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ملخص
 والذي كان محط اهتمام العديد من، تتناول هذه الدراسة إلقاء الضوء على القرن إلافريقي
 وهو،  حيث يعتبر املعبر الرئيس ي والشريان الرئيس ي للتجارة الدولية، القوى إلاقليمية والدولية
 وكل هذه ساهمت العوامل في تكثيف املنافسة الدولية وإلاقليمية، املدخل املركزي لنفط الخليج
 حيث أنها تتعامل مع بعض السياسات التي اعتمدتها القوى الكبرى في املنطقة ومساهمة،
 ا كمساحة إلعادة. والاسرراتيجية في العال في ععزيز الاهتمام االقرن فألفريقي
التحوالت الاقتصادية ا
 وععزيز النفوذ وإثبات وجودها العسكري والاقتصاديا، توازن القوة اين هذه القوى العظمى
 املنافسة الدولية – الصراعا-  القرن فألفريقي:كلمات مفتاحية

Abstract:
This study deals with shedding light on the Horn of Africa, which was the
focus of attention of many regional and international powers, as it is
considered the main crossing and the main artery for international trade,
which is the central entrance to Gulf oil, and all these factors contributed to
the intensification of international and regional competition, as it deals with
some policies Adopted by the major powers in the region and the contribution
of economic and strategic transformations in the world in promoting interest
in the Horn of Africa. As a space to rebalance the power between these great
powers, enhance influence and prove their military and economic presence
Keywords : The Horn of Africa - International Competition - Conflict
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 .1مقدمة:
تتميز منطقة القرن فألفريقي بسمات وعوامل جيوسياسية مهمة  ،نظرا ملوا ردها الاقتصادية العديدة
من ناحية وموقعها الاسرراتيجي من ناحية أخرىا  .ا االنظر إلى هذه فألهمية الاسرراتيجية للقرن فألفريقي
 ،ادأت العديد من القوى الدولية وإلاقليمية في تطوير الخطط الاسرراتيجية م ن أجل تحقيق
مصالحها ووضعها في املنطقة  ،من خالل إنشاء قواعد ومنصات عسكرية لتبادل الاستخبا رات .ا
ً
منذ اداية القرن العشرين  ،أصبحت منطقة القرن فألفريقي مسرحا لألحداث الدولية وإلاقليمية
ً
ومركزا للصراع الجيوسياس ي املحموم على املستوى الدولي  .ا حيث تميز هذه املنطقة حيوية املوقع
ىا
الجغرافي واسرراتيجياته من ناحية وأهميته السياسية والاقتصادية من ناحية أخر ا
أهمية الد راسة :ا
تكمن أهمية الد راسة في الاعتبا رات التالية :ا
 . 1حيا زة منطقة القرن إلافريقي على مؤهالت جيوسرراتيجية واقتصادية كبيرة تجعلها من اين
أه املجاالت الحيوية على مستوى العال ،ا
 . 2التنافس الدولي سواء على املستوى العسكري أو الاقتصادي حول املنطقة ا
 . 3ـتحظى منطقة القرن إلافريقي ااهتمام مجموعة من القوى الدولية كالواليات املتحدة والصين
وفرنسا وكذا قوى إقليمية ملا تمثله من عمق اسرراتيجي ومنبع ثرواعي ضخ يجعلها أحد
أارز املناطق أهمية على مستوى العال .ا
 . 4التنوع العرقي و الثقافي الذي تتمتع اه املنطقةا
أهداف الد راسة :ا
تكمن أهداف الد راسة في توضيح ما يلي :ا
 ) 1التعرف على منطقة القرن إلافريقيا
 ) 2التعرف على فألهمية إلاسرراتيجية والجيوبولي تكية ملنطقة القرن إلافريقي التي هي محل تنافس
قوى خا رجية .ا
 ) 3إاراز مظاهر و سياسة التنافس للقوى العظمى حول منطقة القرن إلافريقي .ا
 ) 4التحديات الداخلية والخا رجية التي تواجه دول ال ق ـرن إلافري ـقي ا
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إشكالية الد راسة :ا

ً
ً
لقد أصبحت منطقة القرن إلافريقي منذ ادايات القرن العشرين تقريبا  ،مسرحا لألحداث الدولية
ً
وإلاقليمية  ،ومركزا من مراكز الصراع الجيوسياس ي املحموم على املستوى الدولي؛ ذلك أن هذه
املنطقة جمعت اين حيوية املوقع الجغرافي وإسرراتيجيته من ناحية ،وأهميته السياسية والا قتصادية
من ناحية أخرى ا
وعليه يمكن طرح إلاشكالية التالية .ا
 ما هي تحديات دول القرن إلافريقي في ظل صراع القوى العظمى على ا املنطقة ?ا
وتندرج تحت هذه إلاشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤالت الفرعية من أهمها :ا
 ما هو ععريف منطقة القرن إلافريقي ?ا
 م ا فألهمية الجيواسرراتيجية التي تحظى بها منطقة القرن إلافريقي?ا
 ما هي السياسات التي انتهجتها بعض القوى العظمى لتوسيع رقعة نفوذها داخل املنطقة?ا
 ما هي التحديات التي تواجهها دول ال ق ـرن إلافري ـقي ?ا
في هذه الورقة البحثية سنحاول من خاللها التعريف امنطقة القرن إلافريقي مع ع سل ي ـط ال ض ـوء
على ت ط ـور ال ص ـراع الدول ـي في املنط ق ـة  ،و وصف مظاهر التنافس الراهن للقوى العظمى ااملنطقة و
أه التحديات التي تواجهها دول القرن إلافريقي في ظل التواجد املستمر للقوى العظمى
تقسي الدراسة :
ت تقسي الدراسة إلى ثالث محاور ،يتناولا املحورا فألول مفهوم وأهمية منطقة القرن إلافريقيا
و يشمل عنصرين فألول امفهوم منطقة القرن إلافريقي و بعض التعاريف و العنصر الثاني يتناول أهمية منطقة
القرن أما املحور الثاني تناولنا فيه السياسات املنتهجة من طرق القوى العظمى امنطقة القرن إلافريقي أما املحور
فألخير فقد جاء حول التحديات التي تواجهها دول منطقة القرن إلافريقيا
منهج الدراسة ا
لقد ت الاعتماد قي هذه الدراسة على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي فألول لوصف املنطقة وأهميتها أما الثاني
لتحليل تلك التفاعالت الحادثة في املنطقة كما ت استخدام املنهج التاريخي وهذا لتتبع كرونولوجيا فألحداث
الخاصة ااملنطقة ا
 . 0التعريف بدول القرن إلافريقي وأهمية املنطقة

تعار ي ف الخاصة امنطقة القرن إلافريقي
في هذا املحور س اوف نستعرض بعض ال ا
~~6

ا -دحماني محمد
1.2

تحديات دول القـرن إلافريـقي في ظل تنافس القوى العظمي باملنطقة

ً
مصطلح القرن إلافريقي مصطلحا غير متسق يحمل
مفهوم منطقة القرن إلافريقي  :ال يزال
أكثر من داللة وععريف  ،وهذا ما جعل الباحثين والعلماء غير قاد رين على إيجاد ععريف
شامل للقرن والنتيجة الطبيعية للقرن فألفريقي  .ا ععتمد التعريفات على معايير معرفة الباحث
 ،ااإلضافة إلى صعوبة وضع املنطقة في سياق جغرافي وعرقي محدد ومحدد  .ا سن تعامل مع
بعض التعريفات في القرن فألفريقي .ا

 0.-0التعريف الجغرافي و ألانثروبولوجي
يشير هذا التعريف إلى أن القرن إلافريقي " وهي املنطقة التي تمتد لتشمل الصومال ونصف مساحة
جيبوعي وخمس أثيوبيا وكينيا  ،وتبلغ مساحتها حوالي  454ألف ميل مربع  .ا إنها أ رض يسكنها
الصوماليون  ،بغض النظر عن عدد أوطانه في الصومال أو إثيوبيا أو كينيا  ،وتمتد على خط يبدأ
من منتصف أ راض ي جيبوعي عند ااب املندب في الشمال ويعبر داخل إثيوبيا تقع غرب منطقة
أوغادين وتمر داخل كينيا إلى نهر تانا في املنطقة الجنوبية الشرقية منه  .ا يقع املحيط الهندي على
رأس القرن في أقص ى شرق جمهورية الصومال  ،اينما تمتد أضالعه إلى خليج عدن في الشمال
واملحيط الهندي في الشرقا "()1ا
 . 3- 2التعريف السياس ي :
يعتبر التعريف السياس ي أن القرن إلافريقي " هي تلك الرقعة إلاسرراتيجية التي عشمل ثالث وحدات
سياسية ،هي الصومال ،جيبوعي وإثيوبيا،ا وقد تأسس هذا التعريف انطالقا من اعتبا رات تا ريخية،
تجلت في صراعات ممتدة تا ريخيا ومتعددة نوعيا سواء كانت إثنية أو قومية أو ثقافية ( . )2ا" واستنادا
على هذا التعريف فتقدر مساحة القرن إلافريقي احوالي ثالث أ رباع مليون ميل مربع ،وتمتد من
الشمال إلى الجنوب احوالي  2544ك  ،ومن الشرق إلى الغرب امساحة قد رها  1544كل "()3اا
 4- 2ا التعريف الحديث :
هذا التعريف جاء نتيجة الجمع اين الاعتبا رات السياسية والاقتصادية ،احيث يؤكد على أنه طبقا
للتغييرات الحاصلة في املنطقة " ،فإن القرن إلافريقي يشمل املنطقة الشرقية من إفريقيا التي
يتوغلها نهر النيل ومدخل البحر فألحمر الجنوبي وخليج عدن وباب املندب ،ومن خالل ذلك ععتبر
املنطقة منفذا احريا مهما ااعتبا رها أحد املمرا ت النفطية املهمة على مستوى العال  ، .والتي عشمل
حسب التعريف  14دول من إ ريرريا شماال إلى تنزانيا جنوبا لتض جنوب السودان ،السودان،
اوروندي ،رواندا ،جيبوعي والصومال ،تنزانيا وكينيا وإ ريرريا "( )4ا وهذا نظرا لألهمية الاقتصادية
والاسرراتيجية التي يتمتع بها ،وعليه يمكن القول ومن خالل كل ما سبق :ا
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لقد اختلقت الدوافع والاعتبا رات في إيجاد ععريف موحد للقرن إلافريقي لكونه مصطلحا سياسيا
يرتبط بشكل وثيق امصالح الدول الكبرى و التنافس الدولي وإلاقليمي الراهنة  ،وموقعا اقتصاديا
وعسكريا محط تنافس فألطماع الخا رجيةا
 -3أهمية منطقة إلافري ق ـي
تؤك ـد ك ـل املعطيات التا ريخية والجعراقية على أهم ي ـة منط ق ـة القرن إلافري ق ـي الاقت ص ـادية
والس ي ـاسية وفألمن ي ـة والعس ك ـرية ،ونق ط ـة اخت ن ـاق وتح ك ـ في إنس ي ـاب ح ـركة املالح ـة الت ج ـا رية
والعس ك ـرية اين ال ش ـرق وال غ ـرب  .ا ولقد ا زدادت أهمية املنطقة خا ص ـة ب ع ـد م ع ـرفة طبي ع ـة املنط ق ـة
وموا ردها الطبيعية و طاقات ه ـا املاد ي ـة والب ش ـرية وق ـد رتها على الن م ـو والت ط ـور كما اكت س ـبت ه ـذه
املنط ق ـة أهم ي ـة إضاف ي ـة م ـع اروز ظا ه ـرة القرص ن ـة ق ب ـالة ال س ـواحل ال ص ـومال ي ـة ،وت ص ـاعد دور
التنظي م ـات إلاس ـالمية “ املسل ح ـة ”ا في ا ل ع ـديد من دول املنط ق ـة،
 " على مستوى املوقع  :ا يمتد القرن إلافريقي على مساحة تفوق  2.444.444ك  ، 2احيث أنه
إقلي جغرافي يمتد من البحر املتوسط إلى املحيط الهندي ،ويتوفر على شريط مائي داخلي
يبدأ من ااب املندب جنوبا إلى السويس شماال ،امساحة تقدر احوالي  161ألف ميل مربع (، )5
وععتبر من أه املمرات واملنافذ النفطية العربية املتجهة نحو أور وبا ،من خالل ذلك تتحك
دوله في طريق ومحور التجا رة العاملية ،ااإلضافة إلى أنها ععد إحدى املمرات الحيوية
للتحركات العسكرية تجاه منطقة الخليج العربي وشبه القا رة الهندية "() 6ا
 " على مستوى امل وا رد الطبيعية  :ا ععد منطقة القرن إلافريقي من أه املناطق الغنية ،ملا تحتويه
من ثروات طاقية ومعدنية ضخمة وعلى رأسها النفط والغاز والذهب ،وأيضا الاحتياطات
الكبيرة من املعادن التي عستخدم في الصناعات الكبرى كاليورانيوم والكوبالت ،ااإلضافة إلى
الثروة املائية الها ئلة احيث ععتبر املنبع الرئيس ي لنهر النيل (")7ا
 " على املستوى البشريا  :ا تنع املنطقة اثروة بشرية هائلة ،احيث يتعدى عدد سكانها 244
مليون  ،كما تتعدد فيها القوميات وفألديان واللغات ،احيث يفوق عدد املسلمين فيها  64ا ، %
كما تحتوي على أكثر من  344لهجة ولغة "(.)8ا
وبذلك عش كل املنطقة عمقا اسرراتيجيا ،وذلك راجع ألهميتها التا ريخية والحضا رية وتوفرها على
مؤهالت جغرافية وطبيعة وبشرية تجعلها محط أنظار بعض املطامع فألجنبية منذ القرن التاسع عشر
إلى حدود الساعة ،مما دفعها إلى التغلغل في املنطقة لتأمين مصالحها وتحقيق أهدافها الاقتصادي ة
والعسكرية .ا
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" وقد ت تصوير منطقة القرن إلافريقي على أن لها إ رث ضخ من الهشاشة التي عشكل تحديا إقليميا
ودولي "()9ا ا
لقد عانت املطقة من ضعف دولها بعد الاستقالل ،كما واجهت العديد من التحديات فألمنية كاإلرهاب والقرصنة
والحروب فألهلية ااإلضافة إلى الحروب فألهلية ،وعزز موقعها الاسرراتيجي وإمكانياتها الاقتصادية من التكالب الدولي
وإلاقليمي بها في تنافس محتدم من أجل ان ععزز هذه القوى وجودها ااملنطقة.ا
 4ا مظاهر التنافس الدولي على منطقة القرن إلافريقي
عش ه ـد منط ق ـة ال ق ـرن إلاف ـري ـقي ،ت ح ـوالت د راماتيك ي ـة مت س ـا رعة وحا ل ـة “ ث ـورة ” ا وغل ي ـان س ي ـا س ـي وأم ن ـي
لبيئت ه ـا الداخل ي ـة ،وذلك اف ع ـل فألزم ـات الداخل ي ـة املزم ن ـة املتمث ل ـة في ال ن ـزاعات ال ح ـدود ي ـة وال ع ـرقية
وال ص ـراعات املت ص ـاعدة على املوا رد الطبيع ي ـة دا خ ـل كل دول ـة ومع ج ي ـرانها،ستطرق قي هذا املحور الى
مظاهر وسياسات بعض القوى العظ مى على ا رض منطقة القرن الاقريقي و التنافس فألميركي الصينيا
سباق النفوذ الدولي بالقرن إلافريقي1-4
كان التنافس خالل الحرب الباردة على أشده اين القطبين للسيطرة والتحك ااملنطقة ،وتبادل الطرفين فألدوار
وععاظ التنافس اينهما ،وكان الرهان فألمريكي على حصار واحتواء املد السوفياعي ،فيما راهن فألخير على الرركيز
ااخرراق املنطقة اثقل عسكري في كل من الصومال وإثيوبيا ،وهذا ما اعتبرته الواليات املتحدة تقليصا وحصرا
لنفوذها الاسرراتيجي ااملنطقة( ،)10السيما مع زيارة إلامبراطور إلاثيوبي لرواسيا في العام  1151وتوقيع معاهدة
الصداقة اين النظام الصومالي والاتحاد السوفياعي عام  ،1194وكانت موسكو تراهن على وجودها ااملنطقة
كمحطة ملراقبة طريق النفط وللوصول إلى البحار الدافئة وفألسواق إلافريقية وفألسيوية( ،)11وظل الصراع لكسب
مناطق نفوذ اين القوتين ااملنطقة محور مرحلة الحرب الباردة.ا
وبعد انتهاء الحرب الباردة ،دخلت املنطقة في تحوالت محورية ،فمع تقلص النفوذ السوفياعي ظل الحضور فألمريكي
ااملنطقة محوريا ،وععززت التوجهات فألمريكية تجاه املنطقة وكذا رؤية صانع القرار فألمريكي لها بعد أحداث 11
سبتمبر ،ولتأمين مصالحها فألمنية والاقتصادية ااملنطقة تحت مبرر محاربة إلارهاب ،عززت واشنطن حضورها
ااملنطقة من خالل التعاون فألمني مع دول املنطقة عبر تقدي املساعدات اللوجستية والاستخبارات والتمويلية لدول
املنطقة ملحاربة إلارهاب والتصدي للحركات املتطرفة ،فعملت على زيادة وجودها العسكري (إنشاء مكتبين لتقدي
املساعدات فألمنية اجيبوعي وكينيا ،وتقدي مساعدات عسكرية لجيوش دول القرن إلافريقي) ،لينتظ التعاون
إلافريقي فألمريكي على ثالثة ميادين؛ تبادل املعلومات الاستخباراتية ،ومراقبة تدفقات فألموال وتحركات فألفراد
وإقامة قواعد عسكرية (إريرريا وجيبوعي وأوغندا وبكينيا) ،وأارزها قاعدة كامب ليمونيه(.)12ا
وقد ساهمت عمليات القرصنة على السواحل الصومالية في ععزيز التواجد العسكري لقوى دولية ااملنطقة السيما
بعد قرارت مجلس فألمن التي سمحت االتواجد العسكري للتصدي للظاهرة( ،)13فأطلق الاتحاد فألوروبي قوة
احرية ،امشاركة ثماني دول هي:اأملانيا ،الجيكا ،إسبانيا ،فرنسا ،اليونان ،هولندا ،اريطانيا والسويد ،في إطار عملية
أطلنطا (العملية فألوروبية ملكافحة القرصنة وععزيز فألمن البحري ااملنطقة) اديسمبر  ،2442كما نشرت دول عدة
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(إيران ،الصين ،اليااان ،روسيا ،الهند ،كوريا)اسفنا احرية ااملنطقة لحماية سفنها واملالحة االبحر فألحمر.اوفي إطار
التنافس الدولي على املنطقة ،عملت القوى الدولية على ععزيز وجودها العسكري ،فانطلق السباق من أجل إنشاء
قربها من مناطق الاضطرااات االشرق فألوسط
قواعد عسكرية اجيبوعي ،وبفضل موقعها الاسرراتيجي الذي يعززه ا
وإفريقيا( ،)14وألن مداخيل تأجير هذه القواعد عشكل مصدرا مهما لها( ،)15مما جعلها قاعدة لعدة قواعد عسكرية
للقوى الدولية وإلاقليمية.ا
 : 2-4سياسات القوى العظمى بالقرن إلافريقي
نتطرق آلان إلى بعض من السياسات املتبعة من قبل ال قوى العظمى امنطقة القرن إلافريقيا
 سياسة أمريكا في القرن ألافريقي :الواليات املتحدة فألمريكية من أارز القوى التي عملت على إقامة قواعد عسكرية ااملنطقة ،فتأسس معسكر كامب
ليمونيه  Camp Lemonnierاجيبوعي عام  ،2441وفي مايو  2443ت تحويله ملقر للقيادة العسكرية أفريكوم
( ،)AFRICOMوملقر قوات املهام القتالية املشرركة في القرن إلافريقي ()CJTF-HOAاوذلك تحت مبرر محاربة إلارهاب
والقرصنة ،وععد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية االقارة ،إذ تحتضن أكثر من  4444شخص( ،)16وت تمديد عقد
إلايجار الخاص بها إلى غاية عام  ،2425ويقدمها البنتاغون اأنها منصة للحفاظ على الوجود العسكري فألمريكي
وحماية مصالح فألمن القومي فألمريكي ومواصلة “الجهود ضد إلارهاب”( ،)17ااإلضافة إلى الرركيز على تحسين قدرات
الجيوش املحلية.ا
 سياسة فرنسا في القرن ألافريقي :الحضور فألمريكي ليس الوحيد كما ل يكن فألول ااملنطقة ،فقد كانت فرنسا فألولى كون جيبوعي مستعمرة فرنسية
( ،)1199-1254فاحتفظت ااريس اقاعدة عسكرية ااملنطقة ( )FFDJابعد استقاللها اموجب اتفاقية عسكرية ،وت
تجديدها اموجب معاهدة التعاون الدفاعي لعام  ،2411ويقدر عدد القوات الفرنسية املتمركزة اجيبوعي احوالي
 2444جندي ،وتتولى مهمة تأمين الحركة التجارية عبر مضيق ااب املندب وحماية جيبوعي وتدريب القوات املحلية
والتنسيق والدع اللوجيستي للبعثات فألممية والفرنسية ااملنطقة(.)18ا
 سياسة الصين واليابان في القرن ألافريقي :ونتيجة لتنامي التهديدات فألمنية املرتبطة االقرصنة ،سارعت القوى الدولية لتعزيز وجودها اتوقيع اتفاقيات
إلنشاء قواعد عسكرية ااملنطقة ،ومن أارزها قاعدة قوات الدفاع الذاعي اليااانية في جيبوعي ،والتي ت افتتاحها في
العام  2411بهدف تأمين حركة التجارة ومكافحة القرصنة ،وتض ميناء ومطار وأماكن إلقامة الجنود ،ورغ
تقلص حج القرصنة البحرية ،قامت اليااان اتقدي تبريرات مختلفة من أجل استمرار احتفاظها بهذه القاعدة
وتوسيعها(.)19ا
وفي سااقة اسرراتيجية وارتباطا اتعزيز حضورها العسكري االقرن إلافريقي لررتبط ااسرراتيجية طريق الصين البري
والبحري املعلن عنه في العال  ،2413أسست الصين أولا قاعدة خارجية في العام  ،2419ت من خاللها نشر قرااة
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 14آالف عسكري ،على أن يستمر وجودها لعشر سنوات ،وتؤكد اكين أن الهدف فألساس ي منها مكافحة عمليات
القرصنة في منطقة القرن إلافريقي ،وتقدي املساعدة في إعادة تموين القوات التي تنفذ مهام حربية وإنسانية أو
مهام حفظ السالم(.،)20ا
 3-4التنافس ألاميركي الصيني في القرن ألافريقي :
ساهمت نهاية الحرب الباردة في استفراد الواليات املتحدة ازعامة العال  ،في ظل قطبية أحادية ،غير أن التحوالت
الدولية استدعت توازنات جديدة مع دعوات ااالنتقال إلى ما سماه فريد زكريا “عال ما بعد أمريكا” اوفق ععددية
قطبية مع صعود قوى دولية أخرى أارزها الصين.اورغ مفارقة أن العالقات اين البلدين بعد زيارة الرئيس الصيني
جيانغ عسه للواليات املتحدة في العام  1119شهدت تطورا مهما ،وقررت الدولتان إقامة عالقة شراكة اسرراتيجية
اناءة موجهة للقرن الواحد العشرين( ،)21لتطوير عالقات مستقرة وسليمة وطويلة فألمد اينهما في القرن الحادي
والعشرين ،لكنها ستتأرجح وسط مخاوف متبادلة.ا
ّ
اوشكل الصعود الصيني هاجسا لصانع القرار فألمريكي ،لررتقي في تصنيفات واشنطن كمنافس للطموح فألمريكي؛
ً
أوال” ،اعتبرت الصين
ففي اسرراتيجية فألمن القومي الجديدة ديسمبر  ،)22(2419تحت عقيدة دونالد ترامب “أمريكا ا
إلى جانب روسيا وكوريا الشمالية وإيران كأارز تهديد أمني واقتصادي لالزدهار فألمريكي ،وقد ارتقت الصين كتهديد
لألمن القومي فألمريكي ،وكررجمة للتنافس فألمريكي الصيني وردا على تحالفاتها الاقتصادية إلعادة هيكلة الاقتصاد
العالمي ارؤية ععددية قطبية (مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاونا) اأعلن ترامب الحرب الاقتصادية على
الصين( ،)23وسط تبادل لفرض التعريفات الجمركية اين البلدين.ا
فالتنافس اين البلدين الاقتصادي سينتقل إلى املجال العسكري ،من خالله ععزيزه ااملنطقة وذلك اإعالنها ألول مرة
عن أول قاعدة عسكرية اجيبوعي في أغسطس من العام  ،2419كقاعدة للدع اللوجيستي لألسطول الصيني،
وحددت مهامها في جمع املعلومات الاستخباراتية وعمليات إلاجالء غير القتالي ودع عمليات حفظ السالم ومكافحة
إلارهاب(.)24فتجددت املخاوف فألمريكية من هذه املبادرة ،امحاوالت لتطويق ما اعتبرته الهيمنة الاقتصادية
والتجارية الصينية االعال وخاصة اإفريقيا ،وألن جيبوعي في قلب املبادرة ،مما عزز التنافس اين البلدين ااملنطقة،
وأعاد للواجهة التنافس الصيني فألمريكي ااملنطقة ،ومعه تجددت الاسرراتيجيات فألمريكية الحتواء الصين حفاظا
على مكانتها عامليا(.)25ا
وهكذا ،انتقل عشااك املصالح اين القوتين في العال إلى منطقة القرن إلافريقي ،فأمام النفوذ التقليدي فألمريكي
ااملنطقة ،مقاال محاوالت من أجل ععزيز انفتاحها ،عسعى الصين لتعزيز حضورها ااملنطقة،اويرتبط ذلك االخطة
إلاسرراتيجية الصينية “صعود الصين السلمي”( ،)26ورؤيتها إلقامة مبادرة الطريق والحزام ،وبالنظر إلى املوقع
الاسرراتيجي لشرق إفريقيا ،كما يرتبط اتوسيع دائرة نفوذها عبر سياسة القروض واملساعدات ودع الدول
إلافريقية في املجال التنموي ،وت تأكيد ذلك مستوى ععزيز العالقات إلافريقية الصينية وبالتالي تنامي النفوذ
الصيني ااملنطقة ،مما عزز من املخاوف فألمريكية من نوايا اكين الحقيقية والخفية.ا
لقد كان الاهتمام فألمريكي مرتبطا االحرب الباردة َ
وععزز بعد نهايتها ،ومن تجلياته إلاعالن عن مبادرة القرن إلافريقي
الكبير  Greater Horn of Africa Initiativeاتوسيع نطاق الدول التي يشملها القرن إلافريقي إلى عشر دول
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(الصومال ،جيبوعي ،كينيا،اأوغندا ،تنزانيا ،روندا ،اوروندي)اوتجاوز التقسي املالزم للحرب الباردة،اوالتي أعلن عنها
ايل كلنتون أواخر العام  ،)27(1114وذلك من أجل تقوية تواجدها اإقامة أكبر قواعدها العسكرية معسكر ليمونيه،
وتطوير عالقاتها مع دول املنطقة.اااملقاال ،توصف العالقات الصينية إلافريقية ااملمتدة ،وتركز اكين على الاستثمار
في البنية التحتية وتطوير املشاريع الاقتصادية املحلية ،رغ تزايد أعباء الديون املرراكمة()28ا.ا
شكلت نهاية الحرب البا ردة فرصة إلعادة عشكيل النظام الدولي  ،لكن إلاصرار فألمريكي على القيادة
العاملية والجمهورية الصينية يجلس في مقعد مميز  .ا مع القوة الاقتصادية املتنامية والحركات
املرزايدة ووجود الصين في القا رة فألفريقية بشكل عام وشرق أفريقيا على وجه الخصوص  ،أصبحت
ً
ً
شعب ا  ،كتهديد لألمن القومي  ،يقدر وثيقة فألمن
اقتصادي ا وتجا ر ًيا ا ألمريكا  ،مما جعلها
أول منافس
القومي خالل عهد ترامب  ،وحولت القرن فألفريقي إلى إحدى مناطق إعادة ترتيب توازن القوى اينهماا
 - 5التحديات التي تواجهها دول منطقة القرن الاقريقيا
في هذا املحور ،نتطرق إلى أه التحديات التي تواجه دول القرن فألفريقي  ،على الصعيد السياس ي
والاقتصادي والتنموي  ،وعلى صعيد الهوية والثقافة .ا
 1-5التحديات السياسية :
االنظر إلى املوقع الجغرافي الاسرراتيجي في القرن فألفريقي  ،سواء في فررات الاحتالل الغربي  ،أو في
فررة الحرب البا ردة وما بعدها  ،عملت القوى الكبرى لتكون هناك  .ا آسيويون من الواليات املتحدة
فألمريكية وفرنسا  ،ث الصين واليااان ؛ ث املنافسون الجدد مثل تركيا وإيران والدول العربية مثل
إلاما رات واململكة العربية السعوديةا
ً
وععليقا على هذا فألمر ،يؤكد د  .ا ادر شافعي ،خبير ا لشؤون فألفريقية اجامعة القاهرة ،في تصريحات
ل ـ » املجتمع » ( " ، )29أن التواجد الدولي سوف يستمر في القرن فألفريقي بسبب فألهمية إلاسرراتيجية لها
من ناحية ،والتنافس إلاقليمي والدولي من ناحية أخرى  ،لكن ليس معنى التواجد حدوث مواجهات أو
توتر إقليمي؛ ألن نهج إدا رة « ترمب » ا هو تقليل فألعباء العسكرية ،والتفرغ للمواجهة الاقتصادية
للصين وغيرها في هذه املنطقة الحيوية ،وذلك من خالل إعطاء الضوء فألخضر ل ـ » آبي أحمد »  ،رئيس
وز راء إثيوبيا ،لتصفير املشكالت في املنطقة مع دول الجوار ( إ ريرريا ،الصومال )  ،وكذلك الخالفات
البينية ،مثل الخ الف اين إ ريرريا وجيبوعي وغيره "( ا )30ا فمن الواضح أن طبيعة املشهد السياس ي في
منطقة القرن فألفريقي اليوم  -وفق التجربة التا ريخية -أنه مشهد متحرك وال يملك القد رة على
الاستقرار والثبات ،ومآالته مفتوحة على كل الاحتماالت  ،ا فبالنظر إلى تحديات إثيوبيا خالل عام
 2424م – حسب د  .ا شافعي " -ا ا فإنها ستشهد انتخااات في مايو املقبل ربما تكون فأله  ،ألن « آبي أحمد »ا
يرغب في استمرار تطبيق أجندته السياسية والاقتصادية ،في حين ترى القوى املناوئة له  -أارزها
فأله
التيجراي -ضرو رة إقصائه من املشهد بعد تقليص نفوذها اصورة كبيرة ،ور بما سيكون الحدث ا
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ً
داخليا هو البدء في عملية امللء فألول لخزان « سد النهضة »  ،وهو مشروع وطني سيصب في صالح أي
نظام موجود في الحك ا
ً
أما االنسبة إلريرريا ،فيقولا  (:ا رغ موقعها إلاسرراتيجي امله  ،ور غ انتهاء الخالف نظريا مع إثيوبيا،
ً
فإنها ( إ ريرريا ) ا تبدو فاعال غير حقيقي في املن طقة بسبب شخصية « أفورقي »  ،الرئيس إلاريرري  ،ونفس
فألمر االنسبة لجيبوعي ،حيث ل يت عسوية الخالفات الثنائية وأارزها الحدودية ،ور بما ستبقى
إ ريرريا عستضيف العديد من القواعد العسكرية اما فيها « إلاسرائيلية »  ،كما أنها ستصبح مهمة
االنسبة ملصر  -كما كانت من قبل -فيما يتعلق االعالقة املتوترة اين القاهرة وأديس أاااا ،ومحاولة
مصر التأثير على إثيوبيا من خالل ور قة إ ريرريا ،وإن كانت هذه الورقة تراجع تأثيرها اصورة كبيرة
بعد عسوية الخالفات اين أسمرة وأديس أاااا من ناحية ،وعودة جبهة فألرو رمو املسلحة إلى أديس
أاااا التي كانت عس تخدمها مصر كأداة للضغط على النظام في إثيوبيا .ا"() 31ا
أما داخليا ( ا ا رتريا ) ا يواجه النظام السياس ي شبح الانهيار؛ ألنه يقوم على حك الفرد املطلق في
أسوأ صوره ،في وقت يحك فيه « أفورقي » ا قبضته املطلقة على مقاليد فألمور في البالد  .ا إال أن إلاسراع
املرزايد والتكالب ع لى املنطقة لبسط النفوذ قد يكون له تداعيات مستقبلية ال ُت َ
حم د ُع قباها،
خاصة أن الدول صاحبة القوة ال تكتفي اقواعدها العسكرية ،ال تمد جذور ها داخل الدان القرن
ً
فألفريقي عن طريق الهيمنة الاقتصادية؛ مما جعل دول املنطقة ال تملك من أمرها شيئاا .ا
 2-5التحديات الاجتماعية و الاقتصادية
ععاني دول القرن فألفريقي من الفقر املدقع  ،حيث ععتمد معظمها على املساعدات الخا رجية  .ا إ ريرريا
اعتماد ا على املساعدات الخا رجية  ،حيث كانت ععتمد ً
ً
هي واحدة من أكثر الدول
أيض ا على املساعدة
 ،في حين عسعى جيبوعي لالستفادة من موقع ها الاسرراتيجي على مضيق ااب املندب من خالل
الاستثمار في اقتصاد املوانئ  ،وكذلك الامتيا زات وفألرباح والسماح اإنشاء قواعد عسكريةا
" ا أن دول وشعوب منطقة القرن احاجة إلى تنمية اقتصادية عاجلة  ،حيث فشلت سياسات دول
املنطقة وفألساليب الدولية في هذا الصدد في إحداث ت حول اقتصادي ينعكس على حياة وا زدهار هذه
الشعوب  ،ويظل التحدي املتمثل في الحد من الفقر وانتشال الناس من اراثنها  .ا إن فألمن البشري
لشعوب املنطقة هو التحدي الحقيقي  ،ليس فقط لبلدان املنطقة ولكن للمجتمع الدولي اأسره  ،ا
ال تقتصر فألهمية الاقتصادية للقرن فألفريقي على اعتبا رات املوقع وامليناء وحدها  ،ال تتجاوز ها
االنسبة للموا رد الطبيعية ،ا
 3-5تحديات الهوية والثقافة :
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جاء في كتاب « العرب والقرن فألفريقي  ..ا جدلية الجوار والانتماء »  ،الصادر عن املركز العربي لألاحاث
ود راسة السياسات  ،أن القرن فألفريقي ُي شكل فسيفساء من الثقافات مع التنوع العرقي الكبير على
ً
املستويين إلاقليمي وداخل البلدان نفسها ،وأن املنطقة ععد موطنا لنحو  344لهجة ولغة () 32ا
إذا نظرنا إلى حالة إثيوبيا وعالقاتها بها  ،ااعتبارها واحدة من دول القرن فألفريقي فألكثر مشاركة في الصراعات
إلاقليمية في املنطقة  ،نجد أن إثيوبيا  ،اإمكانياتها وتنوعها الثقافي واللغوي والديني يمكن أن عساه في تحقيق
الاستقرار وفألمن إلاقليميين في القرن فألفريقي  ،وشريك في التنمية والسالم وفألمن على املدى الطويل في إفريقيا
والعال العربيا
ا
 - 6الخاتمة :ا
احتلت منطقة القرن فألفريقي مكانة اارزة في اسرراتيجيات القوة املتنافسة  ،والتي ععتبرها دات ذات أهمية كبيرة
ملصالحها  ،مستفيدة من ذلك وجميع مزاياها الجيواسرراتيجية الحصرية  ،نتيجة لتصاعد فألزمات الناتجة عن
النزاعات الحدودية و الصراع على مصادر املياه .ايشار إلى أن القوى الدولية الكبرى ل تمنح دول القرن إلافريقي
إسرراتيجياتها املستقبلية واستقاللها  ،وقد عجلت اضرورة الاهتمام ادول املنطقة ودمجها في مجاالت
الاسرراتيجيات الدولية.انتيجة للعديد من العوامل أهمهـا:ا
إن املوقع الاسرراتيجي امله للقرن إلافريقي وقربه من مصادر الطاقة في الخليج العربي  ،ااإلضافة إلى الارتباط
الوثيق اين القرن فألفريقي االعديد من النزاعات الدولية وإلاقليمية  ،حول تلك الصراعات الاقتصادية والعسكرية
اطريقة أخرى  ،على أساس نشر السالم ومحاربة إلارهاب والجرائ عبر الوطنية .االواقع يكذب كل هذا
إلى منافسة ا
ً
وأخيرا  ،لن يسود الاستقرار ما ل تمتلك الدول وتتصرف
التدخل.اهذا من أجل الهيمنة والنفوذ والقيادة العاملية،
وتتولى شؤونها ا
يمكن أن نشير في فألخير إلى بعض الحلول التي يمكنها أن ععطل تلك الصراعات الدولية على املنطقة ا
 .1عشكيل اتحاد خاص ادول املنطقةا
 .2إنشاء عملة موحدة اين دول املنطقةاا
 .3محاربة كل أشكال امليز العنصريةاا
 .4تبادل البعثات الدالوماسية اين دول املنطقةاا
 .5إنشاء صندوق مالي موحد اين دول املنطقةا
كل هذه آلاليات هدفها تحقيق الوحدة اين دول املنطقة والتماسك والاتحاد من اجل سد الطريق في وجه الدول
الخارجية ،كما تزيد في تحقيق فألمن املجتمعي والاستقرار السياس ي في املنطقة والاستغالل الرشيد للثروات
الطبيعية والبشريةا
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