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تممإ شنءمماه الفمماي فممي حيممادا التركمماه المءممترنة فممي نممابولي مممن جممل تتسممين و ممي النمماتو وادرا
الكممرو والتتممديات فممي برممدان الجنمموي والمسممايمة فممي التنسمميا الءممامل ل نء م ة المءممترنة
منتجات الفاي تنتج بر معرومات مكتوتة المصمدر ممن المناممات التنوميمة والمناممات يمر
التنومية المنامات الدولية المؤسسات األناديمية المصادر اإل الميمة والمناممات العسمنرية
منتجات الفاي و مقاالتفا ال تمثل بالضرورا اآلراه و المواحف الرسمية ألي مؤسسة خرى

تم اعداد هذا المقال بالتعاون مع الدكتور مسفين جبريميشيل من معهد دراسات السالم واألمن في إثيوبيا
الدكتور مسفين أستاذ في معهد دراسات السالم واألمن بجامعة أديس أبابا و يقووم
بتووودريس دورات متقدموووة لطوووال الدراسوووات العليوووا .هوووو مووودي م كووو االمتيوووا
لجامعات األبحاث األف يقية (وهي تتمحور حول المجتمعوات موا بعود الصو ا ).
كمووا ا و رئوويس تح ي و التقوواري المتعلقووة بتحلي و الن اعووات والمنظووورات التووي
ينش ها ب امج السالم واألمن األف يقي .تنوال بحوثو دراسوات الحوكموة والسوالم
والتنمية في الق ن األف يقي .وقد شارك في األبحاث المتعلقة بالممارسة السياسية
واالقتصاد السياسي في إثيوبيا ،المؤسسات العامة والتنميوة فوي إثيوبيوا ،الفدراليوة
وإدارة الص ا في إثيوبيا ،ومكافحة التم د ومكافحة تموي اإلرهوا فوي القو ن
األف يقووي .يتمت و الوودكتور مسووفين بووثك موون  ١٢عا ًمووا موون الخب و ة التنفيذيووة فووي
الحكومة الفيدرالية إلثيوبيا.
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المقدمة
يتناول هذا المقال النتائج ال ئيسية لدراسة أج يو الوالل حلقوة عمو مشوت كة بوين الهوا و معهود دراسوات السوالم
واألمن ) )IPPSالتي استم ت أسبوعين (األسبو األول في ابولي واألسبو ال ا ي في أديس أبابا).
الق و ن اإلف يقووي يم و عموم وا ً إثيوبيووا ،الصووومال ،جيبوووتي وإريت يووا .ولكوون السووودان وجنووو السووودان يتووثث ان
بالعوام السياسية واالقتصوادية للقو ن .الو و األمنوي فوي المنطقوة معقود بسوبع العديود مون العوامو االجتماعيوة،
االقتصادية ،السياسية والجيوسياسية كالفق المدق وا عدام األمن البح ي .المنطقة غنية بالموارد الطبيعية كالبوتاس
منطقوة
وااللماس ،كما يم ج ء كبي من النفط الخام في العال عب قناة السوويس-عودن .كو هوذا العوامو تعو
الق ن اإلف يقي الى ا ط بات امنية.
تثث ت العالقات الدولية بين بلدان الق ن اإلف يقي بعالقات القووة الدوليوة واإلقليميوة علوى مودار العقودين الما ويين.
حاول دول إريت يا وإثيوبيا ،التي قادت حكومتها الجبهة الديمق اطية ال ورية الشعبية اإلثيوبية ،تحقيو االسوتق ار
فووي المنطقووة .ولكوون الح و التووي ا وودلع بووين هووذين البلوودين ( )٢٠٠٨ -١٩٩٨باال ووافة الووى ا تشووار الجماعووات
اإلرهابية والق صنة تسبب بتهديدات أمنية جديدة.
يقيإ توالي  ٢٨٢مريون من السنان في القرن اإلفريقي :السودان  ٤٤ -مريو ًنما ،شريتريما  ٤ -ماليمين ،جيبموتي –
١مريون ،الصومال  ١٢ -مريو ًنا ،شثيوبيا  ١١٣ -مريو ًنا ،نينيا  ٤٢ -إ ،جنموي السمودان  ١١ -مريو ًنما ،و و نمدا -
 ٤٥مريو ًنا
لممكل يمثممل سممنان القممرن اإلفريقممي تمموالي
ثرمممم سممممنان شفريقيمممما بممممهنمرفإ شن الزيممممادا
السنانية السريعة في من قة القرن اإلفريقمي
(معدل النمو يبرغ توالي  ٪٣سنويًا مقارنمة
بمعممدل النمممو القمماري البممالغ  ٪٢ ٣سممنويا ً)
تكرض ضغ ً ا نبيرً ا رى الخدمات الصتية
والتعريمية وح اع التوايف وتخرا تتديات
يائرة لرنمو االحتصادي المستداإ

األرحاإ السنانية في فريقيا
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تحديات السالم واألمن
في هذا المنطقة األف يقية المعقدة ،معظ التحديات مجتمعية بما فوي ذلوإ إدارة األ هوار والميواا ،حقووا ال عوي فوي
األرا ووي (إثيوبيووا ،إريتوو ي ،جيبوووتي وكينيووا) ،الفقوو  ،الحكوو االسووتبدادي و ووعل منظمووات المجتموو الموود ي.
الووديني العنيوول ،البطالووة ،وا عوودام األموون البح و ي (بووا المنوود  ،شووبكات
التهديوودات ال ئيسووية تتم و فووي التط و
الق صنة  /اإلرها ) و أدت جميعها إلى يادة تدال السلطات اإلقليمية والدولية
يعد ق ن أف يقيا من المناط األك تم راً من الن ا في العوال  .ولهوذا توثثي مباشو على السوكان؛ فالمنطقوة تو
سبة هائلة من الالجئين والمشو دين( .مون  ١٢.٦مليوون وا ف فوي أف يقيوا فوي عوام  ٨.٦ ،٢٠١٦مليوون كوا وامن
ش ا إف يقيا) .بحلول هاية عام  ،٢٠١٦أك من رب سكان جنو السودان ت َ
ش دوا بسبع الن اعات الدااللية.
الفق في الق ن اإلف يقي مشكلة جسيمة أل يؤدي الى التجنيد في الجماعات اإلرهابية .أصبح الصوومال م كو ً ا
للجماعات اإلرهابية المحلية م ح كة الشبا (ولهذا الح كة شوبكات راسوخة مو القاعودة والجماعوات اإلرهابيوة
في اليمن) .هناك ا تشار لألسلحة والمسولحين فوي الويمن ،باال وافة الوى تودفقات لماليوة إلوى الصوومال .يو الويمن
حوالي مليون الجئ صومالي .هناك هياك اقتصادية موا ية في البالد سهّل التجارة اإلقليمية باألسلحة ،وته يع
الناس والوقود.

مصالح القوى الخارجية
الق ن االف يقي منطقة متنا عة عليها مون قبو العديود مون القوو العالميوة مون أجو الحفوا علوى فوذهوا ،اسوت الل
الموارد و مان ط ا التجارة .فالق ن األف يقي ق يع من أه ممو ات الشوحن فوي العوال (مموي بوا المنود )،
الى جنو السودان وإلى الج ر الع بية ال نية بالنفط .لبعض دول الش ا األوسط دواف دينية وال فقط اقتصادية.
يعد " االقتصاد األ را " ،بما في ذلإ تطوي المم ات التجارية ،قطاعث ً ها ًما لدول الخليج.
" دبي العالمية " هوي شو كة أسسوها األميو محمود بون راشود مل مكتووم فوي عوام  ٢٠٠٦وهوي ت طوي االسوت مارات
المحلية واألجنبية إلمارة دبي .بعد فت ة وجي ة من تثسيسوها ،أصوبح بوار ة فوي القو ن األف يقوي .وكوان مون بوين
أ شطتها است مارات عديدة ،الاصة في جيبوتي وم فثها.
عالوة على ذلإ ،تحاول دول الخليج الحد من فوذ إي ان ،و مواجهة تدال إي ان في الح األهلية في اليمن.
تهد إي ان إلى التنافس م المملكة الع بية السعودية من الالل است مارات في القطا الصناعي في إثيوبيوا ودول
ش ا إف يقيا األال  .التواص مو المجتمعوات الشويعية اللبنا يوة فوي جميو أ حواء إف يقيوا أمو مهو ؛ تلعوع تجوارة
الماس في المجتمعات اإلف يقية اللبنا ية دوراً في تموي ح هللا ،وربما المتم دين الحوثيين.
أما الصين ،فهي تست الموارد الطبيعية م النفط الخام والمواد الخوام األالو (المواس ،اللي يووم والبوتواس) مون
الالل ش كات التعدين الصينية المنتش ة في السودان ،جنو السودان ،كينيوا ،تن ا يوا ،الصوومال ،وإثيوبيوا .تهود
إلى الل صلة بين الم اك األف يقية والب الصيني عب ط ي الح ي الجديد . New Silk Road
وفي الوق فس  ،أصبح الصين أك مشاركة في بع ات حفظ السالم وغي ها من األ شطة اإل سا ية
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مصدر :مقال الفاي "تهثير شستراتيجية الصين رى االستقرار في شفريقيا والءرا األوس "

تدع الصين تطوي البنية التحتيوة وهوي أهو أصوحا ديوون اف يقيوا (ديوون تبلو  ٦٠مليوار دوالر) .لجيبووتي دور
حاس بسبع موقعها الج افي و ق ب من الط ي البح ي ال ئيسي الذي يم من الليج عدن عب با المند إلى
أوروبا.
جيبوتي أول دولة أجنبية تقي فيها الصوين قاعودة عسوك ية .الهود مون الوجوود العسوك ي الصويني فوي إف يقيوا هوو
حماية المصالح االقتصادية ،حيث يبل حج تجارتها  ١مليار دوالر أم يكي يوميًا ،ويم ج ء كبي منها عب قناة
عدن السويس .أصبح الموارد الطبيعية ال نية م النفط في جنو السوودان والسوودان جذابوة لودول م و الصوين
للحفا على اقتصاداتها المتنامية.
تحاول الواليات المتحدة وحلفائها الحود مون فووذ الصوين .فوت إ شواء شو اكة بوين المؤسسوات األم يكيوة واألف يقيوة
والصص  ٦٠مليار دوالر لدع القطا الخاص.
في أعقا الهجمات على سفارتي الواليوات المتحودة فوي كينيوا وتن ا يوا فوي عوام  ،١٩٩٨أ شوثت الواليوات المتحودة
"قيادة أف يقيا"  Africa Commandلم اقبة أ شطة مكافحة اإلرها في الق ن األف يقوي وأف يقيوا ككو  .مون وجهوة
ظ أف يقية ،اعتب ت هذا التطورات دلي علوى وايوا الواليوات المتحودة فوي التودال لمحاربوة اإلرهوا وإلوى أمون
ط ا التجارة في البح األحم  .وهذا يؤدي الى حلفة هامة م اثيوبيا.
تفم الدول األوروبية االست مارات في الق ن األف يقي من أج الحد من الهج ة إلى أوروبوا ،و العمو عون ك وع
م االتحاد األف يقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنميوة ( )IGADللت كيو علوى الحكو  ،التنميوة المسوتدامة،
ت ي المناخ والهج ة .في هذا المجال ،على وج التحديد ،تعتقد دول االتحاد األوروبي أن الحكو األفمو والتنميوة
المستدامة مهمان لح أسبا الن اعات والحد مون الهجو ة إلوى إف يقيوا .لتنفيوذ هوذا االسوت اتيجيات ،يشوج االتحواد
األوروبي التعاون بين الكيا ات اإلقليمية م الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية واالتحاد األف يقي.
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ال يمكن مقار ة أهمية روسيا بنفوذ االتحاد السوفيتي في المنطقة في العقوود السوابقة .ولكون حاليوا ً ،تشوم المشواري
ال وسية البنية التحتية ،م الم افئ في إريت يا والسكإ الحديديوة فوي إثيوبيوا .كموا تعتمود معظو البلودان فوي القو ن
األف يقي على ظ األسلحة ال وسية.
الهند تعتمد على االست مارات ال راعية في أف يقيا لممان أمنها ال ذائي كما تسعى الى الموارد الطبيعية (كالذهع،
االلماس والمعادن األال ) والى ال ا األسواا األف يقية ألج منتجاتهوا النسويجية .مصوالح االو للهنود تتمومن
األمن البح ي والدع األف يقي لتحقي أهداف داال سياا األم المتحدة.

االستنتاجات
الموق الج افي للق ن األف يقي يجع المنطقة ساالنة و تنافسية لمختلل القوو العالميوة .التعواون مو دول القو ن
األف يقي أم ًا حيويًا كو مم اً تجاريًا تجاا الدول ال بية.
ينب ي أن توجو بلودان القو ن اإلف يقوي اهتمامهوا حوو التكامو اإلقليموي ،حوو الدبلوماسوية ال قافيوة و حوو اتفاقيوات
السالم بين دول المنطقة للتصدي للجماعات المتط فة العنيفوة اآلتيوة مون الشو ا األوسوط وأف يقيوا .بالتوالي ،ينب وي
على الجهات الفاعلة الدولية ،بما في ذلإ الناتو ،م اقبة مم ات التجارة العالمية واألمن اإلقليمي.
في هذا الصدد ،الجماعات الع قية قد تساه في تحقي التكام ؛ م جماعة "أفار" في إثيوبيا ،جيبوتي وإريت يا،
"تي اي" في إريت يا وإثيوبيا ،و"صومال" في الصومال ،إثيوبيا ،جيبوتي وكينيا.
في العوام  ،٢٠١٨كوان القو ن اإلف يقوي موقعًوا هاموا َ لمبوادرات السوالم .علوى سوبي الم وال ،اتفاقوات الت سوي التوي
شمل مؤسسات إقليمية م  IGADواالتحاد األف يقي إلعادة احياء عمليات السالم .من المو وري تع يو الهيئوة
الحكومية الدولية المعنية بالتنمية  ، IGAD -في تواليها و تنسيقها للقمايا المتعلقة بالتكام اإلقليمي.
األموون البحو ي (موون البووا المنوود إلووى قنوواة السووويس) ،و مكافحووة الج يمووة المنظمووة (التعوواون لمكافحووة الق صوونة
واإلرها  ،واالتجار بالبش ) أم بال األهمية ويتطلع تعاو ا ً دولياً.
ينب وي تع يو التعواون بووين بلودان القو ن اإلف يقوي و الوودول األعمواء فووي حلول النوواتو مون أجو تع يو المهووارات
والخب ات المحلية لدع تنمية المنطقة وأمنها.
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