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 املتغیرات الدولیة وأثرها یلع الواقع اإلقلیمي للقارة األفریقیة
 هاشم علي حامد 

 تمهید
. تبلغ  آسياالقارة األفر�قية �� ثا�ي أك�� قارات العالم من حيث املساحة وعدد الس�ان، تأ�ي �� املرتبة الثانية �عد  

% 6ا�جاورة، و�� �غطي    ا�جزر )، وتتضمن هذه املساحة  ميل مر�عمليون    11,7مليون كيلوم�� مر�ع (  30,2مساح��ا  

مليار    1,2% من إجما�� مساحة اليا�سة. يبلغ عدد س�ان أفر�قيا  20,4، و�شغل  األرضمن إجما�� مساحة سطح  

 . العالم س�ان% من 4,81إقليمًا، وتبلغ �سب��م حوا��  61) �عيشون �� 2016�سمة (وفقًا لتقديرات 

الشمال   القارة من  املتوسط يحد  وَتحُدها  البحر  السويس،  األحمر  قناة  بينما    والبحر  الشر��،  الشمال  جهة  من 

من الغرب. (بخالف املنطقة املتنازع عل��ا    وا�حيط األطل��يمن ا�جنوب الشر�� والشرق،    ا�حيط الهندييحدها  

 . جزر القمرومجموعات من ا�جزر م��ا دولة    مدغشقردولة، بما �� ذلك جز�رة    54) تضم القارة  ال�حراء الغر�يةمن  

تبارها أصل ، ِمن ِقَبل الباحث�ن �� ا�جتمع العل�ي ع�� نطاق واسع باع شرق أفر�قياُينظر إ�� أفر�قيا، وخاصة وسط  

   )1(البشري الوجود 

املستكشف�ن والتجار والبعثات التبش��ية، حيث منذ القرن ا�خامس عشر بدأ االحت�اك األورو�ي بأفر�قيا عن طر�ق  

) أفر�قيا عام  إ�� سواحل غرب  ال���غالية  السفن  أ�شأ 1418أبحرت  املط��ة، وقد  الغابات  إ�� منطقة  وصوال  م)، 

العبيد  وكذلك  والعاج،  الذهب   �� مر�حة  تجارة  خاللها  من  مارسوا  الساحلية،  ا�حصون  من  عددًا  ال���غاليون 

 رن السا�ع عشر. وخصوصًا خالل الق

طلق 
ُ
إزدهرت تجارة العبيد ال�ي اش��ك ف��ا التجار الهولنديون وال��يطانيون والفر�سيون إ�� جانب ال���غالي�ن، وقد أ

 ع�� هذه ا�حركة التجار�ة اسم «مثلث األطلنطي للتجارة»؛ �انت �شمل نطاقًا ثالثيًا للتبادل:

 

(1)https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7 
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نيون) �ستبدلون السلع ال�ي �� �� الغالب األس�حة الرديئة واملال�س أوًال: �ان التجار األورو�يون (و�خاصھ ال��يطا

بالعبيد األفارقة، الذين يقّدمهم لهم الشيوخ ا�حليون من البلدان ا�حيطة بخليج غينيا �� غرب أفر�قيا بصورة  

 رئيسة. 

للز  عبيدًا  يباعوا  ل�ي  األطل��ي،  ا�حيط  ع��  السفن   �� حمولًة  العبيد  نقل  يتّم  ال�ار��ي ثانيًا:  البحر  جزر   �� راعة 

 واألرا��ي األمر�كية. 

 وأخ��ًا: يمأل التجار سف��م با�حـاصيل الزراعية، و�بيعو��ا لدى عود��م إ�� أورو�ا. 

م) يقّدر 1850م) وح�ى (1650وطبقًا لبعض املصادر؛ فإّن عدد األفارقة الذين ُنقلوا ع�� األطل��ي �� الف��ة من (

ت��اوح أعمارهم ب�ن ا�خامسة عشرة وا�خامسة والثالث�ن، ونتيجًة لسوء املعاملة وقسوة    بحوا�� �سعة مالي�ن �سمة،

 الرحلة ُفقد نحو مليون�ن م��م �� الطر�ق.

 :2د. حمدي عبد الرحمن   قيـاسـياسـات التنـافـس الـدو�� فـي أفر� )1(

هذه ا�خلفية التار�خية تأ�ي داللة لنظرة العالم األورو�ي للقارة األفر�قية ال�ي تظل �� أذها��م مر�ع الغنائم وتحقيق 

فرص ال��اء واالزدهار لبالدهم فيما وراء ا�حيطات، اعتمادا ع�� هذه القارة سواء �� استغالل إ�سا��ا أو استغالل 

 �ي ال تزال مصدر أطماع لهذه القوى الدولية. ثروا��ا ال

 املتغیرات السیاسیة وأسالیب القوى الدولیة
الدولة �� إطارها القومي عقب معاهدة وستفاليا ب�ن القوى األورو�ية شهد العالم تحوًال سياسيًا هامًا �عد ظهور   

م وال�ي أ��ت النظام اإلم��اطوري املسي�� وأقرت مبدأ املساواة ب�ن الدول بمعزل عن نظمها 1648املتصارعة سنة  

القومية ليمتد الداخلية، ومن ثم أدت إ�� قيام الدولة املدنية عقب الدولة الدينية، وظهرت فكرة سيادة الدولة  

تأث�� ذلك ح�ى مطلع ا�حرب العاملية األو�� كما ذكرنا سابقا. و�ان أن واكب �شأة الدولة القومية حركة الكشوف  

 

2  www.qiraatafrican.com/home/new / 
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ا�جغرافية، وانطالق الدول األورو�ية وت�ال��ا ع�� القارة األفر�قية ع�� العهد االستعماري الذي أظهر طموح السيادة  

ة و��ب ثروا��ا و��خ��ها �� سبيل السيطرة بدوافع تحقيق املصا�ح والهيمنة وغزو واستغالل ا�جتمعات الضعيف

 من قبل ا�جتمعات األورو�ية املتنافسة . 

 الزراعة مجال ��  الشرقية دول أورو�ا تقدمت إذ عشر التاسع القرن  ��اية كب��ًا ��  اقتصادياً  أورو�ا تحوالً  شهدت

 هذه نتيجة �انت وقد وأملانيا فر�سا، ب�جي�ا بر�طانيا، ك��ي خاصة صناعية طفرة الغر�ية أورو�ا دول  حققت بينما

 اإلنتاج لهذا األسواق عن  تبحث األورو�ية الدول  جعل الذي اإلنتاج ال�خم، ال��يء فائض االقتصادية املنافسة

 و�دأت املستعمرات األورو�ية �� أفر�قيا،  ا��  املنافسة انتقلت ثم االقتصادية، املنافسة ملواصلة املواد ا�خام وتأم�ن

 جيوشها وأساطيلها البحر�ة.   تقو�ة طر�ق عن  املستعمرات �� تلك نفوذها تقو�ة ��  الدول  هذه

ينبع الصراع ب�ن الدول أساسا من خالف حول موقف مع�ن يراه الطرفان بصورة مختلفة. فحياة الدول عبارة عن  

والدفاع عن مصا�حها القومية و�� ��خر جميع إم�انيا��ا وقدرا��ا ��دف   صراع متصل من أجل ا�حفاظ ع�� بقا��ا

 .)3(ا�خروج من املواقف الصعبة، ولذلك فإن الهدف األسا��ي للدولة هو �عظيم قو��ا وم�ان��ا باستمرار

املرتبطة من جهة ثانية وع�� الرغم من ا��حاب النصرانية من ا�حياة العامة إ�� حد كب�� وذهاب سطو��ا القاهرة  

جديدة شاملة  رؤ�ة  إ��  االحتياج  و�نما  وثورة  تمرد  املسألة مسألة  �عد  ولم  �افيا،  �عد  لم  ذلك  أن �ل  إال  بالدولة 

  ).4(لل�ون 

وضمن هذه الرؤ�ة و�سبة الفتقادها كما سيتب�ن لنا الحقا �انت ا�حروب والن�اعات ال�ي مصدرها أنانية اإل�سان 

العالم  شئون  ع��  أورو�ا هيمنة دول ضمن صراعات العالم. أكدت هذه املرحلةوحب الذات وا�ع�اس ذلك ع�� ال

 القرن  لبدايات الدولية الدو�� �� العالقات وتج�� �� دولها ا�حرص ع�� املصا�ح وترسيخ امل�انة، وشّ�لت التوازن 

حيث ع�� السياسية �انت العشر�ن  ُتدار  لتفوق  أورو�ا العاملية   العلم ميادين  ��  والوسطي  الغر�ية دولها �سبة 

 

 53دراسة موضوعات في النظام العالمي الجدید/دار المنهل اللبناني ص–معاصرة د.خلیل حسین /قضا�ا دول�ة  )1(

 36ص  2016بروفسیر صالح الدین عبد الرحمن الدومة من نها�ة التار�خ الى نها�ة الجغراف�ا الط�عة الثان�ة الخرطوم     )2(
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والمتالكها و�انت طر�ق عن  العالم بالد من  جمع��ا ال�ي ال�خمة الرساميل والتكنلوجيا   العالقات االستعمار، 

  ).5( العاملي السالم األورو�ي هو والسالم �عضها ببعض األورو�ية الدول  عالقات ��  الدولية

�انت التحالفات �� أورو�ا، فقد تقار�ت فر�سا ال�ي �ان هدفها األول استعادة االلزاس واللور�ن    1914مع حلول عام  

العام    �� أملانيا  م��ا  العسكر�ة   1871ال�ي سلب��ا  القوة   �� الهائلة  الز�ادة  أقلق��ا  ال�ي  بر�طانيا  مع روسيا. واتجهت 

 ).6(األملانية إ�� تصفية حسابا��ا مع فر�سا

طلق الذي التوازن  الف��ة، هذا خالل تلك التوازن  ومثلت الدولية السياسة رسمت الدول األورو�ية
ُ
 عليھ مصط�ح أ

 أجل من  والقوي  ال��وة ز�ادة األورو�ي و�ان بدافع . �ان التنافس)Balance of power  ()7التقليدي ( توازن القوى 

 ا�حرب إ�� �شوب ال��اية  ��  أدي الذي  املصا�ح صراع بدأ هنا الدولية. ومن  الساحة والتأث�� ع��  التحكم من  املز�د

القوى. �عد ��اية ا�حرب العاملية األو�� تم بناء   توازن  �انت نتيج��ا خلق تركيبة عاملية جديدة ��  ال�ي العاملية األو�� 

عالم (�عد تجر�ة حرب مر�رة) عالم جديد ع�� أساس فكرة جديدة �� (التنظيم الدو��) فألول مرة يتوصل قادة ال

إ�� ضرورة إعادة بنائھ ع�� أسس أك�� عقالنية، و�ما أن العالم قد وصل إ�� مرحلة من التقدم والتحضر فإنھ ليس 

هناك أفضل من التنظيم للبناء، وهكذا توصل العالم �� باريس إ�� اتفاقية فرساي، وظهرت عصبة األمم منظمة  

 . )8( لدو�� والقفز بھ من مرحلة الصراع إ�� مرحلة التعاون وليدة غاي��ا تنظيم ا�جتمع ا 

إن ما �شهده العالم اليوم �� ش�ل الصراع والتنافس هو أثار ما��ي ذلك الصراع األورو�ي الذي أدى �� مرحلة   

سالم م وال�ي أعق��ا تنظيم جديد للعالم يحمل �� واجهتھ شعار ال1938أخرى إ�� �شوب ا�حرب العاملية الثانية عام  

والوئام بينما تحمل حقيقتھ رعاية وضمان مصا�ح القوى الك��ى واستمرار�ة نفوذها ع�� حساب الدول والشعوب 

 االخرى.

 

 / https://www.google.com(القرن التاسع عشر) ) 5(

    31ل حسین قضا�ا دول�ة معاصرة /دراسة موضوعات في النظام العالمي الجدید/ دار المنهل اللبناني ص د. خلی )  6(

 امر من شأنھ أن يحول دون �شوب الن�اع املس�ح. وعليھ فإن �عضا من الدول �س�� ا�� ا�حفاظ ع�� التوازن العسكري فيما بي��ا.  -الدول والتحالفات �� حالة ت�اد تتعادل ف��ا قو��ا العسكر�ة�� نظر�ة تقوم ع�� أن وجود  –) Balance of power) توازن القوى التقليدي (  3 (7

 16ص 2005 -دار الفكر بیروت –) المر�ز القومي لإلنتاج اإلعالمي 14رات الوعد الحق إصدار رقم (سلسلة إصدا -العالقات السودان�ة األمر�ك�ة –د. صالح الدین عبد الرحمن الدومة  أ.  )1(
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أهم ما يم��ه أن البعض �عت��ه  (1900 – 1801) عشر امليالدي يوصف بأنھ قرن بر�طا�ي بال منازع التاسع القرن  �ان

متحكمة ال��يطانية  السيطرة  الستكمال  اإلم��اطور�ة    قرنًا  من  �ل  بدأت  ح�ن   �� األرض،  س�ان  ر�ع  من  أك��   ��

الرومانية  اإلم��اطور�ة  قضت  الذي  الوقت   �� باالضمحالل  العثمانية  والدولة  ال���غالية  واإلم��اطور�ة  اإلسبانية 

  ).9(املقدسة واإلم��اطور�ة املغولية

تلك امل�انة، بينما �انت ا�حرب العاملية الثانية بمثابة جاءت ا�حرب العاملية األو�� �� مطلع القرن العشر�ن لتعزز  

األمر�كية  املتحدة  الواليات   �� تمثلت  أخرى  دولية  قوى  و�زوغ  ال��يطانية  لالم��اطور�ة  اآلفوال  بداية  عن  إعالن 

قادا اللذان  االش��ا�ي،  واملعسكر  الراسما��  املعسكر  هما  معسكر�ن،  أحد  م��ا  ُ�ل  قادت  السوفي�ي   واالتحاد 

 . )10(تفاعالت البيئة الدولية لنحو نصف قرن من الزمان

إن تتبع التطورات الدولية وما �شهده العالم من متغ��ات يقود إ�� الر�ط ب�ن ثالثة مراحل �� تطور العالم املعاصر 

 وما أفضت لھ هذه املراحل من عالم اليوم �� ن�جھ وأساليبھ ومستجداتھ. 

عاملية األو�� �عد رسوخ السيادات القومية �� أورو�ا وتزايد التنافس بي��ا، ثم أعق��ا أو�� هذه املراحل �شوب ا�حرب ال

ا�حرب العاملية الثانية و�شأة هيئة األمم املتحدة �إفراز سيا��ي، وأداة دولية لتحقيق السالم العاملي وا�حيلولة دون 

ادة الدولية للدول املنتصرة �� ا�حرب، ومن  أي فعل يؤدي لتكرار ا�حروب وفق اتفاقات وترتيبات دولية فرض��ا اإلر 

 ثم انتظمت املس��ة الدولية ��يمنة �عض الدول ع�� القرار العاملي.  

 ا�حرب، عقب العاملية القوي  عن توازنات �عب�ً�ا املتحدة األمم ميثاق وجاء م 1945 عام ��  املتحدة األمم ت�ّونت 

 ت�و�ن  ��  وا�حة بصورة األمر �� ا�حرب، يظهر ذلك رؤي الدول املنتصرة تفاعل  محصلة مباشر نحو ع��  وعكس

 العضو�ة.  دائمة والدول  األمن  مجلس

ح�ى ��اية ا�حرب العاملية األو�� �انت الواليات املتحدة األمر�كية تنت�ج سياسة خارجية توصف اما بالعزلة أو شبھ  

واملشاركة �� السياسية الدولية بفاعلية، وقد مر مسرح  العزلة ولكن �عد ذلك التار�خ أنت�جت سياسة االنفتاح  

 

 / https://www.google.com) القرن التاسع عشر) 2(

 املصدر السابق  )1(
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العالقات    �� االنفراج  ومرحلة  القديمة،  الباردة  ا�حرب  مرحلة  مراحل:  بأر�ع  التار�خ  ذلك  منذ  الدولية  السياسة 

 . )11(�يالدولية، ومرحلة ا�حرب الباردة ا�جديدة، وأخ��ا مرحلة النظام العاملي ا�جديد الذي فيھ إ��ار االتحاد السوفي

سيطرت الواليات املتحد األمر�كية ع�� املشهد الدو�� خالل �سعينات القرن املا��ي عقب تداعيات ا��يار االتحاد  

 السوفي�ي وتدا�� الدول املرتبطة بھ منفردة بموقع الدولة العظ�ى. 

يد   لها  وأصبح  العالم  قيادة  لها  �س�ى  إ��  حيث  العالم  أحداث  موجهة  الصراعات  من  الكث��   �� للتدخل  طو�� 

 مصا�حها. 

توظيف  أطلقت عليھ  ما  إ��  الدعوة  ع��  العالم  لتسي�� شؤون  رؤاها  للعالم طرحت  الزعامية  أهدافها   �� وأمر��ا 

-1993ون()، ثم توظيف العوملة إبان رئاسة بيل �لنت1993-1989النظام الدو�� ا�جديد إبان رئاسة جورج بوش (

اس��اتجية  2001 تصورات  ع��  ام��كيًا  ي�ون  بأن  االم��كيون  يصر  الذي  والعشر�ن  ا�حادي  القرن  إ��  وصوًال   (

 ).12(وشعارات �حار�ة االرهاب, والعمل ع�� منع بروز اي قوى اخرى جديدة

ولكن ايضا بالسيطرة إن التفوق األمر��ي ال يتعلق فقط بالقوة العسكر�ة ال�خمة و�ا�ساع السيطرة ا�جغرافية، 

املطلقة عل الشب�ات االقتصادية وتدفق األموال والتجديد التكنولو�� واملبادالت التجار�ة والتوسع،أو اإلشعاع  

 .  )13( املادي عل �ل صعيد وهو ما ٌ�سميھ انياسيو رامونية تنميط الثقافة االس��الكية

يدة ع�� املستوى الدو��، �غ�� ع�� املستوى السيا��ي �شهد عالم اليوم تحوًال سياسيًا ضمن ما يطرأ من ظروف جد 

ا�حرب  ��اية  �عد  السوفي�ي  لالتحاد  قو�ا  أورو�يا  بديًال  مثل  الذي  األورو�ي  االتحاد  ضعف  أبرزها  الك��ى  للدول 

الباردة، حيث ظلت الدول األورو�ية ع�� االتحاد األورو�ي خالل هذه الف��ة ُتمثل إرادة سياسية إ�� جانب هيمنة 

ظروف  من  نفسها  أورو�ا  عانتھ  ملا  نتيجة  الدور  هذا  �ستمر  لم  العاملي.  املسار  ع��  األمر�كية  املتحدة  الواليات 

 

 .15د.صالح الدین عبد الرحمن الدومة  مصدر سابق ص ) 1(

 . 62ص -2009دار العر��ة للعلوم الط�عة االولى  -دراسة في علم االجتماع الس�اسي -تبدادد.سعد متولي امر�كا د�مقراط�ة االس )2(

 . 62ص - مصدر سابق -دراسة في علم االجتماع الس�اسي -د.سعد متولي امر�كا د�مقراط�ة االستبداد )3(
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اقتصادية وسياسية وفقد المتيازات ضمن املنافسة العاملية ال�ي أبرزت اقتصاديات جديدة �� دول آسيو�ة ودول 

من السوق األورو�ية املش��كة وما ي��تب جراء ذلك من  أورو�ية خارج االتحاد األورو�ي، فضال عن خروج بر�طانيا  

ضعف ع�� املسار األورو�ي. إ�� جانب ضعف اإلرادة األورو�ية هناك مؤشرات جديدة لقوى دولية صاعدة اظهر��ا 

تفاعالت ثورات الر�يع العر�ي بالشرق األوسط �� سور�ا وليبيا واليمن و�� مصر، ثمة ما يحدث االن من تطورات 

ة تجاه السالم العاملي �� ظل قوى دولية مؤثرة �إيران و�ور�ا الشمالية وقوى دولية ناهضة ك��كيا وروسيا  متسارع 

والص�ن وما تدّلل عليھ التحديات الدولية واإلقليمية �� محار�ة ما أصُط�ح ع�� �سميتھ باالرهاب. �ل ذلك إ�� جانب  

ال عهد  خالل  األمر�كية  السياسة  ع��  املتوقعة  دونالد التطورات  ل�جدل  املث��  ا�جديد  ا�جمهوري  األمر��ي  رئيس 

 ترامب.

 - من خالل هذه اإلشارات لتطور ا�حالة الدولية نخلص إ�� عدد من ا�حقائق :

: أن ما �شهده العالم اليوم �� ش�ل الصراع والتنافس هو ضمن مفضيات ما��ي ذلك الصراع األورو�ي الذي  أوال

رق بي��ما أقل من ر�ع قرن من الزمان، أعق��ا تنظيم جديد للعالم يحمل �� واجهتھ  أدى إ�� �شوب حر��ن عامليت�ن الفا

الدول  حساب  ع��  نفوذها  واستمرار�ة  الك��ى  القوى  مصا�ح  وضمان  رعاية  حقيقتھ  تحمل  بينما  السالم  شعار 

  .والشعوب االخرى،اي ان عالم اليوم هو تطور لعالم االمس �� أهدافھ ووسائلھ

شهده العالم اليوم من تدافع ب�ن قوى دولية قديمة وحديثة متبلورة يتخذ أساليب جديدة تحمل �� إن ما �   ثانيا:

ظاهرها شعارات السالم والتعاون ولك��ا �� حقيق��ا ��دف �حماية مصا�ح و�حث عن مصا�ح جديدة ضمن توازنات 

 دولية تتوافق مع هذه األهداف. 

ر العاملي هذه الثوابت ُ�شّ�� ال��ا مصا�ح وأطماع القوى الدولية بينما هناك ثوابت وهناك متغ��ات ع�� املسا  -ثالثا

 تتمثل املتغ��ات �� تذبذب قوى قديمة وصعود قوى اخرى جديدة وتحقيق توازن دو�� تحرص املصا�ح ع�� حمايتھ. 

تحرص القوى الدولية املهيمنة و�� مقدم��ا الواليات املتحدة األمر�كية ل�حفاظ ع�� م�اس��ا بالس�� بالعالم   –  را�عا

ش�ل  ع��  يؤثر  ما  ظهور  دون  ل�حيلولة  والعمل  كف��ا  إ��  راجح  قوى  م��ان  ع��  حفاظا  املص�حية  سياسا��ا  وفق 
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القارة األفر�قية ومنطقة القرن األفر�قي ع�� وجھ    التوازن القائم سواء ع�� النطاق الدو�� او اإلقلي�ي خاصة �� 

 ا�خصوص. 

�عمل الواليات املتحدة وحليفا��ا ع�� دعم قوى أفر�قية ممثلة �� صداقات قائمة ومستحدثة لتظل ��    –  خامسا

 الرا�� املهيمن واملتنفذ �� بؤر الصراع بمنطقة القرن األفر�قي ومناطق البح��ات العظ�ى .  

 ة ضمن أهداف القوى الدولیةالقارة األفریقی
�� دولها،ال�ي �انت  الت�وّ�ن  التار�خ وا�جغرافيا �ّو��ا حديثة  الدولية بحيثيات  للقوى  القارة األفر�قية هدفًا  ظلت 

هدفًا لإلستعمار لعشرات السن�ن مما �سبب �� ��ب ال��وات وتخلف ا�جتمعات، وأدى وجود االستعمار إ�� خلق 

و�غّذية القب��  ع��    التنافس  املب�ي  التعامل  هو  الدولية  للقوى  السائد  فاألسلوب  ا�حروب.  و�شعال  التناقضات 

املصا�ح ومن ثم فإن ماُ�سً�� السياسة الدولية تجاه القارة األفر�قية و�رسم أ�عادها هو ذات الن�ج القديم الذي 

 ظلت �عتمده الدول الك��ى.

 للقارة األفر�قية ال�ي تضم اليوم فوق ا�خمس�ن دولة مستقلة، م تار�خًا مهما  1884�عت�� ا�خامس عشر من نوفم�� 

و�سبانيا  حيث اجتمعت أر�عة عشر دولة �� النمسا وا�جر و��جي�ا والدنمارك و�يطاليا وهولندا وال���غال وروسيا،  

ية. وأعطى مؤتمر والسو�د والن�و�ج وتركيا، والواليات املتحدة األمر�كية و�نجل��ا لوضع أسس تقسيم القارة األفر�ق

الدول 1884برل�ن   سيطرت  عشر  التاسع  القرن  و���اية  أفر�قيا،  لتقسم  االستعمار�ة  للدول  األخضر  الضوء  م 

 . )14(األورو�ية ع�� أصقاع أفر�قيا وتقسيمها فيما بي��ا

م، 1885لم تحضر دولة أفر�قية واحدة هذا املؤتمر الذي استمر منعقدا ح�ي السادس والعشر�ن من ف��اير عام 

 ا�حيطة والكنغو واملناطق أفر�قيا غرب ��  البحري  والنقل بالتجارة تتعلق قواعد ع��  االتفاق حمل املؤتمر شعار

وجاءت املادة الرا�عة والثالثون   لدول القارة األفر�قية, االحتالل تأكيد  املؤتمر هو لهذا الرئي��ي الهدف و�ان ��ا،

 

 7ص - 2006الخرطوم –/ شر�ة سطور لالعالن 2002-1199د. االمین عبد الرازق ادم / التدخالت الخارج�ة وأثرها على االستقرار في الصومال )1(
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االدعاءات. هذه  �حة  إلثبات  املؤتمر  مرسوم  ع��  املوقعة  ا�جتمعة  الدول  جهود  ��   )15( لتتو�ج  سواء  املؤتمر 

الل  مناقشاتھ او النتائج ال�ي توصل إل��ا �عطي صورة حية للصراعات ا�ختلفة ب�ن القوي األورو�ية الك��ي واالستغ

 املمن�ج للقارة األفر�قية حيث:

كما عمل ع�� تنظيم العالقات ب�ن   ,/ وضع أسس التقسيمات االقتصادية املتعلقة باملناطق الداخلية �� القارة 1

 .إ�� األمام   القوي االستعمار�ة ع�� أسس قانونية، فضال عن أنھ دفع �جلة الت�الب االستعماري ع�� القارة األفر�قية

أنھ أسفر عن إحت�ار   / رغم أنھ2 النيجر وال�و�غو، إال  �� احواض  التجارة واملالحة  ا�عقد اساسًا لتحقيق حر�ة 

ال�ي خضعت للسيطرة االستعمار�ة  �� املناطق  للتجارة  الك��ي  القارة األفر�قية موقعًا رئيسيًا   .الدول  حيث مثلت 

للسيطرة ع�� ال��وات األفر�قية وفرض الهيمنة ع�� لتسابق الدول األورو�ية ال�ي انطلقت �� حمال��ا االستعمار�ة  

 شعوب القارة و�سط النفوذ.

ضمن السياسات االستعمار�ة املّتبعة، وفرض نظم    / عمل ع�� القضاء ع�� الكث�� من الثقافات ا�حلية األفر�قية 3

دون مراعاة للقيم األفر�قية   استعمار�ة ما ب�ن اإلدارة وا�حكم املباشر وغ�� املباشر، لتسهيل السيطرة و�سط النفوذ

 .وتقاليد شعوب القارة 

/ أعطى اع��افًا دوليًا ملوقف �ان موجودًا بالفعل،حيث عمل ع�� وضع إطار مع�ن ينظم العالقات الدولية فيما  4

 .كثمرة من ثمار الدبلوماسية األورو�ية �� ت�ال��ا ع�� أفر�قيا يتعلق بالقارة األفر�قية 

برل�ن �عت�� أفر�قيا مؤتمر  تار�خ   �� الهامة  املؤتمرات  القارة   ,من  ع��  االستعماري  الصراع   �� بارزة  نقطة  �ونھ 

,، لكن �عد املؤتمر % من مساحة القارة 10األفر�قية. قبل هذا املؤتمر لم يكن تحت السيطرة االستعمار�ة أك�� من 

ال�لية للقارة األفر�قية أي �عبارة أخرى   احة من املس  %8وح�ي ا�حرب العاملية األو�� لم �عد مستقال سوى حوا�� 

 

وأراء)  .د)  1(  (قضا�ا  إفر�ق�ا  تقس�م  بدا�ة  إبراه�م  عبدالرازق  هللا   http://www.ahram.org.eg/archive/2003/11/18/OPIN8.HTM  2003نوفمبر  5  - عبد 
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وفرض   ،قلب هذا املؤتمر املواز�ن وحول أفر�قيا ا�� مجال خصب لل��ب االستعماري والتوسع والسيطرة والت�الب

 . حدودًا فلكية هندسية دون اي اعتبار لالجناس والقبائل ال�ي تقطن مناطق القارة ا�ختلفة

الوصاي  بداية  �ان  أنھ  املصا�ح كما  ومستجدات  لظروق  وفقا  الوصاية  هذه  تطورت  ثم  أفر�قيا  ع��  الدولية  ة 

 )16( الغر�ية).

اذا �ان االستعمار قد حمل إ�� �ل من أس��اليا وأمر��ا ا�جنو�ية �جرات وافدة باملالي�ن أرسل��ا أورو�ا ال�ي تمتاز  

بأ العالم  قارات  ب�ن  تنفرد  ت�اد  أفر�قيا  فإن  القارات.  ب�ن  ال�جرة وحدها  من  النوع�ن  كال  عرفت  ال�ي  وحدها  ��ا 

ا�خارجة والداخلة، لم �عرفها إال قهرا وقسرا فقد ان��ع االستعمار الديموغرا�� من القارة عشرات املالي�ن إ�� العالم 

ا�جديد بينما فرض االستعمار السك�ي عل��ا بضعة مالي�ن من الدخالء. وليس �حيحا أن هذا �ان تبادال س�انيا أو 

عملية نقل دم بل �ان اقتالعا و�حالال ونز�فا رهيبا أصاب حيو�ة القارة بفقر دم �شري كما لم تصب قارة اخرى. 

 .)17( فأفر�قيا �� الوحيدة ب�ن القارات ال�ي خ��ت أع�� ثورة ديموغرافية

صر امل�ون ملفهوم املسيحية �ع��ف بأن الناس أحرار لكنھ إع��اف يختلف عن ا�حقيقة التالية أن ا�حر�ة �� العن 

�غ��ات  الغر�زة  تلك  وحققت  وقرون  قرون  مدة  كغر�زة  التار�خ  ع��  عمل  قد  ا�حقيقة  ��ذه  الو��  أن  اإل�سان، 

 ).18(عظيمة

رغم املفهوم املقدس ل�حر�ة تمثل املشا�ل ال�ي �عا�ي م��ا العديد من الدول األفر�قية بقايا صنائع استعمار�ة كنتاج  

عباد الذي مارسھ الغرب لينعكس ذلك سواء �� إش�اليات ا�حدود ب�ن الدول، أو التنافس لألنانية وأساليب االست

سياسية  توجهات  فرض  او  األفر�قية،  الدول  من  العديد   �� يحدث  كما  القوميات،  ب�ن  السلطة  ع��  القب�� 

 

 المصدر السابق)1(

 16م القاهرة /ص1996د.جمال حمدان افر�ق�ا الجدیدة .دراسات في الجغراف�ة الس�اس�ة /مكت�ة مدبولي ) 2(

 ) 80عبدهللا العروى مفهوم الحر�ة/ المر�ز الثقافي العر�ي (ص )  18(
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مرامي ال تخدم الصا�ح واقتصادية ع�� الكث�� من البلدان األفر�قية إ�غاال �� فرض التبعية للنظام الدو�� وتحقيق  

 األفر�قي بقدر ما �عمل ع�� تكبيلھ ضمن أطماع النظام الدو�� السائد. 

خالل السنوات املاضية، استمرت الصراعات ا�حلية �� �عض األماكن مما جعل أفر�قيا منطقة محفوفة با�حروب  

طو�لة من الزمن، لكن من خالل ا�جهود    واالضطرابات، و�ان أن �غلبت النظرة املتشائمة ع�� النظرة املتفائلة لف��ة

الشاقة للدول األفر�قية، فإن الوضع العام �� املنطقة أخذ يتحرك نحو األفضل، استطاعت الدول األفر�قية ع�� 

  �� القضايا، كما نجحت  الرؤى األفر�قية تجاه �عض  �� وحدة  النجاح  نوعًا من  ُتحدث  أن  ألية االتحاد األفر�قي 

املشا�ل �عض  العظ�ى    محاصرة  البح��ات  مناطق   �� يحدث  كما  األهلية  ا�حروب  لبعض  معا�ج  التفاف  وخلق 

والصومال وجنوب السودان، وتفعيل أليات �عاون، ووضع خطط أفر�قية للتنمية املش��كة بفتح ا�حدود ورصف 

 طرق قار�ة وصياغة قوان�ن ومعاهدات مش��كة فيما بي��ا. 

جھ إ�� االس��خاء و�دراك أهمية الوحدة لتجديد قواها و�سو�ة الصراعات (املوقف السيا��ي �� أفر�قيا عمومًا يت

اإلقليمية باالعتماد ع�� القوة ا�جماعية ال�ى من الوا�ح أ��ا دعمت وقو�ت وقد بذلت جهودًا ك��ى للوصول لهذا 

غرب ووسط وشرق   الهدف، و�تجھ إ�� االستقرار وهو أك�� استقرارًا �� أطراف القارة الشمالية وا�جنو�ية عنھ �� 

أفر�قيا. استطاعت أفر�قيا أن تتخلص من ظالل االضطرابات، لقد أدركت جميع بلدان أفر�قيا ومن تجار��ا املر�رة 

أنھ عندما ال توجد بيئة مستقرة سياسيًا واجتماعيًا فإن إحداث التنمية �� القارة ي�ون مجرد أحالم. ولذلك، فان 

لتنمية قد أصبح اإلدراك العام ملعظم الدول األفر�قية حيث بذلت البلدان الكفاح ل�حصول ع�� السالم وتحقيق ا

األفر�قية جهودًا حثيثة �� السنوات القليلة املاضية الستقرار الوضع، وقد أعطت اهتمامًا خاصًا الستخدام القوة 

ية حيث نجحت ��  املش��كة و�عداد آلية إقليمية بمساعدة املنظمات اإلقليمية. سعت إ�� حل الصراعات الداخل

خمدت �عض النقاط الساخنة، أو تم التحكم ف��ا. ومن خالل جهود الوساطة 
ُ
تخفيف التوترات الداخلية كما أ

الدو��، وقعت اتفاقيات سالم شّملت �عض البلدان  ملنظمة الوحدة األفر�قية سابقا واملنظمات اإلقليمية وا�جتمع

  ).19(ال�و�غو برازافيلكينشاسا، س��اليون، و  األفر�قية �� ال�و�غو

 

 (أفر�ق�ا وتحد�ات األلف�ة الثالثة)  )1(
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رغم اإليجابيات ال�ي أوجد��ا منظمة الوحدة األفر�قية سابقا (االتحاد األفر�قي) حاليا اإل أن التحدي ال يزال قائما 

املبنية �� جوانب هامة من حسابا��ا ع�� القارة األفر�قية كهدف �� دولها فيما �� أهداف ورهانات القوى الدولية  

تحفل بھ من ثروات متنوعة، وموقع حيوي و�عد إس��اتي��، ف�ي ُتدير صراعها فيما بي��ا م�خرة مصا�حها �� القارة 

أخرى   و�قاع  متوترة،  لتظل  األماكن  �عض  تجاه  مدروسة  ظروف  فرض  ع��  و�عمل  حرائقها، األفر�قية،  تطفيء 

األفر�قي   االتحاد   �� ممثلة  األفر�قية  األليات  وح�ى  املتحدة  األمم  استغالل  خالل  من  أفر�قي  واقع  لرسم  إضافة 

واملنظمات شبھ اإلقليمية �الهيئة ا�ح�ومية للتنمية (اإليقاد)، وغ��ها فضال عن مساعدة أنظمة موالية لها لت�ون 

صا�حها، �ل ذلك �خلق ظروف أفر�قية مواتية من أجل اإلبقاء ع�� واقع دو��  رقيبة وفاعلة ب��جيح كفة القوى إ��  

 ُيضاعف املصا�ح وُ�كرس املز�د من الهّيمنة. 

ل���خ قاعدة التبعّية الدولية �� سبيل املصا�ح الغر�ية، وذلك  جاءت بداية األلفية ا�جديدة ع�� القارة األفر�قية  

أن ما تخطوه الكث�� من الدول من خطوات يظل رهينا للمناخ العاملي، كما أن ما يواجھ بلدان القارة األفر�قية من  

تأث��ًا مباشرًا   تحّديات يظل مرتبطًا بالقوى ا�خارجية ال�ي ظلت ُتؤثر ح�ى �� عالقات الدول األفر�قية �عضها ببعض،

 -ويساعد �� ذلك مناخ أفر�قي �� حيثيات:

تنامي االنتماءات والوالءات التحتية (الدونية) ع�� االنتماءات والوالءات الوطنية، وهو األمر الذي ُ�ساعد القوى   -أ

تلك الدول   صاحبة األهداف واملصا�ح ع�� إحداث االخ��اقات املناسبة، ومن ثم التدخل املباشر وغ�� املباشر �� 

 األفر�قية. 

�انت   -ب ال�ي  بالدول  م��ا  العديد  وارتباط  املنطقة  دول  ب�ن  واالقتصادية  وا�حضار�ة  الثقافية  املستو�ات  تباين 

مستعمرة، سواء �انت ذات طا�ع أنجلونكفو�ي أو فرنكفو�ي، وهو األمر الذي ُ�سهم �� دوام العالقات مع تلك الدول 

دول املنطقة، ومواصلة بذل جهودها من أجل تحقيق أهدافها ومصا�حها ، وفقًا    ومن ثم تواصل تدخلها �� شؤون

 لسياسات وآليات وممارسات جديدة. 

 

 http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/319.htm  
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افتقاد الشرعية السياسية ا�حقيقية (لألنظمة) �� الدول األفر�قية مع �عاظم املشكالت الداخلية وتنوعها، ومن    -ج

الظه�� األجن�ي، مقابل تقديم التسهيالت واملشاركة �� تيسّ��   ثم اعتماد أنظم��ا ا�حاكمة �� بقا��ا �� السلطة ع�� 

 التدخل، ليس هذا فحسب و�نما �� تثبيتھ وتوطّينھ داخل تلك الدول. 

غرب   لدول  االقتصادية  �ا�جماعة  مباشرة  إقليمية  أمنية  روابط  �خلق  توجھ  هناك  اآلخر،  ا�جانب  ع�� 

مية (اإليقاد) ذات الصبغة االقتصادية التنمو�ة والسياسية �� شرق أفر�قيا(اإلي�وس) تماثلها الهيئة ا�ح�ومية للتن

أفر�قيا، حيث تحاول تلك املنظمة تطو�ر اهتماما��ا لتشمل موضوعات أخرى أمنية بخالف التنمية �العمل ع�� 

للقيام ��ذه �سو�ة الن�اعات ب�ن أعضا��ا، وأيضا عمليات إحالل السالم فيما بي��ا, غ�� أ��ا ال تملك آليات عسكر�ة  

األدوار ال�ي اقتصرت ع�� ا�جهود السياسية �� املش�لت�ن السودانية والصومالية، وع�� الرغم من س�� قمم االيقاد 

ا�ختلفة لز�ادة �عاو��ا اإلس��اتي�� واألم�ي وتطو�ره ملواجهة ا�خاطر ا�حيطة باإلقليم واتفاقها ع�� �شكيل عناصر 

لية االنذار املبكر، وفرقة االنتشار السريع �� شرق أفر�قيا لكن يبقى ارتباط منظمة  أمنية وعسكر�ة ومن أمثلة ذلك آ

اإليقاد بما �س�ى بمنتدى شر�اء االيقاد الذي يضم �� عضو�تھ دوًال أورو�ية وأمر�كية يمثل ذريعة ووسيلة للتدخل  

مصا�ح أمنية لدولها، ومثال لها �� شئون منطقة القرن األفر�قي أك�� من �ونھ �س�� لتحقيق أهداف إس��اتيجية و 

 انفصال جنوب السودان كنتيجة التفاقية السالم الشامل. 

األفر�قية  الدول  شئون   �� التدخل  ملسألة  تناولھ  إطار   �� األفر�قي  االتحاد  ميثاق  أن  للنظر  الألفت  من  أنھ  كما 

   -إم�انية التدخل �اال�ي:استحدث ع�� غ�� املعهود �� ظل املنظمة القار�ة السابقة (االتحاد األفر�قي) 

 حق الدول األعضاء �� طلب التدخل من االتحاد إلعادة السالم واألمن ورفض التغّ��ات غ�� الدستور�ة ل�ح�ومات.-1

التدخل بدون طلب �� ا�حروب ال�ي �شمل جرائم ضد اإل�سانية او جرائم حرب و�بادة جماعية كما أن اعتماد   -2

وعات تخص ا�جتمع املد�ي مثل حقوق اإل�سان ودور املرآة وتمكي��ا وذلك تماشيا السياسة الفاعلة لالتحاد ملوض
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  �� مع األيديلوجية املعاصرة للنظام العاملي ا�جديد �ساعد مساعدة غ�� مباشرة �� استغاللها وتوظيفها للتدخل 

 ).20(الشئون الداخلية لدول القارة األفر�قية 

 رن األفریقيإنعکاسات التنافس الدولي یلع منطقة الق
من الساحل األفر�قي،    باب املندب ) �� املنطقة الواقعة ع�� مضيق HORN OF AFRICAمنطقة القرن األفر�قي (

يحدها ال�ي  الهندي و��  األحمرو  جنو�ا، ا�حيط  إر���يا، شماال، البحر  حاليا  عليھ  ،  جيبو�ي،  إثيو�يا وتقوم 

 . وكينيا السودان ا�جغرافي�ن و�دخل ف��ا �عض ،الصومال

 البحر األحمر ا�خارج من ، املضيق  باب املندب القرن األفر�قي منطقة إس��اتيجية بالنسبة آلسيا وأفر�قيا، فهو يحد

 .)21(ا�حيط الهندي إ�� 

حوا��   املنطقة  لهذه  ال�لية  املساحة  كيلوم��  تبلغ  ونصف  املليون  عن  يز�د  ما  أو  مر�ع  ميل  الف  وثالث�ن  ستمائة 

 . )22(مر�ع

وتحتلھ من منطقة  متعددة  دول  تجمعھ من  ملا  �سبة  الهامة  األفر�قية  املناطق  ُ�عت�� من  األفر�قي  القرن  منطقة 

حرب األهلية الصومالية إس��اتيجية وُ�ش�لھ من بورة صراع ظلت متوترة ع�� مدى طو�ل خالل القرن املا��ي جراء ا�

اإلر���ية املنطقة -وا�حرب  ع��  بتأث��ا��ا  تلقي  ال�ي  اليمنية  ا�حرب  �� ظروف  جديدا  واقعا  حاليا  و�شهد  اإلثيو�ية. 

األفر�قية وتؤثر تأث��ا مباشرا ع�� إستقرارها، مضيفة توسعا جديدا لها �� السعودية وا�خليج مما �ش�ل استقطابا 

طور �� �عاملھ ع�� تكتيك جديد تتخذه هذه القوى ضمن ا�حيثيات والظروف ا�جديدة ال�ي جديدا للقوى الدولية يت

 �شهدها املنطقة وتلقي بتأث��ا��ا ع�� منطقة الشرق األوسط بصفة عامة.  

 

 المصدر السابق )1(

 موسوعة المعرفة  -قرن افر�قي  )1(

http://www.marefa.org/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8 

 18ص -) المر�ز االسالمي االفر�قي الخرطوم1986-1887الس�اسات الثقاف�ة في الصومال الكبیر(  - د.حسن مكي محمد احمد )2(
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رغم ما تمثلھ منطقة القرن األفر�قي من أهمية إس��اتيجية �� حسابات القوى الدولية، إال أ��ا لفتت انتباه العالم  

القراصنة �ش بأعمال  مباشرة  العالم  تأثر  حينما  الثانية  األلفية  بداية  الصومالية  األهلية  ا�حرب  خالل  دة 

الصومالي�ن الذين أخذوا ��ددون املالحة العاملية �� ا�حيط الهندي، واستطاعوا فرض شروطهم ع�� الكث�� من  

 . الدول �� دفع مالي�ن الدوالرات كفديات للسفن ال�ي �سيطروا عل��ا

فالقرن األفر�قي يكتسب أهمية حيو�ة من الناحية ا�جغرافية؛ نظرًا ألن دولھ تطل ع�� ا�حيط الهندي من ناحية،  

وتتحكم �� املدخل ا�جنو�ي للبحر األحمر حيث مضيق باب املندب من ناحية ثانية. ومن ثم فإن دولھ تتحكم �� 

ول ا�خليج واملتوجهة إ�� أورو�ا والواليات املتحدة. كما أنھ طر�ق التجارة العاملي، خاصة تجارة النفط القادمة من د

 ).23(ُ�عد ممرا مهما ألي تحر�ات عسكر�ة قادمة من أورو�ا أو الواليات املتحدة �� إتجاه منطقة ا�خليج العر�ي

سياسة   يمتد نطاق القرن األفر�قي ليضم السودان وكينيا وأوغند ولعل هذا املع�ى األخ�� هو الذي يدخل �� إطار

الواليات املتحدة ال�ي ُتروج �� اآلونة األخ��ة إلقامة منطقة القرن األفر�قي الكب��، وثيقة بر�طانية وردت �� وثائق  

األرشيف السودا�ي بدار ا�حفوظات ال��يطانية، و�� عبارة عن خطاب موجھ من املفوض ال��يطا�ي �� أد�س أبابا 

� السودان  عام  حاكم  إ��  �سيجر"  بتأر�خ:  "و�لغرد  مؤرخ  للسودان  ال��يطا�ي  املصري  الثنائي  ا�حكم  ظل   �

  .)24(. وقد عرضت الوثيقة تصورًا شامًال ملنطقة القرن األفر�قي والسودان وكينيا11/10/1917

مثلث   ال��وز  ذلك  هو  األفر�قي  القرن  أن  الدولية  السياسة  علماء  �عض  رأي  من  �ان  الوثيقة  هذه  ع��  استنادًا 

ع ب�ن الشرق األفر�قي الذي �شرف ع�� ا�حيط الهندي، خليج عدن، و�متد شماًال ع�� ساحل البحر الش�ل، الواق

ميل، و�متد إ�� داخل القارة األفر�قية ليشمل كًال من الصومال، جيبو�ي، إر���يا، إثيو�يا، كينيا    600األحمر ملسافة  

األفر�قي �سبب التداخل العر�� واللغوي بي��ما والسودان، و�النسبة لألخ��ت�ن فقد تم إدخالها ضمن دول القرن  

 و��ن دول القرن األفر�قي.

 

)1( http://www.marefa.org/%D9%82 -  افر�قي قرن 

 tagheer.com/art30564.html-http://www.alنت  - تحدید وأهم�ة منطقة القرن االفر�قي تغییر)   24(
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وجيبو�ي، وأضاف لهذه �عت�� الدكتور محمد رضا فودة أن القرن األفر�قي يضم كال من الصومال، إثيو�يا، إر���يا   

 الدول �ل من كينيا والسودان؛ العتبارات جيو إس��اتيجية ولتداخل ا�حدود واألقليات. 

أثناء خدم��ا �� مجلس األمن القومي األمر��ي  مستشارة األمن القومي األمر��ي   Susan Rais وطرحت سوزان را�س

اإلس��اتي�� األمر��ي والذي يتألف من القرن األفر�قي    فكرة مشروع القرن األفر�قي الكب�� �� الفكر  1998بداية عام  

بمعناه ا�جغرا�� زائدًا السودان امتدادًا إ�� منطقة البح��ات العظ�ى. �� ح�ن ذكر عبد هللا أ�س اإلر�ا�ي أن القرن 

�ي ��ذا االسم �سبب ش�لھ كقرن ع�� ا�حيط الهندي وخليج عدن، ومن رأيھ أن القرن األفر�ق ي يت�ون األفر�قي سُّ

من الصومال، إثيو�يا، جيبو�ي، إر���يا إضافة ل�ل من السودان وكينيا؛ �سبب التداخل ا�حدودي والقب�� بل ويعت��  

اليمن دولة من دول القرن األفر�قي؛ بحكم التقارب ا�جغرا�� والتواصل الس�ا�ي والتأث�� والتأثر ف�ي �� رأيھ مرتبطة 

 ارتباطًا جذر�ًا بالقرن األفر�قي.

املعالم جغرافيًا،    لھ مدلول غ�� وا�ح  "القرن األفر�قي" ملنطقة شاسعة من شرق أفر�قيا  �عب��  يرى آخرون أن 

سياسيًا، اقتصاديًا، وتار�خيًا نظرًا ال�عدام املالمح الضرور�ة لوضع املنطقة �� إطار مفهوم جغرا�� وعر�� متناسق،  

بوليتكية،   جيو  فرضية  �عت��  التسمية  هذه  أن  الدولية ولذلك  التفاعالت  مس��ة  ع��  ا�جغرا��  مفهومها  يمتد 

وكينيا   الصومال  جيبو�ي،  إر���يا،  إثيو�يا،  من  كًال  تضم  األفر�قي  القرن  منظمة  أن  ذلك  من  وانطالقًا  املتسارعة 

 ).25(2�لم 2362000والسودان وال�ي �غطي مساحة قدرها 

�� البحر األحمر    ينة الثقافات وموقع جيو إس��اتي�� ما يجمعھ من دول متبا  �ش�ل القرن األفر�قي أهميتھ ضمن  

ُ�عد منطقة دول القرن األفر�قي واحدة من أهم املناطق اإلس��اتيجية �� العالم، و�ستند هذه   .ومضيق باب املندب

 األهمية إ�� عدة اعتبارات أهمها: 

ومضيق باب املندب والبحر األحمر، و�� ممرات مائية لها أهمي��ا التجار�ة والعسكر�ة (أ��ا �شرف ع�� خليج عدن  

  .1869خاصة �عد افتتاح قناة السويس عام 

 

 المصدر السابق )1(
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العر�ية وا�خليج؛ أصبحت هذه األخ��ة منطقة مصا�ح حيو�ة   - ا�جز�رة  �� منطقة شبھ  والغاز  النفط  باكتشاف 

يمة املمرات املائية السالفة الذكر؛ حيث أّن منطقة منا�ع النفط ال بالنسبة للدول الصناعية، و�التا�� ازدادت ق

املمرات  ��ذه  وتتحكم  تطل  كمنطقة  األفر�قي  القرن  منطقة  قيمة  ازدادت  و�التا��  نقلھ،  ممرات  عن  أهمية  تقل 

 ومقابلة ملنطقة مصا�ح حيو�ة عامليًا.

" "يجب أن نتعامل مع املصا�ح الثانو�ة أحيانًا و�أ��ا و�� هذا اإلطار يقول الرئيس األمر��ي األسبق "ر�تشارد نيكسون 

مصا�ح حيو�ة"، وعليھ، إذا �انت دول القرن األفر�قي ال تر�� إ�� مرتبة املصا�ح ا�حيو�ة للواليات املتحدة، ف�ي تأ�ي 

لواليات املتحدة  دون شك �� املرتبة الثانية، أي ضمن املصا�ح الثانو�ة، و�التا�� يتم التعامل معها أحيانًا من قبل ا

 �� إطار املصا�ح ا�حيو�ة لها.

وضمن هذه ا�حيثية تظل منطقة القرن األفر�قي منطقة حيو�ة ال يتأثر وضعها �� السياسة الدولية مهما إنتا��ا من  

متغ��ات يقول د.صالح الدين الدومة �� كتابھ أمن القرن األفر�قي رغم التطور التكنولو�� الهائل الذي طرأ ع��  

ليح ووسائل إدارة الصراع العسكري إال أن املناطق اإلس��اتيجية من وجهة نظر ا�جغرافيا العسكر�ة اليمكن التس

 .  )26(ان تفقد اهمي��ا ا�حيو�ة �سهولة، والقرن األفر�قي من املناطق اإلس��اتيجية

صارعها وتنافسها منُذ بدء لذا ظلت منطقة القرن األفر�قي محل اهتمام دائم ومستمر من القوى الغر�ية وميدانًا لت

ا�حمالت االستكشافية ال���غالية �� القرن السادس عشر، وما أن حل القرن التاسع عشر ح�ى �ان ألغلب القوى 

 االستعمار�ة مناطق نفوذ ومستعمرات �� املنطقة. 

لمواقع وحرو�ًا بالو�الة وخالل سبعينيات القرن املا��ي وأثناء ا�حرب الباردة شهدت املنطقة تنافسًا شديدًا وتبادًال ل

ثم  كقطب منافس  السوفي�ي عن م�انتھ  االتحاد  تراجع  السوفي�ي، ومع  واالتحاد  األمر�كية  املتحدة  الواليات  ب�ن 

 ا��ياره �عد ذلك أصبح التنافس ب�ن الواليات املتحدة األمر�كية وفر�سا.

 

 80م ص 2007القرن االفر�قي، الط�عة الثان�ة، الدار السودان�ة للكتب الخرطوم بروفسیر صالح الدین عبد الرحمن الدومة، أمن   )1(
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فر�قي بالنسبة للسياسة اإلسرائيلية حيث أ��ا اكتسبت أهمية إس��اتيجية من خالل موا�ئ وجزر دول القرن األ  -

 اعت����ا جزءًا من نطاق األمن ا�حيوي ا�جنو�ي إلسرائيل، و�ان لهذا األثر البالغ ع�� ��ديد األمن القومي العر�ي. 

% من 85أن القرن األفر�قي سواء بحدوده الضيقة أو الواسعة، �عت�� منبعًا ل��ر النيل؛ حيث تحصل مصر ع��  -

 % من البح��ات العظ�ى. 15�ة من هضبة ا�حبشة، وحص��ا السنو 

جندي من قوات العمليات   800ضمن التخطيط اإلس��اتي�� �� القرن املا��ي تمركزت قوات أمر�كية تتألف من    - 

ا�خاصة ومشاة البحر�ة �� جيبو�ي ملواجهة عناصر القاعدة �� املنطقة وملواجهة ما أصط�ح ع�� �سميتھ باالرهاب. 

ا يقتصر  الواليات وال  افتتحت  اآلخر  ا�جانب  فع��  فقط،  العسكري  ا�جانب  ع��  األمر��ي  اإلس��اتي��  لتخطيط 

 املتحدة األمر�كية مركزًا للدراسات اإلس��اتيجية �� أد�س أبابا.

قوامها   فر�سية  قاعدة  هناك  األمر��ي،  الوجود  األمر�كية   20بجانب  املتحدة  الواليات  تواجھ  حيث  جندي  الف 

 .)27(دولة (فرانكفونية)   20���ي �� النفوذ الفر 

�شهد القرن األفر�قي ظروفا جديدة للصراع ترسم واقعا لبعض دولھ، فهو �ش�ل هدفًا إس��اتيجيًا للمرحلة القادمة 

 - بحيثيات:

 -أوًال :یلع الجانب الداخلي :
ھ أو األفقي، ألسباب كث��ة عدم قدرة دول القرن األفر�قي ع�� إحداث الت�امل السيا��ي ا�حقيقي سواء الرا��ي من  -أ

ذات طا�ع سيا��ي واقتصادي واجتما�� وثقا�� وتار��� وغ�� ذلك، ومن ثم فإن شيوع الصراعات وا�حروب األهلية، 

يمثل سمة من السمات الرئيسية لدولھ، وهو األمر الذي ُيؤدي إ�� حالة من عدم اإلستقرار السيا��ي واألم�ي، وُيعطي 

األجنبية للتدخل السافر بوجهيھ املباشر وغ�� املباشر �� صميم الشؤون الداخلية لدول الذرائع واملسوغات للدول  

 املنطقة. 

 

 الم�حث الثالث عشر  - مقاتل من الصحراء-الصراع في القرن االفر�قي  )1(

-a2/karnhttp://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasi  Afric/sec19.doc_cvt.htm 
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التنمية وتوف��   -ب للدعم األجن�ي من أجل  القرن وحاج��ا امل�حة  �عا�ي م��ا دول  ال�ي  سوء األوضاع االقتصادية 

 للدول املانحة للتدخل �� الشؤون الداخلية.ا�حاجات الضرور�ة لشعو��ا، األمر الذي ُيؤدي إ�� حالة من التبعّية 

خالفات ا�حدود ب�ن دولھ وعدم التوصل إ�� الرسم امل��ا��ي لهذه ا�حدود مما �ش�ل نو�ات م��ددة من األزمات   -ج

 ب�ن ا�ح�ن واآلخر.  

 -ثانیًا: یلع الجانب اإلقلیمي:
ور�ا، العراق ، ليبيا، مصر،  إ�ع�اسات ظروف التحوالت السياسية ال�ي �شهدها منطقة الشرق األوسط س -1

 اليمن، وما ُتؤدي لھ من آثار ع�� واقع القرن األفر�قي بحكم موقعھ ا�حيوي.

دول املواجهة فيھ لكسب السعودية وتأث��ا��ا ع�� املنطقة وفق أسلوب االستقطاب الذي �عمل    –ا�حرب اليمنية    -2

 دول ا�جوار وخاصة الساحلية كما يحدث بالنسبة إ�� إر���يا، جيبو�ي والسودان. 

ما ترمز لھ دول القرن األفر�قي ذات االنتماء اإلسالمي العر�ي كقوة اقتصادية ووجود أيديولو�� إسالمي، وهو ما   -3

املنطق توجهات  لرسم  مج��دة  �عمل  دولية  لقوى  تحديًا  ا�جماعات ُ�ش�ل  خطر  الهاجس  و�ضاعف  ملصا�حها،  ة 

�� الصومال وغ��ه من   العاملي وال�ي تتخذ من �عض دول القرن األفر�قي  االسالمية املتشددة وتأث��ها ع�� املسار 

 األماكن مالذا ال�شط��ا. 

اإلرهاب) مسوغا لفرض-4 الدولية ضد  (ا�حملة  املتحدة موضوع  الواليات  الك��ى خاصة  القوى  �عض   استغالل 

السياسات ع�� دولھ دعمًا وتقر�بًا كما حدث مع إثيو�يا إبان ا�حرب األهلية الصومالية (عندما استولت جماعة 

عام   السلطة  ع��  االسالمية  األمر�كية 2006ا�حاكم  (العقو�ات  السودان  مع  يحدث  كما  وعقو�ات  وعزال   ،(

عام   منذ  األمر�1998املفروضة  املتحدة  الواليات  تبذلھ  ما  داللة ).  �عطي  املنطقة  دول  تجاه  الغر�ية  والدول  كية 

لتلك  املفهوم اإلس��اتي��   �� أ�عاد أخرى  ُ�ش�لھ من  ما  إ��  بل  االقتصادي فحسب  �عدها  يقتصر ع��  اهتمام ال 

  القوى كما اشرنا لھ من قبل.

اعت الدخول للقارة إ�� جانب الدول الغر�ية هناك تنافس الطراف دولية جديدة ع�� الساحة األفر�قية استط  -5

 األفر�قية بقوة فيما حملتھ من مبادئ واعتمدتھ من أهداف لتنمية دول القارة األفر�قية �� مقدم��ا الص�ن وتركيا.  
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ان ما �شهده العالم من صراع التحده حدود معينة، كما تلقي تلك الصراعات بتأث��ا��ا ع�� مناطق مختلفة من  

العالم ولدولھ �� التأث�� والتأثر. و�� سنوات التسعينات أشار عالم السياسة   العالم بحكم الصفة العاملية لوحدة

ب�ن  صراعا  ي�ون  سوف  الباردة  ا�حرب  ان��اء  �عد  القادم  الصراع  أن  إ��  هنتيغتون  صامو�ل  الشه��  األمر��ي 

�ع ا�ختلفة  ا�حضارات  ب�ن  التقسيم  خطوط  ع��  تقع  ال�ي  املناطق  بأن  ذلك  ع��  ودّلل  دوما من  ا�حضارات،  ا�ي 

صراعات واضطرابات، وأشار كذلك إ�� أن الصراعات املعاصرة �� ف��ة التسعينات حملت أ�عادًا دينية وحضار�ة 

 . )28(وا�حة مثل صراعات البلقان �� أعقاب ا��يار يوغوسالفيا

�� مواجهة ما يطلق االن بدأ وا�حا ما تقود إليھ ا�حرب ب�ن جماعة ا�حوثي�ن اليمنية ذات االنتماء العقدي الشي��  

عليھ با�ح�ومة الشرعية املدعومة من السعودية و�عض دول ا�خليج العر�ي،حيث أخذت ا�حرب تمددا لم يخطئ 

سواحل القرن األفر�قي ال�ي �عيش دولها استقطابا من قبل القوى املتصارعة بما ف��ا قوى دولية ذات وزن كدولة 

ا�حرب أصبحت �ستقطب جهات عديدة و�ش�ل تحالفات ال تنحصر إيران الداعمة �جماعة ا�حوثي�ن. دوا�� هذه  

ع�� اليمن أو منطقة القرن األفر�قي فحسب، لتتسع رقع��ا ضامة منطقة ا�خليج و�يران والشرق األوسط. تفاعالت  

 القرن األفر�قي انطالقا من اليمن تؤكد تنبؤ هنتيغتون �� حرب األيديولوجيات ال�ي تخوضها القوى اإلقليمية وال

 ت�ون ع�� مسافة �عيدة م��ا مخططات القوى الدولية. 
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