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اللمم    مما  كصما اللذ   اانا    اطنا اإلماا  لذ المل مر    
 الوجه بجزرك الششم   االأللنار إلل ااسلاذر المشماة

 " سماا بب ألشصمر   "

اللك  ااطلنا  صمة إاجاا  لذ المل مرة    مل  ك ألا قمألله لنا ألب  
إلوجصياا   الاائ ألب  جك إإلماألهة  ما اششم ا  مل سسة  م  ا    

 .إلواضسيا

 ما الوجه بالششم إلل ااساإللر   عاا لجنة المناقشة  مل إلتعميه  
 .بطماار اا م  ة قلم إللوربيا   إثماايا بمال ظليه

  ما ال  انل  ر   شم  ك ألب قما لك رم السور  

 .ألب قمرب    بسصم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  مذ  لا السمك

إلل اللك ال رمشب لمشمماا  ر إلواك  طياة   إلل اللك ال رمشب  
 .اا ق اا  ر إلللك اعاامياة  ألك الغالصة  تظيا هللا

إلل قم إلك اك  لذ اللصار   ألب  ممنك الشت ار      منك إلل ألا  
 . اا  مصهة  بك   ال هللا اك  ممذ

إلل ألنبب الملبة   اللنار   الط موو النا مر المقصة   النتوو  
 البمرية   سنمذ اك اللصار إإوإلك    إواإلك    بناا ه  

 . تظيه هللا

 .إلل  مرطلك غنصمة اللك  ا  لنك اك  لا السمك بشك امر

 .إلل  ك   مق ااك   األالاك اللرب سشنوا ق مبك

 . إلل ألجصم اللذ  ار سنما    واا لك

 " سماا بب ألشصمر  "  ما   مره إلل ااسلاذر المشماة  

 .  إلل  ك ألب رسمانك ألب قمرب    بسصم

  و رة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مذ  لا السمك اغمل الناو اك الوجوو     ز ألا إمل هللا إلل  
 جمإلك الغالصة   إلل جمذ الغالك

 إلمنل  ر رلتظيما هللا   رنصك  مم ماة    و و هللا  ر رجسك  ك  
  راأليما    وا   رسزّ قم  ما   رنصم و بيما

   إلل  ألك السزرزر اللك ساامإلنك   إللمك   إلم و وااما لك

   إلل إإوإلك ألناو   وريصة

  إلل ألب سما الم و ألسه إنور ببنور   ألااال رمااطنك  لل اار  
   صم

  إلل  مرطلك  بصسة    ك األصالإلك إا ة  و رة اللك  ممنا ألسا  
 مل إلطمره  لا السمك الملواضبة   و ر  ر  انل امرمرة  اإلصةة 

 . مرمة

  إلل  ك األالاك اك قنه السموا النصاسصة    إلمنل  ر رشور بلكك  
 لا إلشممة لمبلوو النابطة    ر رطما ألنا مة اك البلوو المطبمة  

 .إر  اا هللا

 غنصمة
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 :مقدمة

تحتل منطقة القرن اإلفريقي أىمية إستراتيجية نظرا لموقعيا الجغرافي اليام الذؼ يربط بين إفريقيا 

وآسيا في البحر األحمر والبحر المتوسط والمحيط اليندؼ، إضافة إلى تحكميا في المداخل الجنوبية 

 .لمبحر األحمر من حيث باب المندب مما جعميا محط اىتمام الدول المنافسة بغية لتحقيق مصالحيا

شيدت ىذه المنطقة خالل فترة الحرب الباردة تنافسا شديدا من قبل القطبين الكبيرين الواليات 

المتحدة األمريكية واالتحاد السوفياتي، إال أن انييار ىذا األخير جعل القارة اإلفريقية تشيد مرحمة جديدة 

من التنافس ىي مرحمة التنافس األمريكي الصيني ويرجع ذلك إلى المميزات التي تطرحيا القارة من موارد 

طبيعية ىائمة وأخرػ بشرية فضال عن الموقع الجغرافي الذؼ تحتمو والذؼ ساىم في حد كبير في زيادة 

االىتمام بيا من طرف القوػ الكبرػ، حيث تميزت بتفوق الواليات المتحدة عمى باقي دول العالم في 

مجاالت مختمفة سياسية و اقتصادية و عسكرية و تكنولوجية ىذه من جية، و من جية أخرػ نجد تواجد 

الصين في المنطقة و ىو ما أعطى ىذا التنافس بين القوتين لصياغة سياسة جديدة تجاه القارة اإلفريقية 

 .ككل و تجاه منطقة القرن اإلفريقي بشكل خاص

إن دراسة موضوع التنافس األمريكي الصيني عمى القرن اإلفريقي يسمح لنا بالكشف عن مختمف 

األسباب الكامنة وراء السعي لموصول إلييا واالستفادة من مميزاتيا، فقد ركزت القوػ المتنافسة عمى 

المشاريع في المجال السياسي، االقتصادؼ والعسكرؼ حيث تتبع العالقات األمريكية الصينية بالكثير من 

 .التشابك والتعقيد بين التنافس تارة والتعاون تارة أخرػ بغية لتحقيق مصالحيا في المنطقة

 :أىمية الموضوع- 1
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يستمد ىذا الموضوع أىمية من خالل إبراز مختمف استراتيجيات القوػ الكبرػ في القارة اإلفريقية 

 سبتمبر 11عموما ومنطقة القرن اإلفريقي خصوصا منيا اإلستراتيجية األمريكية خاصة بعد أحداث 

 وكذلك اإلستراتيجية الصينية خاصة بعدما أصبحت قوة اقتصادية تضاىي القوة االقتصادية 2001

األمريكية ومن ثم إبراز مظاىر التنافس بين ىاتين القوتين في المنطقة، وكذلك الوقوف عند نقاط تالقي 

 .وتباعد اإلستراتجيتين، أين كل قوة تسعى إلى قرض تواجدىا لبسط نفوذىا

 :مبررات اختيار الموضوع- 2

 :اختيار الموضوع رابع لعدة مبررات منيا

 :المبررات الموضوعية - أ

إن اليدف في البحث في موضوع التنافس األمريكي الصيني عمى منطقة القرن اإلفريقي كونو من 

المواضيع الجديدة عن الساحة الدولية واإلقميمية وكونو يسرد أىم ما تعمق بإستراتيجيات القوػ الكبرػ في 

أ والصين، من خالل محاولة معرفة أسباب وأبعاد اىتمام ىاتين الدولتين .م.منطقة القرن اإلفريقي منيا الو

 .بالمنطقة المعمنة منيا و الخفية، وكذا معرفة مدػ تأثير التنافس بين ىذه األخيرة عن دول القرن اإلفريقي

 :المبررات الذاتية- ب

إن الدافع وراء اختيار ىذا الموضوع كونو يواكب التطورات اإلقميمية والدولية، وباعتبار أننا ننتمي 

لى أؼ مدػ أثر عمى  إلى القارة اإلفريقية ولد دافعا ذاتيا نحو الرغبة في معرفة المزيد حول ىذا التنافس وا 

القارة اإلفريقية عموما ومنطقة القرن اإلفريقي خصوصا، األمر الذؼ دفع لمبحث في الموضوع خاصة وأنو 

يسمط الضوء عن محاوالت ىاتين القوتين فرض استراتيجياتيا عن طريق فرض فرص منطقتيما 



 مقدمة

 

6 
 

االقتصادؼ والثقافي من خالل محاوالتيما حسب تأييد دول المنطقة ما يعمد ليا بسط نفوذىا وتحقيق 

 .مصالحيما االستراتيجية

 :أىداف الدراسة- 3

 :ىناك أىداف عممية وعممية تحاول الدراسة التوصل إلييا

 :األىداف العممية - أ

يكمن اليدف العممي ليذه الدراسة في انجاز بحث يضاف إلى البحوث التي تناولت موضوع 

التنافس األمريكي الصيني عمى منطقة القرن اإلفريقي من خالل محاولة تفسير مختمف اإلستراتيجيات 

أ والصين في منطقة القرن اإلفريقي التي أدت إلى احترام التنافس بينيما .م.المتبعة من قبل كل من الو

من جية، والتعاون من جية أخرػ، باإلضافة إلى استعراض كيفية تعامل القوػ الكبرػ مع دول المنطقة 

 .وفق ما تقتضيو المصمحة المرتبة من ىذا التنافس

 :األىداف العممية- ب

تكمن األىداف العممية لمموضوع في تحديد أىمية منطقة القرن اإلفريقي بالنسبة لمقوػ الكبرػ وىنا 

أ والصين المنتيجة تجاه دول القرن اإلفريقي خالل الفترة .م.تم تسميط الضوء عمى استراتيجيات كل من الو

 في إطار التنافس الدولي بينيما، واألثر الذؼ خمفو ىذا األخير عن دول المنطقة جراء 2001-2018

 .تأثرىا بتداعيات خاصة االقتصادية

 

 :إشكالية الدراسة- 4
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 2018-2001في ظل السياق العام لمتنافس األمريكي الصيني عمى منطقة القرن اإلفريقي 

أ والصين تجاه المنطقة، ليذا فالدراسة أتت .م.تتجمى ضرورة دراسة سموكات وتوجييات كل من الو

لتوضيح مدػ قدرة ىاتين الدولتين عن التوفيق بين اإلستراتيجيات التي اتبعتيا وبين متطمبات تحقيق 

 .مصالحيا و ما مدػ التنافس و الصدام في العالقات األمريكية الصينية

 : و يمكن عرض إشكالية الدراسة في السؤال التالي

 .«ما ىي مالمح قياس التنافس األمريكي الصيني في منطقة القرن اإلفريقي؟ » 

 :ولمحاولة معالجة ىذه اإلشكالية تمت االستعانة ببعض التساؤالت الفرعية منيا

فيما تمكن أىمية منطقة القرن اإلفريقي؟ وما ىي أىم النزاعات التي تشيدىا منطقة القرن  -1

 .اإلفريقي؟

 .ما ىي أىم مالمح التنافس األمريكي الصيني عن المنطقة؟ -2

 .إلى أؼ مدػ أثر التنافس األمريكي الصيني عن منطقة القرن اإلفريقي؟ -3

 :حدود الدراسة- 5

 :الحدود المكانية - أ

تحدد ىذه الدراسة بنطاق إقميمي محدد وىو منطقة القرن اإلفريقي ذلك من خالل التطرق إلى 

جغرافية المنطقة وأىم الدول التي تنتمي إلييا، كما تم الحديث عن أىمية ىذه المنطقة ما جعل منيا محل 

 .أ و الصين.م.أطماح لدػ القوػ الكبرػ من بينيا الو

 :الحدود الزمنية- ب
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، غير أن مقتضيات اإللمام يحل 2018-2001بالنسبة لممجال الزماني لمدراسة تحددت في الفترة 

 تغيرت اإلستراتيجية األمنية لمواليات 2001جوانب الموضوع استدعى العودة لفترات سابقة، فبعد عام 

المتحدة، و أصبحت تبحث عن مناطق حيوية جديدة، باإلضافة إلى تأمين الممرات البحرية ومن بينيا 

 .منطقة القرن اإلفريقي، كما ظيرت الصين كقوة اقتصادية منافسة

 :أدبيات سابقة- 6

السياسة األمريكية تجاه القرن اإلفريقي ما بعد الحرب ": دراسة سامي السيد أحمد بعنوان- 

، وتناولت الدراسة في األىمية الجيو إستراتيجية لمنطقة القرن اإلفريقي 2013" الباردة الدور واالستجابة

 .واكتشاف النقط داخميا وكذا قام إلى تعزيز االستقرار  واالنخراط اإليجابي في حل صراعات المنطقة

- Megan Robinson, The Hom of Africas, Economy posts, Die to Chinese 

Investements, Februray, 1st, 2017, International Busness ans Economics.  

، "التنافس األمريكي الصيني في إفريقيا بعد الحرب الباردة": دراسة عيمور فيروز بعنوان -

 .2011-2010مذكرة ماجستير كمية السياسة واإلعالم، جامعة الجزائر، لمسنة الجامعية 

أ والصين بعد نياية الحرب .م.والتي تناولت من خاللو إبراز طبيعة العالقة التي تربط كال منالو

 . الباردة

 

   

 :فرضيات الدراسة- 7
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 :ولإلجابة عمى التساؤالت المطروحة، اقتضت الدراسة صياغة الفرضيات التالية

 .إّن أىمية منطقة القرن اإلفريقي جعميا محل لتنافس القوػ الكبرػ عمييا -1

كمما تصاعدت الصراعات الداخمية في منطقة القرن اإلفريقي كمما زاد اىتمام الدول الكبرػ  -2

 .بالتدخل فييا

 .كمما زادت حدة التنافس عمى منطقة القرن اإلفريقي كمما أثر ذلك بشكل سمبي عمى دول المنطقة -3

 :أدبيات الدراسة- 8

 :إن طبيعة الدراسة فرضت االعتماد عمى مجموعة من المناىج منيا

 :المنيج التاريخي - أ

أ .م.تم توظيفو في ىذه الدراسة من خالل رصد المراحل التي مرت بيا العالقات التنافسية بين الو

 .والصين بعد انتياء الحرب الباردة

 :المنيج المقارن - ب

أ .م.تم استخدامو لممقارنة بين التوجييات واإلستراتيجيات المختمفة التي اعتمدتيا كل من الو

والصين لممحاولة إحكام سيطرتو عمى منطقة القرن اإلفريقي ومن ثم الوقوف عند نقاط تالقي وتباعد 

 .اإلستراتيجيتين

 

 :تقسيم الدراسة- 9
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فصول، كل فصل يحوؼ عمى مبحثين وكل مبحث إلى ثالث  (3)قسمت الدراسة إلى ثالث 

 .مطالب

 قمنا بدراسة اإلطار النظرؼ والمفاىيمي لمدراسة بتقسيم بدوره إلى مبحثين، حيث :الفصل األول -1

المبحث األول التحديد اإلطار المفاىيمي وبدوره تقسيم ثالثة مطالب، حيث قمنا في المطمب 

األول مفيوم التنافس، والتنافس الدولي،أما المطمب الثاني فقمنا المفاىيم المشابية لمتنافس، أما 

في المطمب الثالث مفيوم اإلسترتيجية، وفي المبحث الثاني طرقنا إلى اإلطار النظرؼ لمدراسة 

حيث ثمنا في المطمب األول بالنظرية الواقعية، أما المطمب الثاني فقمنا بالنظرية الميبرالية،أما في 

 .المطمب الثالث قمنا بنظرية المباريات

 دراسة جيوبوليتكية لمقرن اإلفريقي الذؼ قسم بدوره إلى مبحثين، حيث المبحث :الفصل الثاني -2

األول تناولنا األىمية اإلستراتيجية لمنطقة القرن اإلفريقي والذؼ ينقسم بدوره إلى ثالث مطالب 

حيث يتناول المطمب األول األىمية الجغرافية لمنطقة القرن اإلفريقي، أما المطمب الثاني األىمية 

االقتصادية لممنطقة، أما في المطمب الثالث األىمية االجتماعية لممنطقة، أما المبحث الثاني 

تناولنا فيو أىم النزاعات اإلقميمية في منطقة القرن اإلفريقي والذؼ ينقسم بدوره إلى ثالثة مطالب 

المطمب األول النزاع اإلثيوبي اإلرتيرؼ المطمب الثاني النزاع الصومالي اإلثيوبي، أما المطمب 

 .الثالث النزاع بين السودان وبعض الدول الجوار

 تطرقنا إلى التنافس الدولي عمى منطقة القرن اإلفريقي حيث يحتوؼ عمى ثالثة :الفصل الثالث -3

المبحث األول اإلستراتيجية األمريكية في منطقة القرن اإلفريقي وقمنا بتقسيمو إلى ثالثة مطالب 

حيث تناولنا في المطمب األول عمى المستوػ االقتصادؼ وفي المطمب الثاني تناولنا عمى 

المستوػ السياسي الدبموماسي أما الثالث تناولنا عمى المستوػ األمني والعسكرؼ، أما في المبحث 
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الثاني تناولنا اإلستراتيجية الصينية في منطقة القرن اإلفريقي، حيث قمنا بتقسيم إلى ثالث 

مطالب، المطمب األول عمى المستوػ االقتصادؼ والمطمب الثاني عمى المستوػ األمني 

والعسكرؼ أما المطمب الثالث عمى المستوػ الدبموماسي والسياسي، أما المبحث الثالث تناولنا فيو 

مظاىر التنافس األمريكي الصيني عمى منطقة القرن اإلفريقي والذؼ قمنا بتقسيمو إلى مطمبين 

المطمب األول مظاىر التعاون أما المطمب الثاني واألخير تناولنا فيو تأثير التنافس األمريكي 

 .الصيني عمى منطقة القرن اإلفريقي
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الفصل  مقدمة 

دراسة ىذا الفصل تعتمد باألساس عمى التأصيل النظرؼ و المفاىيمي لمكممات المفتاحية في 

مفيوم التنافس و التنافس الدولي و النظريات المفّسرة ليذا األخير، و ليذا تم : الدراسة و التي تتمثل في 

 .تقسيم الفصل إلى مبحثين

تطرقنا إلى مفيوم التنافس و التنافس الدولي و المفاىيم المشابية لو ومفيوم : ففي المبحث األول

. اإلستراتيجية

فتناولنا فيو أىم النظريات المفسرة لمتنافس الدولي و ىي، النظرية الواقعية : أّما المبحث الثاني

. الجديدة، النظرية الميبرالية و نظرية المباريات
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 مفيوم التنافس و التنافس الدولي: المطمب األول

عمى وجو المباراة و المنافسة .  عبارة عن تسابق مع اآلخرين و الرغبة في الشيء:التنافس -1

تتحول إلى صراع عندما نحاول أطرافيا رفع مكانتيا، و دعم مراكزىا عمى حساب اآلخرين، و تعمل عمى 

 .1الحيمولة دون إمكانية تدقيق غاياتيم أو تعمل عمى تحديدىم أو حتى تدميرىم

  بين الدول ال تصل إلى االختالفكما يعرف التنافس بأنو مفيوم سياسي يشير إلى حالة من 

 أو سياسية لتحقيق مصالح و مكانة في اإلطار الدولي أو اقتصاديةمرحمة الصراع و ال تأخذ أبعاد 

 .2اإلقميمي

  مصطمح التنافس يعني التنافس بين طرفين لمحصول عمى موارد اقترن و في المعنى السياسي 

معنية و لكن دون أن يعمل أحدىما عمى منع اآلخر من تحقيق أىدافو، إما لعدم إدراكو ليذا التنافس أو 

لعدم قدرتو عمى تغيير حركة منافسة، و يتحول التنافس إلى صراع عندما يتجو أحد األطراف إلى تقوية 

 . 3مركزه، و منع األطراف األخرػ من ذلك أؼ إخراجيا من دائرة المنافسة

ىو وضع رحالة تجمع بين طرفين دوليين أو كثر يقرران خوض التنافس وقف : التنافس الدولي

حسابات عقالنية مركزين جيودىم و إمكانيتيم نحو تحقيق فوائد و مصالح توفرىا بيئة معينة في النظام 

دون المجوء الستخدام القوة العسكرية و العنف لتحصيل ىذه الفوائد و الوصول ليذه األىداف  الدولي،

من تغيير في عوامل القوة  أعقبيا ورغم ىذا التنافس الدولي في ظل عالم ما بعد الحرب الباردة ، وما

ببروز العامل االقتصادؼ و التكنولوجي في العالقات الدولية ومع تنامي ظاىرة العولمة العابرة لمحدود و 

                                                           
 .157. ،ص(2003، 1دار المعرفة، ط: المغرب ) لاموس الطالبٌوسف الشبه دمحم البماعً، - 1
 ، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر منشورة التنافس الروسً األمرٌكً فً الشرق األوسط دراسة حالة سورٌاعبد الرزاق بوزٌدي، - 2

 . 11ص ) 2014/2015كلٌة الحموق و العلوم السٌاسٌة، لسم العلوم السٌاسٌة، : جامعة دمحم خٌضر )
 و تم اإلطالع 2017 أفرٌل 13بتارٌخ )، نشر 3 المشابهة لمصطلح األزمة اتتجمع سورٌة األم، المصطلحصائب المهوجً، - 3

 Syriamsa.com/Tem/ %D8AF.cpt:/MT-Page:المولع اإللكترونً ، 11:05على الساعة  (2018 مارس 10علٌه بتارٌخ 
Templat. 
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وبروز فواعل فوق   سيادة الدول عن طريق الوسائل التكنولوجية المتطورة،احتراقما تخمقو من تحديات 

قومية كالشركات متعددة الجنسيات أىميا تعظيم فوائدىا عمى حساب المتجيات المحمية، كل ذلك نتج عنو 

ندرة في المواد الطبيعية و عمى رأسيا النفط، و بناءا عميو التنافس الدولي قد يتخذ منحى خطير وقد 

وىو ما يحدث فعال بين القوػ الكبرػ  يتطور ليتحول في مرحمة ما إلى توتر و نزاع بوسائل ال تنافسية،

. 1في أكثر من منطقة في العالم

 التنافس الدولي لمختمف المشكالت الموجودة في الساحة الدولية، و جوىر العالقات بين اقترن - 

وىذا األمر من شأنو أن تسع ليشمل عوامل أخرػ كعامل . الدول ىو سعييا لتحقيق المزيد من القوة

 االقتصاد، والعامل السياسي الذؼ يدفع بالدول لتحقيق مصالح و مكانة عمى المستوػ الدولي 

 2أو اإلقميمي

المفاىيم المشابية لمتنافس : المطمب الثاني

تعارض أو تصادم بين اتجاىات مختمفة أو عدم توافق في المصالح بين طرفين أو  :النزاع -1

. أكثر مما يدفع باألطراف المعنية مباشرة إلى عدم القبول بالوضع القائم و محاولة تغييره

. فالنزاع ىو عممية التفاعل بين طرفين اثنين عمى األقل

و يعرف بأنو تسمسل ينطمق من نشوء أزمة حيث تتطور إلى نزاع قد يكون عمى شكل عسكرؼ، 

. 3أو يتطور أشكال أخرػ اقتصادية، أمنية، أو إعالمية

                                                           
المركز الدٌممراطً العربً للدراسات االلتصادٌة و السٌاسٌة ) ظاهرة التنافس الدولً فً العاللات الدولٌةحمدي دمحم نذٌر، - 1

  https://democratic.de/?p=1775:  المولع11/02/2018:  ف11:00ًعلى  (النشر-اإلستراتٌجٌة، ب

. 11عبد الرازق بوزٌدي، مرجع سابك، ص  -2 
.295-293-، ص(1985، 1دار الكتاب العربً، ط: لبنان) النظرٌة فً العاللات الدولٌةناصٌف ٌوسف حتى،-  3 

https://democratic.de/?p=1775
https://democratic.de/?p=1775
https://democratic.de/?p=1775
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 يحدث فييا التحول إذ أّنو يتغير من نزاع كامن إلى نزاع مسمح عنيف و يعرف : النزاع

Boulding بأنو موقف يتصف بالمنافسة تصبح فيو األطراف المتصارعة عمى رعي : "  النزاع

 .1عمى حساب الطرف حاجاتو و يسعى كل طرف منيا إلى تحقيق بتناقضاتيا،

 ىو الوضع الناشئ عن اصطدام وجيات النظر بين دولتين أو أكثر أو تعارض : النزاع الدولي

مصالحيما حول موضوع أو مسألة ما و بدت ىذه األمور لموىمة األولى متناقضة بينيا و لكن في حالة 

 . 2التقارب بين الطرفين يمكن معالجة ىذا الخالف وحمو سمميا بالطرق الودية و الدبموماسية

لى تباين في المصالح أو ربما رغبة في سيطرة أو : التوتر- 2 ىو حالة عداء و تخوف وشكوك وا 

. 3"ىو أول مرحمة لمنزاع و ييدد بالقطيعة: "ويعرفو عبد العزيز جراد .االنتقامتحقيق 

تؤدؼ مرحميا عمى األقل إلى  التوتر ىو موافق نزاعية ال" MarsalMerle "رلمي أما مارسال- 

و يعتبر التوتر بداية لحالة نزاعية وال يتعارض وجوده مع وجود حاالت التعاون فالتوتر ىو . النجود لمقوة 

. حالة سابقة عمى الصراع وىو بداية لحالة نزاعية 

. 4فالتوتر ىو حالة من القمق و عدم الثقة المتبادلة بين دولتين أو أكثر -

قد يكون التوتر سابقا و سببا في النزاعات و األزمات الدولية أو نتيجة ليذه النزاعات فمن  -

الممكن أن تتصاعد مدة ىذا التوتر لتصل إلى حد تتحول معو األزمة إلى نزاع إذا لم يتم احتوائو الطرق 

. 5السممية

                                                           
جامعة الخرطوم )، مذكرة ماجستٌر غٌر منشورة ، ، النفط و النزاع فً أسس دراسة تحلٌل النزاعدمحم عبد الحفٌظ دمحم خٌر المئنً- 1

 .6، ص ( 2006كلٌة الدراسات العلٌا، تخصص العاللات الدولٌة :السودان

.20عبد الرازق بوزٌدي، مرجع سابك، ص - 2  
جامعة )، محاضرة لطلبة السنة الثالثة ماستٌر دراسات أمنٌة و إستراتٌجٌة، الخرٌطة المفاهٌمٌة للنزاع الدولًفضٌلة عٌسات، - 3

  (.2016/ 10/ 17، كلٌة الحموق و العلوم السٌاسٌة، لسم العلوم السٌاسٌة، تارٌخ بوعلًحسٌبة بن 

 .317ص (طاكسٌج لوم لدراسة:الجزائر)،مداخل نظرٌة لتحصٌل العاللات الدولٌةعمار بن سلطان، - 4

 .16عبد الرزاق بوزٌدي، مرجع سابك ،ص- 5
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يعني تفاعل العالقات بين عناصر و مكونات موجودة في الطبيعة و الذات  : الصراع- 3

اإلنسانية و العالقات االجتماعية، فيو حالة من الضغط النفسي الناتج عن التعارض أو عدم التوافق بين 

رغبتين أو حاجتين أو أكثر، فيو يشير إلى موفق تنافسي خاص يكون أحد طرفيو عمى قناعة بعدم 

التوافق المستقبمي المحتمل، أو يكون كل طرف يتبنى أو اتخاذ موافق ال تتوافق مع المصالح المحتممة مع 

. 1الطرف اآلخر أو األطراف األخرػ 

و يعرف الصراع ىو حالة أو وضعية تنافسية يكون فييا طرفان أو أكثر مدركان لعدم تطابق   -

. وضعيتيما المستقبمية

 في القيم و األىداف بين مجموعتين من البشر، أو من ضالتحرؼ و يشير مفيوم الصراخ إلى  -

األفراد قبيمة أو مجموعة عرقية، أو لغوية، أو دينية، أو اجتماعية، أو سياسية،أو أؼ شيء آخر تنخرط 

في تعارض واع مع مجموعة أو مجموعات أخرػ معينة أو أن كل مجموعة تسعى لتحقيق أىداف 

متناقضة مع أىداف المجموعة األخرػ، و ىو في المفيوم السائد يعني التنافس بين عدة أطراف عمى 

. 2تحقيق أىداف غير منسجمة مع بعضيا البعض

الصراع ىو وضع اجتماعي يحاول فيو طرفان عمى  " Johan Galton"يعرف يوىان غالتون  -

األقل الحصول عمى مجموعة من نفس الموارد المادية أو المعنوية، أو تحقيق أىداف أو مصالح متناقضة 

. في لحظة واحدة، وتكون ىذه الموارد أو األىداف غير كافية إلرضاء  ىذه األطراف 

ذا كان -   الصراع يستخدم لإلشارة إلى التضارب "Quincy Wright"كوينسي رايت "وا 

 أو التناقص في المبادغ أو المفاىيم أو العواطف أو األىداف أو المطالبة بالكيانات أو اليوية، وأحيانا

  

                                                           

 .5، ص، دراسات إفرٌمٌة، الصراع حول الموارد فً إفرٌمٌا نموذج التنافس األمرٌكً الصٌنً على السودانٌاسر أبو حسن- 1

 .318-316 ص ص ، مرجع سابك،عمار بن سلطان- 2
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 .1ضاتقان ىذه التتسويةتستخدم لإلشارة إلى عممية 

 :التنافس والمفاىيم المتشابية -1

 الفرق بين التنافس و المفاىيم المشابية لو: 01الجدول رقم 

 
 

الصراع 
 

 
النزاع 

 
التوتر 

 يشير إلى حالة عداء و تخوف و شكوك  -  وتعارضاختالف- جدال عنيف- 
ىي إكمال العنف مسمحة بين دولتين أو  - أقل حدة وشمول-  تعارض في المصالح -

 أكثر
 الصراع و بداية حالة نزاعية- تناقض إدارات وطنية -  السيطرة عميو ومنع إشارة -
تسوية عبر حمو لقانونية  -  تناقص اإلدارات الكبرػ -

 وسياسية
التوتر قد يكون بين طرفين بينيما - 

 (الجزائر والمغرب)عالقات عدائية مثال 
لو بعد إيديولوجي و ديني و - 

 عقائدؼ
 عند صعود حدة التوتر يتحول إلى أزمة- "حدود"اريخيتخالف حاد و-

  قابل لمتسوية-  أعمق من النزاع- 
  ليس طويل زمنيا-  إدارة الصراع وليس حمو- 
يمكن حمو باستخدام مختمف -  طويل األمد- 

وسائل حل النزاعات  
 

 

 
التنافس األمريكي الروسي في منطقة الشرق األوسط دراسة حالة  عبد الرزاق بوزيدؼ، :المصدر
جامعة بسكرة، كمية الحقوق و العموم السياسية، )، مذكرة ماجستير، 2014-2010األزمة السورية 

 .19، ص (2015-2014تخصص عالقات دولة و دراسات إستراتيجية، 

 
                                                           

النشر الجامعً : الجزائر) – دراسة تموٌمٌة –مصادر الصراعات الداخلٌة فً بلدان غرب إفرٌمٌا وآلٌات إدارتهامنٌر محمودي، - 1

 .19،ص(2018ط، -الجدٌد، ب
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 مفيوم اإلستراتيجية: المطمب الثالث

مشتقة " Stratégie ""Strategy"ف المقدمة لمصطمح اإلستراتيجيةؼلقد تعددت المفاىيم والتعار -

 " أما تعني األرض،" Gia"تتعمق بكممة أخرػ وىي أكثر قوة في المعنى"  Stratos"من الكممة اليونانية

agein "،كما أن جذورىا األصمية تعود إلى المفظة فيي تعني الدفع إلى األمام" Strategos" والتي تعني 

. 1الجنرال أو القائد

 الفن المستخدم في تعبئة و تحريك المعدات العربية، كما أنيا عمى "Oxford"و عرفيا قاموس -

. يمكن من السيطرة عمى المواقف و العدو بصورة شاممة

 حيث تشق الخطط ،و اإلستراتيجية تعني فن القيادة في الحرب الشاممة عمى مستوػ الدولية -

العسكرية مع الخطط االقتصادية اإلعالمية و السياسة و توصف بأنيا الخطة العامة لحممة عسكرية 

. كاممة

وفي قاموس العموم السياسية فإن ما يقصد باإلستراتيجية ىي خطة عمل لبحر عدو أو لتحقيق  -

سمسمة من الحركات من أجل  ىدف ما، وتشير اإلستراتيجية إلى خطة شاممة إلى أمد طويل تتألف من

. ىدف عام

 آخر ىي مجموعة التي يمكن معيا اختبار البدائل في مراحل العمل بمعنىواإلستراتيجية 

 2.المختمفة

 

                                                           
 .54، ص (2004عمان، مركز الدراسات الدولٌة،  )، موسوعة علم السٌاسة ناظم عبد الواحد الجاسور- 1
 .36، ص(2007، 1دار أسامة للنشر والتوزٌع، ط: عمان)، وضاح زٌتونالمعجم السٌاسً، - 2
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ذا انطمقنا من التحميل الكالسيكي لممصطمحات نجد أن مفيوم أو مصطمح اإلستراتيجية يوجد  وا 

 فقد قدم تعريفا لإلستراتيجية عمى لسان المارشال  السوفياتيفي مختمف المغات ففييا يخص الفكر العسكرؼ 

بأنيا مجموعة من اإلستراتيجية العسكرية السوفياتية  :في كتابة الموسم "  Solokoviski"سموكو فسيكي"

المعارف النظرية التي تعالج قوانين الحرب كصراع مسمح دفاعا عن مصالح طبقة محددة فيي تشمل 

أساليب تعريف الحرب و وجيات نظر العدو المحتممة و أو وضاع  الحرب المقبمة وطرائق اإلعداد ليا 

.  1وتسيير دقتيا وفروع القوات المسمحة وأسس استخداميا باإلضافة إلى أسس الحرب المادية والمعنوية 

. وفي المعنى السياسي مصطمح اإلستراتيجية بفن القائد أو فن القيادة-

اإلدارة العامة  "أنيااإلستراتيجية بشكل مختصر عمى " Sun-tzu صن تسو ضمن"ويعرف  -

لمعمميات العسكرية فاإلستراتيجية ىي عمم خاص بالعسكريين بالدرجة األولى و لكنيا أيضا مرتبطة ارتباطا 

. 2وثيقا برجال السياسة و الدبموماسية

عمى جميع  تسرؼ كل ىذه التعريفات المختمفة لإلستراتيجية نستنتج أن اإلستراتيجية كممة-

 فاإلستراتيجية ىي أداة لموصول إلى تحقيق اليدف ، ال تقتصر عمى مجال معين التيالمواقف و الحاالت

. ولبموغ الغايات، و تضمن تكامل تنظيمي مجتمعي

 

 

 ( المفسرة في العالقات الدوليةلمنظريات)النظري اإلطار : المبحث الثاني
                                                           

، دراسة حالة جنوب المتوسط، مذكرة ممدمة 2004 إلى 2000 من اإلستراتٌجٌة الروسٌة الجدٌدة  فً عهد بوتٌنوسام شكالط، - 1

 .23 22، ص ص (2016 ماي8كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة، :جامعة تٌزي وزو)لنٌل شهادة ماجستٌر 
 ، (2004، 1دار النشر و التوزٌع، ط: عمان)العاللات الدولٌة الظاهرة و للعلم، الدبلوماسٌة و اإلستراتٌجٌة عالء أبو عامر، - 2

 .138ص 



 اإلطار النظري و املفاهيمي للتنافس األمريكي الصيين على منطقة القرن اإلفريقي:          الفصل األول

 

21 
 

النظرية الواقعية  : المطمب األول

النظرية الواقعية   -1

تحتل النظرية الواقعية لمعالقات الدولية من منظور المصالح الوطنية لمدول و تتصل من كل قيد 

أخالقي يعوق تحقيق مصالحيا و تحدد مضمون المصالح الوطنية في القوة، فالدول تسعى من أجل 

الحصول عمى القوة و زيادتيا و االحتفاظ ليا من خالل تفاعميا مع وحدات النظام الدولي عبر سياستيا 

 . الخارجية

والسعي  و أن السياسة تتناول القوة عالقات قوة،أّنيا ظر إلى العالقات الدولية عمى ن تيةرظىذه الن

. والسياسة الدولية ىي صراع من أجل السمطة ناول الحقوق القانونية والواجبات،توال ت لتحقيق المصالح،

 ػالفوض العقالنية،  الذاتية، المساعدة تعظيم المكاسب، المصمحة الوطنية، و تعتبر مفيوم القوة،

. 1من المفاىيم األساسية التي اعتمدتيا ىذه النظرية لتفسير السموك الخارجي لمدول الدولية،

فيو العوامل المجتمعية بما و التحميل الواقعي لمظاىرة الدولية ال يعتمد مستوػ التحميل الداخمي 

. 2فيي تحاول تفسير الدولة داخل المسار الدولي والسياسة الدولية والعوامل الثقافية داخل المجتمع،

تجاه منطقة القرن اإلفريقي لممحافظة التنافس األمريكي الصيني القد اتبعنا ىذه النظرية لنبين واقع 

، و ىذا التنافس حول المصالح لكالىما تستعمالن الوسائل و القوة بمختمف عمى مصالحو في المنطقة

 . أشكاليا لتحقيق مصالحيما في المنطقة

  :الواقعية الجديدة -2

                                                           
 .293، ص (2006 ،1الساحة الدولٌة، ط: الجزائر)االتجاهات النظرٌة فً تحلٌل العاللات الدولٌة عامر مصباح، - 1
، 2توزٌع دار الكتاب الحدٌث، ط: الماهرة)، ن النظام الدولً وعناصره الرئٌسٌة1العاللات اإلستراتٌجٌة والعسكرٌة جهاد عودة، - 2

 .28، ص(2016
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كينث والتز " لمسياسات الدولية، حاول systémiqueالواقعية الجديدة ىي رؤية نسقية 

Kenneth waltz "  من خالل عممو الشيير نظرية السياسات الدولية "theory of international 

politics "  و أغمب أعمالو، تدافع عن منظوم نسقيsystémique أؼ عن رؤية تنطمق من منظومة ما 

أؼ من مجمل المنظومة الدولية التي تفرض طريقة معينة عمى شكل وحدات المنظومة و سموكياتيا و ىنا 

 و أعاد تيذيب مفاىيم الفوضة و يعتقد أن نظرية القوة تساعد عمى structureأدخل والتز مفيوم البنية 

التنبؤ بخصوص السموكيات و المحصالت الدولية، فالدول ترتبط في سموك توازني سواء كانت القوة المراد 

 .  1موازنتيا ىي الغاية من ىذا السموك أم غير ذلك

فإن منطق بحثو يوحي  وّفر أفضل نموذج لتوازن القوػ التنافسي أو القائم عمى التضاد،والتز 

ذلك فإن لو  ولقد لمح في ىذا المجال إلى بروز نظام أحادؼ القطب،،بإمكانية نشوء توازن قوػ توافقي

 .في بحث مسألة أحادية القطب ىو من نقاط الضعف األساسية في نظرية السياسية الدوليةاإلسياب عدم 

 المؤسسات الدولية كضابط ركد بضرورة االعتراف بدوؤ الواقعية الجديدة تا،إضافة إلى ىذ

اسب النسبية كحدىا األدنى في ظل سمطة مركزية حيث تسعى الدول لتحقيق قدر من المب الدولية ػلمفوض

 2 .سعييا لتحقيق مصالحيا الوطنيةمنطمق من 

ابعة من نلم تختمف الواقعية في شكميا الجديد عن الواقعية التقميدية في خصوص اعتبار العوامل ال

وذلك انطالقا من األساس الذؼ يؤكد ندرة األمن  البيئة الخارجية كمحدد رئيسي لمسموك الخارجي لمدولة،

                                                           
 الحوار النٌو والعً و النٌو لبٌرالً حول مضامٌن الصعود الصٌنً، دراسة الرؤى المتضاربة حول دور الصٌن حكٌمً توفٌك، - 1

مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة و العاللات الدولٌة، تخصص عاللات دولٌة ودراسات المستمبلً فً النظام الدولً، 

 .10 09، ص ص (2008-2007جامعة باتنة، كلٌة الحموق و العلوم السٌاسٌة، )إستراتٌجٌة 
، دراسات العلوم اإلنسانٌة التحوٌالت المعرفٌة للوالعٌة واللٌبرالٌة  فً نظرٌة العاللات الدولٌة المعاصرةدمحم عمبل وصفً، - 2

 .107 106، ص ص (2015)، 1، ع42واالجتماعٌة،  م 
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ومن ىذا المنطمق فإن كافة اىتمام الوحدات السياسية ىي كيفية الحفاظ عمى  وفوضوية النظام الدولي،

. 1بقائيا

وبناءا عمى ىذه النظرية يمكن تناول سياسة الواليات المتحدة األمريكية وجميورية الصين الشعبية 

. في البناء الفوضوؼ واألساليب المتبعة من كال الطرفين تجاه القرن اإلفريقي

  الميبراليةالنظرية  :المطمب الثاني

وكان   منذ ظيورىا مرتكزات وأسس فكرية تمثمت في الحرية والفردية والعقالنية،الميبراليةاتخذت 

. الميبراليةليذه األسس النظرية العامل الميم في نشر 

 تسعى إلى اإلنفراد األمريكي لصياغة مقدمات نظرية جاىزة وتعميميا عمى العالم من الميبراليةإن 

  ىوالميبراليوالعمل في الفكر  كافة،المتاحة بالوسائل   الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان،دعابةخالل 

ىذا فإن كل شيء مبني بناءا غير عممي ال يصح جعمو مصدرا   إاّل بالمحسوسات،من مادؼ ال يؤعقل

 .لممعرفة

 االقتصاد العالمي ىو األمل األفضل دمج الجديدة أن المزيد من النيوليبراليةويعتقد منظرؼ 

ليس  المحاسن لمتحرك سريعا نحو عالم إنساني حقيقي ،وأن الدمج ليذا االقتصاد سيكون لو الكثير من

 2.عمى اقتصاد البمدان الغنية فقط بل أيضا عمى اقتصاديات البمدان الفقيرة 

الممارسات السياسية (المقام األول)النظرية الميبرالية الجديدة في المقام األول نظرية في 

تقول أن الطريقة األمثل لتحسين الوضع اإلنساني تمكن في إطالق الحريات والميارات  واالقتصادية،

                                                           

 .31عامر مصباح، مرجع سابك، ص- 1
 ،جوان 15جامعة دٌالً الجزائر ع ) ،ولائع السٌاسة والمانون ،المرتكزات الفكرٌة اللٌبرالٌة دراسة نمدٌةد طالل حامد خلٌل، - 2

 .154، ص(2016



 اإلطار النظري و املفاهيمي للتنافس األمريكي الصيين على منطقة القرن اإلفريقي:          الفصل األول

 

24 
 

يتصف بحمايتو لحقوق الممكية الخاصة وحرية التجارة  لمفرد،ضمن إطار مؤسساتي،اإلبداعية التجارية 

. 1وحرية األسواق االقتصادية

ىذه النظرية عمى تحميل وتفسير العالقات الدولية انطالقا من فرضية أن الصراع الدولي م تقو

وحدوث األزمات راجع إلى الندرة الواردة في الموارد األولية و الثروات ،فحالة الندرة يؤدؼ بالدولة إلى 

 2.كثير ما تصل إلى الحرب و،ىا،وىذا بدوره يؤدؼ إلى اصطدامات بينىاالتنافس عمي

بينما يمر المجتمع  مساواة والسالم والتفاوض الدولي كبديل لمحرب،اليقوم الفكر الميبرالي عمى 

ما تمر بحالة الدولة التي تنزع نزوعا دائما لمحرب الدولي إما بحالة السالم الصعب القاسي، . وا 

نو يمكن ببساطة تغيير تمك  ويقول الميبراليون إن سياسات القوة ىي نتاج لألفكار الواقعية وا 

 فإنو يمكن تغييره ليكون  اآلن إذا لم يكن العالم ليبراليا حتىاألفكار لتغيير السياسات ىذا يعني أنو

. ليبراليا،و لعل ىذا يوضح سبب وصف الميبرالية بالفكر المتفائل

 عمى قيداوتنطمق الميبرالية من افتراض أن الديمقراطيات ال تحارب بعضيا البعض وتضع 

. م بأن الديمقراطيات بصورة عامة أكثر سممية فيذا سيثير جدالزعولكن ال الحروب،

بعد سيما ال  التطورات الكبرػ المرتبطة بالميبرالية في حقبة ما بعد الحروب العالمية الثانية،إن

ساىمت في الحد من  واالعتمادية االقتصادية والمؤسسات الدولية، انتياء الحرب الباردة وىي الديمقراطية،

 3 .الصراعات الدولية في ىذه الفترة

                                                           
 .10، ص(2008العبٌكان، : دون مكان النشر)دٌفٌد هارفً، اللٌبرالٌة الجدٌدة موجز تارٌخً، - 1
 .14عامر مصباح، مرجع سابك، ص - 2
 .75جهاد عودة، مرجع سابك، ص- 3
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شار الواسع لمقيم تومن خالل االن ،رومن ىذا المنظو إن القيم الميبرالية ىي قيم إنسانية متحضرة،

ه في عالم ما بعد نياية الحرب الباردة ،فيما يخص التحوالت تفإن االتجاه السموكي يجد مكان الميبرالية،

 ، والنظم الميبراليةوىم يؤكدون عمى أفضمية القيم الميبرالية عمى مستوػ المنظومة القيمية لمنظام الدولي،

ويدعون لنشر الديمقراطية  الميبرالية في مختمف أنحاء العالم يحكم البيئة الدولية التي أفرزتو والتي تتميز 

 .اإليديولوجي إطار الحرب الباردةبالصراع 

لقد تناولنا أىم النظريات التي تمكننا من التحميل و التفسير و بالتالي التنبؤ ليس لواقع العالقات 

الدولية في عالم ما بعد الحرب الباردة فحسب، و لكن طبيعة العالقات القائمة بين الصين و الواليات 

المتحدة األمريكية، في جانبيا التعاوني أؼ االعتماد المتبادل بين البمدين، و لمجانب التنافسي، انطالقا من 

 .1المصمحة الوطنية لكل من الدولتين

 نظرية المباريات: المطمب الثالث

من بين المداخل الميمة في دراسة العالقات الدولية، و ىي تغيير  (المعب)تعتبر نظرية المباريات 

عن سعي الدول من أجل تحقيق مصالحيا في مواجية مصالح الدول األخرػ، حيث تستخدم في تفسير 

حاالت التنافس و الصراع و النزاع بين طرفين أو أكثر حول تحقيق أىداف و ترشيد االختيار من بين 

 . 2البدائل المختمفة التي تعززىا ىذه المرافق الصراعية

 إال أّن جذورىا تقود إلى عالم Martin Sterpikنشأت نظرية المباريات عمى يد مارتن ستربيك 

 Oskar"  و أوسكار مورغنستيرن John Von Neuman" جون فون نيرمان"الرياضيات األلماني

Morgenstern" نظرية المباريات و السموك االقتصادؼ "1944عندما نشر كتابيما في عام "theory of 

                                                           
 .80 78جهاد عودة، مرجع سابك، ص ص - 1
 .396 395عامر مصباح، مرجع سابك، ص ص -2
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Games and Economic Behavior ثم وجدت ىذه النظرية تطبيقا واسعا ليا في األمور المتعمقة 

بالسياسات الدفاعية و التحميل االقتصادؼ، و ليذا كانت نظرية المباريات تقوم عمى وجود مجموعة من 

 .1متخذؼ القرارات الذين تتداخل أىدافيم و التي يسعون لتحقيقيا

 :تقوم نظرية المباريات عمى ثالث أسس ىي

 حيث أن لكل طرق من أطراف لديو خيارات و أولويات الذؼ يتوقع أن تكون :الخيارات -1

 .نتائجو عالية الربح و منخفضة األضرار أو التكاليف

 لكل العب ىدف يتمسك بو و يحددىا و يعمل عمى تحقيقيا و الوصول إلييا، :األىداف-

 .فالالعب يسعى لمقوة و النصر من جية و لتقميل الخسائر من جية أخرػ 

 تقوم نظرية المباريات عمى أساس تحديد السموك العقالني الذؼ يمكن الالعب من :العقالنية-

الفوز، و السموك العقالني ىو أن كل العب ما ىو إال تصرف قائم عمى حساب الخسائر و األرباح لكل 

 . 2البدائل المطروحة أمامو

 :أما عناصر نظرية المباريات فيمكن تمخيصيا في أربعة عناصر ىي-

 .(العنصر الفقال في المعبة)و ىم وحدة اتخاذ القرار : الالعبون -1

 .حيث تتحدد لكل العب مجموعة الخيارات المتاحة: القواعد-2

 .تحدد تحركات الالعب في حالة تحرك الخصم في اتجاه معين: اإلستراتيجية-3

 .3وىي التي يحصل عمييا الالعب كنتيجة إلتباع إستراتيجية معينة: العوائد-4

 

                                                           
 .400-398عامر مصباح، مرجع سابك، ص ص - 1
كلٌة العلوم السٌاسٌة : جامعة الجزائر)، مذكرة الماجستٌر التنافس األمرٌكً الصٌنً فً إفرٌمٌا بعد الحرب الباردةعٌمور فٌروز، - 2

 . 23، ص(2011-2010واإلعالم، 
 .125سعد حمً توفٌك، مرجع سابك، ص- 3
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 :تتضمن نظرية المباريات نوعين من الصراعات أو المباريات

و تكون عندما يتنازع طرفان عمى ىدف معين، : compétitive (التنافسية)المعبة الصفرية - 

 .1بالنسبة ليذه الصراعات فإن الكسب  الذؼ يحققو أحدىما، يمثل في الوقت نفسو خسارة لمطرف اآلخر

وتتم حينما ال يتمكن طرف أو  : Non compétitive  (غير تنافسية)المعبة غير الصفرية - 

أكثر من تحقيق اليدف الموجود عميو تتوجو األطراف نحو المساومة فيما بينيا لمحصول عمى أقل 

األىداف، ففي ىذا النوع من األلعاب ال تكون مصالح األطراف متنازعة أو متعارضة بالصورة السابقة 

نفسيا، بل و إنما تتداخل إلى حد يسمح بالمساومة و تقديم التنازالت المتبادلة لموصول إلى نقطة اتفاق و 

 .2الحصول عمى حدود أدنى من أىدافيم المسطرة مسبقا

وبإسقاط ىذا المثال عمى التنافس األمريكي الصيني عمى القرن اإلفريقي تظير ىذه المعبة بين  -

أمريكا و الصين، حيث يتبع  ضاع القرار في كل منيا إستراتيجيات مغايرة لمطرف اآلخر، لتحقيق أكبر 

قدر ممكن من المصالح و بأقل خسائر، كما إذن نظرية المباريات تشرح وضع القارة اإلفريقية في مرحمة 

تغير النظام الدولي من نظام ثنائية القطبية إلى نظام األحادية القطبية بزعامة الواليات المتحدة األمريكية 

 أين زاد اىتمام الدول بمنطقة إفريقيا و من 2001سبتمبر11ىذا من جية، و من جية أخرػ بعد أحداث 

بين ىذه الدول نجد بداية الصعود الصيني في إفريقيا و اىتمامو بالقارة و ىذا ما جعل أمريكا تنظر إلى 

الصين بعين الريبة و الشك عمى أساس أنيا تحدؼ و تيديد لمصالحيا في المنطقة اإلفريقية عامة و عمى 

 .منطقة القرن اإلفريقي خاصة

 

                                                           
 .67-65ص ص  (1،2010دار النشر دق، ط:عمان)، النظرٌات الجزئٌة و الكلٌة فً العاللات الدولٌةعبد المادر دمحم فهمً، -1
 . 67 66عبد المادر دمحم فهمً، نفس المرجع، ص ص، -2
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 :خالصة الفصل

من خالل دراستنا لمفصل األول نستخمص أن كثير المفكرين اختمطوا بين استخدام ىذه المفاىيم 

في حين أن النزاع ىو اختالف تعارض، أما الصراع جدال  (التوتر، النزاع، الصراع)المشابية لمتنافس 

أّما اإلستراتيجية ليا . عنيف و ىو أعمق من النزاع أما التوتر يشير إلى حالة عداء و شكوك وتخوف

مفيوم واسع ال يشمل فقط الجانب العسكرؼ بل يشمل مختمف المجاالت االقتصادية، السياسية، الثقافية، 

االجتماعية، و اإلطار النظرؼ، نجد أن كل نظرية من النظريات المعتمدة عمييا لتفسير التنافس ليا نظرية  

 . (أؼ كل نظرية من النظريات كيف تفسر التنافس )خاصة في تحميل التنافس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

  ثانيالفصل ال

 املفهوم الديناميكي للقرن اإلفريقي

 

 

 

 

 

 

 مقدمة الفصل



 املفهوم الديناميكي للقرن اإلفريقي:                                            الفصل الثاين 

 

30 
 

تتسم منطقة القرن اإلفريقي بأىمية إستراتيجية كبيرة، و ىذا راجع لموقعيا اليام الغني بالثروات 

ىذا الموقع يحاذؼ البحر األحمر و الذؼ تتواجد فيو عّدة جزر إستراتيجية، كما أّن الطبيعية و المعادن 

داخل الدولة تنشب غير أن منطقة القرن اإلفريقي تعرضت لعّدة نزاعات داخمية، و ىي النزاعات التي 

و تتعدد أسباب النزاع . لية، أو بين إقميمين أو أكثر داخل الدولةب العرقية، أو قجماعاتالواحدة بين 

 عن الدولة باالنفصالالداخمي، فقد نشأ نتيجة المطالب بالمشاركة في السمطة و الثورة، أو نتيجة المطالب 

 السياسي، و ربما يصل األمر إلى االستقرارو يؤدؼ في النزاع إلى فقدان حالة . أو غير ذلك من األسباب

 . الدولة ككلانييار

لمقرن اإلفريقي و قد تم تقسيم ىذا الفصل إلى مبحثين جيوبوليتيكية فيذا الفصل يتناول دراسة 

 :أساسيين

 .األىمية اإلستراتيجية لمنطقة القرن اإلفريقي: المبحث األول

 .أىم النزاعات اإلقميمية في منطقة القرن اإلفريقي: المبحث الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 األىمية الجغرافية : المطمب األول
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 منطقة القرن اإلفريقي مسرحا لمصراعات و التنافس، كما إنيا حظيت باىتمام كبير من تعتبر

جانب القوػ الفاعمة في النظام الدولي، سواء خالل حقبة الحرب الباردة أو ما بعدىا، و لعل ذلك يرجع 

 عدة من بينيا الموقع اإلستراتيجي الميم لممنطقة التي تتحكم في عدة منافذ بحرية ميمة ىي اعتباراتإلى 

البحر األحمر، و خميج عدن، و المحيط اليندؼ، و بذلك أصبحت المنطقة تتحكم في طرق التجارة 

و طرق نقل الطاقم من المنطقة ذاتيا و الخميج العربي إلى أوروبا و الواليات المتحدة، و في ىذا الدولية 

في إطار التنافس الجيوستراتيجية السياق أصبحت مكانة القرن اإلفريقي العالمي دور مؤثر في التوازنات 

. 1عمى النفوذ بين القوػ العالمية لما تحتوؼ من موارد و إمكانيات واسعة

 توضح األىمية الجيوستراتيجية لمقرن اإلفريقي: 01خريطة رقم 

 

  =https//www.google.dz/search ?q: المصدر

 

 منطقة القرن اإلفريقي حدود

                                                           
1

العالمٌة، دراسة فً إستراتٌجٌة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة الشاملة، الجٌو إستراتٌجٌة مستمبل التوازنات دمحم مسٌر المشهدانً، - 

 .358 ص ،(2017، 1ط للنشر و التوزٌع، عمان، األردن، ناألكادٌمًٌدار  ) ،واستراتٌجٌات الموى المنافسة
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 عمى أراضي الصوماليين في هيطمقون األنثروبولوجيا يحمل القرن اإلفريقي تعريفات عديدة، فعمماء 

كل من الصومال، و جيبوتي، و أوغادين بإثيوبيا، و أقصى شمال كينيا، و يعرف الجغرافيون القرن 

و الواقع شرق البحر األحمر و خميج عدن، أؼ أن الجغرافية اإلفريقي عمى أنو ذلك االمتداد عمى السياسة 

 لو السياسيون واالقتصاديون السودان و يضيف و إثيوبيا و كينيا، بينما إريترياالمصطمح يتسع ليشمل 

. 1جنوب السودان و أوغندا تحت اسم القرن اإلفريقي الكبير

ؼ، ىذا القرن عبارة عن مثمث قاعدتو تمتد بخط يبدأ من شماليا الشرق و ىو عمى شكل قرن في 

 المندب في الشمال و يمر داخل أراضي إثيوبيا غربي إقميم  بابمنتصف أراضي جميورية جيبوتي عمى

عمى المحيط رأسو األوجادين و يسير إلى داخل كينيا ضد نير تانا جنوب إقميم الشمال الشرقي من كينيا و

 أحد ضمعيو عمى خميج عدن في الشمال و اآلخر عمى ،اليندؼ في أقصى شرقي جميورية الصومال

و ىناك تعريف آخر و ىو تعريف سياسي، حيث يرون أن تسمية القرن . المحيط اليندؼ في الشرق 

 واإلفريقي تنطبق عمى ثالث وحدات سياسية شكل رقعة إستراتيجية ىي الصومال، إثيوبيا وجيبوتي، و يبد

 .2أن ىذا التعريف مؤسس عمى أحداث الصراعات التاريخية في المنطقة

 لكل من المممكة العربية السعودية و اليمن و ىي امتداد استراتيجي لقناة  جوارا تعتبر ىذه المنطقة

و  الشرقية، و ليذا تعتبر أكثر المناطق اتساعا ةالسويس، كما تصل أىميتيا البالغة إلى األردن من الجو

تأثير عنيا من الناحية الجغرافية، فإن المنطقة تشمل أيضا العديد من الدول و القوػ التي تتفاعل و أشد 

 تضم مساحة جيوبوليتيكياتتبادل عالقات التأثر و التأثير فيما بينيا، مما يجعل منطقة القرن اإلفريقي 

                                                           
1

تماطع المصالح المومٌة للدول العربٌة المطلة على البحر األحمر و دول المرن اإلفرٌمً، العرب و المرن اإلفرٌمً جدلٌة الجوار إجالل رأفت، - 

  .193  192، ص ص ( 2013، 1المركز العربً لألبحاث و دراسة السٌاسات، بٌروت، ط )، و االنتماء
2

 . 366، مركز الوثائك و الدراسات األساسٌة، جامعة لطر، ص المرن اإلفرٌمً، التارٌخ و الجٌوبولتٌنعبد الرزاق علً عثمان، - 
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 و منطقة القرن اإلفريقي من أىم .ىائمة من الدول، بحيث تنصف الجغرافية الطبيعية لمقرن اإلفريقي

 1.لمعالم الجيوبوليتيكي تقسيمالالمناطق اإلستراتيجية بالغة األىمية في 

و يمكن أن نذكر عمى سبيل المثال الصومال التي تتمتع بأطول ساحل في القارة اإلفريقية بطول 

شمالية عمى ال و يطل أغمبو عمى المحيط اليندؼ، بينما تقع سواحمو يمومتر،يقدر بأكثر من ثالث آالف ك

 .2خميج عدن و سواحمو الشرقية عمى مضيق باب المندب

ال يمكن الحديث عن األىمية الجغرافية لمقرن اإلفريقي دون أن نذكر األىمية اإلستراتيجية لمبحر 

األحمر الذؼ مثل منذ القدم حمقة وصل بين الحضارات التي قامت بمحاذاة سواحمو من الشمال إلى 

الجنوب و من الشرق إلى الغرب و من حضارات اليمن القديمة و أرض الشام إلى حضارات حوض النيل 

 و ىو يمثل جسر عبور بين أوروبا و شمال إفريقيا المطمتان عمى البحر األبيض ،و بالد القرن اإلفريقي

 و قد أخذ المتوسط و بين جنوب غرب آسيا و شرق إفريقيا المطمة عمى المحيط اليندؼ، 

 أنو يمكن أن نقولو  (1869عام  )في العصر الحديث عقب افتتاح قناة السويستو البحر األحمر أىمي

من أنشط البحار العالمية في مجال الحركة و المالحة البحرية، و لعل أىم نقطتين إستراتجيتين فيو ىما 

قناة السويس و مضيق باب المندب، ألنيا تتحكمان في دخول السفن إليو و خروجيما منو، و ىما لذلك 

. 3بوابتان أمنيتان

:   لمنطقة القرن اإلفريقي التضاريسية و من أىم المعالم

 سيل ساحمي عمى البحر األحمر الذؼ يتسع في الشمال و يضيق باتجاه الجنوب و يتسع  -1

 

                                                           
1

جامعة الزعٌم األزهري، كلٌة العلوم  )، مواضٌع و أبحاث سٌاسٌة، استراتٌجٌات الصراع الدولً فً منطمة المرن اإلفرٌمًعمر ٌحً أحمد، - 

 .25، ص 2015السٌاسٌة و الدراسات اإلستراتٌجٌة، 
2

 المركز العربً لألبحاث : بٌروت )، جدلٌة الحوار و االنتماء: العرب و المرن اإلفرٌمً، المنافسة الدولٌة فً المرن اإلفرٌمًبٌتر و دوارد، - 

 .193- 192، ص ( 2013، 1و دراسات السٌاسات، ط
3

، عمى الساعة 2018 ماؼ، 23، تم اإلطالع عميو في (الجزء األول ) عدم االستقرار السياسي في القرن اإلفريقيدمحم عبد القادر ناجب، عزو  - 
 ?www.Mahwar.org/sasp:  في الموقع25:19

http://www.mahwar.org/s
http://www.mahwar.org/s
http://www.mahwar.org/s
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، ليضيق مرة ثانية ثم يتبع في السيول  عفارمرتفعات خمف بمحاذاة باب مندب مكونا سيل الدانا كل 

 ...الصومالية الشمالية الشرقية

 قدم فوق مستوػ 8000 -7000الصخرية بارتفاع بين التكوينات ىضبة الحسية ذات  -2

 . 1 قدم فوق مستوػ سطح البحر1400البحر ليضل ارتفاع بعض الجبال حوالي 

، فحدود ىذه التعدد اإلثنيمنطقة القرن اإلفريقي مثميا مثل بقية مناطق القارة اإلفريقية، يظير فييا 

الدول ىي مورثة عن االستعمار، و تم ذلك دون أية مراعاة ألوضاع الجماعات االثنية، فتداخمت وتعددت 

 .اإلثنيات بين الدول و داخل الدول

األىمية االقتصادية لمنطقة القرن اإلفريقي  : المطمب الثاني

 مصدرا رئيسيا لمموارد الطبيعية،   ما جعميا تكون قارة اإلفريقيةالإن تزايد االىتمام الدولي ب

ىي :  نفطيا إلى أربعة مناطق إفريقياوأصبحت تحتل موقعا ىاما في خريطة إنتاج النفط العالمي، و تنقسم

شمال إفريقيا، جنوب إفريقيا، و غرب إفريقيا و الجنوب اإلفريقي، شرق إفريقيا و ىو الموضوع الذؼ 

. سنركز عميو في دراستنا أؼ دول القرن اإلفريقي

في الحديث عن ىذه األىمية االقتصادية سوف تحاول ذكر بعض الدول و استخالص أىم 

: الثروات التي تتمتع بيا كل دولة

 :إلريتريابنسبة  (االقتصادية)أوال الموارد األساسية

إريتريا تممك ثروة معدنية حيث اكتشف فييا النفط و النحاس و البوتاسيوم و الذىب والحديد  -1

 .و األلمنيوم باإلضافة لمفضة و النيكل، و تعد الزراعة في اريتريا مصدرا أساسيا من مصادر اقتصادىا

 

                                                           
 .365، ص (مركز التوثيق و الدراسات األساسية، بدون ط، بدون سنة: قطر)، القرن اإلفريقيعبد الرزاق عمي عثمان، - 1



 املفهوم الديناميكي للقرن اإلفريقي:                                            الفصل الثاين 

 

35 
 

و  لدييا وفرة مائية كبيرة، ،ندا أيضا يعتمد اقتصادىا عمى الزراعة لكونيا بمدا زراعيا ميماغأو -2

 .1، كما تتميز بثروة حيوانية جيدةسنة /3م2472الفرد فييا من المياه نصيب 

فتمثل نشاطا اقتصاديا ميما و يقوم آالف السياح بزيارة كينيا كل سنة لمشاىدة لكينيا  أما بالنسبة 

بأكثر مما يساىم بو أؼ نشاط  الكيني  السياحة في االقتصادتساىم  ،الحيوانات البرية و تصويرىا

 .اقتصادؼ

، وفقا لالقتصاد العالمي، %10 في العشر سنوات األخيرة تطورا سنويا بنسبة اقتصادىاعرف 

، و أكبر جزء من التجارة يمر عبر ميناء 2017إثيوبيا كانت في المرتبة السادسة من حيث النمو في عام

 .2جيبوتي كالسفن السياحية من البحر األحمر إلى خميج عدن

 األمل ا تركنأما الصومال التي ال تزال في حالة الخوض، إال أن الموارد النفطية اليامة و التعدؼ

 .    3في أن المستقبل يمكن أن يكون تحت عالمة تحسن مستمر لموضع

 أخرػ إستراتيجيةتكسب منطقة القرن اإلفريقي أىمية اقتصادية كبرػ، نظرا لما تممكو من مقومات 

من موارد اقتصادية  المنطقة غير تمك المرتبطة بالمياه في البحر األحمر و المحيط اليندؼ، لما تحتويو 

 تمثل الخزان الرئيسي الذؼ يزود مصر و السودان بالمياه الصالحة لمشرب، ليذا نير النيل ىيمختمفة، ف

 . من مياىو%85 إثيوبياينبع في جزئو األكبر ليذه المنطقة، بحيث يمتد طول نير النيل في 

 اف عامال جديدا لألىمية ضو أيضا اكتشاف النفط و الغاز الطبيعي و الذىب في المنطقة قد أ

 اإلستراتيجية لمقرن اإلفريقي، فالمنطقة تممك ثروات ىائمة تستخدم في الصناعات الثقيمة و النووية

 

                                                           
1

 ، مركز ممدشو للبحوث و الدراسات، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ 2017دول المرن اإلفرٌمً فً دراسات فً النظام السٌاسً، عمر دمحم حسن، - 

 http:/mogodishuceter.com/2017 .11:44، على الساعة 2018 أفرٌل 05
2
 - Megan Robinson, The Horn of Africas, Econnomy posts, Due to Chinese Investements, Februray, 1

st
, 2017, 

International Business and Econnomics. 
3
 - René- Eric Dagorn et autre, Géopolitique AFRIQUE et Moyen- orient  (France : la nouvelle Imprimerie 

Laballery, 2008). 



 املفهوم الديناميكي للقرن اإلفريقي:                                            الفصل الثاين 

 

36 
 

. 1اىا سابقانباإلضافة إلى الثروة المائية التي ذكر

في الجدول التالي سنذكر بعض دول القرن اإلفريقي و سنحاول ذكر إجمالي األراضي الزراعية 

: 2لكل دولة و أىم المحاصيل الزراعية التي تقوم

 أىم المحاصيل الزراعية في القرن اإلفريقي: 02جدول رقم 

إجمالي األراضي الدولة 
الزراعية 

أىم المحاصيل الزراعية 

السودان 
 
 
 

إثيوبيا  

 مميون 105
أؼ  (فذان مميون 250)ىكتار

.  من مساحة السودان42%
 

( 5,25) مميون ىكتار671,10
 من %10بنسبة فذان مميون 

المساحة الكمية 

الذرة الرفيعة، القطن، الفول 
السوداني، القمح، الذرة، 

قصب السكر،  الشامية،
. الخضروات

البن، الحبوب، الخضروات، 
القطن، الدرنات و قصب 

السكر، الموز، القمح، الزيتون 
الخ  ...البذرية

كينيا 
 

 مميون 162,5
بنسبة  (فذانمميون 2,12)ىكتار

من المساحة 9%

األرز، األناناس، زىور 
القطف، قصب السكر، الذرة 

.... الرفيعة، البقوليات، القمح

 17 ) مميون ىكتار7,2 أغندا
من %30نسبة  (مميون فذان
 .المساحة

المحصول )الموز 
الكاكاو،  (الرئيسي لمتصدير
الشاؼ، الفانيميا، 

 إلخ...القطن،الخضروات، شعير
موارد دول حوض النيل المائية و األرضية و مستقبل التعاون و  نادر نورالدين دمحم، :المصدر

 .89 85، ص ص (2011، 1لبنان، الدار العربية لمعموم، ط: بيروت)، الصراع في المنطقة

                                                           
1

مركز البدٌل للتخطٌط و الدراسات  )؟،ماذا ٌحمل المرن اإلفرٌمً لمصر التصادٌا: لضاٌا إفرٌمٌة، صراع محتدمحازم حسانٌن دمحم، - 

 . https://elbadil-pss.orgعلى المولع  (2018اإلستراتٌجٌة، 
2

لبنان، الدار العربٌة : بٌروت )، موارد دول حوض النٌل المائٌة و األرضٌة و مستمبل التعاون و الصراع فً المنطمةنادر نور الدٌن دمحم، - 

 .89   85ص ص  (2011 ، 1ط، للعلوم

https://elbadil-pss.org/
https://elbadil-pss.org/
https://elbadil-pss.org/
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و معظم دول القرن اإلفريقي تتحكم في التجارة العالمية خاصة تجارة النفط القادمة من دول 

الخميج، المتوجية إلى أوروبا، و الواليات المتحدة، كما أنيا تعد ممرا ميما ألوروبا و الواليات المتحدة، 

كما أنيا تعد ممرا ميما ألؼ تحركات عسكرية قادمة من أوروبا، أو الواليات المتحدة في اتجاه منطقة 

 .1الخميج العربي

إضافة إلى ما ذكرناه سابقا عن البحر األحمر الذؼ أضاف قوة اقتصادية ميمة التي تكمن في 

 نوع من األسماك و يحتوؼ عمى ثروات اقتصادية، فيو من أغنى 300الثروة السمكية حيث توجد فيو 

مناطق الثروة المعدنية البحرية في العالم و يحتوؼ ماؤه الساخن عمى نسبة مركزة من األمالح المعدنية 

الضرورية لكثير من المعادن الثقيمة كالحديد و الفضة و النحاس و الرصاص و المغنسيوم و الكالسيوم، 

 2.و كل ىذه الثروات أضافت أىمية اقتصادية كبيرة لمقرن اإلفريقي

و كان الكتشاف النفط داخل المنطقة دور في زيادة االىتمام الدولي ليا، حيث تم اكتشاف أول 

الشركات العامة انسحبت ، و نتيجة لمصراع الداخمي في السودان 1979حقل نفطي في السودان في عام 

في مجال استخراج النفط من السودان، و مع بداية السبعينيات من القرن الماضي عادت بعض شركات 

النفط إلى السودان، و لم يعد التنقيب عمى النفط قاصرا عمى الجنوب السوداني، لكن بدأ أيضا في الشمال 

 باإلضافة إلى إنتاج الوقود الحيوؼ الذؼ تقوم بو دول القرن اإلفريقي .3و الشمال الغربي و حوض النيل

أو الذؼ تتميز بو جميع دول منابع نير النيل التي تتمتع بقدرة عالية عمى إنتاج كافة الحاصالت 

اإلستراتيجية الالزمة إلنتاج حاصالت الوقود الحيوؼ حيث دخل الوقود الحيوؼ إلى أوغندا حديثا خالل 

كبيرة، بشراسة التي حققتيا تنزانيا في ىذا المجال ثم دخول إثيوبيا النجاحات السنوات الخمس األخيرة بعد 

 الرئيس السوداني افتتحو مصنع لإليثانول  إنتاج أو 2009 كينيا و كذلك السودان الذؼ بدأ في عام و

                                                           
1

 .56، ص 1982، الكوٌت، ٌناٌر، 49، سلسلة عالم المعرفة، عدد صراع الموى العظمى حول المرن اإلفرٌمًصالح الدٌن حافظ، - 
2

 .45ص  (2016دار الكتب المصرٌة، : الماهرة )، أبعاد و مخاطر...مراجعات الكتب، أمن البحر األحمرسامً عبد العزٌز عثمان، - 
3

 .125، ع المرن اإلفرٌمً نموذجا: ممال التنافس اإلللٌمً و الدولً فً المارة السمراءٌاسر لطٌشان، - 
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ثانول المستخرج من قصب إلؼ مميون لتر سنويا من ا200 سبعة إنتاجيو 2009عمر البشير في عام 

 .1 كم250السكر في والية النيل األبيض جنوب العاصمة الخرطوم بنحو 

األىمية االجتماعية لمقرن اإلفريقي : المطمب الثالث

القرن اإلفريقي ىو قرن إسالمي اليوية، لمكثافة السكانية المسممة التي تقطنو و التي تتشكل في 

 بكينيا، و العفر، و العيساويين في جيبوتي، واريتريا، انفدؼغالبيا من قبائل األرمو، و الجاال في إثيوبيا، و

 اإلسالمية األخرػ، من العرقيات المختمفة، و المجموعاتالموزعين بين اريتريا، و شرق السودان، والبجة و

 .2و غيرىمكاألمير أالتي تضم نسبا متفاوتة من المسممين 

، بما عرف في تاريخ الحبشيةىذه القبائل ذاتيا التي طوقت في العصور الوسطى اليضبة 

 الذؼ زار  الحيمين أران اإلسالمي و عزلتيا تماما عن المنافذ البحرية، إلى حدهالمنطقة بممالك الط

 .3التي تبعد عن البحر األحمر مسيرة شيرالجبمية بأنيا البالد  الحبشة ، وصف1648 عام الحبشة

ة المطالبة بتطبيق الشريعة اإلسالمية قإذا برزت القوػ اإلسالمية في العديد من دول المنط

 .4كالصومال السودان، و في إقميم أوجادين الصومالي المحتل من قبل أثيوبيا

، و ما جاورىا، ونشروا فييا الحبشةو من المعروف تاريخيا أن عرب اليمن قد ىاجروا إلى ىضبة 

اتصاال ثيوبيا تتصل أالثقافة العربية في وقت يرجع إلى عيد بعيد، و لقد كانت نقطة االنطالق في تاريخ 

إذ تدفق الساميون من ىناك، غزاة أحيانا و تجارا أحيانا أخرػ، عمى حيال .  بجنوب الجزيرة العربيةوثقيا

                                                           
1

بٌروت، لبنان، الدار العربٌة  )، موارد دول حوض النٌل المائٌة و األرضٌة و مستمبل التعاون والصراع فً المنطمةنادر نور الدٌن دمحم، - 

 .130ص  (2011 ، 1للعلوم ناشرون، ط
2

 .14ص . (م2004أكتوبر )، مجلة لراءات إفرٌمٌة، العدد األول، أهمٌته اإلستراتٌجٌة و صراعاته الداخلٌةالمرن اإلفرٌمً ، - 
3

 .172، ص، (بدون ولائع النشر )، الحدود، مصر صراع فً المرن اإلفرٌمًنضال عبد العزٌز، - 
4

، مذكرة مستكملة 2011- 1991: السٌاسة الخارجٌة تجاه منطمة المرن اإلفرٌمً و أثرها على األمن المومً العربًنائل عٌسى جودة شملٌة، - 

 .30، ص، (2013جامعة األزهر، غزة،  )للحصول على درجة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة من كلٌة االلتصاد و العلوم اإلدارٌة، 
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مع الوقت، الحضارة األثيوبية، فأضافوا إلييا من حضارتيم سمات طورنا  ليا الواسعة، والمنيعةأثيوبيا 

 .1كثيرة، و أقدم آثارىا المخطوطة نحتا ترجع إلى القرن اإلفريقي

لبعض دول القرن اإلفريقي و االنفصالية  لما تقدم سوف نذكر بعض الحركات العرقية بناءو 

: التي ظيرت فييا و التعريف بيذه الحركة و ىدفياالدولة نحاول وضحيا في جدول نذكر 

 2لدول القرن اإلفريقيالعرقية االنفصالية يوضح أىم الحركات  :3 جدول رقم

الحركة العرقية 

االنفصالية  

تعريف بالحركة و ىدفيا الدولة التي ظيرت فييا 

الحركة اإلريترية  

 

 

 

 

 

 

 

 

حركة صومالي أوجادين 

 

إثيوبيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

إثيوبيا  

 

يمثل اإلقميم اإلريترؼ       

منطقة فاصمة بين األراضي 

اإلثيوبية و سواحل البحر 

األحمر، و يقطنو أناس يتحدر 

أغمبيم من أصول عربية، و 

 منيم %70يدين أكثر من 

في لغتيم فتتمثل باإلسالم أما 

العربية إلى جانب لغة محمية 

 .النيجيريةأخرػ ىي 

ستيدف ىذه الحركة 

انفصال إقميم أوجادين عن 

                                                           
1

 .14صالح الدٌن حافظ، مرجع سابك، ص - 
2

كلٌة التجارة، جامعة  )، الصراعات العرلٌة و استمرار العالم المعاصر، دراسة فً األللٌات و الجامعات و الحركات العرلٌةأحمد وهبان، - 

 .155، 154ص  (اإلسكندرٌة
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الحركة العرقية في 

جنوب السودان  

 

 

 

 

السودان  

إثيوبيا بغية اإلنضمام إلى 

 بالنسبة تعتبرالصومال التي 

إن " الدولة األم"لألوجادينيين 

. ينحدرون من أصول صومالية

 إقميم جنوب شيد

السودان منذ استقالل البالد عام 

 عديدا من الحركات 1956

العرقية االنفصالية التي ستيدف 

اإلنفصال باإلقميم عن السودان 

 تجسيدو إقامة دولة جنوبية 

. اليوية الزنجية

 

 

الصراعات العرقية و استقرار العالم المعاصر، دراسة في األقميات  دكتور أحمد وىبان، :المصدر

 .155، 154ص  (كمية التجارة، جامعة اإلسكندرية )، و الجامعات و الحركات العرقية

 ال يقضي بحد ذاتو إلى نزاع أو صراع اجتماعي، فالتعدد أو ثني أو األخالق العرقي،اإلالتنوع 

التنوع أو حتى التباين بين جموع السكان في بمد ما يمكن أن يشكل مصدرا لمقوة إذا ما قام عمى مياد من 

 .1تنوع و تفاعل و توافق الثقافات و المصالح و الغابات الوطنية بالدرجة األولى

                                                           
1

: على المولع (2015نٌوٌورن، : دار بولٌتً للنشر)،  دول إفرٌمٌة فً بمعة ساخنة من خرٌطة العالم9كٌدانً منغستٌب، - 

www.google.com . 

http://www.google.com/
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و ليذا نجد مجتمع السودان الذؼ سيتم بقدر كبير من التوتر و الصراع يعرف التنوع المغوؼ 

الشديد، و يقترح العمل بشتى الوسائل عمى دعم التجانس المغوؼ في إطار إستراتيجية قومية تسيم 

فييا الحكومة المركزية و الدول العربية و اإلفريقية و المنظمات الدولية و يؤدؼ فييا التعميم و  (المركزية)

 .1اإلعالم الدور الحاسم من أجل بناء سودان قوؼ 

 أىم النزاعات اإلقميمية في منطقة القرن اإلفريقي: المبحث الثاني

 النزاع اإلثيووي اإلريتري : المطمب األول

، وعينت 1950أصدرت الجمعية العامة قرار بتسوية فيدرالية بين إثيوبيا و اريتريا في ديسمبر 

 أعمنت عن استقالل اريتريا و لكن واشنطن أبرمت 1953مندوبا يضع القرارات موضع التنفيذ، و في سنة 

خمسة و عشرون سنة و أبمغ اإلمبراطور في األمم  (25)الدفاع المشترك لمدة  (معاىدة)مع إثيوبيا اتفاقية 

 .2المتحدة بأنو ليس اريتريا و ليس ىناك شؤون داخمية و أخرػ خارجية

، فتم تنظيم الكفاح 1958أعمنت الحركة تحرير اريتريا الكفاح المسمح منذ استقالليا سنة 

، فتم تنظيم الكفاح المسمح، غير أنو لم يدم طويال نظرا لالفتقار لجيش 1958المسمح،منذ استقالليا سنة 

قوؼ، فتأسست بعدىا جبية تحرير اريتريا ثم توجو الطمبة إلى الجامعات و المعاىدة المصرية وتأسست في 

 حل اإلمبراطور صيغة الفيدرالية، و احتمت وحدات الجيش األثيوبي 1962، و في سنة 1960سنة 

 قامت الثورة المسمحة إلى غاية االستقالل و شجعت أثيوبيا حركة 1964و في سنة . 3األراضي اإلريترية

 بضم اريتريا إلى إثيوبيا Hela silaciاالضطرابات داخل اريتريا نظرا إلرادة اإلمبراطور ىيال سيالسي 

                                                           
1

 ٌونٌو 13ه 1425 من ربٌع اآلخر 25، األحد 5، عدد لصالحها أم ضدها؟ ، ثمافة و فنون...تعدد اللغات فً المارة السمراءدمحم عثمان، - 

 .6، ص 2004
2

 .196، ص (2009ط، .وزارة الثمافة، ب: الجزائر)، العبودٌة فً إفرٌمٌاموسى عٌادة، - 
3

 12، 3مج-1 مجلة المادسٌة للمانون و العلوم السٌاسٌة، العدداإلثٌوبً و موالف اإلللٌمٌة و الدولٌة،- تطور الصراع اإلرٌتريحمٌد حسٌن طه، - 

 .57، ص 2010دٌسمبر 
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إليجاد منقذ بحرؼ و أدػ ىذا إلى توقف المساعدات البريطانية لثيوبيا و توجو القادة السياسيون إلى 

 .1مصر من أمثال إديس دمحم آدم إبراىيم سمطان

 ماؼ 26عمى أسمرا في " أسياس أفورقي " و سيطرت الجبية الشعبية لتحرير اريتريا بزعامة 

 و قدمت من الجبية دعما عاليا و عسكريا لمجبية الشعبية لتحرير النيجيريا و إلى تحالفو مع 1991

 ممي من العام 28و استطاعت األخيرة دخول أديس أبابا في " منحيستو ىايمي ماريم "بعض قوػ  لنظام 

 ألف شيوعي من اريتيريا و 120 بطرده نحو 1992 و 1991ذاتو، حيث قام أفورقي خالل عامي 

 عمى حق 1995 حيث نص دستور1993صادر ممتمكاتيم، و أجرػ استفتاء لتقرير مصير اريتريا عام 

كما ساىمت العوامل النفسية المتمثمة في الشعوب .ىذه القوميات في تقرير مصيرىا فرضت الثانية ذلك

باالستعالء من جانب اإلريتريين والذؼ أوجده المستعمرات اإليطالي و البريطاني في تعميق الخالف بين 

 .2الدولتين

وبجانب الخالفات السالفة الذكر، كانت ىناك خالفات بين الجنبين حول بعض المناطق الحدودية 

 1997وفي عام  (1990مواجيات حوليا عام ) في الشمال وقعت badda بادا lirgeمثل مثمث يرجا 

أصدرت السمطات اإلثيوبية خريطة المنطقة التيجراؼ اإلدارية فأحمت إريتريا أّن ىذه الخريطة تمثل مزاعم 

 Gash Marebإثيوبيا حول بعض المناطق غرب مثمث لرجا أن ىذه مثل كل األراضي الواقعة بين مأرب

 .Takazzee3و تاكازؼ   

وخالل فترة الحرب الحدودية بين الطرفين و التي استمرت عامين كانت ىناك جيود عديدة لوقف 

،  و التي (اإلتحاد اإلفريقي حاليا )القتال و تسوية الصراع و من أبرزىا جيود منظمة الوحدة اإلفريقية 

. 1999 خطة سالم دعت إلى استجاب القوات اإلريترية إلى مواقعيا في فيفرؼ 1998قدمت أواخر عام

                                                           
1

  .82 79ص ص  ( 2006حاز األمٌن للنشر و التوزٌع، : مصر )، مناطك الصراع فً إفرٌمٌادمحم صادق الصابور، - 
2

 .58حمٌد حسٌن طه، مرجع سابك، ص - 
3

 .18، ص(1988المدس، ب ط ، سنة : فلسطٌن )، إسرائٌل على مشارف المرن الواحد العشرٌنخلٌل صالح، - 
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أعمنت إريتريا موافقتيا عمى خطة منظمة الوحدة اإلفريقية إاّل أّن إثيوبيا طالبت بانسحاب القوات اإلريترية 

من كّل المناطق المتنازع عمييا و اعترضت إريتريا، و في إطار مساعي تسوية الصراع وقع الطرفان 

 في الجزائر اتفاقا لوقف األعمال العدائية، نص عمى وقف إطالق 18/6/2000في  (اإلريترؼ واألثيوبي)

النار و تشرفوا أّن حفع السالم تابعة لألمم المتحدة داخل األراضي اإلريترية وأصدر مجمس األمن الدولي 

 الذؼ أنشئت بموجبو بعثة األمم المتحدة في إثيوبيا الذؼ حدد مراقبة وقف أعمال القتال بين 2/13القرار

و 1999الجانبين، و مراقبة إعادة نشر القوات اإلثيوبية من المواقع التي استولت عمييا بعد السادس فيفرؼ 

 .1مراقبة المنظمة األمنية المؤقتة

 في الجزائر إلى اتفاق 12/12/2000وتحت رعاية منظمة الوحدة اإلفريقية، توصل الطرفان في 

سالم أنصيا القتال بين الجانبين ونص االتفاق عمى وقف األعمال العدائية و امتناع الطرفين عمى 

تتكون )استخدام القوة و إطالق جميع األسرػ و المحتجزين و تشكيل لجنة الحدود بين اريتريا و أثيوبيا

لتعيين وتخطيط الحدود بين الجانبين وفقا التفاقية الحدود الموروثة  ( أفراد وتتخذ من الىاؼ مقرا ليا5من

 .2و قواعد القانون الدولي (1908 ،1902 ،1900 )عن االستعمار

و تشكمت لجنة الحدود بين إريتريا و إثيوبيا و حق التفاق السالم الشامل تحت رعاية المحكمة 

 قرارا نيائيا حول المناطق المتنازع عمييا 2002أفريل 13الدائمة لمتحكيم بالىاؼ و أصدرت الّمجنة في 

بين الجانبين، و حصل كل طرف لمقتضى القرار عمى بعض األقاليم و المدن التي كان يطالب بيا، وقد 

ريتريا)رحب الطرفان   .بالقرار و وصفتو نصرا ليما (إثيوبيا وا 

                                                           
، (2012، 1دار الصفاء للنشر، ط :بغداد)، الجٌوبولٌتٌكٌة حٌال المرن اإلفرٌمً الجغرافٌا السٌاسٌةفارس العانً األهمٌة، - 1

 .  37ص
( 2012 فٌفري 2)، 12، ع المرن اإلفرٌمً وإسرائٌل، مجلة لراءات إفرٌمٌة، مؤسسة المنتدى اإلسالمًاألمٌن عبد الفتاح، - 2

 .13ص
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و بسبب الخالف األثيوبي اإلريترؼ حول تفسير قرار لجنة الحدود فيما يتعمق بمنطقة بادمي 

 .1 أوضح أن بادمي تقع داخل الحدود اإلريترية2003مارس 21أصدرت المجنة بيانا في 

و نتيجة لرفض أثيوبيا القبول العامل دون شروط سعت لقرار لجنة الحدود تجمدت عممية ترسيم 

، و قيام 2004الحدود بين البمدين و خاصة بعد قيام إثيوبيا بنشر قواتيا في مواقع أمامية في ديسمبر 

 و قدم األمين العام لألمم المتحدة في 2005إريتيريا بفرض قوتيا عمى بعثة األمم المتحدة في أكتوبر 

 و انسحبت بعثة األمم 2008 جويمية 31 تقريرا إلى مجمس األمن إنياء والية البعثة في 2006جانفي 

 .المتحدة و تركت خمفيا الصراع اإلثيوبي اإلريترؼ قائم دون حل

و يمكن القول أّن الصراع اإلثيوبي اإلريترؼ ليس مجرد صراع حدودؼ عادؼ، و خاصة أّن 

المناطق المتنازع عمييا عمى جانبي الحدوديين البمدين أرض صحراوية قاحمة قميمة األىمية و ال تستحق 

الخسائر القادمة المترتبة عمى الحرب بين الطرفين، و التي ضاعف آثارىا أوضاع الجفاف و المجاعة 

داخل البمدين و في ظل استمرار الموقف اإلثيوبي الرافض لمترسيم المادؼ لقرار لجنة الحدود فمن المرجع 

 .2استمرار الصراع بين البمدين إلى أمد غير معموم

 (مشكمة إقميم أوجادين )النزاع الصومالي اإلثيووي : المطمب الثاني

تشكل قضية النزاع الحدودؼ اإلثيوبي الصومالي جذور تاريخية قديمة، فعقب تقسيم دول القارة 

-1884اإلفريقية بين اإلمبراطوريات االستعمارية بعد مؤتمر برلين الشيير الذؼ عقد في الفترة ما بين 

 كانت االتجاىات السياسية ليذه الدول تسبب في بمورة التفرق بين دول القارة، و عمى سبيل المثال 1885

 و اتخذت إثيوبيا من ىرم رأس 1887ساعدت إيطاليا إثيوبيا عمى احتالل ىرر عاصمة الصومال العربي 

                                                           
تارٌخ إفرٌمٌا المربٌة اإلسالمٌة من مطلع المرن السادس عشر إلى مطلع المرن العشرٌن و ٌلٌه االستعمار ٌحٌى بوعزٌز، - 1

 .48، ص (2009عالم المعرفة، طبعة خاصة، سنة : الجزائر )، األوروبً الحدٌث فً إفرٌمٌا و آسٌا و جزر المحٌطات
 .149 147، ص ص (2006ط، .مؤسسة كتاب الجامعة، ب: اإلسكندرٌة )، تارٌخ إفرٌمٌا المدٌم و الحدٌثمحمود السٌد، - 2
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جسر تنفذ منو إلى داخل الصومال الغربي و ىو ما يسمى بإقميم أوجادين، وانتيى األمر إلى تقسيم 

 .1الصومال إلى صومال بريطاني و آخر إيطالي بعد النزاع كل من أقاليميا الغربية

 أخذ يطالب بالصومال الكبير و عمى مدػ ستة 1960و بعد أن استقل الصومال في جوان 

عشر عاما لم تتطور األسور إلى مرحمة االشتباك المسمح، غير أّن قيام جبية تحرير الصومال الغربي قد 

ينيى ىذا الموضوع، و بالرغم من ذلك فإن الغارات اإلثيوبية، تتجدد بصفة دورية تقريبا عمى ىذه المنطقة 

و تكف الصومال عن بذل كل المحاوالت الستيراد ىذا اإلقميم باعتباره أحد األقاليم الخمسة التي يتكون 

 .2منيا الصومال الكبير و التي تمثميا النجوم الخمسة التي يزدان بيا عممو

 ىناك قتال استمر لمدة شيرين و أوقف بتدخل من منظمة الوحدة اإلفريقية و 1984و في جانفي 

 و 1964 فيفرؼ 15 إلى 12إصدار قرار بوقف إطالق النار في مؤتمر وزراء الخارجية في تنزانيا في 

 و شكمت لجنة إثيوبية صومالية مشتركة تجتمع كل 1964أقيمت اتفاقية الخرطوم التي وقعت في مارس 

ثالث أشير لمعمل عمى إيجاد حل لمشكمة حدود الدولتين حيث أنيا لم تحقق أىدافيا نظرا لفرض حالة 

استولت إثيوبيا عمى إقميم .19693خمس سنوات حتى سنة  (5)استرخاء عسكرؼ في المنطقة و دامت 

أوغادين و من ثم قيام إيطاليا بعد استيالئيا عمى الصومال بترسيم حدود سياسية ىندسية بين دولتين و 

مساحة إثيوبيا باإلضافة إلى أنو يمثل محور  (5)منحت اإلقميم إلى إثيوبيا و الذؼ شكل اليوم خمس 

صراع ترص الصومال بيذا التمزيق و قررت استعادة أراضييا بالقوة ودخمت في حرب مع إثيوبيا و 

من مساحة اإلقميم إاّل أّن ىذه الحرب جنبت قوة خارجية، و عمى رأسيا الواليات %90تمكنت من استيراد 

" منجستو ىايمي"و " ىيال سالسي" المتحدة األمريكية التي كانت بمثابة الحميف األول إلثيوبيا في عيدؼ 

                                                           
1

دار غرٌب : الماهرة)، تسوٌة المنازعات الدولٌة مع دراسة لبعض مشكالت الشرق األوسطدمحم نصر مهنا، خلدون ناجً معروف، - د- 

 .242  239، ص ص (للطباعة، ب ط، ب سنة
2

 و تم اإلطالع علٌها بتارٌخ 19/03/2015، نشر بتارٌخ عدم االستمرار السٌاسً فً المرن اإلفرٌمً الجزء الثالثدمحم عبد المادر ناجً عذر، - 

 http : www.maleaoar org.15as:  المولع اإللكترون10:46ً على الساعة 2/05/2018
3

 .129، ص  ( 1980، 1بٌروت، مؤسسة األبحاث العربٌة، ط:لبنان )، الصراع فً المرن اإلفرٌمًعفٌن الّرّزاز، :بركٌت هاٌتً ، ترجمة- 

http://www.maleaoar/
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و قاموا بتزويد إثيوبيا بالمساعدات العسكرية و األسمحة والخبراء و بفضميم نجحت في استيراد اإلقميم 

 .1بأكممو مقابل حصول إسرائيل و الواليات المتحدة األمريكية عمى امتيازات أمنية في إثيوبيا

بعد اليزيمة توجيت الصومال لطمب المساعدة و كانت قادرة عمى التفاوض من أجل تقديم 

 أصبحت 1974تسييالت بشأن إقامة قاعدة بحرية مقابل قروض عسكرية أو مساعدات مالية، وفي سنة 

 مميون دوالر في سنة 1,5عضوا في جامعة الدول العربية و قدم ليا صندوق النقد الدولي فرضت بقيمة 

 مميون دوالر، غير أن مطالب الصومال بكينيا خمقت مشاعر معادية لمحبشة، 50 بقيمة 1981 و 1980

مما أدػ إلى إبقاء العصابات الصومالية ناشطة في ىذه المنطقة، فحرب أغادين خمقت الجفاف و أعاقت 

 .2االقتصاد و تدفق الالجئون في أثيوبيا

رغم إنجازات النظام ىذه، و مازالت ىنالك مشكمة إزالة الصيغة العسكرية عنو تدريجيا، ومازال 

عمى النظام أن يتعامل مع االتجاىات الموجية إليو بالفئوية و المحسوبية و يبدو النظام واعيا لذلك، و 

الحتمال تغير مشاعر الكوادر إذا لم تحل ىذه القضايا، و لكن قدرة النظام عمى االستمرار في الوجود بعد 

ىزيمة أغادين و امتصاص ألكثر من مميون الجئ ىربوا إلى الصومال في أعقاب الحرب، إنما يذل 

و الشعب الصومالي مازال متحدا و يقف صفا واحدا وراء حق أغادين الصومالية في تقرير . شعبتو

المصير، و يبدو بالوضوح نفسو إنو لن يجرؼ السماح بالعودة عن الثورة االجتماعية عمى مدػ السنوات 

 . 3الماضية

 

  

 النزاع بين السودان و بعض دول الجوار: المطمب الثالث
                                                           

1
، رسالة 2011- 1991السٌاسة الخارجٌة اإلسرائٌلٌة تجاه منطمة المرن اإلفرٌمً و أثرها على األمن المومً العربً عبد الناصر دمحم سرور، - 

 .97  96، ص ص (2013جامعة األزهر، عزة، كلٌة االلتصاد و العلوم اإلدارٌة،  )ماجستٌر
2

 .256 255، ص ص (2004منشورات أكادٌمٌة الدراسات العلٌا، : طرابلس )،الحكم السٌاسً فً إفرٌمٌاكاظم هاشم نعمة، : ولٌم نور دوق تر- 
3

 .137عفٌن الرّزاز، نفس المرجع السابك، ص : بركٌن هانً سٌالسً، ترجمة- 
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 النزاع في السودان -1

 من 1956منذ االستقالل الوطني لمسودان عام  (الشمالية و الجنوبية )تعاني العالقات السودانية

تعقيد و تركيب شائك بين الطرفين، و ذلك مرتبط بأبعاد استعمارية استقمت التباين العربي و الديني بينيم، 

و اعتمدت عمى سياسات التنمية غير المتوازية بين مختمف األطراف، و شجعت عمة تأجيج القضايا 

الخالفية فيما بينيم إلى أن وصمت األحوال إلى حالة االنفصال التام بين الشمال و الجنوب، وذلك بعد 

 والذؼ أيد 2011 جانفي 9عممية االستفتاء الذؼ خاضيا سكان جنوب السودان لتحديد مصيرىم في 

بأغمبية ساحقة قرار االنفصال، إال أّنو مازال النزاع قائما عمى قضايا لم يتم حسميا نيائيا، وفي جويمية 

 .1ن تفتيت الدولة و انفصل الشماليون عن الجنوبيي2011

 : النزاع السوداني اإلثيووي -2

 اشتركت القوات 1997تأرجحت العالقات اإلثيوبية السودانية بين التقارب و التباعد، في عام 

المسمحة اإلثيوبية مع قوات التمرد المسمحة في اإلقميم الشرقي في عدوان مسمح مع السودان، و في عام 

 بدأت العالقات في التحسس عادت العالقات الودية بين البمدين بذلك التزمت إثيوبيا بالحياء من 1999

حركات التمرد المسمحة في اإلقميم الشرقي و في دار فور، بل عممت و استضافت مفاوضات الجانبين في 

 .2سعييما إلحالل السالم في السودان حتى ال تمتد االضطرابات األمنية إلى داخل إثيوبيا

 النزاع السوداني اإلريتري  -3

 مع حكومة اإلنقاذ طويال، فبرزت 1993ال تستمر العالقات الطيبة بين إريتريا التي استقمت عام 

الخالفات بصورة كبيرة فجأة، حيث اتيم الرئيسين اإلريترؼ السودان بالتدخل في شؤون إريتريا الداخمية و 

دعم حركة الجياد اإلسالمي اإلريترية في محاولة لتصدير الثورة اإلسالمية و اإلطاحة بالحكومة اإلريترية 

                                                           
1

 .87  85دمحم صادق الصابور، مرجع سابك، ص ص  - 
2

 .83ص  (2003، 1المركز المصري للكمبٌوتر، ط: الماهرة)، أزمات السودان الداخلٌة و المانون الدولً المعاصرمصطفى أحمد أبو الخٌر، - 
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 م أن قطعت عالقاتيا بالسودان بل و دخمت معو في 1994ثم ما لبث ارتريي في الخامس من ديسمبر 

 .1عداء

 تم إعادة العالقات بين البمدين بناء عمى مبادرة قطر، إاّل أّن األمور لم تدم 1999و في عام 

 شاركت إريتريا في 2002 وقع ىجوم عمى الحدود الشرقية، و في أكتوبر 2002ففي فيفرؼ عام . طويال

العدوان عمى مدينة ىمشكورين، و دعت إريتريا تنظم األسود المرة في إقميم شرق السودان و قوات مؤتمر 

 .البجة و دعت  متمردؼ دارفور

 :و من بعض األسباب ليذا العداء بين إريتريا و السودان فيما يمي

 .األطماع اإلريترية في األراضي الزراعية الخصبة في مناطق البجة بالسودان -

سعي الحكومة اإلريترية لتحوؼ اإلقميم الشرقي لمنطقة عازلة التصفية خالفات إريتريا مع  -

 .المفاوضة اإلريترية

ىواجس الحكومة اإلريترية من حركات المعارضة اإلسالمية اإلريترية مثل حركة الجياد  -

 .2اإلسالمي

 النزاع السوداني المصري  -4

تعود العالقات المصرية السودانية إلى التاريخ الفرعوني و ربما قبمو، و شيد التاريخ المصرؼ 

القديم سمسمة طويمة من الفتوحات و القرارات بين مموك مصر القدامى و بين بالد النوبة و ما وراءىا في 

 نقطة البداية لمسياسة المصرية إزاء السودان في التاريخ الحديث، و 1980شمال السودان، و يمثل عام 

 الدور التعميرؼ و 1881 و عام 1820قد نظمت مختمف الكتابات التي تناولت تاريخ السودان منذ عام 

الحضارؼ المعروف الذؼ قامت بو مصر في السودان العربي، و رغم تقمص تمك المنطقة من مناطق 

                                                           
1

 .82مصطفى أحمد أبو الخٌر، مرجع سابك، ص - 
2

، (2005، سنة 1مركز الدراسات الدولٌة، ط: بغداد )، السودان المعاصر السٌاسٌة الخارجٌة و العاللات الدولٌةعبد السالم إبراهٌم بغدادي، - 

 .90ص 



 املفهوم الديناميكي للقرن اإلفريقي:                                            الفصل الثاين 

 

49 
 

العمق المصرؼ نتيجة الثورة الميدية، إاّل إّن الظروف في السودان التي تمكنت من خالليا ىذه الثورة من 

 تحقيق ذلك كانت ظروفا صنعيا باألساس االستعمار سواء عمى المستوػ المصرؼ 

أو عمى المستوػ السوداني حيث كان القرار بإخالء السودان قرارا بريطانيا بحتا، كما كان الحكم الذؼ 

ترتب عمى إسقاط الثورة المصرية و الذؼ عرف بنظام الحكم الثنائي البريطاني المصرؼ في جوىره حكما 

، و قد عانت السودان من مشاكل حادة أىميا مشكمة الجنوب و المشكمة 1فعميا عمى جانب بريطانيا

االقتصادية حيث نجد تغمغل إيران في السودان و دعمو ماديا و عسكريا، بيدف تصدير العمميات 

اإلرىابية، إلى الدول العربية المجاورة و من بينيا مصر حيث أحبطت خطة غزو السودان، و تسيير 

العالقات المصرية السودانية حاليا بانتباه التأزم و الصراع سبب عوامل دولية و أخرػ إقميمية إضافة إلى 

 الدولي الجديد يريد أن يكون لو 2دور المتغيرات المحمية، فالنظام المصرؼ في ضوء ما يسمى بالنظام

قسط في عممية توزيع األدوار يظير بمظير القوة اإلقميمية المؤثرة، و من ىنا فيي تسعى لمتضييق عمى 

خيارات الحكومة السودانية الحالية، ىذا من جية و من جية أخرػ ىناك مشكمة خاليب و تعد منطقة، 

الخاليب ضمن الدوائر الحدودية السودانية، حيث أشار إلى إقامة نظام حكم ثنائي مشترك إلدارة السودان، 

شماال خطا فاصال بين األقاليم المصرية الواقعة  220كما تم فيو لممرة األولى أيضا تحديد خط عرض 

 .شمالو و األقاليم السودانية الواقعة جنوبو

 بتحديد مناطق و خطوط إدارية شمال 1899 مارس 26صدر قرار وزير الداخمية المصرؼ في 

 14 كم لنصل إلى منطقة أندان حول نير النيل، و صدر قرار آخر في 25شماال ب 220خط عرض 

 يحدد مناطق البدر عمى الجانبين و اقترح خطا إداريا يسمح لقبائل البشارين أن ترتاء جيب 1902نوفمبر 

                                                           
1

 .280 267. ، ص ص(2006، 1 مٌدان طلعت حرب، ط6مكتبة مدبولً : الماهرة )، بشرٌة النزاعات الدولٌة سلمٌاصالح ٌحً الشاعري، - 
2

 132، ص ص (1999إفرٌمٌا، الشرق، بدون ط، : بٌروت )، ، منازعات الحدود فً العالم العربً مماربة سٌر تارٌخٌة و لانونٌةدمحم رضوان- 

133. 
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 و يخضع إلدارة المحميات السودانية مع بقائيا تحت 1شماال 220 مثال تبين شمال خط الحدود حاليب

 .السيادة المصرية

 شماال و 220و نشأ نتيجة لذلك نوعان من الحدود ىما الحدود السياسية و ىي خط عرض 

الحدود اإلدارية التي نشأت نتيجة ما أصدره من قرارات إدارية لتسيير إشراف المحميات عمى الحالة 

 خطا فاصال بين إقميمين تابعين لدولة واحدة حتى 220المعيشية لمقبائل، و قد استمر اعتبار خط عرض 

 حيث يعتبر الوضع القانوني ليذا الخط ليشكل خطا لمحدود السياسية بين 1956استقالل السودان 

 .2البمدين

رغم وجود أكثر من تداخل حدودؼ بين مصر و السودان فمم تثر أؼ مشكمة بين البمدين سواء في 

و قد انتيى تداخل منطقة أدندان و كرسكو، كما أن تداخل جبل . منطقة مثمث حاليب أو غيرىا

برتازوجالم يثر أيا من المشاكل، حتى أن مصر عرضت إعانتيا لمسودان و طالبت في نفس الوقت بحقيا 

، إال أن 1958 جانفي 1في استعاد مثمث حاليب و ذلك بمذكرة مصرية سممت لمحكومة السودانية في 

الجانب السوداني لم يرد عمييا و فقد ظل مثمث حاليب يشكل بين الحين و اآلخر أداة في يد الحكومات 

 .السودانية المنوئة لمصر تقوم بموجبيا بخمق األزمات بين البمدين

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .133دمحم رضوان، مرجع سابك، ص - 

2
 .286 284. صالح ٌحً الشاعر، المرجع نفسه، ص ص- 
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 خالصة الفصل

 :يمكننا من خالل ما تم تقديمو التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات كاآلتي

إن منطقة القرن اإلفريقي من أىم المناطق اإلستراتيجية البالغة األىمية و ىذا من حيث الموقع و 

المساحة حيث تتمتع بأطول ساحل في القارة اإلفريقية، باإلضافة إلى القوة االقتصادية التي تتمتع بيما 

كما أن لدييا ثروة مائية كبيرة . (...البترول، النفط، الغاز، الحديد )فيي غنية بثروات طبيعية ىائمة منيا

 .مثل نير النيل إضافة إلى الثروة السمكية و الزراعية

عرفت منطقة القرن اإلفريقي تعدد اإلثني، تنوع الّمغات اختالف الثقافات، اختالط األجناس وىذا 

 . ما ميزىا عمى  بقية المناطق

تعاني منطقة القرن اإلفريقي من العديد من النزاعات الداخمية و اإلقميمية التي تنشب داخل الدولة 

كما أن تقسيم الحدود التي رسميا المستعمر إذ قسم القبيمة الواحدة إلى عدة أقسام جزء من قبيمة في الدولة 

 .األم و الجزء اآلخر في دول الجوار و ترك مشكالت من ورائو
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 مقدمة الفصل 

 تكتسي منطقة القرن اإلفريقي أىمية خالصة لمواليات المتحدة األمريكية نظرا لمموقع اإلستراتيجي، 

إذ تتمتع بحيوية تجارية كبيرة نظرا إلطاللة دولو عمى المحيط اليندؼ من ناحية، وتحكمو في المدخل 

الجنوبي لمبحر األحمر أؼ مضيق باب المندب من ناحية ثانية، ومن ثم فإن دولة تتحكم في شريان ميم 

من شرايين التجارة العالمية، خاصة تجارة النفط القادمة من دول الخميج والمتوجية إلى أوربا والواليات 

المتحدة األمريكية، إلى جانب التحكم في شريان تجارؼ فيي ممر يحظى بقيمة كبيرة لدػ المخططات 

العسكرية، كذلك الشركات العسكرية التي تيتم بيا دول أوربا الغربية والواليات المتحدة في اتجاه منطقة 

 .الخميج العربي

إضافة إلى دول القرن اإلفريقي التي تيتم بيا أمريكا، فإنيا أيضا تيتم بخميج غينيا الذؼ يتمركز 

فيو النفط اإلفريقي إنتاجا واحتياطا، وفي نظر الواليات المتحدة األمريكية يعتبر ىذا الخميج المنطقة اليامة 

التي تشكل المصدر األساسي في تأمين األمن الطاقوؼ األمريكي، فيو قريب من أمريكا، تتركز فيو نسبة 

 عمى تثبيت أجيزة ردار لمراقبة 2006وألىمية ىذه المنطقة عممت أمريكا في ديسمبر .عالية جدا من النفط

 .الخميج وتأمين مصادر البترول في دولو
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 اإلستراتيجية األمريكية في منطقة القرن اإلفريقي    : المبحث األول

يحتل القرن اإلفريقي مكانة اقتصادية بارزة لدػ الواليات المتحدة األمريكية بفعل موقعو الجغرافي 

االستراتيجي الذؼ جعمو يتحكم في عّدة منافذ بحرية ميمة في البحر األحمر، وخميج عدن والمحيط 

وتتحكم منطقة القرن اإلفريقي في طرق التجارة الدولية، وطرق نقل النفط من الجزيرة العربية . اليندؼ

والخميج العربي إلى دول غرب أوربا والواليات المتحدة، و لذلك سعت الواليات المتحدة و غيرىا من القوػ 

 .الدولية األخرػ إليجاد مواطن قدم ليا في المنطقة تستطيع من خاللو حماية مصالحيا

 عمى المستوى االقتصادي: المطمب األول

أصبحت منطقة القرن اإلفريقي منطقة ميمة في الميدان االقتصادؼ العالمي بفعل عّدة عوامل من 

 1 .بينيا اكتشاف و إنتاج النفط فييا السيما في السودان

، و أدػ الصراع بين الشمال والجنوب 1979ولقد تم اكتشاف أول حقل لمنفط في السودان عام 

إلى انسحاب بعض الشركات العاممة في مجال النفط من السودان مثل شركة شفيرون األمريكية، ذلك ألن 

الحركة الشعبية لتحرير السودان اعتبرت حقول النفط و خطوط أنابيب نقمو و منشآتو و شركاتو أىدافا 

 .لعممياتيا العسكرية

 2001نائب الرئيس بوش في ماؼ rettcher tchiner " ريتشارد تشيني " أوضح تقرير أعّده

 عاما 20أىمية النفط لدػ الواليات المتحدة، حيث أشار التقرير إلى أن الواليات المتحدة تستورد بعد 

وتشير بعض التوقعات إلى زيادة الطمب واالستيالك . برميمين من كل ثالثة براميل النفط تستيمكيا

. 2020 مميار بحمول عام 26إلى  2001 مميار برميل سنويا عام 19,7األمريكي لمنفط من 

                                                           
 http://www.sndmist.net, (04/01/2010) 45Ko: الموقع من 13:15 ، 2018/25/03:في، "وجود األمريكي في القرن اإلفريقيال -"  1

 

http://www.sndmist.net/
http://www.sndmist.net/
http://www.sndmist.net/
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 من إجمالي 2001ولقد وصمت نسبة واردات النفط األمريكية من إفريقيا جنوب الصحراء في عام 

الواردات األمريكية من النفط، وتجاوزت ىذه الكمية ما تستورده الواليات المتحدة من المممكة العربية 

و من المعموم أن إفريقيا . 2015 خالل عام % 25النسبة إلى  السعودية، و من المتوقع أن تصل ىذه

 من إجمالي االحتياطي العالمي و يقدر ىذا االحتياط % 7,2لدييا احتياطي كبير من النفط يصل إلى 

 1. مميار برميل54,2 مميار برميل و ىو يتجاوز احتياطي أمريكا الشمالية 76,7بنحو 

يمكن القول أنو بالرغم من طآلة إنتاج النفط في منطقة القرن اإلفريقي مقارنة بغيرىا من المناطق 

اإلفريقية غرب إفريقيا فإّن زيادة الطمب األمريكي عمى النفط، بجانب عوامل أخرػ يجعل المنطقة بؤرة 

وفيما يتعمق بالتجارة بين الواليات المتحدة ودول القرن اإلفريقي يمكن .اىتمام الواليات المتحدة األمريكية

 قد شيده تدني قيمة كل من الصادرات األمريكية إلى دول 2000القول أن الفترة منذ بداية التسعينات إلى 

 .القرن اإلفريقي والواردات األمريكية منيا

وكان الميزان التجارؼ لصالح الواليات مع كل دول القرن اإلفريقي التي توافرت فييا بيانات 

باستثناء أوغندا ويعني ذلك أن معظم دول القرن اإلفريقي تعّد سوقا لممنتجات األمريكية أكثر من كونيا 

 .مصدر المنتجات والموارد الخام ذات الطمب األمريكي

فريقيا،   قدمت أمريكا تقريرا سنويا حول العالقات التجارية بين الواليات المتحدة وا 

 .وطرحت عّدة مبادرات لزيادة و تشجيع التجارة بين الواليات المتحدة و القارة اإلفريقية بصفة عامة

 African Growth(AGOA)" األجوا "  وفي ىذا اإلطار طرح مشروع النمو و الفرص اإلفريقي 

and opportunity Act  في الكونغرس األمريكي و ييدف المشروع إلى تحرير التجارة بين الواليات

                                                           
 مركز لمدراسات والبحوث :اإلمارات) السياسة األمريكية تجاه صراعات القرن اإلفريقي ما بعد الحرب الباردة، الدورة و االستجابةسامي أحمد ،   1

 .133، ص (2010، 1ط، اإلستراتيجية
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االنتقادات التي تعرض ليا  وعمى الرغم من. و تشجيع االستثمار األمريكي في القارة. المتحدة و إفريقيا

وافق عمى المشروع  المشروع و التي تتعمق بقضية المنافسة في قطاع المنسوجات فإن الكونغرس بمجمسيو

ويعكس ىذا القانون تحول الواليات المتحدة في تعامميا مع القارة اإلفريقية 2000و أصبح قانونا في ماؼ 

. From aid to tradeإلى التجارة بدال من تقديم المعونات ما أطمق عميو 

. اإلفريقية  مميون دوالر من الديون المستحقة عمى بعض الدول30وقامت الواليات المتحدة بإلغاء 

 مميون دوالر لبرنامج تنمية التجارة واالستثمار و التنمية و تم اإلعالن عن زيادة 30وكذلك تخصيص 

 (1 ).المساعدات األمريكية المقدمة إفريقيا

.  مميون دوالر730لتصبح  ( % 4أؼ بنسبة ) مميون دوالر 30 بمقدار 1999في عام 

بالرغم من أن الميزان التجارؼ لمصادرات و الواردات األمريكية مع إفريقيا جنوب الصحراء كان 

 في غير صالح الواليات المتحدة فإن الميزان التجارؼ لمصادرات و 2003 حتى 1999طول فترة 

الواردات األمريكية مع دول القرن اإلفريقي باستثناء بوروندؼ، كان في صالح الواليات المتحدة خالل الفترة 

تسقط و ىذا ما يؤكد أن منطقة القرن اإلفريقي ظمت بمنزلة سوق المنتجات األمريكية أكثر من كونيا 

مصدر لممواد الخام و السمع ذات الطمب األمريكي و من ثم فيي تساىم مع غيرىا من المناطق الجاذبة 

لمصادرات األمريكية في خمق فرص عمل جديدة داخل الواليات المتحدة و خاصة أن فرصة عمل من كل 

 داخل الواليات المتحدة مرتبطة بالتجارة و تحديدا بالصادرات األمريكية لمخارج التي أصبحت سبعة فرص

 2. مميار دوالر سنويا خالل فترة التسعينيات400تعتبر قيمتيا بما يتجاوز 

                                                           
 137-135 سامي أحمد ، المرجع نفسو، ص ص  -1
 ، رسالة مقدمة لنيل شيادة الماستير في العموم السياسية الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا  النيباد، واقع و آفاقبشير عمارة،  -2

 .54.، ص (2007-2006، كمية العموم السياسية و اإلعالم:جامعة الجزائر)و العالقات الدولية، 
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 ماؼ 13 في AGOA Acce leration Act(AGOA (III))و فيما يخص قانون تشريع األجوا 

 ديسمبر 30 لتحسين فرص دخول صادرات الدول اإلفريقية المؤىمة إلى األسواق األمريكية حتى 2004

و فيما يتعمق بدول القرن اإلفريقي المؤىمة في إطار األجوا فقد تم تصنيف روندا في إطار الدول  . 2015

 من % 29,4المصدرة لممعادن حيث وصمت تمبية صادراتيا من المعادن و المنتجات المعدنية نحو 

إجمالي صادراتيا، كما تم تصنيف إثيوبيا و كينيا و أوغندا في إطار الدول المصدرة لمبن و الشاؼ و 

. % 52,8التوابل حيث وصمت نسبة الصادرات من ىذه المنتجات نحو 

أّما جيبوتي فمقد تم تصنيفيا في إطار الدول المصدرة لمخدمات، و تم تصنيف تنزانيا في إطار 

 من إجمالي صادراتيا % 20,5الدول المصدرة لمسمك حيث وصمت نسبة صادراتيا من السمك نحو 

. خالل الفترة نفسيا

 مميار 1999% 55و فيما يتعمق باالستثمار األمريكي المباشر في إفريقيا قد وصل حجمو إلى 

و خصصت النصف . دوالر و كان نصف ىذا المبمغ مخصصا لصالح جنوب إفريقيا و نيجيريا فقط

 مميون دوالر لصالح بعض دول شرق إفريقيا، و في كينيا 150مبمغ  ( مميار دوالر2,7قيمتو )اآلخر 

. ( مميون دوال2)و روندا  ( ماليين دوالر4)و جيبوتي  ( ماليين دوالر5)، و إثيوبيا ( مميون دوالر131)

 شاىدت بعض القطاعات داخل بعض دول القرن اإلفريقي مزيدا 2004 و 2003و خالل عامي 

من االستثمار األمريكي المباشر المقدم في إطار قانون األجوا، حيث شيد قطاع المنسوجات في إثيوبيا و 

قطاع المالبس من كل من أغندا و تنزانيا زيادة في حجم االستثمارات األمريكية المباشرة، و حصمت كينيا 

. مميون دوالر كاستثمارات أمريكية مباشرة لزيادة صادراتيا من البن إلى الواليات المتحدة12,8عمى نحو 
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يمكن القول أن طآلة االستثمارات األمريكية المباشرة في إفريقيا و جنوب الصحراء بصفة عامة و 

تركزىا في عدد محّدد من الدول اإلفريقية، انعكس سمبا عمى نصيب دول القرن اإلفريقي من تمك 

 (1 ).143-140االستثمارات 

 عمى المستوى األمني و العسكري : المطمب الثاني

 حّدد حدد مكتب مكافحة اإلرىاب في وزارة الخارجية 2001بعد أحداث الحادؼ عشر من سبتمبر 

األمريكية في منطقة شرق إفريقيا و القرن اإلفريقي، و خاصة جيبوتي، والصومال، إثيوبيا، كينيا، تنزانيا، 

 100 أطمقت الواليات المتحدة مبادرة مكافحة اإلرىاب بميزانية قدرىا 2003كمناطق خطرة، و في عام 

مميون دوالر أمريكي فشمل التدريب العسكرؼ عمى تأمين الحدود و السواحل و تعزيز أمن     الجوية و 

تطوير برامج تعميمية كمكافحة التطرف، باإلضافة إلى برامج منفصمة كمكافحة غسل األموال، و تعتبر 

كينيا المستفيد الرئيسي من تمك المبادرة، حيث عممت بالتنسيق مع المسؤولين الكينيين عمى تطوير نظام 

شامل كمكافحة غسل األموال و تمويل اإلرىاب، و في جمسة استماع عقدتيا لجنة فرعية بمجمس النواب 

 أن الواليات ED Royce حول اإلرىاب، أكد رئيس المجنة حينئذ إدرويس 2004األمريكي في أفريل 

. المتحدة في حاجة إلى تخصيص المزيد من الموارد لمكافحة اإلرىاب في إفريقيا

و عمى الصعيد اإلفريقي، كانت ىناك جيود عديدة لمحاربة اإلرىاب أحقاب أحداث الحادؼ عشر 

من سبتمبر حيث اقترح الرئيس السنغالي آنذاك عبد هللا وادنيني معاىدة إفريقية جديدة ضد اإلرىاب تساعد 

 دولة 27 اجتمع قادة 2001 أكتوبر 17عمى انضمام القارة إلى التحالف الدولي لمحاربة اإلرىاب، و في 

إفريقية في العاصمة السنغالية داكار ضد اإلرىاب الذؼ أدان أؼ عمل من أعمال اإلرىاب و قد رحبت 
                                                           

جويمية )، 173، العدد السياسة الدولية، إدارة بوش و عسكرة السياسة األمريكية تجاه إفريقياحميدؼ عبد الرحمان حسن،   1
. 186، ص (2000
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الواليات المتحدة األمريكية بالجيود اإلفريقية في مكافحة اإلرىاب و أن الواليات المتحدة األمريكية لن 

  .تتخمى عن التزاماتيا المتعمقة بحماية حقوق اإلنسان و الديمقراطية

يمثل القرن اإلفريقي موقعا بارزا في اإلستراتيجية األمريكية إذ ركزت ىذه عمى عّدة عناصر و 

 :نذكر منيا

التدخل لعرض الحفاظ عمى شبكة التحالفات القائمة، و تطوير شبكة المعمومات        *

وباألخص في مجال االستخباراتية لمقاومة مخاطر انتشار أسمحة الدمار الشامل إلرىاب اإلبقاء عمى 

 .العالقات الودية مع الرؤساء و القادة العسكريين في المنطقة

القتال لحماية مصالح واشنطن في المنطقة و االحتواء أؼ التدفق غير مضبوط لمطاقة و في * 

مقدمتيا النفط و الحفاظ عمى استقرار المنطقة، أمّا التمويح باستخدام القوة أو استخداميا إذا استدعت 

 (1 ).الضرورة

توسيع و تعزيز المجيودات البيئية و اإلنسانية و توفير االستجابة في أوقات الضرورة، كما *

 :قامت الواليات المتحدة األمريكية بإقامة قاعدة عسكرية في جيبوتي و ىذا راجع لعّدة تيارات من أىميا

 موقع جيبوتي بالقرب من اليمن و مضيق باب المندب. 

 صالحية موانئيا و مطاراتيا لالستخدام و النقل العتاد البحرؼ إلى منطقة الخميج العربي. 

 تتمتع جيبوتي باالستقرار السياسي مما يؤدؼ إلى عدم حدوث مشاكل لمقوات 

 .األمريكية

                                                           
 كمية :جامعة الجزائر)، مذكرة ماجستير، العالقات األورووية اإلفريقية و بروز المنافسة األمريكية بعد الحرب الباردةمسعود دخاتة،  -1

 .105، ص (2005-2004العموم السياسية و اإلعالم، قسم العموم السياسية و العالقات الدولية، 
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 توضح موقع باب المندب: 02خريطة رقم 

 

 باسم قاعدة 2002موافقة جيبوتي بالتوافد األجنبي عمى أراضييا و ىذا ما تم بالفعل في سنة *

  . جندؼ1900 جندؼ و ىناك إحصائيات تقدرىم ب 900ليمون إذ بمغ قدره 

 اتفاق يقضي باستخدام المنشآت العسكرية في جيبوتي وباألخص 2003وقعت واشنطن في سنة 

المرافق البحرية و جعل القاعدة األمريكية في جممتيا المناىضة باإلرىاب و إلى جانب آخر يخص 

2014 ماؼ 5القاعدة لمونييو أثناء زيارتو لمرئيس الجيبوتي في 
 وفي ماؼ العام الماضي قامت واشنطن (1)

سنوات إضافية و ترػ أن ميمة الجنود مراقبة  (10)بتمديد مّدة إيجار قاعدتيا العسكرية لمدة عشر 

 (2 ).المجال البرؼ، البحرؼ، الجوؼ لمسودان، اريتريا، الصومال، ليبيا

 عمى المستوى السياسي و الدبموماسي: المطمب الثالث

                                                           
، باريتريامنطقة القرن اإلفريقي و المصالح اإلستراتيجية الدولية جيبوتي العب ميم و إيران استفادة من عالقتيا موت، اؼخالد ؼ -1

 .(2015 ماؼ 25تاريخ )، 3327جريدة العرب الدولية، الشرق األوسط، العدد 
   :، الموقع اإللكتروني2018في ماؼ عميو ، تم اإلطالع جيبوتي أرض القواعد العسكرية تيدد األمن القومي المصري محمود عمي،  -2

https://elbadil.com . 

https://elbadil.com/
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لجأت الواليات المتحدة األمريكية من خالل تواجدىا في منطقة القرن اإلفريقي بإقامة العالقات 

الدبموماسية و عالقات وطيدة مع دول ىذه المنطقة، فأمريكا دعت من خالل ذلك سياستيا إلى مكافحة 

وبوصول إدارة جورج بوش األب لمبيت األبيض قام وزير .اإلرىاب و الحفاظ عمى استقرار دول المنطقة

في الشكل السابع تولو كرئيس لمدبموماسية األمريكية، فقام بزيارة أربعة بمدان " كولن باذون " الخارجية 

 و تيدف الزيارة لمتأكيد عمى 2001 ماؼ 24 و 23إفريقية و من بينيا كينيا، أوغندا لمفترة الممتدة من 

حقوق اإلنسان و تقديم المساعدة اإلنسانية الضرورية لمكافحة مرض اإليدز إذ تعيدت واشنطن بتقديم 

 مميون دوالر إلى الصندوق المالي لمكافحة اإليدز مع التركيز عمى القارة اإلفريقية و خاصة أن 2000

 1. مميون إفريقي يعانون مرض فقدان المناعة المكتسبة216

باإلضافة إلى الزيارة التي قام بيا جون كيرؼ بجولة إلى كل من كينيا و الصومال، جيبوتي من 

 : ماؼ و حممت ىذه الزيارة جممة من األىداف06 و04الفترة الممتدة في 

 األىداف المعمنة

 الدعوة إلى مكافحة اإلرىاب و استأص جذور حركة شباب الصومالية. 

 التنسيق األمني و العسكرؼ مع دول المنطقة. 

 تحسين األوضاع االجتماعية في ىذه المنطقة. 

 األىداف الغير معمنة

 تعزيز الوجود و التفوق األمريكي في المنطقة. 

                                                           
، ص ص (2006 دار مجدادؼ، :عمان) التطورات السياسية و األمريكية في إفريقيا و انعكاساتيا الدوليةجميل مصعب محمود،  -1

90-91 .
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 التأكيد عمى أىمية المنطقة بالنسبة ليا و بالنسبة ألمنيا القومي. 

  دعم الواليات المتحدة لدول القرن اإلفريقي في مواجية اإلرىاب و باألخص كينيا 

 .كونيا حميف استراتيجي ليا

 1.إعادة رسم خريطة التوازن السياسي و األمني في القرن ما تخدم المصمحة األمريكية 

  تأكيد عمى أىمية جيبوتي ألن المقرر الرئيسي لمتنظيم إبقاء المعني لمكافحة اإلرىاب 

 في القرن اإلفريقي في قوات َأِبُصوم في الصومال في تحالفات عاصمة الحرم باعتبار 

 2اجيبوتي تمثل نقطة ارتكاز تستخدميا واشنطن في تنفيذ سياستو

 جمعت الواليات المتحدة األمريكية جممة من األىداف السياسية  نذكر منيا: 

  تعزيز وجودىا بشرق إفريقيا بكثافة و خاصة أن ليا عالقات وطيدة مع كينيا عن إثيوبيا التي

 .توجد فييا مراكز عسكرية و أخرػ استخبارية

  خمق كيانات منفصمة عن بعضيا البعض كل إقميم وحده دون النظر إلى العوائق المحتممة لتمرد

 .السياسة

 تشكيل حكومة صومالية ال تعارض المصالح األمريكية اتجاه منطقة القرن اإلفريقي. 

 تضييق الخناق عمى الدول العربية خاصة في المجالين المائي و األمني. 

  الحصول عمى القواعد العسكرية و خصوصا خيالة السواحل الصومالية في المحيط اليندؼ في

 3.الطرف الشمالي القريب المتصل بشبو الجزيرة العربية كنقطة تحكم بيا مجريات الشرق األوسط

                                                           
 .83ص .السابق المرجعخالد يايموت،  -1
الموقع  6/05/2018 تاريخ نشره فيذ ميام محّددة أو ضم دول إفريقية إلى تحالف العرويت تحالفات كبرى ، جولة أشرف الصباغ -2

 .https///arabie-com et news 782142149 اإللكتروني
 و تم االطالع عميو  28/02/2018، تاريخ النشر الوجود األمريكي في القرن اإلفريقي األىداف و التحدياتمحمود الشافعي،  -3

 .https://www.org.iol Home dorom PHP:   الموقع اإللكتروني2018 ماؼ 10

 

https://www.org.iol/
https://www.org.iol/
https://www.org.iol/
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 السياسة األمريكية اتجاه السودان

تيتم الواليات المتحدة األمريكية بجنوب السودان عامة و بصفة خاصة بإقميمو دارفور الذؼ يبمغ 

عدد سكانو حوالي ستة ماليين نسمة، بضعة عرقيات عربية و إفريقية، تأججت األوضاع فيو بسبب أزمة 

الرعي التي وقعت بين البدو الرحل من القبائل العربية و بين القبائل اإلفريقية المستقرة في المناطق الريفية 

في مصادر الماء و األكل، و قد اعتاد البدو الرّحل أن يتنقموا في مناطق المزارعين أثناء فترات الجفاف 

بعد جني الثمار في عممية يتم تنظيميا بين القبائل في اتفاقيات محمية ، و قد استغمت أمريكا ىذه األزمة 

 تطويرىا من أجل إيجاد موطن قدم ليا في ىذه المنطقة واألسباب التي دعت أمريكا لمعمل وعممت عمى

 و بالتالي نعمى فصل ىذين اإلقميمين عن السودان ىي الثروات الطبيعية التي تقع في ىذين اإلقميمي

اليدف الرئيسي ألمريكا ىو حرمان السودان العربي المسمم من ىذه الثروات التي لو أحسن استغالليا 

لتحول إلى قوة إقميمية، يحسب ليا حساب في ميزان القوػ اإلقميمية و العالمية، فالسودان محظوظ بما 

يتكممو فقمما نجد دولة تجتمع فييا كل ىذه المميزات من خصوبة األرض، و وفرة المياه و الثروات 

الطبيعية و الموقع اإلستراتيجي، و كل واحد من ىذه العوامل يعتبر مصدر قوة الدولة، و اليدف اآلخر 

الذؼ تسعى إليو الواليات المتحدة األمريكية ىو ربط جنوب السودان بعد استقاللو بدون البحيرات العظمى 

الغنية بالمواد الطبيعية في إطار تحالف قوؼ يظم كل من أوغندا، إثيوبيا، إريتريا، الكنغو و جنوب 

 .السودان

أما حرصيا عمى تواجيا في إقميم دارفور فيو إن كان رغبة في االستفادة من ثروات ىذا اإلقميم، 

فيو رغبة أيضا في إيقاظ نفوذ فرنسا التاريخي في غرب إفريقيا الغني بالنفط خاصة التشاد الجار العربي 

لدارفور، و التي تعود إلييا أصول بعض القبائل اإلفريقية الدارفورية، ىذا إضافة إلى محاربة النفوذ 

 .الصيني المتنامي في إفريقيا عامة و في السودان خاصة
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أما الصومال فيو كذلك ال يختمف عن السودان فالنظر إلى خريطة القارة اإلفريقية تتضح أىميتو، 

 كم يتحكم في مفترق طرق التجارة الدولية ألنو من أكثر المناطق 3700فبشواطئو الممتدة عمى حوالي 

فريقيا و  اإلفريقية إستراتيجية كونو يسيطر عمى مداخل و مخارج كل ناقالت النفط المتجولة بين آسيا وا 

الشرق األوسط، و يشرف عمى المدخل الجنوبي لمبحر األحمر، و ىو بمثابة بوابة لدول القرن اإلفريقي 

 .التي تضم إضافة إليو كل من جيبوتي، السودان، إثيوبيا، كينيا، إريتريا

لقد كان القرن اإلفريقي أحد أىم مناطق الحرب الباردة قبل انييار االتحاد السوفيتي و لمسيطرة 

عميو كان البد من السيطرة عمى أىم دولة فيو و ىي الصومال، و ىذا ما يفسر لنا سر الحمالت 

 أؼ بعد سنتين من انييار الذؼ كان 1992العسكرية المتواصمة عميو منذ عممية إعادة األمل في ديسمبر 

 1.يقف في وجو محاوالت أمريكا لمسيرة عمى ىذه المنطقة الحيوية

ولكن انييار االتحاد السوفيتي زالت أمام أمريكا العراقيل، فوجدت سيولة في الدخول إلى 

الصومال و العمل عمى الييمنة و السيطرة عمى مثال منطقة اإلستراتيجية، فنحدىا تحرص إثيوبيا الدولة 

التي ليس ليا منافذ بحرية لزعزعة استقرار الصومال و اإلطاحة بنظام المحاكم اإلسالمية إلعادة الحكومة 

  .االنتقالية العممية إلى المحاكم

  الصينية في منطقة القرن اإلفريقياإلستراتيجية:المبحث الثاني

 ولذلك اتبعت سياسة االنفراد اتجاه اإلفريقية ودول اإلفريقيإن سياسية الصين اتجاه الدول القرن 

القارة عبر المنتديات  والمؤتمرات بأسموب تحقيق أىدافيا في القرن اإلفريقي، ومن ضمن ىذه األىداف 

                                                           
1  جامعة مولود معمرؼ، )، مذكرة ماجستير،2015 إلى 2003قضية دورفور وأبعادىا اإلقميمية من يحي أمين مستاك، -  

 .75  74، ص ص (2013تيزؼ وزو، كمية الحقوق و العموم السياسية، قسم العموم السياسية،
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في الصين تحاول أن تدمج أىدافيا السياسية " الصين واحدة"ورفعيا لشعار  (تايوان)عزل الصين الوطنية 

 .بالجانب االقتصادؼ، وبالتالي تسعى أن تقدم نفسيا كقوة عالمية في انتظام الدول

تبنى لنفسيا مكانة دولية من خالل عالقتيا مع القرن اإلفريقي، وبذلك التغيير من النمطية سائدة 

بأن النظام الدولي غير أحادؼ، وسعت إلى إيجاد نظام دولي متعددة األقطاب، والحظت ذلك عن طريق 

. التصريحات العالية المستوػ لممسؤولين الصين في زياراتيم وقنواتيم الدبموماسية في دول القرن اإلفريقي

 عمى المستوى االقتصادي: المطمب األول

 إن التوجو الصيني نحو القارة اإلفريقية جاء في سياق يرتبط بمنظومة األىداف و المصالح التي 

، لذلك أصبحت الصين شيئا  (الدولي)تسعى اإلستراتيجية الصينية لتحقيقييا عمى المستوػ العالمي أو 

، لمقارة اإلفريقية حيث أضحت منافسا قويا لمدول الغربية في العديد من الميادين  (استثماريا)فشيئا بديال 

 . خاصة االقتصادؼ

و توجه الصٌن نحو المرن اإلفرٌمً ٌمكن وصفه بالتعطش الصٌنً االستراتٌجً للموارد 

 . النفطٌة

لقد تبنت الصين إستراتيجية اقتصادية ذكية في طريقة تعامميا مع ىده الدول و تسعى بدورىا 

لكسب دول القرن اإلفريقي ، أين اعتمدت عمى سياسة القوة الناعمة، القائمة عمى التعاون، و تقديم 

المساعدات االقتصادية مثل منح القروض لتأسيس البنى التحتية، أنشأت محطات لتوليد الكيرباء، وعبدت 

 . الخ...الطرق 

فالتحرك الصيني في القرن اإلفريقي و الذؼ يعتمد عمى فكرة التغيير الناعم أخد ينحي عوامل 

االيدولوجيا، و دلك مقابل ىيمنة االقتصاد النفعي البحثي لنفسيا إستراتيجية جديدة تمثمت في تنويع 
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مصادر النفط مع إعطاء لدول القرن اإلفريقي أولوية جيوبوليتكية في ىده اإلستراتيجية وعمى الرغم من أن 

ىده اإلستراتيجية ليا مظير اقتصادؼ، إال أنيا تتمتع بقيمة أخرػ ذلك أن التوجو الصيني نحو القرن 

 .1اإلفريقي إنما يتم في إطار إستراتيجية المساعدات مقابل النفط 

شكل القرن اإلفريقي أحد أىم ركائز إستراتيجية الصين في بناء اقتصاد متين و ضمان نمو 

اقتصاد دائم و قد عممت الصين عمى أن تكون موجودة في أىم المناطق التي تممك سوقا لمنتوجيا 

ومصدرا لمموارد األولية التي تحتاج إلييا و السيما موارد الطاقة ، و توجو الصين نحو القرن اإلفريقي 

 .2يمكن وصفو بالتعطش الصيني لمموارد النفطية

و تحول اىتمام الصين بالقارة اإلفريقية و بالخصوص القرن اإلفريقي من دعم حركات التحرر في 

إفريقيا في الخمسينات إلى تبني سياسية ترتكز عمى المصالح العامة، كما تطورت العالقات االقتصادية 

بين الطرفين من االعتماد عمى قناة واحدة في صورة مساعدات صينية حكومية إلى تعاون متبادل في 

 . 3صورة مشروعات مشتركة و قروض بفوائد منخفضة

فالصين أولت مشكمة التنمية االقتصادية أىمية كبيرة كأحد المسائل الدولية المعاصرة وباألخص 

دول العالم الثالث و منيا القرن اإلفريقي و النمو االقتصادؼ الصيني بمعادالت متسارعة ىو في حاجة 

متزايدة لموارد الطاقة و المعادن و الموارد الخامة من إفريقيا، و ليدا ىي حريصة عمى البحث عن منابع 

النفط الخام و ضمان امتداداتو، فضال أن االقتصاد الصيني ىو باألساس اقتصاد موجو لمتصدير و 

                                                           
 .16/06/2012، فً 300:، مجلة البٌان، عالتدافع الدولً على المرن اإلفرٌمًنجالء مرعى، -  1
 .2015، ماي 14 ،عالصعود السلمً للصٌن، سٌاسات عربٌةعبد الرحمان حكمات، -  2
 .( لاعة الصدالة الخرطوم: العالمٌةإفرٌمٌاجامعة ) إفرٌمٌا،العمول الفاعلٌة فً مواجهة اتحادٌات عبد المٌوم عبد لحلٌم الحسن، -  3
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يحتاج إلى أسواق واسعة و كبيرة لتسويق منتجاتو و ألن دول القرن اإلفريقي دول نامية بحاجة إلى استيراد 

 .1نماذج تنموية اقتصادية مثل النموذج الصيني

: زيادة عمى ىده المشاريع وقعت عدة اتفاقيات مع دول القرن اإلفريقي  و من األمثمة عمى ذلك

وقعت شركة الصين الوطنية لمبترول عمى عدة اتفاقيات مع حكومة السودان لتنفيذ و استغالل البترول 

 ، و تقوم الشركة بشراء كامل الصادرات السودانية من 2007 إلى 2000السوداني و ذلك من بداية عام 

 . 2البترول

كما عوضت ىده األخيرة ما خسرتو من موارد مالية، بعد خروج شركة شيفرون النفطية األمريكية 

و قامت الصين بتوقيع عقود احتكار و استخراج واستغالل الخامات . مما أدػ إلى تحسن الدخل السوداني

الكوبالت و التنتاليم التي تستخدم في عمميات تصنيع اليواتف المحمولة، و أجيزة الحاسوب و الفحم و 

 التي تعتبر أول شريك تجارؼ لمصين حيث أقامتا شراكتيما 3اليورانيوم في كل من كينيا و إثيوبيا

اإلستراتيجية عمى منافع و مصالح متبادلة، و ىما تتمتعان بعالقات متميزة قائمة عمى االحترام التبادل و 

لقد أثبتت الصين أنيا صديق إلثيوبيا يعتمد عميو في محاربة المجاعة و الشريك االستراتيجي إلثيوبيا في 

 .4مجال التنمية و بتعاونيما االقتصادؼ تعززت و توطدت العالقة بينيما

                                                           
 كلٌة العلوم :جامعة النهرٌن)ر، ستًرسالة ماج ،جاذ نمواإلفرٌمًالمرن :  فً الدرن االستراتٌجً الصٌنً إفرٌمٌاتغرٌد صفاء، -  1

 (.1987السٌاسٌة 
: جامعة باتنة)، جاذ و حتمٌة الصراع مع الوالٌات المتحدة ، التنافس فً السودان نموإفرٌمٌاالحضور الصٌنً فً شفٌعة حداد، -  2

  (.  2014كلٌة الحموق، 
على ، 2018-06-15 فً 15:30 ، على اإلفرٌمًفً المرن "  والوسائل األهداف: إفرٌمٌاالتنافس الدولً " لحسن الحسناوي، - 3

 .    www.sudanile.com :المولع
 15/06/2018 فً 15:30، على إثٌوبٌا أهم شرٌن استراتٌجً للصٌن فً المرن اإلفرٌمً: الشراكة الصٌنٌة اإلفرٌمٌة : غانم سلٌمان غانم - 4

 . www.sudamile.com: على المولع

http://www.sudanile.com/
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حتى جيبوتي معظم مشاريع البنى التحتية بيا يجرؼ تمويميا من قبل الشركات الصينية و تعتبر 

شركة مرتشن من ابرز الشركات الفاعمة في العديد من أنشطة الموانئ الموجودة عمى طريق الحرير 

طريق واحد "البحرؼ الصيني الذؼ يربط الممرات المائية مع مشروع بجين المعروف بالحزام و الطريق أو 

وقامت الصين بإنشاء ىدا الطريق الجديد ألنو يساىم في تنمية تجارة الصين في مؤتمر دولي " حزام واحد

و أكدت المصادر أن الصين اختارت أن ينزل طريق الحرير البحرؼ شماال حيث إفريقيا ليمر حول القرن 

اإلفريقي و ينتقل عبر البحر األحمر و ىدا يعتبر مشروع ميم بالنسبة لمصين لتحقيق أىدافيا و ىو احد 

 .1ابرز منطمقات اإلستراتيجية الصينية حالل الحقبة المستقبمية

 توضح طريق الحرير: 03خريطة رقم 

     
  =https//www.google.dz/search ?q: المصدر

أما في مجال التعاون اإلقميمي ، تستطيع الصين أن تمعب دورا رئيسيا في إقميم البحر األحمر 

الحيوؼ مثال يمكنو االستفادة من الصين لتعظيم جيوده اإلنمائية من ناحية أخرػ فإن بمدان الساحل 

اإلفريقي الشرقي و خاصة السودان و الصومال تستطيع أن تستفيد استفادة كبيرة من الخبرة الصينية 

 . وخاصة في مجال تطوير اإلمكانيات الزراعية

                                                           
 10:00:  على 10/09/2018:  فًطرٌك الحرٌر،" جرٌدة المال "الصٌن أول تهدٌد حمٌمً لمحور لناة السوٌس ، فؤاد السٌد،  - 1

https://www.ahmalnews.com 

https://www.ahmalnews.com/
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 مشروعا، و نحو ألفي 1043إضافة إلى ذلك الصين قامت بعدة مشاريع في إفريقيا تممك حوالي 

و خمسمائة شركة كبيرة و متوسطة ناشطة في أكثر من خمسين بمدا و منطقة إضافة إلى أنيا قامت ببناء 

 كمم من الطرقات بينيا خط حديدؼ بصدد اإلنجاز في 3530كمم من الخطوط الحديدية و 2233حوالي 

كينيا لمربط بين بمدان شرق إفريقيا، تحديدا أوغندا و كينيا، وتقديم مساعدات لمعالجة األمراض كالمالريا و 

 . 1االيدز

 عمى المستوى العسكري : المطمب الثاني

 الصيني في إفريقيا ليس تواجدا عابرا بل ىو نابع من إستراتيجية وتخطيط مسبق ولو  تواجدالإن 

جوانب عديدة، بدأت باالقتصاد واستثمار والتنمية والديبموماسية والسياسة وامتدت لمجانب الثقافي وكان 

 .                                                 آخرىا التواجد األمني العسكرؼ االستراتيجي

فاإلستراتيجية الصينية المتمثمة في الجانب األمني والعسكرؼ بدوره قد يتعالم أكثر وأكثر مع 

الصين، تنم بوتيرة تنموية سريعة وثروتيا تزداد باستمرار، والبد ليذه الثروة من قوة عسكرية تحمييا والبد 

لمنفوذ العسكرية ثروة تنقض عمييا، فالحضور العسكرؼ في القرن اإلفريقي ينمو ويتزايد مع الوقت، فأىمية 

الصين بالنسبة إلفريقيا وأىمية إفريقيا بالنسبة لمصين تجعل من المنطقي أن يكون حجم العسكرؼ يكبر 

 .                                                                                     2ويأخذ منحنيات ومستويات أعمى

لقد ساعدت الصين في إنشاء ثالث مصانع لألسمحة  في اليونان بما في ذلك واحد لتركيب 

الدبابات وىناك عدد غير محدد من أفراد الجيش الصيني المرابط في السودان لحماية استثماراتيا إضافة 
                                                           

 فً 10:00: ، علىاإلستراتٌجٌة الصٌنٌة فً المرن اإلفرٌمً على ضوء سعً الصٌن إلى سٌطرة على إدارة مٌناء عدن، _، _ - 1

 .https://.www.Politicalestreet.org    على المولع13-07-2018
، الموسوعة الجزائرٌة للدراسات السٌاسٌة واإلستراتٌجٌة، البعد العسكري فً اإلستراتٌجٌة الصٌنٌة اتجاه إفرٌمٌارؤوف شبابٌن،  - 2

 https://www.politics-dz.com   فً المولع9:30 على 10/09/2018

https://www.politics-dz.com/
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، أين وقعت نزاعات مسمحة خطيرة في 2017إلى ىذا قامت بمبادرات حفع السالم الصيني في مارس 

سارعت كتيبة المنشأة الصينية لحفع السالم إلى المنطقة دون خوف " أفينا " مدينة حدودية في جنوب 

 موظفي شؤون مدينة 7من المخاطر، ونجحوا بإنقاذ الموظفين ونقميم إلى مكان آمن لمسودان وحصر 

 .       تابعين األمم المتحدة في المنطقة

فينا سارعت كتيبة المنشأة الصينية لحفع السالم إلى المنطقة دون خوف من المخاطر، ونجحوا 

وىنا يظير الدور الكبير الذؼ قامت بو الصين اتجاه دوال القرن . بإنقاذ الموظفين ونقميم إلى مكان آمن

والى جانب أخر الصين مصٍدرا ميما لألسمحة التي وصمت عمييا بعض دول القرن اإلفريقي . 1اإلفريقي

مثل الصومال و إثيوبيا واريتريا ووفقا بعض اإلحصاءات فقد وصمت قيمة األسمحة التي حصمت عمييا 

نحو مميار  (2000 وفي 1998من عام )إثيوبيا واريتريا من  الصين خالل فترة الحرب الحدودية بينيما 

 .   1دوالر وىذا يعتبر دعم كبير

و الصين قامت بإنشاء قاعدة عسكرية ليا في جيبوتي وىي أول قاعدة عسكرية ليا في الخارج 

سناد القطع البحرية الصينية المشاركة في عمميات  في القرن اإلفريقي، وستستخدم ىذه القاعدة لتموين وا 

 .حفع السالم والميمات اإلنسانية قبالة السواحل اليمنية والصومالية عمى الوجو الخصوص

 توضح القاعدة العسكرية الصينية بجيبوتي: 04خريطة رقم 

                                                           
، مذكرة 2017 -2000محددات السٌاسٌة الخارجٌة الصٌنٌة تجاه إفرٌمٌا مابٌن فترة زوابلٌة خٌرة  كرٌمة،  لة جهٌدة ويرز - 1

 كلٌة الحموق والعلوم :جامعة زٌان عاشور بالجلفة) تحلٌل السٌاسٌة الخارجٌة،"لنٌل شهادة الماستر فً العلوم السٌاسٌة، تخصص 
 . (2018 2017 السٌاسٌة،
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  =https//www.google.dz/search ?q: المصدر

وتمعب القوات المسمحة الصينية دورا ميما في جيود األمم المتحدة لحفع السالم في قارة  إفريقيا 

ومعظميم يتوزعون في مناطق نفطية تشيد صراعات مسمحة و بناء قاعدة صينية في جيبوتي من شأنو 

أن يسيل ميام قوات حفع السالم الصينية في القرن اإلفريقي، و ىو األمر الذؼ دفعيا إلى بناء ىذه 

 بعدة ميام ذات طبيعة فعالية 2008كما اضطمعت القوات البحرية الصينية منذ نياية عام. القاعدة األولى

سواحل الصومال وخميج عدن، في إطار جيود بكين لمكافحة القرصنة حيث واجيت صعوبات لوجيستية 

والتواجد العسكرؼ في جيبوتي  ييدف إلى حماية االستثمارات . 1كبيرة فيما يتعمق بمحطات الرسو والتموين

 ، ومن خالل القواعد"خط المؤلؤ"وحركة المرور، وىو ما يطمق عميو 

 

، تتحدػ الصين التواجد العسكرؼ  األمريكي  في بحار المنطقة ويقصدون "خط المؤلؤ"المندرجة ضمن 

      في بحر الصين " ىايان" بخيط المؤلؤ مراكز إسناد القوات البحرية والجوية الصينية الممتدة من جزيرة 

  ". بور السودان"الجنوبي حتى مضيق ىرمز وتنزانيا ثم صعودا نحو 

                                                           
 .123، ع  المرن اإلفرٌمً نموذجا أراء حول الخلٌج: اإلللٌمً والدولً فً المارة السمراء "التنافس ٌاسر لطٌشان،  - 1
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وألن التزويد بالموارد الطبيعية اإلفريقية وخصوصا الطاقية منيا تعّد من مرتكزات األمن القومي 

الصيني فمن الطبيعي أن تشيد حماية صينية لمناطق نفوذ ىذه القارة، سواء عبر المشاركة في عمميات 

 .1حفع السالم ببعض الدول، وباألخص السودان أو عن طريق تزويد السالح

كما شاركت بعض الوحدات البحرية الصينية في عممية مكافحة القرصنة أمام السواحل الصومالية 

وخميج عدن، وىكذا بدأ الطموح الخارجي الصيني يظير كقوة عالمية بالتزايد ويتمثل في إرسال أول عام 

2014. 

. ىنا يتجمى البعد األمني و العسكرؼ في الحرص عمى مكافحة القرصنة في مناطق شرق إفريقيا

 كانت البحرية الصينية تجول في منطقة القرن اإلفريقي لمتصدؼ إلعمال القراصنة، إذ 2008ومنذ عام 

أرسمت الصين قوة  بحرية لمنطقة خميج عدن في إطار دبموماسية  تأمين سفنيا من خطر القراصنة، ومنذ 

 .     2 قطعة بحرية  عسكرية60 قوة عمل تضم أكثر من 20ذلك الوقت استخدمت أكثر من 

 

 

عمى المستوى السياسي والدبموماسي :لثالمطمب الثا

 ينمو في دول القرن اإلفريقي باألخص أثيوبيا ىذا ألن عالقات ؼأصبح الدور السياسي الصين

الصين مع أثيوبيا تختمف عن عالقتيا مع غيرىا من دول القرن اإلفريقي، حيث تعد كال الدولتين ميمة 

لألخرػ، فالصين تعتبر أثيوبيا حميفا استراتيجيا، باإلضافة إلى الدور السياسي التي تقوم بو أثيوبيا والذؼ 
                                                           

 .14  ص،، نفس المرجعإستراتٌجٌة الوجود الصٌن فً إفرٌمٌا، _، _ - 1
       :المولع 2018-07-11، فً 14.00:   علىلؤلؤعمد من ال"  المواعد الصٌنٌة فً إفرٌمٌا"ماٌكل برسوم عزمً،  - 2

http : www.groupe 73 historians.com                                                                                     

http://www.groupe/
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يعد مفتاحا لدخول الصين إلى القارة اإلفريقية، حيث تعتبر أثيوبيا الصين حميفا بسبب سياسة المنح 

.                               والقروض، لذا الصين ترتبط بعالقات قوية مع الجانب األثيوبي عمى الصعيد السياسي

وعمى صعيد رؤية الصين لمنظام الدولي، فإنيا تتطمع إلى نظام عالمي جديد قائم عمى العدالة والمساواة، 

 مع القرن الدبموماسيةكز الصين من خالل عالقتيا ت ترقسياالبعيدا من قضية الحرب الباردة، وفي ىذا 

.                                                                                                                                                                     1 المتبادل لمسيادة، وعدم تدخل الدول في الشؤون الداخمية لمدول األخرػ الحتراماإلفريقي عمى أىمية ا

 عالقتيا مع الدول اإلفريقية، ليذا مل الصين، وكانت تعلغوتعد قضية تايوان من القضايا التي تش

 الضغط عمى ىذه الدول ضد ؼبدأت بتقديم المساعدات من أجل تقميص الدور التايواني حتى نجحت ف

 الصين في إستراتيجية مع تايوان، وضد إعادتيا إلى األمم المتحدة ونجحت الدبموماسيةإقامة العالقات 

.  تايوان عمى الساحة اإلفريقيةدبموماسيةتيميش 

ونتيجة سحب العديد من الدول اإلفريقية العترافيا بحكومة تايوان راجع إلى القدرات الصينية 

 التي تقدميا تايوان، إضافةعمى  التي تقدميا إلى دول اإلفريقية، والتي تفوقت ةالكبيرة والمساعدات المتزايد

مكنيا مساندة دول الشرق اإلفريقي، ؼ كعضو دائم في مجمس األمن بحيث ؼ الصينالدبموماسيإلى الوزن 

 أحد أىم محددات الحركة الصينية في الدبموماسيعد البعد ؼو. خاصة في ظل منظمة التجارة العالمية

 كبرػ ترػ أن القرن إستراتيجيةكد عمى دور األمم المتحدة في سياسة الدولية، فميا ؤالعالم، كما أنيا ت

 نجحت من االستفادة من الكثير الدبموماسي فعمى المستوػ اإلستراتيجيةاإلفريقي مسرحا تمارس فيو ىذه 

.              2العددية لمدول اإلفريقية في المنظمات الدولية كالجمعية وتوظيفيا لحزمة سياستيا الخارجية

                                                           
 .60 ، ص(2015جانفً ) 21، العدد حماية اإلصالح االقتصادي "الصٌن والتحوالت الدولٌة" نبٌل سرور،- 1
2

جامعة  )فترة ما بعد الحرب الباردة لطاع نفط نموذجً، اإلستراتٌجٌة الصٌنٌة الجدٌدة فً إفرٌمٌا األهداف،الفرص والتهدٌدات سمٌر لط،- 

 .53ص  (2014 مذكرة لنٌل شهادة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة و االلتصادٌة، تخصص عاللات دولٌة و إستراتٌجٌة: بسكرة
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فنطاق التعاون الصيني اإلفريقي يتوسع، ىذا في مجاالت الثقافية والصحبة ؟؟؟ وغيرىا، وأدخمت 

 قطاعات العموم والتكنولوجيان السياحة ، ؼمقومات جديدة إلثراء ىيكل التعاون الصين اإلفريقي تتشكل ف

.                                          طة المتبادلة ىي الركيزة األساسية ليذا التعاون قوحماية البيئة، والمساواة والن

 والشراكة مع القرن لإلفريقي من خالل المساواة اإلستراتيجيةىي تحاول أن تقيم نوع جديد من 

 القرن اإلفريقي واحترمت ىذه السيادة،  فيالسياسية والثقة المتبادلة والتعاون المشترك والتبادالت الثقافية

 ، وأظيرت تعاطفيا مع ىذه الدول في كلاإلنسانولم تيتم بأساليب الحكم القائمة، وال بمدػ تطبيق حقوق 

 .  1وكانت صديقتو ودعمتو لمقضايا اإلفريقية ولألنظمة السياسية القائمة

ىو األساس السياسي لمصين في إقامة وتطوير عالقاتيا مع الدول اإلفريقية "ومبدأ صين واحدة 

" صيف واحدة"ونشيد الحكومة الصين بالتزام معظم الدول اإلفريقية بالخصوص دول القرن اإلفريقي بمبدأ 

وعدم تطوير عالقات رسمية وزيارات رسمية مع تايوان ودعم قضية توحيد الصين، كما أن ىذه األخيرة 

ترغب في إقامة عالقات وتطويرىا مع الدول التي تقم العالقات دبموماسية مع الصين عمى أساس مبدأ 

، كما أنيا عدم التدخل في الشؤون الداخمية وتقدم نفسيا دائما عمى أنيا بمد نائم التضمن "صين واحدة"

. 2التقرب لمدول والشعوب اإلفريقية

وىو عبارة عن " كونفوشيوس "شاركت الصين في مجال التعميم والثقافة حيث تممك فروعا لمعيد 

مؤسسة ثقافية تتيح لألجانب إمكانية تعمم المغة الصينية واالطالع عمى ثقافة شعبيا، ويعتبر من أبرز 

، وبجين وعت دور الثقافة في تعزيز العالقات بين الشعوب والدول، وىي "القوة الناعمة الصينية"روافد 

 العمال والخبراء الصين الذين قاموا إلى في جامعتيا، ىذا باإلضافة األفارقةاستقبمت العديد من الطمبة 

                                                           
1

 .2007  كانون األول، دٌسمبر15شبكة فولتٌر، ( اإلمارات العربٌة المتحدة، :البٌان)" التنافس على إفرٌمٌا "حسٌن العودات،- 
www.voltrairement, org, article 153691.htmt   

2
 .16 ، صسمٌر لط، مرجع نفسه- 
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الغزو " في مختمف المجاالت، وتبني الصين رؤيتيا عمى أساس أن اإلفريقيبتدريب أفراد دول القرن 

 . الوجو الحقيقي لمصين صاحبة الحضارة العريقةاألفارقةوىو البديل المضمون يرػ " الثقافي

، وىذا ما اإلستراتيجيةفالصين أكدت عمى األدوات الثقافية والعممية والتكنولوجية لتحقيق أىدافيا 

 الصين ستواصل تنفيذ اتفاقية التعاون الشفافي أنؼ ذكر ذ، الاإلفريقي ؼأكده منتدػ التعاون الصين

والبرامج المتعمقة بيا، تعزز تبادل االختصاصات في الثقافة والفنون والرياضة، وترشد وتشجع الييئات 

. والمنظمات الشعبية عمى تنظيم فعاليات التبادل الثقافي بأشكال مختمفة حسب حاجات التبادل

نيا في ؼ عميو الدولة أول محطة إذاعية خارجية في كت راديو الصين الدولي الذؼ شرفوأطمق

 سمعة من البرامج اليومية، حيث يقدم ليم األخبار الرئيسية عن الصين والعمم، فالصين تبنى 2006

 الوجو الحقيقي لمصين صاحبة األفارقةالغزو الثقافي ىو البديل المضمون ليرػ "رؤيتيا عمى أساس أن 

. 1ةقؼالحضارة العر

 

مظاىر التنافس األمريكي الصيني في منطقة القرن اإلفريقي  :ثالثالمبحث ال

ظل التنافس الدولي عمى منطقة القرن اإلفريقي واضحا خالل مرحمة ما بعد الحرب الباردة، 

خاصة بين الواليات المتحدة والصين، وىذا راجع إلى الموقع االستراتجي اليام لممنطقة، واكتشاف البترول 

دخميا أدػ إلى زيادة االىتمام الدولي بيا، ليذا سوف نحاول في ىذا المبحث دراسة مظاىر التنافس 

. والتعاون بين الصين و الواليات المتحدة األمريكية و مدػ تأثير ىذا التنافس عمى القرن اإلفريقي

                                                           
1

 .مرجع سابك حسٌن العودات،- 
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 مظاىر التنافس: ألولالمطمب ا

إن النمو التسارع لالقتصاديات اإلفريقية خالل العقد األخير، وتراجع نفوذ الدول االستعمارية 

كفرنسا وبريطانيا، أظير تنافسا واضحا بين الصين والواليات المتحدة عمى الموارد الموجودة في القارة، 

حيث يمثل العامل االقتصادؼ أىم دوافع الصين لمتفاعل معيا واالىتمام األمريكي المتزايد بالقرن اإلفريقي 

متعمق بالموارد الطبيعية وخاصة النفط والغاز واالستفادة من الفرص االستثمارية في ظل حالة النمو التي 

 . 1تشيدىا الكثير من االقتصاديات اإلفريقية 

ذا أردنا أن نعرف حقيقة الخالف بين الصين والواليات المتحدة األمريكية ال يظير فقط في  وا 

التنافس عمى القرن اإلفريقي، بل الخالف بين اإليديولوجيين الشيوعية والرأسمالية والخالف حول مفيوم 

أما القرن اإلفريقي التنافس يظير في مدػ ارتباط مصالح . الخ أدػ إلى ذلك.....الحرية، والعدالة، الثقافة

الدولتين بالمنطقة، وتوجو الصين نحو القرن اإلفريقي، وفرض نفوذىا عميو، جعميا منافس قوؼ لمواليات 

  2.المتحدة األمريكية، وما تتمتع بو الصين من قوة ىائمة جعميا تمعب ىذا الدور بفعالية

وتظل الواليات المتحدة األمريكية والصين تطمع  في ثروات القرن اإلفريقي، وشرق إفريقيا تسعى 

إلى السيطرة عمييا في العديد من المجاالت المنطقة تعتبر ساحة صراع وتنافس بين القوتين، مثال اشتداد 

المنافسة عمى الموارد الخام في السودان حيث تحاول كل من الصين والواليات المتحدة األمريكية، أنتثبت 

وجودىا في السودان ذات المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية وكال الدولتين لدييا مخاوف عمى مصالحيا في 

ودخول الصين في الفضاء اإلفريقي مؤخرا قد حرك الرغبة األمريكية التنافسية وزاد من إيقاع . السودان

                                                           
) ، (2العدد )، ممالة منشورة فً مجلة اتجاهات المستمبل، إفرٌمٌا الصاعدة بٌن الهٌمنة الجدٌدة وتحدي التنمٌةسعٌدة دمحم عمر، -  1

 (.2014أكتوبر، 
كلٌة : ، نموذج التنافس األمرٌكً الصٌنً على السودان، إفرٌمٌا صراع الموى العظمى حول الموارد فً إفرٌمٌاٌاسر أبو حسن، -  2

  .28االلتصاد والعلوم اإلدارٌة، ص
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روح التنافس نحو مواجية القطب الصيني الن دخول الصين في القرن اإلفريقي يضاعف من قوتيا 

الدولتان تتنافسان .1االقتصادية واستحواذىا عمى أرخص الموارد، وذلك سيؤثر سمبا عمى الموقف األمريكي

في سبيل جمب االستثمارات وخمق فرص العمل السياسية في كل من الدولتين نجدىم دائمي الحديث عن 

الحرب االقتصادية بينيما، حيث يسعى كل فريق االنتصار عمى األخر، والمنفعة المتبادلة موجودة 

. 2بينيما

وىناك عوامل عديدة من شانيا أن تحكم وتيرة ىذا التنافس ومدػ حدتو، أىميا القوة العسكرية، 

وىي عنصر فعال في تحديد مصير التنافس عمى النفط والواليات المتحدة، ال تزال الدولة األكثر قوة في 

العالم وىي موجودة في أماكن إنتاج النفط الميمة، وىو األمر الذؼ من شانو أن يحدث إمكانية تحول 

 .3سياسة الصين في القرن اإلفريقي إلى سياسة تيديد المصالح األمريكية

 تتزايد "بيتر نفارو"إن الخوف األمريكي من الموت بسبب الصين حسب تعبير الكاتب األمريكي 

حدتو أكثر في القارة اإلفريقية، خاصة في االعتماد عمى المؤشرات الرقمية لموجود الصيني في الغرب 

الوجود العسكرؼ في المناطق الحيوية المرتبطة  والواليات المتحدة األمريكية تستمر في تعزيز.اإلفريقي

 بموارد الطاقة لتفويض الطموح الصيني الذؼ يحتاج إلى ىذه الموارد،كما تشكل القيادة العسكرية أفريكوم

الرمز الذؼ يبحث عن تحالفات لتوظيفيا في محاربة اإلرىاب الذؼ يمتد من شرق إفريقيا حيث القرن 

طاللتو عمى البحر األحمر وخميج عدن   4.اإلفريقي وا 

                                                           
 .26ص (2016، 1الخبر، الطبعة : السعودية)، مستقبل التنافس العالمينوح فمدمان، ترجمة ىشام سمير، –  1
 عمى، 16:00، عمى الساعة2017 ماؼ19، معيد المؤسسات األمريكية، قسم الدراسات اإلفريقية، استثمارات الصين في إفريقيا–  2

    www.politics. Dz. Comالموقع 
 .85ص.مرجع سابقنجالء مرعي، – 3

فريقيامصطفى صايح، –  4 المستقبل العربي، مدير المدرسة الوطنية العميا لمعموم :، الجزائرتصورات ورىانات: إدارة طرومب وا 
 . 86، ص(السياسية، الجزائر 

http://www.politics/
http://www.politics/
http://www.politics/
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وىناك تصاعد ورغبة صينية في لعب دور أكبر في النظام الدولي، فالساحة الدولية شيدت تطورا 

ممحوظا لنشاط الصين في إطار النظام الدولي أىميا تدخل الصين في عدد من القضايا الدولية كإرسال 

. 1قوة دولية إلى السودان في دار فور، وىذا األمر أزعج اإلدارة األمريكية

التنافس األمريكي الصيني في القارة اإلفريقية وباألخص القرن اإلفريقي متعمق بالجانب 

االقتصادؼ، الذؼ يكمن ضمن مؤشرات عديدة منيا البحث عن الموارد الطبيعية، وبشكل خاص النفط، 

. 2التجارة واالستثمارات واألسواق الجديدة لكال الطرفين مع اختالف اآللية في التوجو لكال الطرفين

نجحت الصين لحد اآلن في تقميل أثار اقتناصيا لبعض مفردات النفوذ األمريكي في القارة 

اإلفريقية، السيما في بمدان رئيسية مثل السودان، ودعم التعدؼ الظاىر لمصين في ىدا المجال، فان كال 

. البمدين قد تمكنا من احتواء خالفتيما وتغميب المصالح والمنافع االقتصادية المتبادلة

فالصين والواليات المتحدة األمريكية يحافظان عمى حدود الخالفات االقتصادية بينيما، عمى الرغم 

من أن الصين في كثير من األحيان تيز ىيبة الواليات المتحدة بإصرارىا عمى مساعدة دول كالسودان، 

ىذا الحصار األمريكي عمييا، لكنيا عمى كل حال تبقى تمك المساندة معرفة بدبموماسية متوازنة تعترف 

 .بيا لمواليات المتحدة

تأثير التنافس و التعاون األمريكي الصيني عمى منطقة القرن : المطمب الثاني

اإلفريقي 

                                                           
 18/03/2018،  المركز الديمقراطي العربي في "أفاق الصراع والتعاون "العالقات األمريكية الصينية، جياد دمحم الخطيب، – 1

 https:// www.googel .com  عمى الموقع
 .مرجع سابق الحسن الحسناوؼ، – 2

http://www.googel/
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لقد خمف التنافس األمريكي الصيني عمى القرن اإلفريقي العديد من اآلثار واالنعكاسات عمى 

أما المزايا فمثمت في سعي  الدول وشعوب القارة،تراوحت ىذه اآلثار بين ما ىو إيجابي و ما ىو سمبي،

التوجو نحو مجال حفع مجال  كال القوتين إلى تقديم المزيد من المساعدات االقتصادية والفنية لمقارة،

األمن والسمم الدوليين وكذا دعم باعتبارىما خيار وحيد أمام الدول لتحقيق التنمية و الرفاه االقتصادؼ 

. ولكونو يتدرج ضد القيم التي فرضتيا البيئة الدولية في عالم ما بعد الحرب الباردة

ركزت الواليات المتحدة األمريكية بعد نياية الحرب الباردة عمى إيصال وغرس قيم الديمقراطية 

غير أن حجم زيادة التيديدات والتحديات اتجاه ىذه األخيرة لتحقيق  ونشرىا في مختمف ربوع العالم،

االستقرار فييا كما عممت عمى دعم السالم من خالل آليات األمن الجماعي لمحد من النزاعات 

وعميو جاء التدخل في الصومال من  والصراعات والحروب األىمية التي شمت أىم سمة لمقرن اإلفريقي،

إال أن ىذه العممية التدخمية .قبل الواليات المتحدة األمريكية لتقديم المساعدات اإلنسانية إلحالل السمم فييا

  1.باءت بالفشل"استعادة األمل"والتي جاءت تحت شعار

كما توجيت الواليات المتحدة األمريكية بغية الحد من اثأر النزاعات القرن اإلفريقي و التي 

تجاوزت حدود الدولة نحو تيديد األمن اإلقميمي ثم العالمي إلى العمل في إطار منظمة وذلك من خالل 

السعي إلى تحديد الحاالت التي قد تؤدؼ إلى نشوب النزاعات و العمل عن طريق الدبموماسية عمى إزالة 

العمل عن طريق حفع السالم عمى صون السمم و العمل عمى المساعدة عمى  الخطر قبل نشوب العنف،

التأىب لممساعدة في بناء السمم في مختمف مراحمو،إعادة  تنفيذ االتفاقات التي يتوصل إلييا صانع السالم،

                                                           
ص ص  ،2006جانفي  ،163،العدد  ورؤى وأدوات متغيرة،السياسة الدوليةإفريقياالسياسة األمريكية اتجاه   خالد حنفي أعمي، 1

147 148. 
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والقوة إلى بناء روابط  بناء المؤسسات و اليياكل األساسية لمدول التي مزقتيا الحروب و النزاعات األىمية،

. المصالحة بين الدول

يمكن القول أن الواليات المتحدة األمريكية انتقمت من التدخل المباشر في الصراعات في القرن 

مثميا مثل الصين التي حافظت عمى  اإلفريقي إلى التدخل الغير المباشر عن طريق المنظمة األممية،

التدخل لحل النزاعات القرن اإلفريقي ضمن عمميات المنظمة األممية أو من خالل مساندة قوات االتحاد 

 45م أنشأت األمم المتحدة 2009م إلى مارس 1990ويمكن اإلشارة إلى أنو خالل المدة  اإلفريقي،

  1.عممية سالم تضمن أغمبيا بناء السمم

أما عمى الصعيد االقتصادؼ استفادت دول القرن اإلفريقي عمى مساعدات سواء من الصين أو 

 قدمت الصين 2005 إلى ماؼ 2004ففي فترة منتصف عام  من طرف الواليات المتحدة األمريكية،

مميار دوالر،كما سيمت دخول سمع إفريقيا عديدة إلى الصين 1,69مساعدات مالية قدرت قيمتيا من نحو 

م،سمحت الصين لمدول القرن اإلفريقي باد خال صادرات من السمع 2005بدون رسوم جمركية منذ بداية 

وبالتالي تكون منطقة القرن اإلفريقي قد استطاعت الحصول  والبضائع والخدمات بدون تعريف جمركي،

وىو بمثابة طريق أمام الدول  عمى فرص عديدة من الصين تسمح ليا بتنويع مبادالتيا التجارية معيا،

السيما وأن الصين عمدت إلى تدريب مينيين أفارقة خاصة في  ر حاليا عمى خطط التنمية،ظاإلفريقية لح

إلى جانب ذلك فقد استغمت بكين شكوػ الدول القرن اإلفريقي من الحواجز ، مجال اإلدارة االقتصادية

 أنيا ال تفرض تعريفات إلظيارالتجارية التي تضعيا الدول الغربية خاصة الواليات المتحدة األمريكية 

وحواجز جمركية عمى صادرات دول القرن اإلفريقي األكثر فقرا فقد اتجيت الصين إلى التفاوض مع الدول 

                                                           
كمية العموم السياسية و :جامعة الجزائر)، مذكرة ماجستير التنافس األمريكي الصيني في إفريقيا بعد الحرب الباردة عيمور فيروز، 1

 .139  138، ص ص (2011 - 2010اإلعالم، تخصص دراسات إستراتيجية وأمنية،
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وقد جاءت ىذه  المنطقة لمحد الصادرات الصينية إلييا من المنسوجات بغية حماية الصناعات المحمية،

الخطوة لتجنب الشكاوػ من أن منتجاتو أو سمعو االلكترونية الرخيصة تضر بالصناعات اإلفريقية،وعميو 

فإنيا  يمكن القول أن الصين عالوة عمى أنيا تصدر منتوجات رخيصة تتالءم و القدرة الشرائية لألفارقة،

 1.في الوقت نفسو تحرص عمى عدم إغراء السوق اإلفريقية لمنتوجاتيا عمى حساب اإلنتاج المحمي

فحين اتجيت الواليات المتحدة األمريكية إلى زيادة حجم مساعداتيا المقدمة لدول القرن اإلفريقي 

 مميار دوالر و أكدت ضرورة مضاعفة حجم المعونات والمساعدات 4،6 أكثر من 2003حيث قدمت في 

من جية أخرػ وبغية تحرير التجارة لدول  .المقدمة خصوصا لدول التي تجرؼ إصالحات اقتصادية

منطقة القرن اإلفريقي واد ماجيا بموجب ذلك في االقتصاد العالمي فقد استفادت ىذه األخيرة من مزايا 

والمالبس حدد  النسيج، تفضيالت التجارة الممنوحة ليا لسوق األمريكية خاصة من منتجاتيا من الغزل،

 سنوات وبموجب ذلك قفز حجم التجارة األمريكية اإلفريقية إلى 8أنيا معفاة من الرسوم و الحصص لمدة 

بالمقابل ذلك تقدم الواليات .مميار دوالر في بداية التسعينات21 مميار دوالر بعد أن كان 30،081نحو  

المتحدة األمريكية مساعداتيا االقتصادية وفق شروط سياسية قائمة عمى ضرورة تبني نيج اقتصاد سوق 

الحرة بتحرير تجارة األسعار أو القيام بما يعرف ببرنامج التصحيح الييكمي فإن المساعدات االقتصادية 

الصينية تبرز كنموذج تفضمو الدول اإلفريقية لعدم ربطيا بشروط سياسية وكذا عدم التدخل في الشؤون 

. ناىيك عن عدم مسألتيا حول سبل ىذه المساعدات الداخمية ليا،

 السمبية اآلثاركما خمف التنافس األمريكي الصيني عمى منطقة القرن اإلفريقي مجموعة من 

ومن جية أخرػ ساىمت في  ساىمت إلى حد ما في تكريس تخمفيا و تبعيتيا لمقوػ األجنبية من جية،

                                                           
 .2006، جانفي163،العدد الصين تعيد اكتشاف إفريقيا السياسة الدولية احمد حجاج،  1



 

 التنافس اإلسرتاتيجي األمريكي الصيين على منطقة القرن اإلفريقي:             الفصل الثالث

 

82 
 

ناىيك عن اتساع  تأكيد عمى الوضع األفريقي الذؼ لطالما عرف عنو الجيل،المرض،الفقر،االستبداد،

 1.حجم الصراعات و النزاعات بين القوػ المكونة ليا

 ،من ألماص الذىب عية،ؼإن الواقع الذؼ يحدثنا عن ثراء دول القرن اإلفريقي بمواردىا الطب

النفط،ىو الذؼ يحدثنا في الوقت نفسو عن معاناة شعوبيا ورضوخ دوليا تحت عبئ المديونية،وكذا فساد 

األنظمة الحاكمة أدػ بدورىا إلى ضياع ىذه الموارد من دون أؼ فائدة حقيقية مسجمة في عممية 

التنمية،فعمى الرغم من نيل الدول القارة الستغالليا الوطني و تحررىا من القوػ االستعمارية،إال أن كثرت 

الحروب األىمية و النزاعات البينية باإلضافة إلى وضعيا االقتصادؼ دفعيا لمبحث عن منقض مخمص 

 .خارجي وبالتالي توجيت نحو المؤسسات المالية العالمية بغية الخروج من دائرة الفقر إلى حمقة النمو

غير أن ىذه العممية لم تصفر إال عمى ظيور أزمة المديونية التي أثقمت كاىل الدول اإلفريقية وأعاقت 

. تنميتيا خصوصا في ظل تصاعدىا و تفاقميا المستمر

 تضم المؤسسات المالية النقدية العالمية صندوق النقد الدولي والبنك العممي لإلنشاء والتعمير،

وتضم في عضويتيا مجموعة من الدول الصناعية المتقدمة وتتحد قوة الدولة وتأثيرىا في صناعة القرارات 

في ىذه المؤسسات عمى مدػ مساىمتيا في رأسماليا،وىو ما يقودنا في النياية إلى القوػ فإن الواليات 

المتحدة األمريكية ليا دور كبير في تحديد عمل ىذه المؤسسات حيث تسعى لخدمة وتأمين مصالحيا 

اإلستراتيجية أكثر من مراعاة وضع ىذه الدول ودفع بيا نحو التنمية،فالعديد من دول القرن اإلفريقي لم 

وال تحقيق التنمية التي عمى  تستطع حتى يومنا الحالي سداد كامل ديونيا والتخمص من التبعية لمخارج،

 وىو ما تجسده النسب المتصاعدة لحجم المديونية ليذه الدول، أساسيا تم التوجو نحو ىذه المؤسسات،

.  مميار دوالر400م تجاوزت 1998وفي سنة 
                                                           

 .146 144، ص ص  مرجع سابقعيمور فيروز،-  1
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عميو يمكن القول أن مسألة التنمية في القرن اإلفريقي لم تتجاوز مستوػ الشعارات في الصحافة 

نما  وأجيزة اإلعالم، ذلك أن السياسات المتبعة لم تؤدؼ إلى تحسين الظروف الحياتية لمشعوب اإلفريقية وا 

أدػ إلى تفشي مجموعة من األزمات االقتصادية المختمفة،كانتشار الرشوة،الفساد االقتصادؼ والسياسي 

وفي ىذا الصدد يمكن اإلشارة إلى االتيام الذؼ وجيتو منظمة األمم المتحدة في  .عمى أعمى مستوياتو

التمحور حول قيام ىذه األخيرة بسرقة الخشب والذىب لمنطقة شمال شرق الكونغو  ألغندا و م2002افريل

لقد مثل الفساد أحد المالمح المميزة لدول القرن اإلفريقي  ،1لصالح شركات أمريكية ايتورؼ  خاصة منطقة

ذلك أنو أثر عمى العدالة  ،والذؼ بدوره انعكس سمبيا عمى عممية تنمية االقتصادية في ىذه الدول،

بمعنى آخر ساىم الفساد في إعادة تخصيص الثروات لصالح األكثر قوة  التوزيعية والفعالية االقتصادية،

.  وىذا ما أدػ إلى عدم االستقرار السياسي في منطقة القرن اإلفريقي1.ممن يحتكرون السمطة

يعتبر األمن واالستقرار مطمب جميع الدول عمى اختالفيا سواء كانت : أما عمى الصعيد األمني

وعميو كانت الصين و الواليات المتحدة األمريكية من الدول المتنافسة عمى ثرواتيا  متقدمة أو متخمفة،

إال أن واقعيا المؤلم الذؼ عرفتو عقب نياية الحرب الباردة من  حيث تسعى لموصول إلى ىذا المطمب،

انفجار الصراعات والحروب و الذؼ مازال مستمرا إلى يومنا الحالي بل أكثر من ذلك زادت حدتو عقب 

م أين أصبحت منطقة القرن اإلفريقي تمثل التربة الخصبة لمنمو العديد من 2001 سبتمبر 11أحداث 

و ما زاد من سوء وضع القارة  المخدرات، تجارة األسمحة، التيديدات األمنية كالجريمة المنظمة،اإلرىاب،

ىو سعي كل من الصين و الواليات المتحدة األمريكية إلى التنافس فيما بينيا عمى ميزاتيا ومواردىا دون 

                                                           
                           ، عمى الموقعالصين الصاعدة وفرنسا اآلفمة في قمب إفريقيا:  الموسوعة الجزائرية لمدراسات السياسية و اإلستراتيجية– 1

https://www.politics.dz.com/19/10/2017  09/08/2018 في 14:00 عمى. 
دار الفجر لمنشر والتوزيع، : القاىرة) النزاعات في القارة اإلفريقية انحسار دائم أم انحسار مؤقت عبد القادر رزيق المخادمي،  1

 .176 175، ص ص (2005

https://www.politics.dz.com/19/10/2017
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مراعاة وضعا األمني المتفاقم حيث أسفر تطوير االمتيازات النفطية الصينية من خالل حصتيا البالغة 

٪ من أسيم النيل الكبرػ لمنفط عن وضع عمال البناء الصيني في اتصال مباشر مع الجيش الشعبي 40

 الذؼ يوحي بأن الصين عالوة عمى حصوليا ؼءلتحرير السودان لغرض مد خط أنابيب النفط وىو الش

عمى امتيازات نفطية في السودان فإنيا تسعى إلى تدعيم الطبقة الحاكمة بتزويدىا باألسمحة التي تحتاجيا 

مقابل ذلك تعمل الواليات المتحدة األمريكية عمى تدعيم الجنوب السوداني ضد .لشل عمل شركات نفطية

النظام الحاكم في الشمال وتقديم العون لو،وعميو كان مصير السودان ىو نظام في الشمال بدعم من 

ىذه األخيرة شيدت  وتمرد في الجنوب بدعم من األمريكي يسعى إلى التغيير، الصين يسعى لمبقاء،

والذؼ بدوره انعكس عمى عودة  صراعا حادا بين الشركات األمريكية و الصينية عمى النفط السوداني،

 وبالتالي يمكن القول أن ىناك عالقة ترابطية بين نشوب الصراعات الداخمية المسمحة، التوتر في المنطقة،

. وامتالك الدول لمواد أولية سطرتيا الخبرة اإلفريقية في حاالت عديدة

إن إغراق إفريقيا باألسمحة الخفيفة والصغيرة من شأن أن يقدم مصالح القوػ المتنافسة التي تسعى 

يجاد المفاوضات المسمحة في القارة، أثرت نسبة النمو فييا وفي ىذا الصدد يمكن .إلى تفجير األوضاع وا 

وكذا في السودان   التيريا، اإلشارة إلى الدور الذؼ لعبتو األسمحة الصينية في الحرب األىمية بين أثيوبيا و

م 2001 سبتمبر 11من جيتيا عممت الواليات المتحدة األمريكية عمى اغتنام فرصة الرد عمى ىجمات 

إلعادة صياغة سياستيا اتجاه القارة عمى نحو يؤمن ليا ولمدػ طويل حاجاتيا اإلستراتيجية المتزايدة من 

عمى اعتبار القارة مصدر التيديدات "الحممة العالمية لمكافحة اإلرىاب"النفط،وقد اعتمدت في ذلك عمى 

. والتنظيمات اإلرىابية
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 أكبر قدر ممكن من الفوائد في ظل الوضع لإن االىتمام المتزايد لمقوتين المتنافستين عمى تحصي

 1.المزرؼ الذؼ تعرفو القارة ساىم في انتشار العديد من التيديدات خصوصا في المناطق النفطية

 

 

 

 خالصة الفصل

رّكزت الواليات المتحدة األمريكية عمى وجودىا في القارة اإلفريقية عموما و القرن اإلفريقي 

خصوصا عمى بناء قواعد عسكرية و أمنية و ذلك من خالل استنزاف ثرواتيا الطبيعية، إذ رّكزت عمى 

الجانب العسكرؼ و األمني، في حين اتجيت الصين إلى تنويع و توسيع مناطق نفوذىا إذ غمب عمييا 

 .الجانب االقتصادؼ و ذلك عن طريق بناء تنمية اقتصادية

كما خّمف التنافس اإلستراتيجي الصيني األمريكي عمى القرن اإلفريقي مجموعة من اآلثار السمبية 

إلى حّد تكريس تخمفيا تبعيتيا و من جية أخرػ ساىمت في التأكيد عمى الوضع الذؼ عرف عنو الجيل، 

المرض، الفقر، االستبداد، كما استفادت من أىم الميزات االقتصادية التي قدمتيا الصين باعتبار ىذه 

 .األخيرة رّكزت عمى البعد االقتصادؼ في الولوج إلى القارة اإلفريقية

  

                                                           
 .179 - 178، ص ص مرجع سابقعبد القادر رزيق المخادمي، -  1
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 الخاتمة

تعتبر منطقة القرن اإلفريقي مكانا إستراتيجيا لمقوػ الكبرػ العتبارىا خزانا كبيرا من مواد وثروات 

طبيعية عمى اختالفيا، ىذا الثراء و الغنى جعميا تتعرض لمكثير من االستغالل و االستنزاف وذلك إلنشاء 

شركات عمالقة و مؤسسات دولية ضخمة، و قد كانت المنطقة محل تنازع ىذه القوػ، إذ تعتبر الصين 

قوة حقيقية لمواجية مزاحمة الواليات المتحدة األمريكية عمى مناطق نفوذىا، حيث ترغب الصين في 

االستفادة من الموارد و الثروات الطبيعية لممنطقة خاصة السودان و ىذا ما أخاف الواليات المتحدة 

األمريكية و أصبحت تعمل من أجل إيقاف التغمغل الصيني في المنطقة، ألنيا شعرت بتيديد مصالحيا و 

 .إحداث خمال كبيرا ليا
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لمسيطرة عمى الثروات النفطية في منطقة القرن  (الواليات المتحدة، الصين)تسعى القوػ الكبرػ 

اإلفريقي، بحيث تحاول التدخل في الشؤون الداخمية لدول المنطقة و زعزعتو و ذلك نتيجة ألطماع ىذه 

القوػ في السيطرة عمى ىذا المجال الجيوسياسي، لقطع الطريق عمى الصين التي تسعى ىي أيضا إلى 

 .تأمين مصالحيا و مواردىا النفطية من خالل الحفاظ عمى تمركزىا جغرافيا واستراتيجيا لممنطقة

لقد وضحت الواليات المتحدة األمريكية تصورا لتأمين احتياجاتيا من النفط القرن اإلفريقي قائم 

عمى أساس اقتصاد منافسييا من مناطق اإلنتاج و االستثمار، ليذا كثفت الواليات المتحدة األمريكية 

العمل من أجل مواجية نفوذ الصين التي تسعى إلى كسب المزيد من النفوذ في منطقة القرن اإلفريقي 

 .بتقديميا لمحوافز التجارية و المساحات االقتصادية من غير شروط سياسية

لقد تبنت الصين إستراتيجية ذكية في طريقة تعامميا مع دول القرن اإلفريقي لكسب مصالحيا، أين 

اعتمدت عمى سياسة القوة الناعمة القائمة عمى التعاون و تقديم المساعدات االقتصادية حيث تم في بناء 

اقتصاد متين و ضمان نمو دائم و قد عممت الصين عمى أن تكون موجودة في أىم المناطق التي تممك 

 .سوق موارد الطاقة و توجو الصين نحو القرن اإلفريقي يمكن وصفو بالتعطش الصيني لمموارد النفطية

في األخير يمكن القول أن طبيعة العالقة التي ربطت الواليات المتحدة بالصين في منطقة القرن 

اإلفريقي ىي تنافس سواءا في الجانب في الجانب االقتصادؼ أو العسكرؼ أو السياسي بغية تحقيق 

 .مصالحيا في المنطقة
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 الممخص 

تعتبر منطقة القرن اإلفريقي ذات أىمية إستراتيجية بالغة وىذا نظرا لموقعيا الجغرافي اليام الذؼ 

يربط بين إفريقيا واسيا ويحاذؼ البحر األحمر المتوسط و المحيط اليندؼ مما جعميا محل اىتمام الدول 

المتنافسة في الفترة الحالية، ويشتد التنافس بين الواليات المتحدة األمريكية والصين مما دفع ىذه الدول 

ببناء قواعدىا العسكرية بالمنطقة متبنية عدة مشاريع في عدة مجاالت سياسية وعسكرية واقتصادية مما 

ترك أثرا عمى منطقة القرن اإلفريقي أين سعت القوػ المتنافسة لالستفادة من موقعيا االستراتيجي من 

 .خالل بناء القواعد العسكرية

 

Résumé: 

 

         La Corne de l’Afrique revêt une grande importance stratégique en 



 

 

raison de son importante position géographique reliant l’Afrique et l’Asie et 

bordant la mer Méditerranée et l’océan Indien, qui est devenue la cible des 

pays concurrents et intensifie la concurrence entre les Etats-Unis et la Chine. 

Dans plusieurs domaines politiques, militaires et économiques, qui ont eu un 

impact sur la Corne de l’Afrique où des forces concurrentes ont cherché à tirer 

parti de sa position stratégique en construisant des bases militaires. 

 


