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صراع النفوذ في شرق أفريقيا

سهام الدريسي

يف الغال��ب يت��م التط��رق �إىل منطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا عموم� ًا والق��رن الإفريق��ي بوج��ه خا���ص م��ن منطلق��ات
النزاع��ات امل�س��لحة الداخلي��ة واملجاع��ات املتوات��رة ،م��ع التعم��ق يف جذوره��ا التاريخي��ة �أو طبيع��ة التدخ�لات
اخلارجي��ة الت��ي ترك��ز عل��ى ال�سيا�س��ات التع�س��فية للق��وى اال�س��تعمارية التقليدي��ة يف املنطقة ،ولكن ه��ذه الورقة
ت�س��عى �إىل ا�س��تقراء ديناميات انخراط القوى الإقليمية (العربية) وال�ش��رق �أو�س��طية ال�صاعدة يف �صراعات
النف��وذ يف كل م��ن الق��رن الإفريق��ي والبح��ر الأحم��ر ودول �ش��رق �إفريقيا عموم ًا.
تت�أث��ر منطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا باملتغ�يرات اجليو�سيا�س��ية الطارئ��ة عل��ى �س��ياقات النظ��ام ال��دويل ودينامي��ات
ال�ص��راع خ��ارج نطاقاته��ا اجلغرافي��ة .وتنظ��ر الق��وى الإقليمي��ة والدولي��ة �إليه��ا -وبالأخ���ص �إىل منطق��ة القرن
الإفريق��ي (ال�صوم��ال� /إثيوبي��ا� /إريرتي��ا /جيبوت��ي) -ب�صفته��ا نطاق� ًا جغرافي� ًا للتناف���س ،و�س��وق ًا �سيا�س��ي ًة
للم�س��اومة والتفاو���ض عل��ى تقا�س��م النف��وذ ،وق��د انعك���س ذل��ك �س��لب ًا عل��ى دول املنطق��ة الت��ي يرته��ن قراره��ا
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مقدمة

ال�س��يادي للق��وى الأجنبي��ة ،وه��و م��ا جع��ل �أغلبه��ا يع��اين م��ن اله�شا�ش��ة ال�سيا�س��ية وتع��دد �صراعاته��ا الداخلي��ة،
وانت�ش��ار العن��ف امل�س��لح ،والأزم��ات اقت�صادي��ة ،والك��وارث الطبيعي��ة ،واملجاع��ات ،وم�ش��اكل اللج��وء.
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ويف ظ��ل الأزم��ات الت��ي تعي�ش��ها منطق��ة ال�ش��رق الأو�س��ط ت��زداد الأهمي��ة اجليو-ا�س�تراتيجية ملنطقة �ش��رق
�إفريقي��ا ،وبالأخ���ص جماله��ا احلي��وي (الق��رن الإفريق��ي) ،حي��ث ترتب��ط �أغل��ب دول اخللي��ج العرب��ي� -أمني� ًا
واقت�صادي ًا -بباب املندب والبحر الأحمر لكونها ممرات بحرية ت�ؤمن ت�صدير ما يقارب  70باملئة من نفطها
�إىل دول الق��ارة الأوروبي��ة والوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة ،لذل��ك ت��رى اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية ه��ذه املنطق��ة
امت��داد ًا للأم��ن القوم��ي العربي-اخلليج��ي؛ نظ��ر ًا �إىل �صراعه��ا الإقليم��ي م��ع التم��دد اال�س��تثماري والع�س��كري
والإيديولوج��ي لإي��ران م��ن جه��ة �أوىل ،ولفت��ح �أ�س��واق وجم��االت جدي��دة لال�س��تثمار ،بالإ�ضاف��ة �إىل ت�أم�ين
م�صاحلها اال�سرتاتيجية ،من جهة �أخرى ،ومن ثم فهي ت�سعى لإعادة التموقع داخل منطقة �شرق �إفريقيا ،مع
احلر�ص على انتهاج دبلوما�س��ية (ح�س��ن اجلوار) مع دول تت�ش��ارك معها ذات املرجعيات التاريخية والدينية،
ن�س��بي ًا ،وتعطيه��ا� -إ�ضاف��ة �إىل بقي��ة دول اخللي��ج العرب��ي� -أولوي��ة متقدم��ة لالنخ��راط ب�ش��كل فع��ال يف ت�ش��كيل
امل�ش��هد الإقليم��ي عام��ة ،وحتدي��د مراك��ز الق��وى يف ه��ذه املنطقة الإفريقي��ة خا�صة.
ته��دف ه��ذه الورق��ة البحثي��ة �إىل ا�س��تظهار دينامي��ات ال�ص��راع ب�ين الق��وى الإقليمي��ة والدولي��ة يف منطق��ة
�ش��رق �إفريقي��ا ،وحتلي��ل ا�س�تراتيجيات ب�س��ط النف��وذ والتموق��ع يف �س��ياقات اال�ضط��راب ال�سيا�س��ي واملواجهات
الع�س��كرية املتوا�صل��ة يف دول اجل��وار (منطق��ة ال�ش��رق الأو�س��ط) .لذل��ك �ست�س��تعر�ض يف البداي��ة الأهمي��ة
اال�س�تراتيجية ملنطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا م��ن الناحي��ة التاريخي��ة ،ث��م تر�ص��د ا�س�تراتيجيات التموق��ع لأب��رز الق��وى
الإقليمي��ة والدولي��ة باملنطق��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل �أه��م دينامي��ات ال�ص��راع عل��ى النف��وذ ،وتخت��م يف الأخ�ير بتحلي��ل
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وا�ست�ش��راف الرتاب��ط اال�س�تراتيجي ب�ين منطق��ة اخللي��ج العرب��ي ودول �ش��رق �إفريقي��ا.

اخللفية التاريخية للق�ضية
ت�ض��م منطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا والق��رن الإفريق��ي م��ا يق��ارب  11دول��ة ،يق��در تعداده��ا ال�س��كاين الإجم��ايل
بـ 315مليون ن�س��مة ،ذات تنوع عرقي وديني كبري� ،إىل جانب م�س��تويات متباينة على ُ�ص ُعد التنمية الب�ش��رية،
واملنوال االقت�صادي ،والنظام ال�سيا�سي ،وموروث م�شرتك وثقيل للتاريخ اال�ستعماري� .إن حجم التنوع داخل
منطق��ة تغط��ي م��ا يناه��ز  2,4ملي��ون مي��ل مرب��ع يجع��ل عملي��ة التعمي��م بخ�صو���ص ال�ص��راع وتقا�س��م النف��وذ
�ش��به م�س��تحيلة؛ لأن كل من��وذج ي�س��تبطن ديناميات��ه اخلا�ص��ة باخت�لاف الفاعل�ين املحلي�ين وم�س��ارات حتول��ه
ال�سيا�سي واالقت�صادي .لكن من املهم القول �إن منطقة �شرق �إفريقيا تتعاي�ش حالي ًا مع ه�شا�شة حالة ال�سلم
واال�س��تقرار ال�سيا�س��ي ،وبع���ض التغ�يرات االقت�صادي��ة الإيجابي��ة� ،إال �أنه��ا م��ا زال��ت تع��اين م��ن �آث��ار النزاعات
امل�سلحة (جنوب ال�صومال /جنوب ال�سودان /رواندا /الكونغو ،)..خا�صة يف ظل �إمكانات �ضعيفة يف �إدارة
ال�صراع وتر�س��يخ ال�س�لام ،على عك���س �أغلبية الدول الإفريقية الأخرى.
التن��وع العرق��ي واملوق��ع اجلغ��رايف املتمي��ز جع��ل م��ن منطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا ف�ض��اء للمواجه��ات الطائفي��ة
امل�س��لحة ،ومم��ر ًا ا�س�تراتيجي ًا لل�ش��بكات الإجرامي��ة الدولي��ة ،وجع��ل من مناطقه��ا احلدودية (املنفلت��ة �أمني ًا)
م�أمن� ًا للعدي��د م��ن التنظيم��ات امل�س��لحة ،كما �أن �ضع��ف احلكومات املركزية ،وتواط�ؤه��ا يف العديد من جمازر
الإبادة اجلماعية ،والتهجري الق�سري ،وانتهاكات حقوق الإن�سان ،زاد من م�ستويات عدم الر�ضا وانعدام الثقة
ل��دى جمتمعاته��ا ،وه��و م��ا �أدى اىل �إ�ضعاف م�ؤ�س�س��ات الدولة حل�س��اب الفواعل غري ال��دول (القاعدة.1).../

املالمح الكربى ملنطقة �شرق �إفريقيا
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ت�ض��م منطق��ة الق��رن الإفريق��ي ك ًال م��ن �إثيوبي��ا ،وال�صوم��ال ،وجيبوت��ي ،و�إريرتي��ا ،وتتموق��ع جغرافي � ًا
مبح��اذاة املم��رات البحري��ة ل��كل م��ن البح��ر الأحم��ر واملحيط الهن��دي؛ حيث يقع يف جانبه��ا اجلنوبي (م�ضيق
ب��اب املن��دب) ،ويف �ش��مالها (قن��اة ال�سوي���س) ،كم��ا تط��ل عل��ى منطق��ة اخللي��ج العرب��ي ،مم��ا �أك�س��بها قيم��ة
ا�س�تراتيجية وجتاري��ة ك�برى ل��دى الق��وى الإقليمي��ة والدولي��ة.

w w w .

تع��د منطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا منوذج� ًا يخت�صر حالة الالا�س��تقرار الأمني-ال�سيا�س��ي ،والنزاعات امل�س��لحة،
وانت�ش��ار ظاه��رة التنظيم��ات املتطرف��ة ،وغي��اب برامج تنموي��ة مكتملة لأغلب ال��دول الإفريقية ،بالأخ�ص دول
منطق��ة ال�س��احل الإفريق��ي (جن��وب ال�صح��راء) ،التي تزيد من التحديات الأمنية لأغلب دول �ش��رق �إفريقيا؛
ب�س��بب تنام��ي ن�ش��اطات التنظيم��ات املتطرف��ة (القاع��دة /بوك��و ح��رام /تنظي��م الدول��ة ،)..خا�ص��ة بع��د حالة
االنف�لات بليبي��ا ،بالإ�ضاف��ة �إىل ا�ضط�لاع ب��دور الرتانزي��ت لتج��ارة املخ��درات ،والهج��رة غ�ير ال�ش��رعية،
Angel Rabasa, Radical Islam in East Africa, RAND Corporation, 2009. www.rand.org
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و�أي�ض� ًا جت��ارة الب�ش��ر املتوجه��ة بالأ�سا���س �إىل منطق��ة اخللي��ج وال��دول الأوروبية (ليبيا ومايل وت�ش��اد �أ�صبحت
م��ن �أه��م مم��رات تهري��ب املخ��درات وجت��ارة الب�ش��ر وتهري��ب الأ�س��لحة) .2زي��ادة عل��ى ذل��ك ،فانت�ش��ار من��اذج
ال��دول الفا�ش��لة وال�ضعيف��ة يف منطق��ة جن��وب ال�صح��راء يجع��ل اال�س��تقرار اله���ش ل��دول �ش��رق �إفريقي��ا فعلي� ًا
مو�ض��ع تهدي��د �أمن��ي يف ظ��ل �ضع��ف الإمكان��ات اللوجي�س��تية وفق��دان الإرادة ال�سيا�س��ية القوي��ة لفر���ض �س��يادة
الدول��ة املركزي��ة على املعاب��ر احلدودية.
وت�س��عى حالي � ًا الق��وى الإقليمي��ة العربي��ة؛ مث��ل ال�س��عودية والإم��ارات� ،إىل تق��دمي م�س��اعدات مب��ا يناه��ز
 130مليون يورو لتفعيل قوة ال�س��احل الإفريقي (جي )5؛ بهدف م�س��اعدتها على الت�صدي لتنامي الظاهرة
الإرهابي��ة وحت��ركات املجموع��ات الإجرامي��ة ،والتقلي���ص م��ن تداعياتها على �أمنهم��ا القومي وم�صاحلهما يف
منطقة �ش��رق �إفريقيا.3
يج��در بالذك��ر �أن منطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا تتمي��ز ب�أهمي��ة جيو-ديني��ة؛ ال ب�س��بب تنوعه��ا العرقي-الطائف��ي
(الإ�س�لام ال�س��ني /ال�صوفية /ال�ش��يعة /امل�س��يحية )..فقط؛ بل �أي�ض ًا ب�سعي ممنهج لكثري من القوى الدولية
واملحلية لتوظيفه يف �صراعات النفوذ والتموقع ،لذلك تقوم مث ًال احلكومات الإثيوبية ،ذات الأغلبية امل�سيحية
الأرثوذوك�س��ية ،بتوظيف اجلانب الديني لتجاوز م�ش��كالتها مع دول اجلوار العربي؛ بتنمية وتقوية �سيا�س��اتها
اخلارجية خارج نطاقات منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر .لذلك يحر�ص �صناع القرار على الت�سويق
ل�صورة �إثيوبيا خارجي ًا ب�صفتها دولة م�سيحية؛ بغية اال�ستفادة الق�صوى من عالقاتها اال�سرتاتيجية القوية
مع تل �أبيب والواليات املتحدة الأمريكية (متويالت /ا�س��تثمارات /حمالت تب�ش�يرية.)...

C1L1cr

 3خالد حنفي علي ،ملاذا التحرك ال�سعودي-الإماراتي لتفعيل قوة ال�ساحل الإفريقي؟ جملة ال�سيا�سة الدولية،

HLbnCk

� 4صالح خليل ،خريطة ال�صراعات الدينية يف �إفريقيا� ،صحيفة �صوت الهام�ش 12 ،نوفمرب/ت�شرين الثاين

https://goo.gl/ .22/12/2017
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 2احل�سني ال�شيخ العلوي ،منطقة ال�ساحل الإفريقي ومعرب املوت الدويل ،مركز اجلزيرة للدرا�سات� 31 ،أغ�سط�س�/آب

https://goo.gl/ .2015
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عقب ظاهرة ت�صاعد العنف امل�س��لح للتنظيمات الدينية املتطرفة يف منطقة �ش��رق �إفريقيا ،والنخراطها
يف دع��م احل��رب الدولي��ة عل��ى الإره��اب ،يحر���ص �صن��اع القرار الإثيوبي��ون على ت�ضخيم التوج��ه الإثيوبي نحو
املنظومة العلمانية ود�سرتة الفيدرالية الإثنية يف عهد الرئي�س مل�س زيناوي (د�ستور  ،)1994وت�أكيد الهوية
امل�س��يحية ،رغم االنق�س��امات الوا�ضحة بني الكني�س��ة الأرثوذوك�سية ونظريتها الربوت�ستانتية ،ك�أحد حمددات
اال�ستثناء والتفوق يف �سيا�ساتها اخلارجية.4
يجدر بالذكر �أن هذا الرتكيز على البعد الديني يف ال�سيا�س��ة الإثيوبية ال ينفي �أو يتجاهل ا�س�تراتيجيات
االحتواء واال�ستقطاب الديني-الإيديولوجي الذي تنتهجه العديد من الدول الإقليمية وت�ستثمره دول املنطقة
بدورها �أو بع�ض جماعاتها ،ومنظمات املجتمع املدين ،وم�ؤ�س�ساتها احلكومية (متويالت /تقارب دبلوما�سي/

https://goo.gl/ycF8H2 .2017
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�صفقات ت�سلح /حروب بالوكالة.5)...

ت�أريخية الأهمية اال�سرتاتيجية ملنطقة �شرق �إفريقيا والبحر الأحمر
•العمق التاريخي للح�ضور العربي-الإ�سالمي مبنطقة �شرق �إفريقيا
لي���س م��ن ال�صع��ب اال�س��تنتاج �أن التق��ارب اجلغ��رايف والدين��ي ب�ين املنطق��ة العربية-اخلليجي��ة ودول �ش��رق
�إفريقي��ا ق��د �ش��كل مرتك��ز ًا �أ�سا�س��ي ًا ال�س��تدامة العالق��ات الوثيق��ة ،والت�لازم الع�ض��وي ب�ين م�ص�ير الطرف�ين؛
اللذين ال يف�صل بينهما �سوى البحر الأحمر .وقد ت�أثرت العالقة بني العرب وجمتمعات �سواحل �شرق �إفريقيا
باملتغ�يرات ال�سيا�س��ية الت��ي ط��ر�أت بالأخ���ص عل��ى ال��دول الإ�س�لامية تاريخي ًا ،لذل��ك ويف بداية انت�ش��ار الدعوة
الإ�س�لامية ،وازدهار دولة اخلالفة (الأموية /العبا�س��ية )..عرفت �س��واحل وجزر �شرق �إفريقيا حركة جتارية
كبرية ،نتج عنها تقارب اجتماعي وا�ستقرار للعديد من امل�سلمني (خا�صة العمانيني /ال�شريازيني )..يف املدن
ال�س��احلية مثل زجنب��ار ،مالندي� ..إلخ.
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تزايد احل�ضور امل�ؤثر والنفوذ ال�سيا�س��ي للم�س��لمني يف منطقة �ش��رق �إفريقيا بالتوازي مع ا�س��تقرار الدولة
الإ�س�لامية وتنام��ي قوته��ا يف امل�ش��رق واجلزي��رة العربي��ة؛ حي��ث تع��ددت اململ��كات وال�س��لطنات الإ�س�لامية يف
ال�صوم��ال و�إثيوبي��ا ،وعل��ى �س��احل ال��زجن ،كدوي�لات �أو وح��دات �سيا�س��يةُ ،تع��زِّ ز ازده��ار احلرك��ة التجاري��ة ب�ين
الطرف�ين ،وت�ضم��ن �س��يطرة امل�س��لمني عل��ى ج��زء كبري من املم��رات البحرية واملوانئ التجاري��ة امل�ؤدية للمحيط
الهن��دي ،كم��ا ت�س��هل ن�ش��ر قي��م الدين الإ�س�لامي ب�إفريقي��ا ،ومتثل امت��داد ًا حلكم اخلالفة الإ�س�لامية �أو بدي ًال
حيوي� ًا لق��وى �سيا�س��ية (معار�ضة) لها.6
الحق� ًا؛ ترت��ب ع��ن �ضع��ف اخلالف��ة الإ�س�لامية يف منطق��ة اجلزي��رة العربي��ة ا�س��تيالء ق��وات الإمرباطوري��ة
الربتغالي��ة عل��ى �س��واحل �ش��رق �إفريقي��ا ع�س��كري ًا وجتاري� ًا ،ب�ين القرن�ين ال�ساد���س ع�ش��ر والثام��ن ع�ش��ر ،ليت��م
ا�س�تردادها فيم��ا بع��د م��ن ط��رف العمانيني ،وم��ن ثم عرفت املنطقة ح�ضور ًا عربي ًا �إ�س�لامي ًا م�ؤثر ًا على جميع
امل�س��تويات ،بع��د �أن نق��ل �س��لطان عم��ان عا�صم��ة الدول��ة م��ن م�س��قط �إىل زجنب��ار؛ دالل��ة عل��ى عم��ق العالق��ات،
واالع�تراف الفعل��ي بالأهمي��ة اال�س�تراتيجية له��ذه املنطق��ة يف �ضم��ان الق��وة االقت�صادي��ة وا�س��تدامة النف��وذ
ال�سيا�س��ي �إقليمي� ًا ودولي� ًا.
وج��اءت نهاي��ة الوج��ود العرب��ي فعلي� ًا يف �ش��رق �إفريقيا بعد ان��دالع ثورة زجنب��ار يف  12يناير/كانون الثاين
� 1964ضد ال�سلطان العماين ،بعد �أن �ضعف نفوذه مع قدوم اال�ستعمار الأوروبي (الأملاين والربيطاين )..يف

w w w .

� 5أمين ال�سيد �شبانة ،ال�صراعات الإثنية يف �إفريقيا :اخل�صائ�ص ..التداعيات� ..سبل املواجهة ،جملة قراءات �إفريقية،

gl/x17qvW
6

https://goo. .23/11/2016

حورية توفيق جماهد ،تاريخ انت�شار الإ�سالم يف �إفريقيا -الأبعاد والو�سائل ،جملة قراءات �إفريقية� ،سبتمرب�/أيلول https://goo.gl/cjnLNh.2015
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•ت�أثري املخزون اال�ستعماري الأوروبي يف دول �شرق �إفريقيا
عان��ت دول �ش��رق �إفريقي��ا -مث��ل باق��ي دول الق��ارة الإفريقي��ة -م��ن ال�سيا�س��ات التع�س��فية واال�س��تغاللية
للقوى اال�س��تعمارية الأوروبية؛ حيث عرفت هذه البلدان اال�س��تعمار الربيطاين (�ش��مايل ال�صومال يف �أواخر
القرن التا�سع ع�شر) ،والفرن�سيني الذين ت�أ�س�س نفوذهم باتفاقيات �سيا�سية واقت�صادية مع �إثيوبيا وجيبوتي،
ث��م �إىل مناط��ق ُعرف��ت ب�أر���ض ال�صوم��ال الفرن�س��ية ،ث��م ان�ضمت �إيطاليا �إىل جمموعة القوى اال�س��تعمارية يف
منطق��ة الق��رن الإفريق��ي باهتم��ام بال��غ باملمرات اال�س�تراتيجية والتجاري��ة ،وبغر�ض تعمي��ق وتعزيز ح�ضورها
عمل��ت عل��ى ت�أ�سي���س امل�س��توطنات ،وتطوي��ر وا�س��تغالل الن�ش��اط الزراع��ي يف املناط��ق اجلنوبي��ة اخل�صب��ة
بال�صومال.8
وق��د ت�أ�س�س��ت ال�سيا�س��ات التع�س��فية واملمار�س��ات اال�س��تغاللية للق��وى اال�س��تعمارية عل��ى ذات ال�س��رديات

صراع النفوذ في شرق أفريقيا

بداية القرن الع�شرين.7

الكولونيالي��ة العن�صري��ة والكال�س��يكية الت��ي تع��زز الفوقي��ة الغربي��ة ،وت�ش��رع للعن��ف بحجة الثنائي��ات ال�ضدية:
(التخل��ف /التوح���ش /الهمجي��ة /ال�س��واد) التي ميثله��ا الإفريقي ،مقابل ح�ضارة (الرج��ل الأبي�ض) ،وفق ما
يو�ضحه الكاتب حمدي عبد الرحمن يف قوله« :و�أي ًا كان الأمر ف�إن القوى الأوروبية املختلفة التي تدافعت على
�إفريقيا (خالل الربع الأخري من القرن التا�س��ع ع�ش��ر لت�أ�سي���س م�س��تعمراتها) قد نظرت �إىل نف�س��ها على �أنها
حتم��ل م�ش��عل احل�ض��ارة واملدنية �إىل جميع مناط��ق العامل املتخلف».

Asafa Jalata (ed), State Crises, Globalization and National Movements in North-East Africa, Routledge, 2004.

9

8

w w w .

 7الأمني �أبو منقة حممد ،الرتاث العربي الإ�سالمي يف �شرق �إفريقيا ويف غربها :درا�سة مقارنة ،امللتقى الدويل حول احل�ضارة الإ�سالمية يف �إفريقيا
ال�شرقية� ،أوغندا 15-17 ،دي�سمرب/كانون الأول https://goo.gl/Gi3xJN .2003
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عل��ى �أن (وال�تر رودين) يك�ش��ف ع��ن حقيق��ة ا�س��تعمار �إفريقي��ا ،وي��رى �أن��ه ال�س��بب الرئي���س لتخلفه��ا؛ �إذ
ي��رى �أن «اال�س��تعمار مل يك��ن جم��رد نظ��ام لال�س��تغالل ،ولكن��ه نظ��ام هدف��ه الرئي���س �أن يعي��د الأرب��اح �إىل م��ا
ي�س��مى البل��د الأم ،ويعت�بر ذل��ك م��ن وجه��ة نظ��ر �إفريقيا مبثابة نزح م�س��تمر للفائ�ض الناجت ع��ن عمل �إفريقي
مبوارد �إفريقية ،ويعني يف الوقت نف�س��ه تطور �أوروبا كجزء من العملية اجلدلية نف�س��ها التي �أحدثت التخلف
ب�إفريقيا».9
ت�س��بب اال�س��تنزاف اال�س��تعماري ل�ثروات دول �ش��رق �إفريقي��ا ،والتدخ�لات املبا�ش��رة يف �سيا�س��اتها ،يف
فق��دان الأم��ن االقت�ص��ادي ،ال��ذي �أنت��ج ب��دوره ارته��ان القرار ال�س��يادي للق��وى الأجنبية؛ حي��ث حر�صت القوى
الدولي��ة بع��د اال�س��تقالل عل��ى الإبق��اء عل��ى ممي��زات نفوذه��ا و�إع��ادة �إنت��اج مالم��ح املرحل��ة اال�س��تعمارية؛ من
فو�ض��ى ،وتبعي��ة �ش��به مطلق��ة ،واال�س��تغالل املجح��ف للم��وارد وال�ثروات الطبيعي��ة ،لذل��ك مل تتمك��ن دينامي��ة
التحوالت ال�سيا�سية ما بعد اال�ستعمار بدول �شرق �إفريقيا من تفعيل وا�ستثمار كل املوارد الطبيعية واملميزات

حمدي عبد الرحمن ح�سن� ،سـيا�سـات التنـافـ�س الـدويل فـي �إفريقيــا ،جملة قراءات �إفريقيةhttps://goo.gl/KvyiXT .05/02/2013 ،
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اجلغرافي��ة؛ حي��ث ظل��ت ال�س��لطة العلي��ا للم�س��تعمر الأوروب��ي رمزي� ًا ومادي ًا ،والنخ��ب الإفريقي��ة املتحالفة معه،
تعي��ق النم��و االقت�ص��ادي ،وتكب��ح �سيا�س��ات الإ�ص�لاح والتغيري.
ومتثل��ت ا�س��تمرارية �س��طوة النم��وذج الأوروب��ي يف ه��ذه املنطق��ة ب�إع��ادة تر�س��يخ �أجن��دات (التق�س��يم
اال�س��تعماري للعم��ل) ،10مبعن��ى �أن الق��وى اال�س��تعمارية �أجه��دت و�أ�ضعف��ت القاع��دة االقت�صادي��ة لأغل��ب الدول
الإفريقي��ة ،بتق�س��يم هيكل��ي للم�س��تعمرات كمقاطع��ات متخ�ص�ص��ة يف �إنت��اج وا�س��تخراج امل��واد اخل��ام وامل��واد
الأولوية (العاج /الذهب /الأملا�س /القطن /الكاكاو )..لالقت�صاد الأوروبي؛ وهو ما ت�سبب يف انعدام التنوع
عل��ى م�س��توى املنتج��ات ،وه�شا�ش��ة ال�سيا�س��ات الغذائي��ة بالأخ���ص.

•واقع االقتتال الداخلي وحالة الالا�ستقرار ال�سيا�سي
توات��رت احل��روب الأهلي��ة والأزم��ات ال�سيا�س��ية واالنقالب��ات الع�س��كرية يف �أغل��ب دول �ش��رق �إفريقي��ا نتيج��ة
هذه ال�سيا�سات اال�ستعمارية ،وظلت جمتمعاتها تعاين �آفة املجاعة ،وانعدام الأمن الغذائي ،والفقر ال�شديد،
مع انتهاج احلكومات �سيا�سات تنموية تزيد من درجات الركود االقت�صادي ،والتبعية لل�سوق الأوروبية؛ ل�شدة
تركيزه��ا عل��ى �إنت��اج امل��واد امل�ص��درة؛ مث��ل الزه��ر �أو القط��ن ،وتهمي�ش��ها للم��واد الغذائي��ة ،مثل القمح وال�س��كر
واخل�ضراوات� ..إلخ ،ومن ثم ف�إن عملية االخرتاق والتحكم يف الهياكل املحلية ودوائر �صنع القرار االقت�صادي
وال�سيا�سي والدبلوما�سي يف هذه الدول الإفريقية يجعل ال�سيا�سات الدولية ذات الطابع الإن�ساين (منظمات/
م�س��اعدات )..عائق� ًا حقيقي� ًا �أم��ام �إع��ادة هيكل��ة و�إ�ص�لاح املنظوم��ة االقت�صادي��ة بالدولة امل�س��تهدفة من جهة
�أوىل ،و�أي�ضا ت�سيي�س ًا ممنهج ًا للم�ساعدات كورقة �ضغط وممار�سة نفوذ من الأطراف املمولة من جهة �أخرى.
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وت�ؤك��د التقاري��ر الأخ�يرة لربنام��ج الغ��ذاء ال��دويل مبنظم��ة الأمم املتح��دة �أن ال�صراع��ات واجلف��اف
ع َّر�ضا ما يقارب  37مليون مواطن لفقدان الأمن الغذائي يف عام  2017خا�صة مبناطق يف جنوب ال�س��ودان
وال�صومال .وانعدام الأمن الغذائي له �أبعاد �أخرى تتجاوز �آفات انت�ش��ار الفقر ،واملجاعة ،والأوبئة �أو الهجرة
غ�ير �ش��رعية ،لرتتب��ط بافتق��ار حقيق��ي �إىل التنمي��ة والأمن وال�س��لم االجتماعي.
وم��ن امل�ؤك��د �أن �أغل��ب ال��دول مبنطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا تعي���ش �أو�ض��اع ا�ضط��راب وه�شا�ش��ة �سيا�س��ية عندم��ا
ت�س��تمر ال�صراع��ات -ب�ين ال��دول ذاته��ا �أو ب�ين مكوناته��ا -يف تر�س��يخ حال��ة الإنه��اك والتخل��ف االقت�ص��ادي،
الت��ي ت ��ؤدي �ض��رورة �إىل �ضغ��وط مط��ردة م��ن ال��دول املانح��ة للقرو���ض �أو بقي��ة الأط��راف الدولي��ة (بن��وك/
منظمات .11)..وتظهر التحفظات حول اختالل التوازن داخل ال�سيا�س��ات التنموية لأغلب دول �ش��رق �إفريقيا
بو�ضوح يف النموذج الكيني؛ حيث يعمل الأطفال يف مزارع املواد الغذائية املخ�ص�صة للت�صدير مثل الأنانا�س،

w w w .

10

Devereux, S., (2007). Cashing in or Crashing Out: Pastoralist Livelihoods in Somali Region, Ethiopia, Living on the
margins Conference March 26-28, 2007: Stellenbosch.
11
RedieBereketeab (ed), Intra-State and Inter-State Conflicts and Security, Pluto Press and NordiskaAfrikainstitutet,2013.
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•احلرب الباردة وخملفات ال�صراع يف دول �إفريقيا

•ت�أثري متغريات الربيع العربي على ال�صراع الدويل والإقليمي يف منطقة القرن الإفريقي
�أ�س��همت حالة الالا�س��تقرار ،واالنعدام �ش��به الكامل للأمن الإقليمي ،يف �إعادة ت�ش��كيل ال�سيا�س��ة اخلارجية
FIAN, (2010). Land Grabbing in Kenya and Mozambique: a report on two research missions-and a human rights
analysis of land grabbing, Heidelberg; FIAN International, April 2010.
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تبنت القوتان املتنفذتان (الواليات املتحدة واالحتاد ال�سوفييتي) يف �صراعاتهما الع�سكرية والإيديولوجية
واالقت�صادية ،خالل حقبة احلرب الباردة ،ذات ال�س��يناريوهات الرئي�س��ية لال�س��تعمار اال�س��تغاليل (ا�ستغالل
ال�ثروات /التدخ��ل يف ال�سيا�س��ات /تغي�ير املالم��ح احل�ضاري��ة) ،بن��زوع وا�ض��ح وعلني ل��دى كل منهما �إىل جعل
منطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا م��ن �أه��م املج��االت اجلغرافية املفتوحة للت�ص��ادم واملناورة بني الكتلة ال�ش��يوعية والكتلة
الر�أ�سمالية؛ بغية الهيمنة على النظام الدويل ،حيث مت تدويل العنف وتعري�ض املنطقة لأق�سى احلروب؛ مثل
حروب �أنغوال وموزمبيق� ،أو حماوالت تغيري �أو تثبيت النظام يف ال�سودان و�إثيوبيا وال�صومال� ..إلخ .13وحتولت
ال��دول الإفريقي��ة وجمتمعاته��ا �إىل جم��رد (وق��ود) للت�ص��ادم الع�س��كري ،والدعاي��ة الإيديولوجية �أو اال�س��تغالل
الإمربي��ايل لرثواته��ا ب�ين وا�ش��نطن ومو�س��كو ،مم��ا زاد م��ن مظاه��ر االنق�س��ام والت�ش��تت ب�ين نخبه��ا احلاكم��ة
واملثقفة� ،أدت �إىل ازدياد ال�صراعات الداخلية امل�س��تمرة ،وتردي الأو�ضاع املعي�ش��ية يف القارة الإفريقية.
يب��دو �أن املنطق��ة الإفريقي��ة م��ا زال��ت تعاي���ش خملف��ات ق��رون عدي��دة م��ن العبودي��ة والظل��م الثق��ايف ،ال��ذي
تزاي��دت حدت��ه م��ع اال�س��تعمار الأوروب��ي ،وتعمقت م��ع �صراعات احلرب الباردة التي قو�ضت احتماالت تر�س��يخ
�إ�صالحات هيكلية �سيا�س��ية واقت�صادية ،بالإ�ضافة �إىل �ضرب �س��يادتها اله�ش��ة بتعزيز عالقتها بدول ال�ش��مال
واملانحني الدوليني ،ومن ثم فقد تبلورت م�س��ارات بناء دولة اال�س��تقالل على �أ�سا���س ال�س��يادة (املغ�شو�ش��ة) �أو
ال�س��لبية لع��دة عوام��ل؛ �أوله��ا انته��اج �سيا�س��ة زبونية ،وتغيري التحالف��ات مع القوى الدولية املتنازع��ة (�إثيوبيا /
ال�صوم��ال) ،ثانيه��ا �أن احلوكم��ة الداخلي��ة و�إدارة �ش��ؤون الدول��ة ارتبط��ت ب�ش��كل ع�ض��وي بالتداف��ع الأمريك��ي-
ال�س��وفييتي ح��ول ال�ش��رعية الدولي��ة ،ثالثه��ا تعمي��ق احل�ض��ور الأمريك��ي املدع��وم من ط��رف القوى اال�س��تعمارية
التقليدية (فرن�سا)..؛ اقت�صادي ًا وثقافي ًا و�سيا�سي ًا؛ لأن كل املنطقة يف نطاقات نفوذها .ويف هذا ال�سياق ،من
امله��م الق��ول �إن دول �ش��رق �إفريقي��ا ا�س��تفادت م��ن �صراع��ات النفوذ ب�ين القوى الدولية خالل احل��رب الباردة،
ولك��ن يف املقاب��ل �أي�ض� ًا ت�ض��ررت البن��ى الهيكلي��ة لدولة اال�س��تقالل؛ وذلك من جراء ت�سيي���س القوات الع�س��كرية
وع�سكرة امل�ش��هد ال�سيا�سي.
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والكاكاو ،وال�سكر ،والقهوة ،يف الوقت الذي يعاين فيه قرابة  10ماليني كيني انعدام الأمن الغذائي ،ويعتمد
ما يقارب مليونني على امل�ساعدات الغذائية.12

http://www.asqh.org/threads/872- .2009
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ال�س��عودية وباق��ي دول اخللي��ج العرب��ي ،يف منطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا والبحر الأحمر ،وكان �أب��رز جتلياتها التغيري
اال�س�تراتيجي بتنظي��م تدخ��ل ع�س��كري �إقليم��ي (عا�صف��ة احل��زم) �ض��د احلوثي�ين ك�إع�لان ع��ن توج��ه نح��و
اال�س�تراتيجيات الهجومي��ة حلماي��ة �أمنه��ا القوم��ي .ويف �إط��ار ه��ذه اال�س�تراتيجية �س��عت ال�س��عودية -لتطوي��ق
خطر التمدد الإيراين ودعمها املبا�ش��ر للحوثيني� -إىل التفاو�ض مع جيبوتي لإن�ش��اء قاعدة ع�س��كرية تخولها
ال�س��يطرة عل��ى م�ضي��ق ب��اب املن��دب ،وكب��ح الطموح��ات �أو التح��ركات الع�س��كرية ملناف�س��يها ،فمنطق��ة �ش��رق
�إفريقيا كانت تاريخي ًا املجال الطبيعي المتداد نفوذ دول منطقة اخلليج العربي ،وحالي ًا �أ�صبحت بال�ضرورة
�أح��د نطاق��ات التموق��ع؛ للحف��اظ عل��ى الأم��ن القوم��ي يف ظ��ل تزاي��د اخلط��ر الإي��راين ،واالزده��ار االقت�صادي
م�س��تقب ًال يف حقب��ة م��ا بعد النفط.
ميك��ن الق��ول �إن ث��ورات الربي��ع العرب��ي ،خا�ص��ة الث��ورة اليمني��ة ،ق��د �أنتج��ت ع��دم ا�س��تقرار �سيا�س��ي ًا يف
املنطق��ة (التدخ��ل الع�س��كري اخلليج��ي �ض��د احلوثي�ين /التم��دد الإي��راين ب�س��وريا واليم��ن) ،كما �أن��ه ال جمال
لل�ش��ك �أن الأزمة الدبلوما�س��ية اخلليجية الأخرية (مايو�/أيار  )2017قد �أعادت بدرجة ما ت�ش��كيل توازنات
النفوذ يف منطقة �شرق �إفريقيا ،حيث ت�أكدت خمت ِلف الأطراف �أن القدرة على التموقع يف املمرات البحرية
العاملي��ة يف البح��ر الأحم��ر ،بالإ�ضاف��ة �إىل بح��ر الع��رب واملحي��ط الهندي ،ذات �أهمية ق�ص��وى للمحافظة على
الأم��ن القوم��ي ملختل��ف دول اخللي��ج العرب��ي .كم��ا يج��در بالذك��ر �أن (عا�صف��ة احل��زم) ق��د زادت م��ن ت�ش��تيت
الأجندات اخلليجية مبنطقة القرن الإفريقي و�ش��رق �إفريقيا ،حيث �أ�صبح توا�صل ت�أزم امل�س��ألة اليمنية ميثل
خط��ر ًا حقيقي� ًا عل��ى الأم��ن االقت�ص��ادي والع�س��كري اخلليج��ي يف ظ��ل ا�س��تنزاف للث��ورات ومت��دد للتهدي��دات
الإيرانية.

خريطة القوى

 -1الالعبون الأ�سا�سيون يف منطقة �شرق �إفريقيا
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�أ�ضح��ت منطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا �أحد املجاالت احليوية والأ�سا�س��ية ل�صراعات الق��وى الإقليمية التي تتداخل
م�صاحلها مع القوى الدولية ،وتت�شابك مع دول املنطقة وتخرتق حتى جمتمعاتها ،موظفة يف ذلك التباينات
الهوياتي��ة ،فق��د واجه��ت املنطق��ة عق��ود ًا طويل��ة م��ن االقتت��ال الدم��وي ،حي��ث تندل��ع ب�ش��كل متوا�ص��ل ومرتاب��ط
�سل�س��لة م��ن �أعم��ال العن��ف املت�ش��ابكة واملتغ�يرة مكاني� ًا يف ذات الوق��ت على امل�س��توى الداخلي (ح��روب �أهلية/
تطه�ير عرق��ي /ح��ركات التمرد ،)..وعلى امل�س��توى اخلارج��ي (بني دول اجلوار).
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يف مايو�/أيار  ،1998لتجدد حالة توتر ومناو�ش��ات ا�س��تمرت قرنني على خطوط التما���س.17
وقد ن�ش��طت ال�صراعات الداخلية واملجازر يف ال�س��ودان حني اندلع العنف امل�س��لح بني ال�ش��مال واجلنوب،
وتوا�صل مع تخلله معاهدات واتفاقيات �س�لام ه�ش��ة ،وعلى الرغم من ا�س��تقالل منطقة جنوب ال�س��ودان فقد
زادت حدة عمليات الإبادة وممار�سة العنف �ضد املدنيني.18
�أث��رت ه��ذه ال�صراع��ات بدرج��ة كب�يرة يف منطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا عل��ى م�س��توى التحالف��ات واحل��روب
بالوكال��ة؛ حي��ث ط��ر�أت عل��ى توازن��ات الق��وى تغريات عديدة ،خا�صة على هام���ش النزاع ب�ين �إريرتيا و�إثيوبيا،
فكان��ت تداعياته��ا عميق��ة ووا�ضح��ة يف ال�صوم��ال ،التي �س��رعان ما رحبت مب�س��اعدة �إريرتي��ا لتجربة املحاكم
الإ�س�لامية يف مقدي�ش��و ،ودعمه��ا النف�ص��ال منطق��ة جن��وب ال�س��ودان ،وهن��اك اتهام��ات متبادل��ة بتموي��ل
اجلماع��ات الإرهابي��ة املتمرك��زة بال�صوم��ال و�إثيوبي��ا ،ومتوي��ل للجماع��ات املتم��ردة م��ن (م�س��لمي الأورومو)،
ودع��م �إثيوب��ي جلماع��ات متم��ردة ب�إريرتي��ا ،و�س��عي لزعزع��ة ا�س��تقرار ه���ش بال�صوم��ال �إىل جان��ب اال�س��تقواء
بالوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة و�إ�س��رائيل.19
ت�س��هم ال�صراع��ات وحال��ة االقتت��ال امل�س��تمرة ب�ين خمتل��ف دول منطقة �ش��رق �إفريقيا� ،أو الأط��راف الفاعلة
داخله��ا ،وخملف��ات التطه�ير العرق��ي والإثني يف متكني القوى الدولية ذات النزعات (اال�س��تعمارية) ،اخلفية
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ومتحف��زة للح��رب ب�أمن��اط �ش��به دوري��ة للهيمن��ة والإخ�ض��اع م��ن جه��ة �أوىل ،ومراوح��ة ب�ين ثنائي��ات الدف��اع
والهج��وم ل��دى �أغل��ب الأط��راف ،م��ن جه��ة �أخ��رى.15
ال حتتك��ر املج��ال احلي��وي للعن��ف امل�س��لح اجلماع��ات الديني��ة �أو العرقي��ة �أو ال�سيا�س��ية فح�س��ب ،ب��ل �أي�ض� ًا
احلركات التحررية (الثورية) التي ما زالت تتواجه مع اخللفيات والديناميات املرتاكمة للنفوذ الكبري للقوى
اال�ستعمارية القدمية باملنطقة16؛ فقد عرفت ال�صومال انت�شار ًا وا�سع ًا لظاهرة العنف امل�سلح ،وامتداد ًا لها
يف كل مناطقه��ا ب�س��بب انق�س��امات داخلي��ة ،ونتيج��ة حلربه��ا م��ع �إح��دى دول اجل��وار (�إثيوبي��ا) الت��ي وا�صل��ت
قواتها حربها وتدخلها الع�س��كري على حدودها ال�ش��رقية (ال�صومال) .والأخرية (�إثيوبيا) عاي�ش��ت بدورها
مواجهات م�سلحة وحرب ًا �أهلية �ضد (م�سلمي الأورومو) يف مناطقها اجلنوبية .وتعرف احلدود امل�شرتكة بني
�إريرتيا وجيبوتي نزاعات متقطعة ،وحالة توتر �شبه دائمة منذ  ،2008ثم يف يونيو/حزيران  .2017وتن�شر
�إريرتيا قوات ومعدات ع�سكرية على حدودها مع �إثيوبيا منذ �أن اندلعت احلرب واملواجهات املبا�شرة بينهما
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�أو املعلنة ،من ال�س��يطرة ،وفر�ض نفوذها على النخب احلاكمة املحلية.
ا�سرتجعت منطقة القرن الإفريقي ،وبالأخ�ص البحر الأحمر� ،إ�شعاعها الدويل و�أهميتها اال�سرتاتيجية
لدى القوى الغربية منذ �أن �أمم الرئي�س امل�صري جمال عبد النا�صر قناة ال�سوي�س يف  ،1956لذلك �سارعت
الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة �إىل تعزي��ز ح�ضوره��ا دون التعوي��ل الكام��ل عل��ى الوج��ود الفرنكوف��وين التقلي��دي
لفرن�س��ا بجيبوتي ،ومن ثم ا�س��تمدت منطقة �ش��رق �إفريقيا �أهميتها اال�س�تراتيجية من قربها و�إطاللتها على
املمرات املائية يف �إقليم البحر الأحمر.

•الواليات املتحدة الأمريكية:
ترتب��ط الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة بعالق��ات ا�س�تراتيجية م��ع دول �ش��رق �إفريقي��ا من��ذ بداي��ة احل��رب
الب��اردة م��ع املع�س��كر ال�س��وفييتي ،وت�س��تفيد اقت�صادي� ًا م��ن ال�ثروات الطبيعي��ة والطاقي��ة للمنطق��ة ،حت��ى �إن
الرئي�س بيل كلينتون قد �أعلن (مبادرة القرن الإفريقي الكبري) بهدف �إدارة الأزمات ،و�أي�ض ًا ت�أمني االكتفاء
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الغذائي ،كما تتمتع بح�ضور ع�س��كري م�ؤثر؛ حيث �أن�ش��أت قاعدة (كامب ليمونري) ،وقاعدة جيبوتي ،بحجة
املحافظ��ة عل��ى م�صاحله��ا التجاري��ة ومكافح��ة هجم��ات القرا�صن��ة (� ..)2009 - 2008إل��خ.
تتمي��ز الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة بوج��ود حيوي ع�س��كري وا�س��تثماري وا�س��تخباراتي مبنطقة دول �ش��رق
�إفريقيا ،كما تتمتع بت�س��هيالت كربى للتحرك يف مناطق النزاعات وحماربة التنظيمات امل�س��لحة املتطرفة؛
ب�س��بب حيازته��ا عل��ى من�ش ��آت وقواع��د ع�س��كرية (قاع��دة ليمون�ير (الفرن�س��ية) بجيبوت��ي /مق��رات ق��وات
الأفريك��وم يف .)2008
ميك��ن الق��ول �إن التفج�يرات الإرهابي��ة ل�س��فارتيها ب��كل م��ن نريوب��ي ودار ال�س�لام ( ،)1998ث��م تفج�ير
ال�سفينة (كول) مبحاذاة ال�سواحل اليمنية ( )2000عززت احل�ضور الع�سكري-الأمني الأمريكي باملنطقة،
الذي ت ِّوج �س��نة  2002ب�إن�ش��اء (فرقة العمل امل�ش�تركة للقرن الإفريقي).20
وتتناف���س الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة فعلي� ًا عل��ى التموق��ع به��ذه املنطق��ة م��ع ال�ص�ين ،الت��ي متتل��ك �أي�ض� ًا
ح�ضور ًا ع�سكري ًا م�ؤثر ًا بف�ضل �إن�شائها لقاعدة بحرية بجيبوتي بعيدة ب�ضعة �أميال عن نظريتها الأمريكية.
وينظ��ر �صن��اع الق��رار يف البي��ت الأبي���ض �إىل ه��ذه التح��ركات ال�صيني��ة عل��ى �أنه��ا تهدي��د مبا�ش��ر مل�صاحله��م
االقت�صادي��ة والع�س��كرية يف البح��ر الأحم��ر واملحي��ط الهادئ ،خا�صة �أن ال�ص�ين تراهن على تعزيز عالقاتها
الدبلوما�س��ية م��ع �إي��ران ورو�س��يا وتركي��ا وباق��ي دول العربي��ة.

w w w .

•النفوذ ال�صيني يف دول �شرق �إفريقيا
حتر���ص ال�ص�ين عل��ى زي��ادة م�س��تويات تعاونه��ا االقت�ص��ادي ومعام�لات التب��ادل التج��اري م��ع دول �ش��رق
� 20أمرية عبد احلليم ،القواعد الع�سكرية يف البحر الأحمر ..تغري موازين القوى ،مركز الأهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية،

https://goo.gl/KByrnK

.30/01/2018

12

صراع النفوذ في شرق أفريقيا

�إفريقي��ا من��ذ �إن�ش��اء منت��دى التعاون ال�صيني-الإفريقي يف عام  ،2000مب�ش��اريع تنموية وم�س��اعدات غذائية
بدول��ة جيبوت��ي وال�صوم��ال .كم��ا تو�س��عت اال�س��تثمارات ال�صيني��ة �إىل جم��االت البني��ة التحتي��ة ،والتنقي��ب ع��ن
النف��ط ،واملج��ال الكهربائ��ي ،واالت�ص��االت� ..إل��خ .وتوظف ال�صني قاعدتها البحري��ة بجيبوتي حلماية حركتها
التجاري��ة ووارداته��ا النفطي��ة الت��ي مت��ر بال�ض��رورة م��ن م�ضي��ق ب��اب املن��دب اال�س�تراتيجي وخلي��ج ع��دن وقن��اة
ال�سوي���س ،وم��ن ث��م ف��إن ال�ص�ين -م��ن دون �ش��ك -تتناف���س م��ع االحت��اد الأوروبي والوالي��ات املتح��دة الأمريكية
على ممرات التجارة العاملية ،والتنقيب عن املوارد الطبيعية ،وكذلك ال�سوق اال�ستثمارية الإفريقية الواعدة.
وتع��زز ال�ص�ين ح�ضورها ع�س��كري ًا (قاعدة بحرية) ،وا�س��تثماري ًا (ا�س��تثمارات تقدر ب�ـ 222مليار دوالر)،
وثقافي� ًا (م�ؤ�س�س��ات تعليمي��ة وتدريبي��ة� /إذاع��ة) ،ودبلوما�س��ي ًا (ق��وات حف��ظ ال�س�لام) ،21وم��ن ث��م ال تظه��ر
منطقة دول �شرق �إفريقيا كبديل ا�سرتاتيجي للنفوذ ال�صيني ،بل متثل امتداد ًا له ،وتو�سع ًا القت�صادها القوي
خ��ارج نطاقاته��ا التقليدي��ة (�ش��رق �آ�س��يا) مبراوح��ة وا�ضح��ة ب�ين ال�سيا�س��ات الناعم��ة واخلي��ارات الع�س��كرية،
خا�ص��ة بع��د �س��قوط نظ��ام الق��ذايف وتداعياته الوخيمة على م�صاحله��ا االقت�صادية.

•تراجع النفوذ الأوروبي
كم��ا �س��بق �أن ذكرن��ا ،تتج��اذب العدي��د م��ن الق��وى الدولي��ة والإقليمي��ة يف منطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا مب�س��تويات
متفاوتة من النفوذ ،وكما يبدو جلي ًا �أ�صبحت القوى الأوروبية (اال�ستعمارية) القدمية غري قادرة على �صياغة
ح�ضور م�ؤثر مينحها القدرة على ت�أمني م�صاحلها االقت�صادية وال�سيا�س��ية واال�س�تراتيجية.
ميك��ن الق��ول �أنّ االحت��اد الأوروب��ي ق��د تراجع��ت نطاق��ات نف��وذه �أغل��ب دول��ه ذات احل�ض��ور اال�س��تعماري
القدمي مبنطقة �ش��رق �أفريقيا ،ب�إ�س��تثناء فرن�س��ا باعتبارها �أبرز حليف �أوروبي تقليدي بك ّل �إفريقيا و الزالت
تربطها بدول املنطقة عالقات مت�ش��عبة على جميع امل�س��تويات .تعترب القيادات الفرن�س��ية و �أي�ضا الر�أي العام
�أنّ �إفريقي��ا امت��داد لنفوذه��ا اجليوا�س�تراتيجي و لك��ن الرتاج��ع امللح��وظ حل�ض��ور بع���ض ال��دول اال�س��تعمارية
القدمية يف املنطقة ال يقل�ص من �أهمية �أجندات االحتاد الأوروبي كتكتل �إقليمي اجتاه �ش��رق �أفريقيا خا�صة
�أن��ه يع��د �أح��د �أه��م ال�ش��ركاء االقت�صاديني واال�س�تراتيجيني للمنطق��ة ،رغم الكثري من النق��اط اخلالفية حول
اال�س�تراتيجيات غرياجلدي��ة املتبع��ة للح��د م��ن التدف��ق الكبري للمهاجري��ن غري ال�ش��رعيني ،والتهريب ،وغياب
الدميقراطي��ة ،وانته��اكات حق��وق الإن�س��ان .من��ذ � ،2006س��عت املفو�ضي��ة الأوروبي��ة لتعزي��ز ا�س�تراتيجيات
تنموية وم�شاريع طويلة املدى ترتكز �أهدافها حول حتقيق الأمن الغذائي ،واملحافظة على اال�ستقرار الأمني،
وكذلك تطوير امل�ؤ�س�س��ات واملوارد الب�ش��رية .ويحر�ص االحتاد الأوروبي على �ضمان ح�ضور ع�س��كري مبنطقة
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 21كمال الدين �شيخ حممد عرب� ،أبعاد االهتمام ال�صيني ب�شرق �إفريقيا :الفر�ص والتحديات ،مركز اجلزيرة للدرا�سات 11 ،يناير/كانون الثاين
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https://goo.gl/2wBxiu ،2017
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�ش��رق �إفريقيا من خالل متويل وتطوير قوات االنت�ش��ار ال�س��ريع الإفريقية.22

•بداية العودة لرو�سيا
يتوا�ص��ل التم��دد الرو�س��ي يف مناط��ق النزاع��ات الدولي��ة ،حي��ث ت�س��عى لإع��ادة ت�ش��كيل خريط��ة �صراع��ات
النف��وذ مبنطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا بتحالف��ات وا�ضح��ة م��ع دول مثل تركيا وال�صني و�إيران .وت�س��عى رو�س��يا لتطوير
ح�ضوره��ا الع�س��كري (عملي��ات حف��ظ ال�س�لام) باملنطق��ة ،وتعزي��ز متثيليته��ا الدبلوما�س��ية (�س��فراء ج��دد)،
وتنمي��ة ا�س��تثماراتها االقت�صادي��ة بتمت�ين عالقاته��ا م��ع املنظم��ات الإقليمي��ة (االحتاد الإفريق��ي ،)...كما جاء
على ل�سان رئي�س الوزراء �سريغي الفروف على هام�ش زيارته (� )2018إىل القارة الإفريقية (زميبابوي).23
حت��اول الدبلوما�س��ية الرو�س��ية الت�أ�سي���س لع��ودة قوي��ة ال�س��تعادة النف��وذ يف الق��ارة الإفريقي��ة ال��ذي خ�س��رته
بع��د انته��اء احل��رب الب��اردة ،يف �س��ياقات التناف���س م��ع الوالي��ات املتحدة الأمريكية (�س��وريا /الق��رم) .وتعتمد
رو�س��يا ع��دة ا�س�تراتيجيات للتموق��ع داخ��ل ه��ذه املنطق��ة؛ با�س��تثمارات ك�برى يف املجاالت الطاقي��ة ،وبالأخ�ص
التكنولوجي��ا النووي��ة ،واال�س��تثمارات االقت�صادي��ة ،ودع��م جمه��ودات مكافح��ة الإره��اب ،وكذل��ك �صفق��ات بي��ع
الأ�سلحة.
يج��در بالذك��ر �أن ه��ذه االنتعا�ش��ة للح�ض��ور الرو�س��ي باملنطق��ة يحظ��ى بتزكي��ة وم�س��اندة النظ��ام امل�ص��ري
احل��ايل ،ال��ذي ي�س��عى ب��دوره لتقوي��ة نف��وذه الق��دمي وا�س�ترجاع �ش��بكات حتالفات��ه بع��د ان��زواء م�ؤق��ت ب�س��بب
تداعي��ات ث��ورة  25يناي��ر عل��ى نظام��ه ال�سيا�س��ي.

•النفوذ الإ�سرائيلي يف احلديقة اخللفية للأمن القومي العربي

f i k e r c e n t e r. c o m

ا�س��تطاعت (�إ�س��رائيل) حتقي��ق اخ�تراق كب�ير يف مناط��ق ا�س�تراتيجية كموان��ئ و�س��واحل البح��ر الأحم��ر،
و�إقام��ة عالق��ات تع��اون متط��ورة م��ع بع���ض دول املنطقة (�إثيوبيا) .تع��ود العالقات املتينة بني ال��دول الإفريقية
(غ�ير العربي��ة) و�إ�س��رائيل �إىل منت�ص��ف الق��رن املا�ض��ي ،لتت�أث��ر بالتح��والت الك�برى الطارئ��ة عل��ى الق�ضي��ة
الفل�سطينية ما بني � 1973إىل حدود ( 1993اتفاقات �أو�سلو) .ميكن القول �إن منطقة �شرق �إفريقيا �أ�صبحت،
يف بداي��ة الت�س��عينيات ،هدف� ًا حموري� ًا� ،إىل ح��د م��ا ،يف ال�سيا�س��ة اخلارجية الإ�س��رائيلية لعدة اعتب��ارات� ،أولها
االعتبار ال�سيا�س��ي؛ لكونها متثل قوة ت�صويت يف املنظمات الدولية ،وثانيها االعتبار اال�س�تراتيجي؛ حيث �إنها
ت�ساعد �إ�سرائيل على فك العزلة املفرو�ضة عليها من قبل الدول العربية ونيل املزيد من ال�شرعية الدولية� ،أما
ثالثها فهو االعتبار االقت�صادي؛ �إذ متثل هذه الدول الإفريقية �سوق ًا ا�ستثمارية كربى للمنتجات الإ�سرائيلية،

w w w .

 22يا�سر قطي�شات ،التناف�س الإقليمي والدويل يف القارة ال�سمراء :القرن الإفريقي منوذج ًا ،جملة �آراء حول اخلليج،
gl/HPkaJd

 23عبد احلكيم جنم الدين ،التناف�س على �إفريقيا..النفوذ ال�صيني-الرو�سي-الأمريكي ،جملة قراءات �إفريقية،
gl/6AKwPD

https://goo. .24/06/2014

https://goo. .11/03/2018
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و�ضمان� ًا لت�س��هيل م�صاحلها التجاري��ة يف البحر الأحمر.24
م��ن امله��م الق��ول �إن التغلغ��ل الإ�س��رائيلي ب�أجن��دات �سيا�س��ية واقت�صادي��ة وا�ضح��ة ومتكامل��ة ب��د�أ فعلي ًا بعد
 2001بهدف ر�صد حتركات التنظيمات املتطرفة واحلد منها ،والت�صدي للتمدد الإيراين ،وتعزيز �شراكاتها
االقت�صادي��ة باملنطق��ة ،واالنفت��اح عل��ى نطاق��ات بديل��ة للتناف���س الدويل مع دول اجلوار ال�ش��رق �أو�س��طية .وقد
ت�أكد عمق احل�ضور الإ�سرائيلي باملنطقة بعد الزيارة التاريخية لرئي�س الوزراء الإ�سرائيلي لأربع دول �إفريقية
(كيني��ا� /أوغن��دا� /إثيوبي��ا /روان��دا) يف  4يوليو/مت��وز ( 2016فتح مكاتب تنمية �إ�س��رائيلية /ا�صطحاب 80
رجل �أعمال).
ال �ش��ك �أن �إ�س��رائيل تتدخ��ل يف املنطق��ة كو�س��يط اقت�ص��ادي و�سيا�س��ي� ،أو فاع��ل بالوكال��ة حلماي��ة م�صال��ح
الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة وباق��ي ال��دول الغربي��ة مبنطق��ة تتزاح��م فيها الق��وى الدولية وتتن��ازع النفوذ فيها
اجلماع��ات امل�س��لحة .وته��دف �إ�س��رائيل كذل��ك �إىل توطي��د عالقاته��ا بدول �ش��رق �إفريقيا (�إريرتي��ا� /إثيوبيا)
للمحافظ��ة عل��ى ا�س��تقرارها الأمن��ي وم�صاحله��ا اال�س�تراتيجية بالبح��ر الأحم��ر ،وتتدخ��ل ب�ش��كل مبا�ش��ر يف
ت�أجي��ج �أزم��ة مي��اه الني��ل بني م�ص��ر و�إثيوبيا (�س��د النه�ضة).

•احل�ضور ال�سعودي-الإماراتي مبنطقة �شرق �إفريقيا

gl/HPkaJd
Daniela Kroslak, A Dangerous Gulf in the Horn: How the Inter-Arab Crisis Is Fueling Regional Tensions, International
Crisis Group, 7 August 2017. https://goo.gl/3RmjLn
25

w w w .

 24يا�سر قطي�شات ،التناف�س الإقليمي والدويل يف القارة ال�سمراء :القرن الإفريقي منوذج ًا ،جملة �آراء حول اخلليج،

https://goo. .24/06/2014
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حتاف��ظ اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية والإم��ارات عل��ى الأ�س��بقية يف معام�لات اال�س��تثمار يف البني��ة التحتي��ة
والعق��ارات وقط��اع النق��ل وال�س��ياحة مبنطق��ة الق��رن الإفريق��ي ،وحتر���ص ه��ذه الق��وى اخلليجي��ة عل��ى تعزي��ز
ح�ضوره��ا الع�س��كري باملنطق��ة ،م�س��تفيدة بالأ�سا���س م��ن (دول��ة �أر���ض ال�صوم��ال) و�إرتريي��ا وجيبوت��ي؛ حي��ث
حت�صل��ت مث�ل ًا �ش��ركة (موان��ئ دب��ي العاملي��ة) عل��ى تفوي���ض لإدارة العدي��د م��ن املوان��ئ واملم��رات البحري��ة،
بالإ�ضافة �إىل قواعد ع�س��كرية باملنطقة .25وتهدف الإمارات �إىل خلق حزام متما�س��ك ومرتابط بني مناطق
نفوذها يف منطقة �شرق �إفريقيا ،لذلك ال تكتفي باحل�ضور الع�سكري ،خا�صة بعد دخولها �إىل جانب اململكة
العربية ال�سعودية يف (عا�صفة احلزم)؛ بل تلج�أ �إىل الدبلوما�سية الناعمة مب�ساهمات كربى يف متويل ومنح
القرو���ض حل�س��اب م�ش��اريع البني��ة التحتي��ة (ال�صوم��ال /كينيا).
وانطالق� ًا م��ن واق��ع ال�ص��راع عل��ى النف��وذ ،تظه��ر مث�ل ًا دولة ال�س��ودان جما ًال حيوي� ًا لبع�ض الق��وى العربية
مثل م�صر وال�س��عودية للمحافظة على ا�س��تحقاقاتها اال�س�تراتيجية وفر�ض الهيمنة يف منطقة �ش��رق �إفريقيا،
خا�ص��ة �أنه��ا تع��د «نقط��ة تالق��ي امل�صال��ح الإفريقي��ة والعربي��ة ،لأن الت�أث�ير الأك�بر واملبا�ش��ر لأح��داث الق��رن

15

صراع النفوذ في شرق أفريقيا

الإفريق��ي عل��ى الع��امل العرب��ي �إمنا يكون عرب ال�س��ودان».26
ح�ص��ول اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية عل��ى جزيرت��ي (�صناف�ير) و(ت�يران) باتفاقي��ة مث�يرة للجدل يف ال�ش��ارع
امل�ص��ري ع��زز ح�ضوره��ا امل�ؤث��ر يف نطاق��ات النف��وذ بالبحر الأحم��ر ،خا�صة �أن م�ضيق تريان ه��و املمر البحري
الوحيد لل�شحن �إىل ميناء العقبة بالأردن ،وكذلك امليناء الإ�سرائيلي (�إيالت) .وي�ؤكد العديد من املالحظني
تعب ب�شكل فعلي عن تراجع الدور امل�صري الإقليمي مبنطقة
�أن عملية ت�سليم اجلزيرتني �إىل اجلانب ال�سعودي ِّ
الق��رن الإفريق��ي مقاب��ل احل�ض��ور الري��ادي واال�س�تراتيجي لل�س��عودية من جهة �أوىل ،كما تك�ش��ف عن �سيا�س��ات
�س��عودية ا�س��تباقية لت�أم�ين �أمنه��ا القوم��ي يف تفاع��ل دائم م��ع ديناميات ال�صراع املتغرية م��ن جهة �أخرى .ولعل
هذا االعتقاد يتعزز عند ا�ستقراء حر�ص القيادة ال�سعودية على �إبرام �صفقة تعاون مع جيبوتي بهدف �إن�شاء
قاعدة ع�س��كرية على �أرا�ضيها متنحها الفر�صة لب�س��ط نفوذها على م�ضيق باب املندب.

•التدخل القطري والنزوع نحو التموقع يف منطقة �شرق �إفريقيا
من��ذ مطل��ع الق��رن الواح��د والع�ش��رين ت�صاع��دت م�ش��اركة قطر يف النظ��ام الإقليمي كقوة نا�ش��ئة ذات حيوية
اقت�صادي��ة ومطام��ح ا�س�تراتيجية للتموق��ع يف منطق��ة �ش��رق �إفريقيا ،حيث �س��عت القيادة القطرية �إىل تر�س��يخ
احل�ض��ور اال�س�تراتيجي عل��ى امت��داد ه��ذه املنطق��ة ،وب��ات وا�ضح� ًا الن��زوع القط��ري نح��و التم��دد والت�أث�ير يف
ال�س��ياقات ال�سيا�س��ية لدول منطقة �ش��رق �إفريقيا.

f i k e r c e n t e r. c o m

ويرتك��ز التدخ��ل القط��ري عل��ى املب��ادرات الدبلوما�س��ية الت��ي تت��وازى يف ذات الوق��ت م��ع م�س��اعي منظم��ات
الإغاثة وامل�ساعدات الإن�سانية ،وامل�ؤ�س�سات الدينية ،و�شبكة العالقات لرجال الأعمال �أو اجلالية القطرية،28
بالرغ��م م��ن غي��اب تقالي��د دبلوما�س��ية تر�س��خ ه��ذا النفوذ ما قب��ل  2006حلدة النزاعات العرقية والع�ش��ائرية
واحلدودي��ة ،والتن��ازع الدائ��م ح��ول ال�ش��رعية ال�سيا�س��ية ل��دول الق��رن الإفريق��ي ،وغياب �ش��بكة عالقات حملية
قوية ،وم�شروعية التدخل .ومن �أبرز �أدوارها امل�شاركة يف �إحالل ال�سالم يف �أزمة مبنطقة حني�ش بني �إريرتيا
واليمن يف �سنة  ،1996مما �أدى �إىل تقارب وا�ضح وت�شابك كبري بني امل�صالح القطرية ونظريتها الإريرتية،
�إىل حدود  ،2013وقد اتخذت مظاهر و�أ�ش��كا ًال خمتلفة على هام���ش احلرب ال�صومالية-الإثيوبية ()2007
وواقع الفرقة والت�ش��تت باملنطقة.
وعلى الرغم من اال�شتباه يف خلفيات هذا التقارب الأيديولوجية والع�سكرية من قبل العديد من الأطراف
 26بريكيت هابتي �سيال�سي ،ال�صرع يف القرن الإفريقي ،ترجمة عفيف الرزاز ،م�ؤ�س�سة الأبحاث العربية ،الطبعة الأوىل ،1980 ،ص

https:// .161

w w w .

goo.gl/AAwMQK
Maged Mandour, The Changing Security Dynamic in the Red Sea, Open Democracy, 7 April 2017, https://goo.gl/
fJEQfh
28
Mohamed Husein Gaas, QATARI INVOLVEMENT IN THE HORN OF AFRICA: A KINGMAKERAND A SUCCESSFUL
)MEDIATOR? Religion, prestige and windows of opportunity? (Qatari peacemaking and foreign policy engagement
Edited by StigJarle Hansen Department of International Environment and DevelopmentStudies, Noragric Norwegian
University of Life Sciences, October 2013.
27
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الإفريقي��ة الفاعل��ة ،مث��ل �إثيوبي��ا وال�صوم��ال ،ف��إن ذل��ك مل مين��ع تر�س��يخ احل�ض��ور القط��ري يف املنطق��ة بع��د
تدخالت وو�س��اطة دبلوما�س��ية بني جيبوتي و�إريرتيا �أو بني خمتلف الف�صائل ال�صومالية.29
ويعد التنامي املت�س��ارع لن�ش��اطات الف�صائل الإ�س�لامية بال�صومال ،وتكوينها الحتاد املحاكم الإ�س�لامية،
�أح��د �أه��م دينامي��ات التح��رك امل�ؤث��ر للدبلوما�س��ية القطري��ة ،ومن ثم تر�س��يخ نفوذ احتاد املحاكم الإ�س�لامية
يف ال�ش��ارع ال�صوم��ايل بقي��ادة ال�ش��يخ �ش��ريف �أحم��د (رئي���س املكت��ب التنفي��ذي) ،ال��ذي ارتبط��ت القي��ادة
القطري��ة بعالق��ات دبلوما�س��ية مبا�ش��رة مع��ه ،و�أ�ضح��ت م�س��ألة التع��اون وت�ش��ابك امل�صال��ح ب�ين الطرفني ذات
�أهمي��ة ق�ص��وى ،كم��ا تتمظه��ر بالأ�سا���س يف �أمن��اط متع��ددة �أبرزها املنظمات الإن�س��انية مث��ل (الهالل الأحمر
القطري) ،والدعم اللوجي�ستي يف حرب القوات الإثيوبية املدعومة �أمريكي ًا ،30وكذلك دور قطر الدبلوما�سي
بني ف�صائل االحتاد ذاتها يف  2007و ،2008ثم بني قيادات (حتالف �إعادة حترير ال�صومال) ،كما تدخلت
كو�س��يط ب�ين (احلكوم��ة الفيدرالي��ة االنتقالي��ة) يف �أزماته��ا املندلع��ة م��ع كل م��ن (ح��زب الإ�س�لام) و(حرك��ة
ال�ش��باب) ثم بني (الإخوان امل�س��لمني) يف ال�صومال.
وق��د ع��زز الثق��ل الإعالم��ي لقن��اة اجلزي��رة �إقليمي � ًا ودولي � ًا م�ش��روعية التدخ�لات ال�سيا�س��ية والتنموي��ة
والدبلوما�س��ية للقيادة القطرية؛ وهو ما خولها امل�س��اهمة يف ر�س��م خريطة جديدة لتوازنات القوى يف منطقة
البح��ر الأحم��ر و�ش��رق �إفريقيا.
واعتم��د املخط��ط القط��ري عل��ى تعمي��ق الوج��ود الإ�س�لامي يف �إفريقي��ا كا�س�تراتيجية للتعبئ��ة �ض��د الوج��ود
الق��وي للق��وى الغربي��ة واال�س��تعمارية (فرن�س��ا� ،أمري��كا� ،إ�س��رائيل ،بريطاني��ا) ،واحتكاره��ا الكام��ل لل�ثروات
الطبيعي��ة ل��دول �ش��رق �إفريقي��ا ،والدع��وة الإعالمي��ة لالهتم��ام به��ذه املنطق��ة باعتباره��ا احلديق��ة اخللفي��ة
واالمت��داد الطبيع��ي للأم��ن القوم��ي العرب��ي.

https://goo.gl/FgAehB

 30حممد مورو ،ال�صراع الدويل والإقليمي يف ال�صومال ،مركز اجلزيرة للدرا�سات،

https://goo.gl/NafQMj

.28/12/2006

 31حورية توفيق جماهد ،تاريخ انت�شار الإ�سالم يف �إفريقيا -الأبعاد والو�سائل ،جملة قراءات �إفريقية� ،سبتمرب�/أيلول

cjnLNh

.2007

https://goo.gl/ .2015
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 29حممد الأمني حممد الهادي ،املحاكم الإ�سالمية� ..أ�سباب ال�سقوط ومقومات النهو�ض ،مركز اجلزيرة للدرا�سات 31 ،يناير/كانون الثاين

f i k e r c e n t e r. c o m

ويف ه��ذا ال�ص��دد جت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن حماول��ة ا�س�ترجاع النف��وذ الإ�س�لامي مبنطقة �ش��رق �إفريقيا تنبع
م��ن اعتب��ارات التق��ارب الفك��ري والثق��ايف والدين��ي ،عززته عالقة تاريخية متغرية ب�ين بالد احلجاز واخلليج
العربي وهذه الدول منذ ظهور الإ�س�لام.31
ك�ثرة التغ�يرات والتقلب��ات يف منطق��ة ال�ش��رق الأو�س��ط �أث��رت يف احل�ضور والنفوذ القطري مبنطقة �ش��رق
�إفريقي��ا ،خا�ص��ة بع��د  ،2012حي��ث فق��دت الت��وازن �أو ا�س��تقرار التحالف��ات وا�س��تمراريتها يف ظ��ل تدخ�لات
دولية و�إقليمية ،وتغري املواقف لدى �صناع القرار الأفارقة  ،من قطر ،خا�صة بعد اندالع الأزمة الدبلوما�سية
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اخلليجي��ة يف مايو�/أي��ار  ،2017كم��ا يحلله��ا ال�صحف��ي خال��د حنف��ي عل��ي يف �أح��د مقاالت��ه« :ولع��ل زي��ارة �أم�ير
قط��ر ،ال�ش��يخ متي��م ب��ن حم��د �آل ث��اين ،ل��كل م��ن �إثيوبي��ا وكيني��ا وال�س��ودان يف �أبريل/ني�س��ان  2017عك�س��ت
�أهمي��ة ال�ش��رق الإفريق��ي �إجم��ا ًال كمج��ال لنفوذ الدوحة ال�سيا�س��ي واال�س��تثماري ،خا�صة يف م�ش��روعات الطاقة
والزراع��ة والتعدي��ن .ويف�س��ر ذل��ك مواق��ف احلي��اد الت��ي اتخذته��ا دول مث��ل �إثيوبي��ا وال�س��ودان وال�صوم��ال م��ن
مقاطع��ة الدوح��ة ،معتق��دة �أنه��ا بذل��ك حتاف��ظ عل��ى م�صاحله��ا م��ع ال�س��عودية والإم��ارات وم�ص��ر وقط��ر� ،أو
بالأح��رى الره��ان عل��ى الوق��ت يف ت�س��وية الأزم��ة وجتنب اخل�س��ائر».32

•�إيران واملزاحمة اجليو�سيا�سية يف القرن الإفريقي
تع��د الق��ارة الإفريقي��ة �س��احة ل�صراع��ات النف��وذ ،ال عل��ى هام���ش الأزم��ة اخلليجي��ة الأخ�يرة فقط ،ب��ل �أي�ض ًا
ف�ض��اء للتناف���س ب�ين ال�س��عودية و�إي��ران ال��ذي غالب� ًا م��ا مت متثله يف دول غ��رب �إفريقيا؛ مثل نيجرييا وال�س��نغال
والكامريون وموريتانيا ،كنزاع طائفي بني الإ�س�لام ال�س��ني وال�ش��يعي.
ويف �ش��رق �إفريقي��ا تتداخ��ل الأبع��اد اجليو�سيا�س��ية بالأيديولوجي��ة؛ �إذ تعتم��د املقارب��ة الإيراني��ة للتموق��ع يف
جماالت ذات �أهمية حيوية ومتاخمة جغرافي ًا للف�ضاء ال�س��ني على توظيف الرمزيات الإيديولوجية للت�ش��يع يف
دبلوما�س��يتها العام��ة .وم��ن ه��ذا املنظ��ور ف�إن الدبلوما�س��ية الإيرانية ت�ضفي ال�ش��رعية عل��ى نفوذها املتنامي يف
العدي��د م��ن دول املنطق��ة بتعزي��ز رواب��ط ذات بع��د �إيديولوج��ي (روح��اين) ل��دى قواعده��ا (املت�ش��يعة)؛ وهو ما
ميكنها من التغلغل يف البنى االجتماعية وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية وال�سيا�سية با�سرتاتيجيات و�أجندات ترعاها
املراك��ز الإيراني��ة مثل ما ح�صل بال�س��ودان و�إريرتيا.
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وت�س��عى �إي��ران �إىل ا�س��تغالل املزاي��ا اجليو�سيا�س��ية الت��ي تتمت��ع به��ا املنطق��ة لتحقي��ق �أه��داف عديدة ،حيث
تع��د �إريرتي��ا حلق��ة حموري��ة للتحك��م يف املم��رات البحري��ة والع�س��كرية يف البح��ر الأحم��ر ،لذل��ك يهت��م احلر���س
الثوري الإيراين بالوجود فيها ،خا�صة �أنها تربطه بال�ضفة املقابلة يف اخلليج العربي ،وهي قريبة من اليمن،
فت�س��تغلها «لتمري��ر الأ�س��لحة الإيراني��ة �إىل احلوثي�ين يف اليم��ن من��ذ ع��ام  ،33»2009وم��ن ث��م ا�س��تعادت �إي��ران
عالقاته��ا القوي��ة م��ع دول الق��ارة الإفريقي��ة بع��د انتهاء حربها مع العراق ،حيث �ش��هد �س��لوكها اخلارجي املزيد
من االنفتاح على دول �ش��رق �إفريقيا متل�ص ًا من ال�ضغوط االقت�صادية والدبلوما�س��ية للقوى الغربية ،واحل�ش��د
لق��وة ت�صويتي��ة باملنظم��ات الدولي��ة والإقليمي��ة م��ن جه��ة �أوىل ،وكذل��ك حما�ص��رة دول اجل��وار العربي من جهة
�أخرى.
وق��د �س��عت �إي��ران �إىل تعزي��ز نفوذه��ا يف املم��رات التجاري��ة بالبح��ر الأحم��ر باتفاقي��ات تع��اون و�ش��راكة

w w w .

 32خالد حنفي علي ،نذر االنكما�ش القطري يف �إفريقيا� ،صحيفة العرب،
 33حممد �سعيد ،ومي�ض النار ..رقعة احلرب ال�سعودية الإيرانية يف �إفريقيا� ،صحيفة امليدانhttps://goo.gl/dY3Syx .10/05/2017 ،
https://goo.gl/RkY1fU .09/07/2017
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متثل منطقة �ش��رق �إفريقيا متنف�س� ًا اقت�صادي ًا لإيران التي فر�ضت عليها القوى الغربية ح�صار ًا وعقوبات
ب�س��بب برناجمه��ا الن��ووي� ،إذ ترتب��ط ب��دول املنطق��ة بتب��ادالت جتاري��ة �ضخم��ة واتفاقي��ات تع��اون يف جم��االت
ال�صناعات الع�س��كرية ،واملعدات الطبية ،وال�سيارات� ..إلخ.

•الوافد اجلديد :تركيا والتناف�س على �شرق �إفريقيا
ت�ش��هد العالق��ات الرتكي��ة الإفريقي��ة من��ذ �أواخر الت�س��عينيات انتعا�ش� ًا ملحوظ ًا؛ حيث ا�س��تطاعت ك�س��ب ثقة
ما يقارب  51دولة �إفريقية للفوز برئا�سة منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،ثم احل�صول على مقعد ع�ضو غري دائم
يف منظمة الأمم املتحدة.

 34عبد الرحمن �أحمد عثمان ،الدور الرتكي يف توطيد العالقات بني دول غرب البحر الأحمر ،مركز البحوث والدرا�سات الإفريقية ،جامعة �إفريقيا
العاملية� ،2015 ،ص https://goo.gl/F8dLtc .220
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كذلك تطورت العالقات الدبلوما�س��ية بني تركيا وال�س��ودان ،ومتخ�ض عنها زيارة رفيعة امل�س��توى للرئي���س
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�إقليمي� ًا انتع���ش الوج��ود الرتك��ي يف �س��واحل �ش��رق �إفريقي��ا م�س��تغ ًال امل��وروث التاريخ��ي امل�ش�ترك ال��ذي م��ا
زال��ت بع���ض مالحم��ه ب��ارزة يف الوع��ي اجلمع��ي ملجتمع��ات املنطق��ة ،خا�ص��ة �أن الدول��ة العثماني��ة ا�س��تطاعت
التموقع يف غرب البحر الأحمر (ال�س��ودان خا�صة) والت�أ�سي���س لعالقات مثمرة اقت�صادي ًا و�سيا�س��ي ًا وثقافي ًا؛
لكون احل�ضور الرتكي يف منطقة �ش��رق �إفريقيا و�ش��اطئ البحر الأحمر مل يكن ذا نزعة ا�س��تعمارية رغم ثقل
ال�ضرائب امل�س��لطة من (الباب العايل) ،بعك���س ما فعلت يف حقبة الحقة القوى الأوروبية؛ بل �ش��هد ال�س��ودان
مث�ل ًا يف ذل��ك العه��د (الق��رن التا�س��ع ع�ش��ر) «حرك��ة حداث��ة وتطوي��ر يف العم��ران والتعليم والتجدي��د الديني،
والإث��راء العرقي».34
وق��د راهن��ت ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة الرتكي��ة عل��ى التموق��ع اجليوا�س�تراتيجي يف منطق��ة الق��رن الإفريق��ي ويف
�أغل��ب دول �ش��رق �إفريقي��ا يف ذات احلقب��ة الت��ي �ش��هدت مفاو�ض��ات االن�ضم��ام لالحت��اد الأوروب��ي ()2006؛
حي��ث �أ�صبح��ت ه��ذه املنطق��ة جم��ا ًال لب�س��ط نفوذها (الناع��م) ال��دويل اقت�صادي ًا ودبلوما�س��ي ًا ،و�أي�ض� ًا ثقافي ًا
و�إن�س��اني ًا (م�س��اعدات يف �أزم��ة املجاع��ة بال�صوم��ال  )2011م��ن جه��ة �أوىل ،وورق��ة �ضغ��ط عل��ى مناف�س��يها
وحلفائه��ا الدولي�ين بع��د �أن تغ�يرت خريط��ة النف��وذ خ�لال ه��ذه ال�س��نوات الأخ�يرة ،م��ن جه��ة �أخ��رى ،يف ظ��ل
التناف���س ال�ش��ديد والت�صادم مع القوى الدولية الأخرى ،ف�أبرمت عقود ًا �ضخمة واتفاقيات تعاون مع اجلانب
الإثيوبي والإريرتي وال�سوداين ،باملوازاة مع امل�ساعدات الإن�سانية املكثفة واملتوا�صلة �أو برامج �إعادة الإعمار
يف ال�صوم��ال.

صراع النفوذ في شرق أفريقيا

ا�س�تراتيجية م��ع جيبوت��ي وج��زر القم��ر مث�ل ًا ،والت�ضيي��ق عل��ى التو�س��ع الأمريك��ي الت��ي ت�س��عى لل�س��يطرة عل��ى
املنطق��ة البحري��ة مبوج��ب مب��ادرة الق��رن الإفريق��ي الكب�ير (يف عه��د بي��ل كلينت��ون).

19

صراع النفوذ في شرق أفريقيا

رج��ب طي��ب �أردوغ��ان ،يف �ش��هر دي�س��مرب/كانون الأول ُ ،2017و ِّقع��ت خاللها اتفاقيات تعاون و�ش��راكة �أهمها
�إعادة ت�أهيل جزيرة �سواكن ال�سودانية.35
ع�س��كري ًا؛ د�ش��نت تركي��ا �أك�بر قاع��دة له��ا خ��ارج حدوده��ا اجلغرافي��ة يف ال�صوم��ال (� 30س��بتمرب�/أيلول
 ،)2017تعزي��ز ًا وتتويج � ًا لعالقاته��ا الوثيق��ة م��ع ه��ذه الدول��ة الت��ي مزقته��ا احل��رب و�أنهكته��ا اجلماع��ات
الإرهابي��ة والك��وارث الطبيعي��ة ،وتركي��ز ًا ملكانته��ا اال�س�تراتيجية يف الق��ارة الإفريقي��ة.
يرك��ز �صن��اع الق��رار الأت��راك يف خطابه��م ال�سيا�س��ي و�س��لوكهم الدبلوما�س��ي م��ع اجلان��ب الإفريق��ي عل��ى
خلو �أجنداتها من النزعة اال�س��تعمارية �أو اال�س��تغالل االنتهازي لرثوات املنطقة ،ويف الغالب ي�ؤكدون املقاربة
الإن�س��انية يف �س��لوكها ال�سيا�س��ي جت��اه املجتمع��ات الإفريقي��ة ،منددي��ن مبا�ض��ي التع�س��ف واال�ضطه��اد ال��ذي
عاي�ش��ته م��ن ج��راء �أطم��اع وج�ش��ع الإمربيالي��ة الأوروبية.
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فعل��ى عك���س الق��وى الغربي��ة ذات املا�ض��ي اال�س��تعماري يف املنطق��ة ،ف ��إن تركي��ا جت�س��د يف ظهوره��ا
اجلدي��د كفاع��ل دويل �أ�سا�س��ي منوذج� ًا للتجان���س الثق��ايف واال�س��تقرار ال�سيا�س��ي ميك��ن االقت��داء به��ا وجتن��ب
الأجندات الأجنبية �أو الداخلية ال�ساعية لتغريب املجتمعات الإفريقية �أو تفتيتها ديني ًا وعرقي ًا ،لذلك تتجنب
الدبلوما�س��ية الرتكي��ة التدخ��ل املبا�ش��ر يف ال�ش��ؤون الداخلي��ة لدول��ة ال�صوم��ال �أو ال�س��ودان� ،أو االنحي��از لأح��د
�أط��راف الن��زاع داخله��ا ،وت�س��هم يف ت�ش��جيع �سيا�س��ات الإعم��ار والإ�ص�لاح م��ن خ�لال حت�س�ين البني��ة التحتي��ة
(املدار���س /امل�ست�ش��فيات /الطرق��ات ،)..وتق��دمي ِم َن��ح للطلب��ة للدرا�س��ة يف تركي��ا ،وترك��ز بالأخ���ص عل��ى
اال�س��تثمار و�إحي��اء الإرث العثم��اين (ترمي��م الآث��ار العثماني��ة بال�س��ودان).36
بخ�صو���ص ه��ذا املو�ض��وع ي�ؤك��د وزي��ر اخلارجي��ة ال�س��ابق �أحم��د داوود �أوغل��و�« :إنن��ا (الأت��راك) نت�ش��رف
به��ذا التق��ارب الثقايف-التاريخ��ي ب�ين �إفريقي��ا وتركي��ا ،خا�ص��ة �أننا نعترب �أنف�س��نا ثقافي ًا �أفارق��ة» ،كما �أكد يف
ذات ال�س��ياق منتقد ًا امل�ش��اريع اال�س��تعمارية اجلديدة�« :إن تاريخنا ميتد �إىل مئات ال�س��نني ،يعلمنا �أن رفاهة
�إفريقي��ا وتركي��ا ال ميك��ن ف�ص��ل بع�ضهم��ا عن بع�ض؛ العالقة تقوم على الندي��ة ،واالحرتام املتبادل ،والتعاون،
واملواق��ف املوح��دة �ض��د اخل�ص��وم� .إن ازده��ار احل�ض��ارات الرتكي��ة والإفريقي��ة لطامل��ا كان مرتبط � ًا بع�ض��ه
ببع���ض ب�ش��كل وثي��ق ،وعندم��ا �أ�ضعف��ت الق��وى اال�س��تعمارية والإمربيالي��ة� ،أو ال�صراع��ات الداخلي��ة ،عالقتن��ا،
واهت��زت دفاعاتن��ا (�س��ابق ًا) ،تقوقعن��ا و�س��قطنا حت��ت رحمة ال��دول الأخرى».37
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35

George Mikhaïl, Tension keeps rising in Cairo over Turkey-Sudan island pact, Al-Monitor, January 10, 2018. https://
goo.gl/bHrtxb
36

مركز اجلزيرة للدرا�سات ،تركيا حتيي الرتاث العثماين بجزيرة �سواكن ال�سودانيةhttps://goo.gl/F7o1Hy .16/12/2017 ،
Mark Langan, Neo-Colonialism and the Poverty of ‘Development’ in Africa, Palgrave Macmillan, 2018, p 102.
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•مفارقة التكتالت الإقليمية يف �شرق �إفريقيا
حال��ة اال�ضط��راب ال�سيا�س��ي ،وتزاي��د دينامي��ات النفوذ الدويل يف منطقة �ش��رق �إفريقيا ،هو ح�صيلة عديد
م��ن عق��ود االقتت��ال والتن��ازع ح��ول خطوط متا���س (ثقافية) ،ومناط��ق حدودية ت�ؤجج يف الغالب تناف�س� ًا قدمي ًا
حول الهوية الأيديولوجية �أو العرقية والدينية ،واملوارد الطبيعية ،وحدود ما قبل التق�س��يم اال�س��تعماري.
تطغ��ى عل��ى العالق��ات الدبلوما�س��ية ب�ين ال��دول �أو الأطراف/اجلماع��ات املتنازع��ة حال��ة م��ن ع��دم الثق��ة
والتوتر رغم التاريخ امل�شرتك والبنى االجتماعية واالقت�صادية املت�شابهة ،وانخراط �أغلب دول �شرق �إفريقيا
يف تكت�لات �إقليمي��ة اقت�صادي��ة� ،أوله��ا (تكت��ل �ش��رق �إفريقي��ا) ،ال��ذي �أعي��د حتدي��د م�س��اراته الك�برى و�إحي��اء
�أن�ش��طته فعلي� ًا يف  2001ب�ين كيني��ا و�أوغن��دا وتنزاني��ا ،وحالي� ًا جن��وب ال�س��ودان ( ،)2016وثانيه��ا (الهيئ��ة
احلكومي��ة للتنمي��ة) الت��ي �أُ�س�س��ت يف  1987ث��م �أعي��د تنظيمه��ا عل��ى ال�ش��كل احل��ايل يف  ،1996وجتم��ع ك ًال
م��ن ال�س��ودان ،وجن��وب ال�س��ودان ،و�إثيوبي��ا ،وجيبوت��ي ،و�أوغن��دا ،وكيني��ا ،وتنزاني��ا ،وال�صوم��ال ،و�إريرتي��ا،38
وتعد هذه الهيئة من �أهم التكتالت الإقليمية املهتمة بالتن�س��يق بني �صناع القرار لتوحيد ال�سيا�س��ات اخلا�صة
بالأم��ن ،و�إح�لال ال�س�لام ،وامل�س��اعدات الإن�س��انية ،وحتدي��د اال�س�تراتيجيات التنموي��ة ل��دول املنطق��ة.
ويف الوق��ت ال��ذي �أ�س��همت في��ه ه��ذه التكت�لات الإقليمي��ة يف ت�أكي��د فعالي��ة التع��اون ال�سيا�س��ي والأمن��ي ،ف�إنها
يف الغال��ب تواج��ه حتدي��ات متوا�صل��ة النت�ش��ار العنف ال�سيا�س��ي (بوراندي  ،)2015وظاه��رة الإرهاب (حركة
ال�ش��باب يف ال�صومال بالأ�سا���س) ،والنزاعات امل�س��لحة بني ال�س��ودان وجنوب ال�س��ودان �س��ابق ًا� ،أو بني �إثيوبيا
وكل م��ن ال�صومال و�إريرتيا.

 38عمر م�صطفى �شركيان ،التحالفات االقت�صادية وال�سيا�سية يف �إفريقيا ..ما لها وما عليها� ،صحيفة �سودان تريبون 4 ،نوفمرب/ت�شرين الثاين .2017
https://goo.gl/XS7tvd
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وب�س��بب �ش��دة اخلالف��ات ب�ين دول املنطق��ة ،وتزاي��د خط��ر اجلماع��ات امل�س��لحة (خا�ص��ة حرك��ة ال�ش��باب
يف ال�صومال) ،تعتمد دول مثل �إثيوبيا وكينيا لب�س��ط �س��لطتها على معاجلة �ش��واغلها الأمنية الداخلية؛ حيث
ي�ؤكد العديد من املخت�صني يف ال�ش��أن الإفريقي �أن �إثيوبيا مث ًال ت�س��عى للتحكم يف �أجندات املنظمة من خالل
الت�أجي��ل �أو التعجي��ل يف عق��د االجتماع��ات اخلا�ص��ة مبلف��ات الأم��ن ومفاو�ض��ات ال�س�لام ح�س��ب م�صاحله��ا،
واالحتف��اظ برئا�س��ة املنظم��ة ،وت�أ�سي���س مقره��ا بالعا�صمة (�أدي���س �أبابا)� ،إىل جان��ب ت�أمينها لعدد مرتفع من
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وق��د جعل��ت �إثيوبي��ا م��ن منظمة الهيئة احلكومية للتنمية عن�صر ًا �أ�سا�س��ي ًا يف دبلوما�س��يتها وا�س�تراتيجياتها
داخ��ل املنطق��ة ،بالتماه��ي ب�ين م�ش��اريع وبرام��ج ه��ذا التكتل م��ع طموحاتها بو�صفه��ا (الدول��ة امل�ضيفة) (مقر
املنظمة).

صراع النفوذ في شرق أفريقيا

 -2امل�صالح والت�شابكات بني القوى  -حتليل الق�ضية
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الق��وات يف بعث��ات الأمم املتحدة واالحت��اد الإفريقي.39

•ظاهرة الإرهاب واجلماعات امل�سلحة يف منطقة �شرق �إفريقيا
متث��ل اجلماع��ات امل�س��لحة ظاه��رة ب��ارزة يف منطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا ،وحتدي��د ًا احل��ركات ذات املرجعيات
الديني��ة الراديكالي��ة؛ كتنظي��م القاع��دة ال��ذي ا�س��تطاع التغلغ��ل يف الن�س��يج املجتمع��ي ،باالرت��كاز �إىل خط��اب
�إيديولوج��ي مت�ش��دد ،وعالق��ات زبوني��ة لتجني��د املقاتل�ين ،وجت��ارة ال�س�لاح واملخ��درات� ،إىل جان��ب االجت��ار
بالب�ش��ر .40وانت�ش��ا ُره ال�س��هل من احلدود الليبية �إىل دول ال�س��احل وال�ش��رق الإفريقي ،وافتكاك مناطق مهمة
يف ال�صوم��ال �أو كيني��ا ،وخا�ص��ة عل��ى �س��واحل البح��ر الأحم��ر؛ خول��ه التحك��م يف دينامي��ات �صناع��ة الق��رار
والتفاو���ض اخلف��ي �أو العلن��ي م��ع الق��وى الدولية.41
فق��د دع��ا �أمي��ن الظواه��ري يف �أوائ��ل  2007مقاتل��ي التنظي��م �إىل �ش��ن هجم��ات عل��ى الق��وات الإثيوبي��ة
املتدخلة يف الدولة ال�صومالية؛ كبداية لرت�سيخ نفوذه يف منطقة القرن الإفريقي من جهة ،وا�ستغالل املوقع
اجلغ��رايف اال�س�تراتيجي للمنطق��ة يف ظ��ل تع��دد الدول ال�ضعيفة والفا�ش��لة فيها لإطالق �سل�س��لة من العمليات
الإرهابي��ة �ض��د م�صال��ح الق��وى الغربي��ة (الأمريكية خا�ص��ة) وحلفائها باملنطقة ،م��ن جهة �أخرى.
هن��اك �إجم��اع ح��ول خط��ورة ال�س��لوك ال�صراع��ي يف ه��ذه املنطق��ة ب�ين دول اجل��وار (�إثيوبي��ا وال�صوم��ال
� ،1978/1977أو �إثيوبيا و�إريرتيا � ،)2000/1998أو عنف اجلماعات املتمردة ذات التوجهات الإثنية �أو
الع�ش��ائرية �أو الديني��ة املتناح��رة (ح��روب �أهلية يف ال�س��ودان /ال�صوم��ال� /إثيوبيا).
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اخل�صائ�ص اال�سرتاتيجية واجلغرافية ملنطقة القرن جعلت منها منطقة ت�صادم وقتال ()cnushzone
بني القوى الإقليمية والدولية من جهة ،ومنحت قياداتها ال�سيا�سية و�أغلب احلركات امل�سلحة فر�صة االنتفاع
بالأموال والأ�سلحة من ال�صراعات الع�سكرية واالقت�صادية والإيديولوجية بني قوى النفوذ الأجنبية ،من جهة
�أخ��رى؛ فكث�ير م��ن احل��ركات �أو �صن��اع الق��رار بدول �ش��رق �إفريقيا ترته��ن قراراتها وتوجهاته��ا الإيديولوجية
يف مع��ارك بالوكال��ة عل��ى �أرا�ضيه��ا �أو باملم��رات احليوي��ة البحري��ة والربي��ة ،ترته��ن ملنط��ق النفعي��ة ،مبراوح��ة
وا�ضحة بني القومية واملارك�سية والر�أ�سمالية والإ�سالموية ،ل�ضمان �ضخ التمويالت اخلارجية.

اال�ست�شراف واال�ستنتاجات
م��ا زال��ت �أغل��ب دول منطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا ترته��ن يف م�س��ارات التنمي��ة االقت�صادي��ة ،وتوازن��ات امل�ش��هد
39
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Camilla Elowson & Adriana Lins de Albuquerque, Challenges to Peace and Security in Eastern Africa: The role
of IGAD, EAC and EASF, Studies in African Security Project, Swedish Research Agency, February 2016. https://goo.
gl/3a3Syu

 40مركز اجلزيرة للدرا�سات ،تقرير �أممي ي�ؤكد احتفاظ القاعدة وتنظيم الدولة بقدراتهما،
 41حورية توفيق جماهد ،تاريخ انت�شار الإ�سالم يف �إفريقيا -الأبعاد والو�سائل ،جملة قراءات �إفريقية� ،سبتمرب�/أيلول https://goo.gl/.2015
https://goo.gl/PudaGL .11/8/2017
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ب��اءت الأجن��دات الإقليمي��ة للمنظم��ات الإفريقي��ة ملن��ع �إع��ادة حقب��ة ال�ص��راع اال�س��تعماري الأوروب��ي �إىل
منطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا بالف�ش��ل؛ حي��ث �أ�صبح��ت فعلي � ًا امت��داد ًا لل�صراع��ات ب�ين الق��وى العربي��ة وال�ش��رق
الأو�س��طية ،وحتول��ت �سيا�س��ات التق��ارب الدبلوما�س��ي والتع��اون اال�س��تثماري االقت�ص��ادي والطاق��ي �إىل �آلي��ات
�ضغط على باقي القوى الإقليمية ،من جهة ،و�أدوات لزعزعة اتفاقيات ال�سالم اله�ش مبنطقة �شرق �إفريقيا،
م��ن جه��ة �أخرى.
 �س��يطرة الفواعل غري الدول (م�س��لحة /غري عنيفة) خلقت نوع ًا من اال�ضطراب امل�س��تدام يف املنطقةعل��ى ع��دة م�س��تويات متفرق��ة ،مث��ل جه��ود الأنظم��ة الإفريقية املحلية ملعاجل��ة التحديات الأمني��ة ،وفتح املجال

42

Zeray Hailemariam, The Arabs military incursion in the Horn: what does it mean for Ethiopia, Horn affairs Journal, 21
December 2016. https://goo.gl/sZQGKN
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 حتاف��ظ م�ص��ر عل��ى الأ�س��بقية الع�س��كرية والتحالف��ات الإقليمية باملقارنة بباق��ي دول اجلوار مثل �إثيوبيا،�إال �أنها �أ�صبحت حماطة بقوى �إقليمية عربية مثل اململكة العربية ال�سعودية والإمارات املتحدة ،تزاحمها على
مناطق نفوذها الكال�سيكية� ،إذ لطاملا كانت دول القرن الإفريقي ،مثل جيبوتي وال�صومال و�إريرتيا و�إثيوبيا،
ذات �أهمي��ة ا�س�تراتيجية للأم��ن القوم��ي امل�ص��ري لت�أم�ين م�صاحله��ا يف البحر الأحمر ،وب�س��ط ال�س��يادة على
مناب��ع نه��ر الني��ل� ،إال �أن ان��دالع الث��ورة امل�صري��ة  ،2011وحال��ة الرتاخ��ي التي �ش��هدتها م�ؤ�س�س��ات الدولة بعد
�س��قوط النظام ،واالنخراط يف مرحلة االنتقال الدميقراطي لإعادة بناء الدولة� ،س��محت ب�صعود ال�س��عودية
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�أم��ام ق��وى �إقليمي��ة ودولي��ة مهتم��ة فق��ط بالتدخ��ل يف ال�ش��ؤون الداخلية وال�سيا�س��ات اخلارجية له��ذه الأنظمة،
تهدف لت�أمني امل�صالح العليا لدولها ،على غرار التدخل الأجنبي يف امل�س�ألة ال�صومالية ،فقد زاد من �إ�ضعاف
امل�ؤ�س�سات الأمنية للدولة وخلق حالة متقدمة من الت�شتت وانعدام ال�سلم االجتماعي الذي �سمح ب�صعود قوى
داخلية جديدة ذات �سرديات مقاومة ومترد مت�شددة مثل (جماعة ال�شباب).42
 ان��دالع ث��ورات الربي��ع العرب��ي وم��ا اجن��ر عن��ه م��ن انزالق��ات نح��و العن��ف ال�سيا�س��ي يف املنطق��ة العربي��ة،�أ�سهم يف تغيري الفكر اال�سرتاتيجي للمملكة العربية ال�سعودية ،تزامن ًا مع ت�صاعد النفوذ الإيراين بتحركات
ع�س��كرية مبا�ش��رة (�س��وريا /اليمن /العراق .)..وانطالق ًا من هذه االعتبارات ا�س��تطاعت القيادة ال�س��عودية
التموق��ع ع�س��كري ًا خ��ارج جماالته��ا التقليدي��ة ،وتبن��ي �سيا�س��ات براغماتي��ة �أك�ثر مرون��ة يف املناط��ق املحاذي��ة
حلو���ض نه��ر الني��ل (م�ش��اريع فالحي��ة /ا�س��تثمارات ،)..وال�س��عي لإن�ش��اء قاع��دة ع�س��كرية بجيبوت��ي ،وتق��دمي
م�س��اعدات مالية وع�س��كرية وا�س��تثمارات �ضخمة لل�سودان.
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ال�سيا�س��ي ،ل�ضروري��ات املرحل��ة االنتقالي��ة فيه��ا ،لذل��ك تظه��ر �أك�ثر عر�ضة لتف�ش��ي مظاهر العنف ال�سيا�س��ي،
وتع��دد جمموع��ات التم��رد املتداخل��ة يف ال�صراع��ات ح��ول ال�س��لطة.
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كقوة عربية �إقليمية يف منطقة �ش��رق �إفريقيا.
 الق��وة االقت�صادي��ة واال�س��تثمارية الهائل��ة لأغل��ب دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي ت�س��مح ب�إ�ضع��اف النف��وذامل�ص��ري �أو حما�صرت��ه ،كم��ا تب�ين م��ن الزي��ارة غ�ير امل�س��بوقة مل�س ��ؤول �س��عودي (�أحم��د اخلطي��ب) �إىل �س��د
النه�ض��ة الإثيوب��ي ( ،)2016ومنا�ش��دة رئي���س ال��وزراء الإثيوب��ي ال�س��عودية برتفي��ع م�س��تويات ا�س��تثمارها يف
جمال الطاقة ودعم امل�شروع مالي ًا .ومن الوا�ضح �أي�ض ًا االن�سجام احلا�صل بني املواقف ال�سعودية والتحركات
املغربي��ة مبنطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا (جول��ة مل��ك املغ��رب وذهاب��ه لإثيوبي��ا  ،)2016بالت��وازي م��ع ب��دء امل�ش��اورات
لإن�شاء قاعدة ع�سكرية �سعودية بجيبوتي ،وهو ما زاد من حتجيم النفوذ امل�صري ،و�إمكانية حما�صرة مناطق
نفوذه��ا ونطاق��ات �أمنه��ا القومي.
 يالح��ظ ت�ش��ابك وتع��دد يف التحالف��ات الت��ي حتم��ل بع��د ًا ا�س�تراتيجي ًا يه��دف �إىل تفعي��ل ال��دور العرب��ي يفمنطقة �شرق �إفريقيا ،وجعل البحر الأحمر منطقة نفوذ خا�صة الحتواء التمدد الإيراين باملنطقة بعد اندالع
احل��رب يف اليم��ن� .إذ ي�ش��كل تده��ور الأو�ض��اع فيه��ا وانحداره��ا نح��و من��وذج الدول��ة الفا�ش��لة تهدي��د ًا مبا�ش��ر ًا
للأم��ن القوم��ي جلمي��ع دول اخللي��ج العرب��ي تقريب� ًا؛ خا�ص��ة يف ظل ت�ش��تت املواقف ب�س��بب الأزمة الدبلوما�س��ية
اخلليجي��ة الأخ�يرة ،ونتيج��ة للتحدي��ات الت��ي تواج��ه (عا�صف��ة احلزم) يف احت��واء حالة االنف�لات املوجودة.
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ويب��دو �أن دول اخللي��ج العرب��ي -بالأخ���ص ال�س��عودية والإم��ارات -ت�س��عى لتطويق اخلط��ر اليمني (احلوثي)،
وحتقيق نوع من اال�ستقرار ال�سيا�سي يف اليمن لتجنب التغيريات اجلذرية يف اجلغرافيا ال�سيا�سية التي ميكن
�أن تنت��ج ع��ن مت��دد اخلط��ر الإي��راين وازدي��اد ق��وة احلوثي�ين ،م��ن خ�لال تعزيز النف��وذ مبنطقة �ش��رق �إفريقيا،
فهم��ا� -أي ال�س��عودية والإم��ارات -تعتم��دان �سيا�س��ة ا�س��تباقية الحت��واء تهدي��دات الق��وى الإقليمي��ة والدولي��ة
الأخ��رى ،ومناف�س��تها عل��ى مناط��ق نفوذه��ا ومم��رات الت�س��لح جلماع��ة احلوثي�ين باليم��ن ،مثلم��ا فعل��ت عن��د
احتوائه��ا �أو تطويقه��ا للتم��دد الإي��راين ب�إريرتيا.
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 التناف���س عل��ى النف��وذ ب�ين دول اخللي��ج املتنازع��ة حالي� ًا ميت��د �إىل م��ا وراء الق��رن الإفريق��ي ال��ذي ميت��د�إىل منطق��ة ال�س��احل (جن��وب ال�صح��راء) ،ودول و�س��ط وغ��رب �إفريقي��ا؛ حيث تع��ددت الزيارات الدبلوما�س��ية
ملختل��ف الأط��راف �إىل ال��دول الإفريقي��ة (جول��ة ال�ش��يخ متي��م ب��ن حم��د �آل ثاين يف �س��ت دول �إفريقي��ة يف �أواخر
�س��نة  ،)2017وق��د ه��ددت الأزم��ة الدبلوما�س��ية اخلليجي��ة ،يف �أ�ش��هرها الأوىل ،اال�س��تقرار الأمني وال�سيا�س��ي
للمنطق��ة ،حي��ث كادت ت�ض��ع �إثيوبي��ا و�إريرتي��ا وجيبوت��ي يف مواجه��ة م�س��لحة ،وتعيد ت�أجيج النزاع��ات الإقليمية
القدمية.
� -أث��رت الأزم��ة الدبلوما�س��ية اخلليجي��ة بعم��ق يف حال��ة ا�س��تقرار الأم��ن يف منطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا ،وخلق��ت
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�س��عت خمتل��ف القي��ادات املتداخل��ة يف الأزم��ة الدبلوما�س��ية (ال�س��عودية /الإم��ارات /قط��ر )..لتعزي��ز
نفوذه��ا با�س�تراتيجيات ا�س��تقطاب ل�صن��اع الق��رار والق��وى الفاعل��ة مبنطق��ة دول �ش��رق �إفريقي��ا� ،أبرزه��ا:
�أوال :حتويل املنطقة �إىل نطاق حيوي للت�صادم وتقا�سم النفوذ.
ثاني ًا :ترفيع م�ستويات اال�ستثمار والنفقات الع�سكرية املوجهة �إىل بع�ض دول املنطقة.
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حال��ة م��ن اال�س��تنفار والتداف��ع ب�ين الدول ذاتها على م�س��توى تباين املواقف من الأط��راف اخلليجية املتداخلة
يف الأزم��ة ،م��ن جه��ة� ،أو حماولته��ا اال�س��تفادة م��ن الأهمي��ة اال�س�تراتيجية الت��ي اكت�س��بتها باعتباره��ا اجلبه��ة
اجلدي��دة لل�ص��راع م��ن جه��ة �أخ��رى .وق��د اكتف��ت �إثيوبي��ا وال�س��ودان وال�صوم��ال ب�إع�لان احلي��اد م��ن الأزم��ة
الدبلوما�س��ية ،م��ع انحي��از �ش��به وا�ض��ح للموق��ف القط��ري ،يف ح�ين �أي��دت �إريرتي��ا وجيبوت��ي و�أر���ض ال�صوم��ال
التوج��ه اخلليجي-امل�ص��ري ملقاطع��ة قط��ر.

ثالث� ًا :ممار�س��ة �سيا�س��ات ال�ضغ��ط عل��ى خمتل��ف الأنظم��ة احلاكم��ة به��دف �ضم��ان ا�صطفافه��ا م��ع ط��رف
دون �آخ��ر ،وحماي��ة مل�صاحله��ا احليوي��ة يف املنطق��ة.
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ت�ش��هد منطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا حت��ركات حكومي��ة ذات بع��د �إقليم��ي لإح��داث �إ�صالح��ات فعال��ة يف جم��ال
التنمي��ة امل�س��تدامة ،مم��ا ي�س��مح له��ا ب�إع��ادة بن��اء الدولة على �أ�س���س قوية وا�س��تجالب اال�س��تثمارات الأجنبية.
واخل�ض��وع املتوا�ص��ل لأغل��ب دوله��ا ل�صراعات النفوذ الإقليمية والدولي��ة ال ميحو الرتابط التاريخي والتقارب
الثق��ايف واالجتماع��ي ب�ين خمتل��ف جمتمعاته��ا ،لذل��ك تع��د م�ش��روعات ا�س�تراتيجية الرابط��ة مث��ل LAPSSET
ب�ين مم��ر الم��و وجن��وب ال�س��ودان و�إثيوبي��ا �أح��د امل�ش��اريع التنموي��ة النموذجي��ة عل��ى م�س��توى البني��ة التحتي��ة
(املوا�صالت والنقل) ،وكذلك ت�سمح بتقوية املبادالت االقت�صادية ،وربط خطوط �أنابيب النفط ،واملطارات،
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 دينامي��ات الأم��ن الإقليم��ي جتع��ل جتلي��ات ال�ص��راع يف منطق��ة اخللي��ج العرب��ي ومنطق��ة �ش��رق �إفريقي��امتالزم��ة ،ونتائجه��ا وخيم��ة عل��ى اال�س��تقرار ال�سيا�س��ي ،وت�أم�ين املم��رات البحري��ة ومواجه��ة خط��ر انت�ش��ار
اجلماعات امل�سلحة .والعديد من دول �شرق �إفريقيا (خا�صة �إثيوبيا) تراقب بحذر �شديد م�ستويات ت�صاعد
التوتر بني الأطراف املتنازعة ،وت�أثريه املبا�شر يف منطقة القرن الإفريقي التي بدورها ت�ضم قواعد ع�سكرية
�أجنبي��ة ،فمث�ل ًا �أث��ارت االتفاقي��ة الرتكية-ال�س��ودانية ح��ول �إع��ادة بن��اء وترمي��م مدين��ة بحري��ة ت�ضم �آث��ار ًا من
احلقب��ة العثماني��ة ،مبعام�لات مالي��ة تق��در ب�ـ 650ملي��ون دوالر ،خم��اوف العدي��د م��ن الأط��راف (الإم��ارات/
م�ص��ر )..م��ن حتوي��ل املنطق��ة �إىل جبه��ة جدي��دة لل�ص��راع احلا�ص��ل ب�ين الق��وى الإقليمي��ة مبنطق��ة ال�ش��رق
الأو�سط.
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وباق��ي املوان��ئ البحري��ة ب�ين خمتل��ف دول �ش��رق �إفريقي��ا وفق �أه��داف ر�ؤية كيني��ا .43 2030
تع��د منطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا الف�ض��اء امل�س��تقبلي القت�صادي��ات م��ا بع��د حقب��ة النف��ط لأغل��ب دول اخللي��ج
العربي ،لذلك ازداد مث ًال اهتمام اململكة العربية ال�سعودية ب�إثيوبيا لال�ستثمار يف املجال الزراعي والطاقي،
كم��ا حتر���ص دول��ة الإم��ارات عل��ى تعزي��ز ا�س��تثماراتها بكيني��ا ،وت�أ�سي���س عالق��ات متين��ة وطويلة الأم��د للتبادل
التج��اري ملنتج��ات القهوة وال�ش��اي واملن�س��وجات.

اخلال�صة
يب��دو �أن توازن��ات الق��وى يف منطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا ق��د زادت م��ن م�س��تويات اال�س��تقرار الإقليم��ي ،وخف�ض��ت
من احتماالت مواجهات م�س��لحة ومبا�ش��رة بني دولها� ،إال �أن م�س��تقبلها ال�سيا�س��ي ما زال مرهون ًا بالتدخالت
املبا�ش��رة للق��وى الدولي��ة والإقليمي��ة والوطني��ة ال�ضاغط��ة عل��ى ق��درة امل�ؤ�س�س��ات الوطنية والإقليمي��ة الإفريقية
عل��ى تنظي��م و�إدارة التغيري.
م��ن امله��م الق��ول �إن منطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا متث��ل جم��ا ًال حيوي ًا وجدار �ص��د للأمن القوم��ي اخلليجي ،خا�صة
�أن املنطقت�ين ترتب��ط م�صاحلهم��ا وتت�أث��ر ب�ش��كل �ش��به مبا�ش��ر بالأزم��ات وح��االت الالا�س��تقرار .بالإ�ضاف��ة �إىل
الأهمي��ة اال�س�تراتيجية ملمراته��ا البحري��ة وموانئه��ا يف جم��االت التج��ارة الإقليمي��ة والدولي��ة ،واملب��ادالت يف
جم��ال الطاق��ة م��ن منطق��ة اخللي��ج العرب��ي ،خا�ص��ة م�ضيق باب املن��دب ،وخليج عدن ،ومين��اء جيبوتي ،وباقي
�س��واحل البحر الأحمر .ولطاملا م ّثل نهر النيل الذي مير مب�صر وال�س��ودان و�إثيوبيا بالأخ�ص املنبع الأ�سا�س��ي
للمي��اه م��ن جه��ة ،والنط��اق الرئي�س��ي لل�ص��راع يف املنطق��ة وال�ضغ��ط عل��ى باق��ي دول ال�ش��رق الأو�س��ط م��ن جهة
�أخرى.
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مركز م�س��تقل غري ربحيُ ،ي ِع ّد الأبحاث العلمية وامل�س��تقبلية ،وي�س��اهم يف �صناعة الوعي وتعزيزه و�إ�ش��اعته من
خالل �إقامة الفعاليات والندوات ون�شرها عرب تكنولوجيا االت�صال� ،إ�سهام ًا منه يف �صناعة الوعي وتعزيزه و�إثراء
التفكري املبني على منهج علمي �سليم

الر�سالة
امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكري اال�سرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
 الإ�سهام يف ن�شر الوعي الثقايف. قيا�س الر�أي العام �إقليمي ًا ودولي ًا جتاه ق�ضايا حمددة. الت�أ�صيل العلمي للق�ضايا ال�سيا�سية امل�ستجدة. -مواكبة املتغريات العاملية والعربية ،من خالل �إعداد الأبحاث وتقدمي اال�ست�شارات.

الو�سائل
 �إعداد الدرا�سات والأبحاث واال�ست�شارات والتقارير وفق منهجية علمية. التوا�صل والتن�سيق مع املراكز وامل�ؤ�س�سات البحثية العربية والعاملية. تناول ق�ضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا ي�ؤ�صل ل�ضروريات التعاي�ش ال�سلمي ،وامل�شاركة الفاعلة. �إقامة امل�ؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�ش. -رعاية ال�شباب الباحثني املتميزين.

جماالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وت�شمل ما يلي:
.1

الأبحاث والدرا�سات:

حيث يقوم املركز على �إعداد الدرا�سات والأبحاث وفق املنهجية العلمية يف جماالت تخ�ص�ص املركز ،وهي:
 الدرا�سات ال�سيا�سية. الدرا�سات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�سالمية والفكرية.الدرا�سات احل�ضارية والتنموية. درا�سات الفكر الإ�سالمي..2

اال�ست�شارات وقيا�س الر�أي:

ي�س��عى املرك��ز لتق��دمي اال�ست�ش��ارات واحلل��ول يف جم��االت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�س��مية والأهلي��ة ،وذل��ك
م��ن خ�لال قيا���س ال��ر�أي الع��ام جت��اه الق�ضايا الفكري��ة والأح��داث ال�سيا�س��ية واالجتماعية ،بالتعاون م��ع كادر علمي
ُم�ترف و ُمتع� ِّ�دد املهارات.
.3

الن�شر:

ي�سهم املركز يف ن�شر الدرا�سات والأبحاث عرب و�سائل الن�شر املتنوعة.
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