددت المفوضية
األوروبية بداية شهر تشرين
األول المقبل موعدًا أخيرًا
لدول أفريقية للتوقيع
النهائي التفاق «الشراكة
االقتصادية» ،ما يثير استياءً
داخل هذه الدول ،وضمن
مجموعات في البرلمان
األوروبي ،بسبب ما يحمله
االتفاق من آثار «كارثية»
على االقتصادات األفريقية
لور الخوري
تحاول املفوضية األوروبية اإلسراع
فـ ـ ــي إدخـ ـ ـ ـ ـ ــال ات ـ ـف ـ ــاق ـ ــات «الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة
االقتصادية» مع أفريقيا قيد العمل
ف ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة تـ ـش ــري ــن األول امل ـق ـب ــل،
ال ـت ــي ك ــان ق ــد وص ـف ـهــا االق ـت ـصــادي
الفرنسي ،جــاك بــرتــولــو ،عــام ،2014
بــأنـهــا «قـبـلــة امل ــوت مــن أوروب ـ ــا إلــى
ّ
أفــريـقـيــا» ،إذ إن آثــارهــا مــدمــرة على
االقتصادات األفريقية.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد نـ ـ ـح ـ ــو عـ ـ ـش ـ ــر سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات م ــن
«املـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــارك» ،ن ـ ـج ـ ـحـ ــت املـ ـف ــوضـ ـي ــة
األوروبية ،في صيف عام  ،2014كما
ي ـش ــرح ب ــرت ــول ــو ،ب ــإق ـن ــاع دول غــرب
أفــري ـق ـيــا ب ـتــوق ـيــع اتـ ـف ــاق «ال ـش ــراك ــة
االق ـت ـص ــادي ــة» (نـيـجـيــريــا وغــامـبـيــا
ل ــم تــوق ـعــا ن ـهــائ ـيــا ب ـع ــد) .وت ــا ذلــك
التوقيع مع دول جنوب القارة ،ومن
ثــم تصديق الـكــامـيــرون منفردة بني
دول الــوســط على االت ـفــاق .وتمكنت
املفوضية أيـضــا مــن توقيع االتـفــاق
م ــع خ ـمــس م ــن دول شـ ــرق أفــريـقـيــا
«بعد ضغوط سياسية فائقة».
ب ــرغ ــم ذل ـ ـ ــك ،ال ت ـ ـ ــزال ب ـع ــض ال ـ ــدول
تـكــافــح ل ـعــدم ال ـتــوق ـيــع ،فـيـمــا تعمل
ّ
مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات م ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ــث
حـكــومــاتـهــا لــرفــض االت ـف ــاق بالنظر
إلــى اآلث ــار سلبية على االقتصادات
الــوطـنـيــة .وفـيـمــا ت ـصـ ّـر م ـصــادر في
املفوضية األوروبية (في حديث إلى
صحيفة «م ـيــديــابــارت» الـفــرنـسـيــة)
ع ـلــى أن الـ ـه ــدف م ــن االتـ ـف ــاق ــات هو
ّ
«دع ــم الصناعات فــي أفــريـقـيــا» ،فــإن
عـ ــددًا م ــن ال ــدراس ــات تـظـهــر أن آث ــار
تـحــريــر الـ ــدول األفــري ـق ـيــة ألســواقـهــا

أم ـ ــام أوروب ـ ـ ــا س ـت ـكــون سـلـبـيــة ج ـدًا
عليهم.
ح ــالـ ـي ــا ،وفـ ـ ــي مـ ـح ــاول ــة مـ ـن ــه ل ــدف ــع
ال ـ ــدول ال ــراف ـض ــة لـتــوقـيــع «ال ـشــراكــة
االقتصادية» ،قرر االتحاد األوروبي
تكرار ما حاول القيام به في تشرين
األول  ،2014أي ال ـت ـح ــذي ــر بــإن ـهــاء
ال ـع ـمــل بــال ـن ـظــام ال ـت ـج ــاري املـعـمــول
ب ــه م ـنــذ عـ ــام  ،2008وذل ـ ــك ب ـ ــدءًا من
ت ـشــريــن األول امل ـق ـبــل ،ف ــي م ــا يمكن
وصفه بأنه «موعد نهائي» لتوقيع
االت ـ ـفـ ــاقـ ــات .وب ــإنـ ـه ــاء ال ـع ـم ــل بــذلــك
النظام الـتـجــاري ،ستتمكن ،حصرًا،
الــدول املوقعة من الدخول الحر إلى
السوق األوروبي .وفيما يبقى ّ
تطور
آليات العالقة التجارية الجديدة مع
أوروبا مرهونًا بتصديق البرملانات،
يـ ـق ــول مـ ـص ــدر فـ ــي املـ ـف ــوضـ ـي ــة إل ــى
«م ـيــديــابــارت» إن «شــركــاء نــا أح ــرار
بـتـصــديــق االتـ ـف ــاق الـ ــذي ت ـفــاوضــوا
عـلـيــه ...وإن ال ــدول الـتــي تختار عدم
ت ـصــدي ـقــه تـسـتـطـيــع االع ـت ـم ــاد على
أنـ ـظـ ـم ــة ت ـف ـض ـي ـل ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى م ـ ــا دام
مستوى التنمية فيها يفي بمعايير
هذه األنظمة».
ولـ ـجـ ـع ــل الـ ـ ـق ـ ــرار ش ــرعـ ـي ــا ،سـتـعـمــل
امل ـف ــوض ـي ــة ع ـل ــى إمـ ـ ـ ــراره ت ـح ــت بـنــد
«األف ـ ـع ـ ــال امل ـ ـخ ـ ـتـ ــارة» أو «األف ـ ـعـ ــال
ال ـ ـب ـ ــدي ـ ـل ـ ــة» ،وه ـ ـ ـ ــو إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ي ـس ـم ــح
للمفوضية باعتماد القرار ،متجنبة
التصويت في البرملان األوروبــي .إال
أن هذه الطريقة في إمرار القرار «غير
مقبولة ديموقراطيًا» ،وفق توصيف
الـ ـن ــائ ــب االش ـ ـتـ ــراكـ ــي فـ ــي الـ ـب ــرمل ــان
األوروب ـ ــي ،إيـمــانــويــل مــوريــل .وهــذا
يــوحــي بــأن املفوضية «تــريــد إجبار
الــدول األفريقية على التوقيع ،حتى
قبل أن يحصل أي نقاش ديموقراطي
داخ ـ ــل هـ ــذه ال ـ ــدول حـ ــول االتـ ـفـ ــاق»،
وفــق بيان صــادر عن تسع منظمات
فرنسية ،من ضمنها «الكونفدرالية
العامة للعمل».
ورغــم محاولة املفوضية «تبسيط»
األم ــور ،فــإن «اإلن ــذار» الحالي يضع
املـنـظـمــات األفــريـ ّقـيــة اإلقليمية «فــي
ورطــة كبيرة» ،ألنها ستكون عمليًا
أم ـ ــام ث ــاث ــة خ ـ ـيـ ــارات :إمـ ــا الـتــوقـيــع
الجماعي ،وإما فتح الحدود بني دول
اإلقـلـيــم لتسهيل األم ــور على الــدول
غير املوقعة ،وإمــا التوقيع بصورة
منفردة ،ما سيضطر الــدول األخرى
إل ــى الـعـثــور عـلــى إج ـ ــراءات لحماية
أسواقها.
هـ ــذا ال ــوض ــع امل ــرب ــك أث ـ ــار اع ـت ــراض

ّ
تعد الشركات المتعددة الجنسيات من بين أكثر المستفيدين (أ ف ب)

ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب ف ـ ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان
األوروب ــي .ورأت النائبة االشتراكية
البلجيكية ،م ــاري أري ـنــا ،فــي مـقــال،
أن «ات ـفــاق ـيــة ال ـش ــراك ــة االق ـت ـصــاديــة
ت ـس ـع ــى إل ـ ـ ــى وض ـ ـ ــع حـ ـ ـ ـ ّـد ،ن ـه ــائ ـي ــا،
لألفضليات التجارية األحادية التي
يمنحها االت ـحــاد األوروب ـ ــي لبلدان
امل ـج ـم ــوع ــة امل ــوقـ ـع ــة الت ـ ـفـ ــاق لــومــي
ع ــام  .1975وي ــدع ــي ال ـب ـعــض ال ـيــوم
أن تلك األفضليات هــي تـنــازل قدمه
االتحاد األوروبــي للدول األفريقية...
ـون واضـحــن :هذه
لكن علينا أن نـكـ ّ
األف ـض ـل ـيــات ل ــم تــوقـعـهــا أوروب ـ ــا إال
لهدف واحد ،هو الحفاظ على عالقة
حصرية مــع مستعمراتها السابقة
ولتأمني وارداتـهــا من املــواد األولية
بتعرفة جمركية تفضيلية».
وي ـت ـفــق هـ ــذا الـ ـ ــرأي م ــع تـحـلـيــل الال
ه ـ ــاك ـ ــوم ـ ــا دادس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،امل ـت ـخ ـص ـص ــة

بالتجارة العاملية ،التي تتحدث عن
«م ـن ـطــق اس ـت ـع ـم ــاري ج ــدي ــد يـتــركــز
عـلــى االس ـت ـفــادة مــن وض ــع االت ـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ك ـم ـه ـي ـم ــن فـ ـ ــي امل ـ ـجـ ــال

تستفيد أوروبا من موقعها
المهيمن لفرض منطق
استعماري جديد
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي والـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وي ــدف ــع
ال ــدول األفــريـقـيــة إل ــى ات ـخــاذ ق ــرارات
تضمن سوقًا للشركات األوروبية».
ف ـ ــي دول ـ ـ ـ ــة مـ ـث ــل ال ـ ـس ـ ـن ـ ـغـ ــال ،ي ـع ـمــل
املجتمع املــدنــي ،بـخــاف الحكومة،
عـلــى مـقــاومــة االت ـفــاق عـبــر تأسيس
ت ـ ـحـ ــالـ ــف بـ ـ ــن مـ ـنـ ـظـ ـم ــات م ـخ ـت ـل ـفــة
ت ـح ــت اس ـ ــم «ال الت ـف ــاق ـي ــة ال ـش ــراك ــة

االقتصادية» .ويعمل هــذا التحالف
م ـنــذ ش ـهــريــن ع ـلــى إ ّط ـ ــاق عــريـضــة
مناهضة لالتفاق ،وقعها حتى اآلن
 84اقـ ـتـ ـص ــادي ــا ،وعـ ـ ــدد م ــن الـ ـن ــواب
ّ
والجامعيني .ولعل أكثر ما يقلق هذا
االئ ـت ــاف املــدنــي واق ــع أن «الـشــراكــة
االقتصادية» سيكون لها أثر كارثي
عـلــى الـقـطــاع ال ــزراع ــي ،خــاصــة أنها
«س ـت ـل ـغــي ع ـم ــل املـ ــزارعـ ــن ال ـص ـغــار
وستزيد من االعتماد الغذائي على
دول أخ ــرى» ،وفــق االقتصادي دمبا
موسى دمبيلي.
ويـقــول االقـتـ ّصــادي ،ندونغو سيال،
ّ
وهــو مــن موقعي العريضة ،إن «من
الغريب أن نــرى قادتنا يقاتلون من
أجـ ــل ق ـط ــاع ــات ُي ـع ـت ـبــر رأس مــالـهــا
محتجزًا لــدى الـغــربــاء» .وينبع ذلك
الـقـلــق خـصــوصــا مــن ك ــون أن معظم
ال ـص ــادرات األفــريـقـيــة الـتــي يشملها
اتـفــاق الـشــراكــة ،مثل الكاكاو الشاي
والقهوة ،تزرعها جماعات أوروبية
في أفريقيا .وفي الواقع فإن الشركات
امل ـت ـع ــددة ال ـج ـن ـس ـيــات ت ـع ـ ّـد م ــن بني
أكثر املهتمني بتوقيع اتفاق الشراكة
لـتـسـتـمــر بـضــائـعـهــم ب ــال ــدخ ــول إلــى
الـســوق األوروبـ ــي مــن دون ضــرائــب.
ويفسر تقرير «ميديابارت» أن تلك
الشركات لم تقف «ساكنة» ،بل تحت
ً
ضغوطها قامت كينيا مثال بقبول
ات ـف ــاق ال ـش ــراك ــة ع ــام  ،2014وتـحــت
ض ـغ ــط م ـن ـت ـجــن ف ــرن ـس ـي ــن ل ـل ـمــوز
قبلت الكاميرون.
ي ـق ـت ــرح ب ـع ــض االقـ ـتـ ـص ــادي ــن ،مـثــل
ً
الفرنسي جاك برتولو ،حلوال لتجنب
ال ـن ـتــائــج ال ـكــارث ـيــة ال ـتــي ل ــن ت ـطــاول
أفــريـقـيــا ف ـقــط ،بــل تـصــل تــداعـيــاتـهــا
إلى أوروبا ،إذ ستصبح مهددة على
املــديــن املـتــوســط والـطــويــل بارتفاع
ن ـســب ال ـه ـجــرة إل ـي ـهــا بـسـبــب تــزايــد
الفقر في أفريقيا .فيما يــرى النائب
ف ــي ال ـب ــرمل ــان األوروب ـ ـ ـ ــي ،إي ـمــانــويــل
م ــوري ــل ،أن م ــا ت ـق ــوم ب ــه املـفــوضـيــة
«ل ـيــس ب ـهــدف تــدمـيــر أفــري ـق ـيــا» ،بل
نــابــع مــن «عـمــى إيــديــولــوجــي» ،ذلــك
ألن ـه ــا «ت ـع ـت ـبــر الـ ـتـ ـب ــادل ال ـح ــر أمـ ـرًا
ج ـ ـي ـ ـدًا» .وي ــأم ــل م ــوري ــل أن تـتـمـكــن
م ـج ـمــوع ـتــه ال ـن ـي ــاب ـي ــة االش ـت ــراك ـي ــة
الديموقراطية مــن القيام بــإجــراءات
لــاع ـتــراض عـلــى وســائــل املفوضية
األوروب ـي ــة ،لتتمكن فــي النهاية من
إلـقــاء الـضــوء على اتـفــاقــات الشراكة
ّ
ومحتواها ،علمًا بأن آلية االعتراض
سـتـطــرح ف ــي دورة ان ـع ـقــاد املجلس
األوروبي في شهر أيلول املقبل.

االنتخابات األميركية

ّ
ساندرز يكرر دعم كلينتون ...لالنتصار على «عار ترامب»
ّ
جدد املرشح السابق للفوز بترشيح
ال ـحــزب الــدي ـمــوقــراطــي لــانـتـخــابــات
الـ ـ ــرئـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،بـ ــرنـ ــي
س ــان ــدرز ،أم ــس ،دع ــوة أن ـص ــاره إلــى
التصويت ملصلحة مرشحة الحزب
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي هـ ـي ــاري كـلـيـنـتــون.
وكتب في مقالة نشرت في صحيفة
«لـ ــوس أن ـج ـلــس تــاي ـمــز» األم ـيــرك ـيــة:
«أنـ ــا أدعـ ــم ه ـي ــاري كـلـيـنـتــون ،وكــل
الــذيــن صـ ّـوتــوا لــي عليهم أن يقوموا
باملثل».
وأض ــاف «أف ـهــم أن يـكــون الكثير من
أن ـ ـصـ ــاري ق ــد أص ـي ـب ــوا ب ـخ ـي ـبــة أم ــل
للنتيجة النهائية لعملية التسمية،
لكن تثبيط العزيمة والبقاء مكتوفي
ّ
املضي
األيدي لن يحال شيئًا .املهم هو
قــدمــا ومــواصـلــة املـعــركــة واالنـتـصــار
على دونالد تــرامــب» ،مرشح الحزب
الجمهوري .ويتردد الكثير من أنصار
س ــان ــدرز ف ــي الـت ـصــويــت لـكـلـيـنـتــون.
وما ّ
أجج غضبهم هو ما كشفه موقع

«وي ـك ـي ـل ـي ـك ــس» عـ ــن ت ـ ـبـ ــادل رس ــائ ــل
إلـكـتــرونـيــة بــن قـيــاديــن فــي الـحــزب
الديموقراطي لــدعــم كلينتون ومنع
ســانــدرز مــن الـحـصــول على ترشيح
الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي .وأض ـ ـ ــاف
ساندرز في مقالته «إن وصول ترامب
سيشكل كارثة وعارًا على بالدنا .إن
حملته ال تستند إلــى أي شــيء مهم
م ـث ــل ت ـح ـس ــن االقـ ـتـ ـص ــاد وت ـط ــوي ــر
أن ـظ ـم ـت ـن ــا ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة وال ـص ـح ـي ــة
والبيئية ،بل على بث الفرقة» .وقال
س ــان ــدرز إن فــريــق حملته مــع فريق
حملة كلينتون «وضعا أحد البرامج
األك ـثــر تقدمية فــي تــاريــخ السياسة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة» ،م ـض ـي ـفــا أن «ال ـ ـثـ ــورة
ل ـت ـغ ـي ـيــر أم ـي ــرك ــا الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت خ ــال
االنـتـخــابــات التمهيدية ستتواصل
خـ ـ ـ ــال س ـ ـعـ ــي ه ـ ـ ـيـ ـ ــاري ك ـل ـي ـن ـت ــون
للوصول إلى البيت األبيض».
فــي سـيــاق آخ ــر ،اتـهــم أم ــس مـســؤول
سـ ــابـ ــق ف ـ ــي وك ـ ــال ـ ــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات

املـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــة األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة املـ ـ ــرشـ ـ ــح
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب بــأنــه
«عـمـيــل روس ــي م ــن دون أن ي ــدري»،
وذلــك بعد أن تلقى انتقادات قاسية
بسبب هجماته على وال ـ َـدي جندي
أميركي من أصل باكستاني قتل في
الـعــراق .وكتب املدير السابق لـ«سي

ساندرز:
وضعنا مع
كلينتون
برنامجًا
تقدميًا
(ا ف ب)

آي إيـ ــه» ،مــايـكــل جــي م ــوري ــل ،مقالة
في صحيفة «نيويورك تايمز» أمس،
ه ــاج ــم ف ـي ـهــا ت ــرام ــب بـ ـش ــدة ،مـعـلـنــا
ع ــزم ــه ع ـل ــى ال ـت ـص ــوي ــت لـلـمــرشـحــة
الــدي ـمــوقــراط ـيــة ه ـي ــاري كـلـيـنـتــون،
ل ـي ـخــرج ب ــذل ــك ع ــن تـحـفـظــه املـعـهــود
ك ــرج ــل اس ـت ـخ ـب ــارات س ــاب ــق .وكـتــب

موريل أن «السيدة كلينتون مؤهلة
ت ـم ــام ــا ل ـت ـص ـبــح الـ ـق ــائ ــدة الـ ـع ــام ــة»،
فــي حــن رأى أن تــرامــب «ل ـيــس غير
مؤهل فحسب لهذا املنصب ،بــل إنه
ي ـم ـكــن أن ي ـش ـكــل خ ـط ـرًا ع ـلــى أمـنـنــا
الـ ـق ــوم ــي» .ووصـ ـ ــف م ــوري ــل ت ــرام ــب
بــأنــه يـعـشــق تمجيد نـفـســه ويتميز
بـحـســاسـيــة م ـفــرطــة وازدراء بــدولــة
ال ـقــانــون .وذك ــر رج ــل االسـتـخـبــارات
األميركي السابق أن ترامب سبق أن
أبدى إعجابه بصفات «الزعامة» لدى
الــرئـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتــن.
وأض ــاف مــوريــل ،الــذي عمل  33سنة
ف ــي وك ــال ــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات املــركــزيــة
األميركية ،وكان مساعد مديرها قبل
أن يصبح مديرها بالوكالة ،أنه «في
نستطيع أن نقول
عالم االستخبارات
ّ
إن فالديمير بــوتــن قــد جــنــد ترامب
كعميل لروسيا االتحادية من دون أن
يدري األخير».
(األخبار ،أ ف ب)

