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 ـدمة:قم
يجي الستـراتاعهـا تنفـرد منطقـة القـرن اإلفريـقي بخصـائص جيـوبولتيكيـة بالغـة األهميـة، نظـرًا لموق

حـو نيدفعهـا و  وليـةاهتمـام القـوى الد محـط  ها الهام ومواردها االقتصـادية الهائلـة، األمـر الذي يجعـل
 .هاوالتحكم ب المنطقـةعلى السيطـرة 

ة إلقليميــة وابدأت كثيـر من القـوى الدولي انطالقا من األهمية االستراتيجية لمنطقة القرن اإلفريقي
 منهـاأالفاعـلة في العمـل على إعـادة تموضعهـا في المنطقـة من أجـل تحقيق مصالحها وتأميـن 

 منطقـة. ول الـاراتية مـع دالقـومي عبـر إنشـاء قواعـد عسكـرية ومنصـات لتبـادل المعلومات االستخب
 عتمـديلقـد أصبـح استشـراف المستقبـل والحـديث عن مآالت الخـارطة الجيوبولتيكيـة للمنطقـة 

 بشكـل أسـاسي على العامـل الخـارجي.    
ـة منطق فيالراهـن  يحـاول هـذا التقـرير تسليـط الضـوء على تطـور الصـراع الدولـي واإلقليمـي

ـن دول فـات بيعـوامل االستقـرار في المنطقـة وشكـل التحال علىوتأثيـره العميـق يـقي، القـرن اإلفر 
 ـة.لمنطقاالمنطقـة واإلقليميـة والدوليـة التي تتـم وفقـًا للتحـوالت الكبيـرة التي تجـري في 

ى د قـو و رؤيـة مستقبليـة لموازين القـوة في المنطقـة على ضـوء صعـ بلورة ويهـدف التقـرير إلى
يـران وغيـرها وأي مـدى يمكـن أن تمثـل هـذ سـًا ـوى منافه القدوليـة جـديدة متمثلـة بالصيـن وتركيـا وا 
لواليات ااصـة اقتصـاديًا وعسكـريًا قـويًا للقـوى الدوليـة التقليـدية ذات المصـالح في المنطقـة خ

 دول العـربية.المتحـدة األمريكيـة واإلتحـاد األوروبي باإلضـافة إلى ال
 أواُل: تحـديد مفهـوم القـرن اإلفريقـي: 

( إحـدى المصطلحـات الجيوبولتيكيـة المعاصـرة Horn of Africaيعتبـر مفهـوم القـرن اإلفريقي )
األكثـر تـداواًل وغمـوضًا في نفـس الوقـت، فهـو ما زال مصطلـحًا متغيـرًا يحمـل أكثـر من داللـة 

فـق الباحثـون والدارسـون على إيجـاد تعـريف جـامع ومانـع للقرن اإلفريـقي، وتعـريف، حيـث لم يت
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المعـرفية للمعـَرف وكـذلك انعـدام المالمـح  تولعـل تعدد التعـريفات عائد إلى المعاييـر واألطـر 
 الضـرورية لوضـع المنطقـة في إطـار جغـرافي وعـرقي متناسـق.

إفريقيـا في المنطقـة الواقعـة على  في شرق شبـه جـزيرة تقـع  وعرفتـه موسـوعة ويكيبيـديا "بأنه
مضيـق باب المنـدب من السـاحل اإلفريـقي ويحـدها المحيـط الهنـدي جنـوبًا والبحـر األحمـر 

( بأنه الجـزء الشـرقي من Arab Encyciopediaشمـااًل، في حيـن عـرفتـه الموسـوعة العـربية )
 .1ي يبـرز شـرقًا بشكـل قـرن إلى الجنـوب من خليـج عـدنالقـارة اإلفريـقية، الذ

ـة لماثلاأما التعـريف السيـاسي للمنطقـة فإنـه فضـاء يتمـدد وينكمـش وفق المصالـح واألهـداف 
ـزءًا جيـًا على خلفيـة الحـراك من تحالفـات ونـزاعات في المنطقـة، ولهـذا أصبحـت إثيـوبيا تاريخ

لمنطقـة اة في في الصـراعات الدائـر  اومؤثـر  فاعـال اإلفريـقي، باعتبـارها طـرفأصيـاًل من القـرن ا
ـاطها إرتب وتشكيـل حـدود دولهـا والتـداخل اإلثنـي بيـن العنـاصر المكـونة لهـذه الـدول، وكذلك

ري  .تـرياوعـالقتها مـع دول أخـرى ذات مصـالح في اإلقليـم، ونفـس الحال بالنسبـة لكينيـا وا 
من الصـومال وجيبـوتي  ومن وجهـة نظـر البروفيسـور حسـن مكـي "فإن القـرن اإلفريـقي يضـم كال

ريتـريا إضـافة إلى السـودان  ثيـوبيا وا   .2أجـزاء من كينيـاو وا 
ثيـوبيا وا    يا، وقـدريتـر لكـن يوسـف روكـز يـرى بأن القـرن اإلفريـقي يضـم فقـط الصـول وجيبـوتي وا 

لشـرق اومن  السـم ألنه يشبـه قـرن "وحيـد القـرن" ويحـده من الشمـال البحـر األحمـرسمـي بهـذا ا
ـال الشمـالي خليـج عدن ومن الشـرق المحيـط الهنـدي ومن الجنـوب كينيـا ومن الغـرب والشم

 .2( كلـم1882667الغـربي السـودان، وتبلـغ مسـاحته )
                                                           

 أنظر مزيد من التفاصيل موقع الموسوعة العربية في اإلنترنت.  1

، الخرطوم، نوفمبر 28حسن مكي، ثالثية القبيلة والثورة والدولة في القرن اإلفريقي، مجلة المرصد، العدد   2
 م.2009
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ريتـريا إضـافة إلى كـل ويـرى الدكتـور محمـد رضـا فـودة، بأنه يض ثيـوبيا وا  ـم الصـومال وجيبـوتي وا 
 . 3من كينيـا والسـودان العتبـارات جيـواستراتيجيـة وللتداخـل الحـدود والعـرقي

وبهـذا يمتـد نطـاق منطقـة القـرن اإلفريـقي بتداخالتهـا وتأثيـراتهـا المختلفـة لتشمـل معظـم دول 
ظمـى ككـل ، كمـا يتـم ربطهـا بشكـل استـراتيجي باليمـن، وهـذا المعنـى شـرق إفريقيـا والبحيـرات الع

األخيـر هـو الذي تهتـم به استـراتيجيات الدول الكبـرى خاصـة الواليات المتحـدة األمريكيـة التي 
 The Greater Horn ofوسعـت حـدود المنطقـة وأطلقـت عليـها بالقـرن اإلفريـقي الكبيـر )

Africa .) 
هنـاك من تنـاول "مفهـوم الشـرق األوسـط الكبيـر" وجعـل القـرن اإلفـريقي جـزءًا من الشـرق و 

األوسـط،  وهـذا المفهـوم يتنـاغم مـع طبيعـة منطقـة القـرن اإلفريـقي التاريخيـة والجيـوبولتيكيـة، 
رق األوسـط، واليـوم ألنهـا كانت وال زالت جـزءًا من التـدافع البشـري الحضـاري في منطقـة الشـ

تواجـه المنطقـة التحـديات ذاتهـا ممـا يجعـل دول )القـرن اإلفريقـي والشـرق األوسـط( كتلـة واحـدة 
 .          (4)من حيـث المبـدء والمصيـر 

فقـد اعتبـر الخبيـر االستـراتيجي السعـودي اللـواء/ أنـور عشقـي، منطقـة القـرن اإلفريـقي جـزءًا من 
عـالم العـربي والشـرق األوسـط جغـرافيًا، ولهـذا ربط إقامـة الصـلح مع إسـرائيـل بإستخـراج النفـط ال

والغـاز في منطقـة الصـومال الغـربي )أوغاديـن( ويؤكـد بأن السـالم في الشـرق األوسـط لن يتحـقق 
نـاء مـدينة النور بيـن إال بتوفـر عدة الشـروط منهـا استخـراج الغـاز في منطقـة )أوغادين( وب

 . 5جيبـوتي واليمـن، وهـذا الكـالم الخطيـر في دالالتـه يشيـر إلى عـالقة المنطقـة بالشـرق األوسـط
                                                           

 م.2015علي حـسن الخوالني، تحديد أهمية القرن اإلفريقي، موقع التغيير نت،   3

 عبـد الرحمـن سليمان بشيـر، القرن اإلفريـقي إلى أين؟،   4

 المرجع السابق.  5
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معـالم ـح الومن كل المعطيـات أعاله يبـدو جليـًا أن مفهـوم القـرن اإلفريـقي ليـس له مـدلول واض
ـرافي مها الجغمفهـو  وهـو يعتبـر فرضيـة جيوبولتيكيـة يمتـدجغـرافيـًا وسيـاسيًا واقتصـاديًا وتاريخيـا، 

 عبـر مسيـرة التفاعـالت الدوليـة اإلقليميـة المتسـارعة.
 ثانيـا: أهميـة القرن اإلفريقـي في االستراتيجيـة الدوليـة:

صـادية تؤكـد كـل شـواهد التاريـخ على أهميـة منطقـة القرن اإلفريقـي وفاعليتهـا وحيويتهـا االقت
، وبكـونها تمثـل ممـرًا وبوابـة 6والسيـاسية واألمنيـة والعسكـرية، نظـرًا لموقعهـا االستـراتيجي الهام

ختنـاق اللبحـر األحمـر وخليـج عـدن باإلضـافة إلى الخليـج العربي والمحيـط الهنـدي، ونقطـة 
 شـرق والغـرب.وتحكـم في إنسيـاب حـركة المالحـة التجـارية والعسكـرية بين ال

نما تتعـداها للموارد الطبيعيـة،  وال تقتصـر أهميـة المنطقـة على اعتبـارات الموقـع فحـسب، وا 
خاصـة بعـد معـرفة طبيعـة المنطقـة ومواردها طاقاتهـا الماديـة والبشـرية وقـدرتها الكامنـة على 

 ةقبـال ضافيـة مـع بروز ظاهـرة القرصنـةالنمـو والتطـور، كما اكتسـبت هـذه المنطقـة أهميـة إ
السـواحل الصـوماليـة، وتصـاعد دور التنظيمـات اإلسـالمية "المسلحـة" في العـديد من دول 

 .   7المنطقـة، وارتبـاط ذلك بمـا يعـرف "بالحـرب الدوليـة على اإلرهـاب"
دوليـة يجيـة التـراتفريقـي بالنسبـة لالسووفقـًا لهـذه المعطيـات تتضـح جليـًا أهميـة منطقـة القـرن اإل

 اـع كثيـر ذي دففي الوقـت الحـاضر مثلمـا كان الحـال منـذ العهـود االستعمـارية القديمـة، األمـر ال
ـا يـق أمنهوتحق من القـوى الدوليـة واإلقليميـة الصـاعدة إلى التغلغـل في المنطقـة لتأميـن مصالحهـا

 نطقـة.ل الماء قـواعد عسكـرية وتبادل المعلـومات االستخبـاراتيـة مـع دو القـومي، وذلك عبـر إنشـ
                                                           

 .1220عاصم فتح الرحمن، تغيير موازين القوة في القرن اإلفريقي، مركز دراسات المستقبل، الخرطوم،   6

محمـد نور، أهمية القرن اإلفريقي لالقتصـاد السودان، المجلة السودانية للدراسات  د. حسـن بشير  7
 م.2011الدبلوماسية، العدد التاسع، الخرطوم، 



6 

 

 ثالثـًا: التـدافع الدولي على القـرن اإلفريـقي:
منـي ـاسـي وأان سيتشهـد منطقـة القـرن اإلفـريـقي، تحـوالت دراماتيكيـة متسـارعة وحالـة "ثـورة" وغليـ

رقية ـة والعـلحـدودياالنـزاعات في الداخليـة المزمنـة المتمثلـة لبيئتهـا الداخليـة، وذلك بفعـل األزمـات 
ـدافع ن التوالصـراعات المتصـاعدة على الموارد الطبيعيـة داخـل كل دولـة ومع جيـرانها، فضـاًل ع

ت ثـراواموارد طبيعيـة هائلـة و م على المنطقـة نتيجـة المتـالك دول المنطقـة الدولـي المحمـو 
 هـام.ـي الـدم في الصنـاعات الثقيلـة والنـووية باإلضـافة إلى موقعـها الجيوبولتيكمعدنيـة تستخ

بآالم  مثقـلقبـل الحـديث عن طبيـعة الصـراعات في القـرن اإلفريـقي المعـذب بالقهـر والتخلـف وال
 لصـراعاته اـذاألزمـات، ال بـد من العـودة إلى التاريـخ لسبـر غـور األسبـاب والجـذور العميقـة له

وضـاع ل األتشكيـ على الـدول األوروبيـة االستعمـارية المزمنـة، واستجـالء التأثيـر العميـق لدور
ا والحـدود السيـاسية في المنطقـة، وهـذه القـوى رسمـت حـدود دول المنطقـة وفق مصـالحه

 انها.ع جيـر كـل دولـة ومـاالستراتيجيـة مثيـرة للتناقضـات القبليـة والعـرقية والنـزاعات داخـل 
ا أهميتهـ ال أنإورغـم كـل المشكـالت واألزمـات المزمنـة التي تعاني منهـا منطقـة القـرن اإلفريـقي، 

مـا كان ر مثلبعـد آخـر في الوقـت الحاضـ ابالنسبـة لالستـراتيجيـة الدوليـة، ما زالت تتعاظـم يوم
 الحـال في العهـود االستعمـارية القديمـة.

لمنطقـة في ا بدأت كثيـر من القـوى الدوليـة واإلقليميـة الفاعـلة في العمـل على إعـادة تموضعهـاو 
ل تبـادمن أجـل تحقيق مصالحها وتأميـن أمنهـا القـومي عبـر إنشـاء قواعـد عسكـرية ومنصـات ل

شكـل ـة تتفي المنطقالمعلومات االستخبـاراتية مـع دول المنطقـة، وبالتالي أصبـحت موازين القـوة 
في  بليـةبفعـل العامـل الخارجـي، وهـو ما سيحـدد بشكـل كبيـر تطـور األحـداث ومآالتها المستق

قليميـة جـديدة.      المنطقـة وذلك وفقًا لمعادلـة دوليـة وا 
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 رابعـا: العـوامل المؤثـرة في القـرن اإلفريـقي:
صـاعد جـة لتمنظـومة إقليميـة من عـدم االستقـرار، نتيلقـد أصبحت منطقـة القـرن اإلفريـقي تشكـل 

ن عـاًل األزمـات الداخليـة المتمثلـة بالنـزاعات الحـدودية والصـراع على مصـادر الميـاه، فض
ا، غيـرهو باإلرهـاب والقرصنـة والتهـريب والالجئين والهجـرة غيـر الشـرعية  ةالمشاكـل المرتبط

رائح الشـ زمـات إلى حـاالت من الحرمـان والظلـم تعاني منها كثيـر منوأفضـت هـذه الكـوارث واأل
ر تقـراالصـراعات والنـزاعات الداخليـة وعـدم االس كـاءذإ االجتمـاعية األمـر الذي سـاعد في

لعـديد اراءه و السيـاسي في المنطقـة، ممـا مهـد الطـريق لهـذا التدخـل الدولـي الرهيـب الذي يخفـي 
 ـداف غيـر المعلنـة.من األه

ـظ أن القـوى الدوليـة واإلقليميـة الفاعـلة لم تمهـل دول القـرن اإلفريقـي في حومن المال
استـراتيجيـاته المستقبليـة، بل بالعكـس فإن كثـرة المشـاكل وتعقيـداتها المحيطـة بالمنطقـة قـد 

دمـاجها في سلطـت الضـوء بشكـل أكثـر سطـوعًا على ضـرورة االهتمـام بدو  ل المنطقـة وا 
 . 8فضـاءات االستراتيجيـات الدوليـة

اعد وتصـ وثمـة العـديد من العـوامل تؤثـر في منظـومة األمـن واالستقـرار في المنطقـة من جهـة
 وتيـرة االهتمـام الدولـي بها من جهـة أخـرى، لعـل أهمهـا:

ج لخليـاي وقـربها من مصـادر الطاقـة في الموقـع االستـراتيجي الهـام لمنطقـة القـرن اإلفريق
ة حـدوديموارد اقتصـادية وثـروات طبيعيـة هائلـة عالوة على النـزاعات ال، وامتـالكها العـربي

اطق والمشـاكل المحيطـة بالوضـع الخاص بمحـاربة القـرصنة واإلرهـاب ومنـع انتشـاره في من
ن لعـديد مـق باضـافة إلى إرتباط القـرن اإلفريقي الوثياستـراتيجيـة لحـركة المالحـة الدوليـة، باإل

 الصـراعات الدوليـة واإلقليميـة.
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