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م�ستقبل التحركات الرو�سية في �إفريقيا
ً
نموذجا
القرن الإفريقي
*عباس محمد صالح

 السودان،* باحث

ّ
 تتناول هذ الورقة دوافع التحركات الروسية يف إفريقيا يف منطقة القرن اإلفريقي:ملخص
 وذلك يف سياق التنافس بني القوى اخلارجية للحصول عىل موطئ قدم هلا،خاص
بوجه
ّ
 حيث يأخذ التنافس بني هذه القوى الكربى يف احلقبة،يف هذه املنطقة احليوية من العامل
، ويشمل املناطق احليوية يف العامل، منها الرصاع عىل مناطق النفوذ،احلالية أبعا ًدا متعددة
ّ
، والقوى الغربية، كام يعدّ الرصاع والتنافس بني روسيا من جهة.منها القرن اإلفريقي
 بيد أنّ التنافس. أبرز مالمح هذه احلقبة-وبخاصة الواليات املتحدة من جهة أخرى
 يأخذ شكلاً أقل ِحدّ ًة من حيث، الرويس يف القرن اإلفريقي عىل سبيل املثال-الغريب
 غري،مستوى املواجهة ونوع املواجهة مقارنة برصاعات هذه األطراف يف مناطق أخرى
.أنه رصاع تقود املؤرشات إىل أنه سيتطور إىل رصاع أكثر ِحدًّ ة يف هذه املنطقة من العامل
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ABSTRACT Abstract This paper deals with the motives of Russia towards Africa
in the Horn of Africa in particular. The paper seeks to achieve this in the context of
the competition between external forces to gain a foothold in this vital region of the
world. In the current era the competition between these major powers takes many
dimensions, including competition in vital areas of the world including the Horn of
Africa. The conflict and rivalry between Russia on the one hand and Western powers,
especially the United States, on the other is the most prominent feature of this era.
However, the Western-Russian competition in the Horn of Africa, for example, is
less intense in terms of level and sort of confrontation compared to conflicts of these
parties in other regions. However, indications lead that it is a conflict that will develop
into a more intense conflict in this region of the world.
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ال خيتلف اثنان يف ّ
أن روس�يا االحتادية وريثة االحتاد السوفييتي تعود اليوم بقوة إىل الساحة
والس�يام بعد التغيريات الداخلية بوصول الرئيس فالديمري بوتني إىل سدّ ة احلكم عام
الدولية،
ّ
مهمة إعادة إحياء القوة الروسية جمد ًدا ،وتأيت عودة الدُّ ّب الرويس إىل الساحة
 ،2000وتو ّليه ّ
الدولية يف ّ
ودولية كبرية.
إقليمية
خضم حتوالت
ّ
ّ

حاليا ،سواء يف حميطها الغرب ،حيث الرصاع بني
يف هذا الصدد ،تتأثر التحركات الروسية ًّ
روس�يا والغرب يف دول االحتاد الس�وفييتي السابق ،أم يف مناطق أخرى من العامل حيث حتاول
روسيا تعزيز نفوذها -بإرث احلرب الباردة وجتربتها .ومن هنا يأيت تناول هذه الورقة للتحرك
الرويس جتاه القرن اإلفريقي يف هذا السياق.

القوت ِ
ني
خلال حقب�ة احلرب الب�اردة ،كان القرن اإلفريقي س�احة للرصاع والتناف�س بني ّ
الكربيْي�نْ ِ  :املعس�كر الغ�ريب بقيادة الوالي�ات املتح�دة وحلفائها من جهة ،واملعس�كر الرشقي
والس�يام يف فرتة الس�بعينيات والثامنينيات من القرن
بقي�ادة االحتاد الس�وفييتي من جهة ثانية،
ّ
املايض.

يف الوق�ت الراه�ن ،يالحظ يف خضم التنافس اخلارجي إلنش�اء قواعد عس�كرية يف القرن
اإلفريقي بروز ظاهرة "العس�كرة" اآلخذة يف التزايد عرب اإلقليم ،حيث تأخذ هذه "العسكرة"
أش�كالاً خمتلفة ،منها التدخل املبارش ،أو التعاون العس�كري وتأس�يس القواعد العسكرية ،أو
مبيعات األسلحة مع دول املنطقة ،عالوة عىل ذرائع مكافحة اإلرهاب والقرصنة وغريها من
تعرض اإلقليم ذا السالم
أش�كال اجلريمة املنظمة ...فالتدخالت العس�كرية للقوى اخلارجية ّ
اهل�ش هب�ذه املنطقة األكثر رخاوة يف العامل -إىل مزيد من االضطرابات .ومن املفارقات ّ
ّ
أن هذا
مؤثرا يف استقرار املنطقة؛ ال عىل
احلضور العسكري األجنبي الكثيف يف املنطقة ال يؤ ّدي ً
دورا ً
صعيد منع النزاعات احلدودية بني بلدان املنطقة ،وال عىل صعيد السيطرة عىل الرصاعات بني
الدول ،أو وأد التهديدات واهلجامت اإلرهابية عىل أراضيه.
وانطال ًقا ممّا تقدّ م ،حتاول هذه الورقة تفسير تلك التحركات الروسية جتاه القرن اإلفريقي
وفق السياقات اآلتية:

�أو اًّلَ :
عالم ما بعد الحرب الباردة

مثّل س�قوط االحتاد الس�وفيتي ( ،)1991واهنيار جدار برلين ( ،)1989وحرب اخلليج
ّ
تش�كل عقب
مهم�ة يف هي�كل النظام ال�دويل الذي
األوىل ض�د الع�راق ( -)1990حمط�ات ّ
احل�رب العاملي�ة الثانية ( ،)1945-1939كما كانت هذه األحداث ً
أيض�ا من مؤرشات هناية
حقب�ة احل�رب الباردة ( )1991-1947التي انقس�م الع�امل فيها إىل قطبني اثنين ،مها :الكتلة
الرشقي�ة االحتاد الس�وفييتي ،والكتل�ة الغربية ،ثم أعق�ب ذلك تراجع االهتمام ببعض أقاليم
العامل ،وزيادة االهتامم بأقاليم أخرى بحس�ب أمهيتها اإلستراتيجية للق�وى الدولية اجلديدة؛
وعقب اهنيار االحتاد السوفييتي تراجعت العالقات بني إفريقيا وروسيا االحتادية وريثة القطب
املنهار ،وانكفأت روسيا ما بعد االحتاد السوفييتي عىل ذاهتا.
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ونصبت
وب�رزت الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة التي أعلن�ت "النظ�ام العاملي اجلدي�د"ّ ،
نفس�ها حت�ت إدارة ج�ورج ب�وش األب ( )1993-1989ق�وة عظم�ى ُم ِ
هيمن�ة .ويف
خضم
ّ
ه�ذه التحوالت ،جرى احلديث عن تش�كل معامل نظام دويل جديد حت�ت قيادة القطب الدويل
الظافر-حينها -وهو الواليات املتحدة األمريكية.

وطفق ّ
املنظرون اإلستراتيجيون يتحدثون عن مالمح هذه احلقبة اجلديدة بأهنا متثّل "هناية
التاريخ" ،كام ذهب إىل ذلك املفكر األمريكي ذو األصول اليابانية فرانسيس فوكوياما ،من ّ
أن
وسمت احلقب السابقة منذ هناية احلرب الباردة
حقبة الرصاع واالس�تقطاب وفراغ القوة التي َ
انطوت بربوز "السالم األمريكي" ،حيث تقف واشنطن بوصفها قائد ًة للعامل يف مرحلة ما بعد
احلرب الباردة.

يف هذا الصدد ،يرى أمحد داود أوغلو أنه ومع هناية كل حرب كربى كان ُيصار إىل تأسيس
نظام دويل جديد ،غري أنه ومنذ هناية احلرب الباردة التي تعدّ بطريقة أو بأخرى امتدا ًدا للحربيني
تستقر التوازنات الدولية يف مكاهنا بعد"،1
ؤسس نظام دويل جديد إىل اآلن ،ومل
العامليتني" ،مل ُي َّ
ّ
وكذل�ك ي�رى أوغلو ً
أيضا "أن القوة العاملية مل تتمكن من تأس�يس نظ�ام دويل جديد منذ ذلك
احلدث [هناية احلرب الباردة] ،حتى أحداث احلادي عرش من أيلول/سبتمرب .2"2001

بي�د ّ
قوة واش�نطن ونفوذها برسعة أكرب
التفرد األمريكي مل يدم طويلاً  ،حيث تراجعت ّ
أن ُّ
ممّا تو ّقعه املخططون واملن ُِّظرون اإلسرتاتيجيون؛ نتيجة تورطها يف ما دعته باحلرب العاملية عىل
ثم غزوها أفغانس�تان (ترشين
اإلرهاب ملواجهة تنظيم القاعدة واجلامعات اجلهادية األخرىّ ،
األول/أكتوب�ر  ،)2001والع�راق (آذار/مارس  ،)2003وخوضه�ا ما أطلقت عليه احلرب
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العاملي�ة على اإلره�اب ضمن حتال�ف دويل قادت�ه وفق
ترصيح الرئيس جورج بوش االبن" :من ليس معنا فهو
ضدنا".

ّ
مث � � ��ل �سقوط االتحاد ال�سوفيتي 1991
وانهي�������ار ج�������دار برلي�������ن  1989وح � � ��رب
الخلي � � ��ج الأول � � ��ى �ض � � ��د الع � � ��راق 1990
وق�د كانت لنتائ�ج هاتني احلربني نتائ�ج وخيمة عىل
سمح ّ
بتشكل
محطات مهمّ ة في هيكل النظام الدولي مكانة الواليات املتحدة ونفوذها ،وهو ما َ
ت�شكل عق � � ��ب الح � � ��رب العالمية مالم�ح نظام عاملي متعدّ د األقط�اب ،أو نظام ال تفرض
ال � � ��ذي ّ
أي ق�وة نفو َذه�ا بمفرده�ا ،وه�و ما دعاه ريتش�ارد
في�ه ُّ
الثانية 1945-1939
ه�اس ،مس�ؤول التخطي�ط األس�بق ب�وزارة اخلارجي�ة
وقص�د ب�ه أن ه�ذا
األمريكي�ة ،بـ"ع�امل بلا أقط�اب"َ 3
أي من القوى الكربى التأثري والنفوذ لوحدها ،وإنام هنالك
النظ�ام ال�دويل الراهن ال متلك فيه ٌّ
أدوارا مهمة ،جن ًبا إىل جنب مع القوى التقليدية الكربى
فاعلون آخرون من غري الدول يؤ ّدون
ً
واملؤسسات املختلفة للنظام الدويل.
ولقد ترك تراجع الدور األمريكي الباب موا ِر ًبا لربوز ِقوى جديدة ال يزال النقاش حمتد ًما

يف حق�ل العالق�ات الدولية بش�أن توصيف مالم�ح هذه الق�وى الصاعدة؛ حيث ب�رز الت ّنني
َ
الصين�ي ق�وة دولية مؤ ّثرة آخذة يف الصعود
دوليا؛ وكذلك عادت روس�يا بقوة إىل
لتكون قط ًبا ًّ
السياسة الدولية بعد حقبة االنطواء عىل الذات بعد سقوط االحتاد السوفييتي ،كام برزت دول
جمموع�ة الربيكس ،التي تضم كلاًّ من روس�يا والصني ،والربازيل ،وجن�وب إفريقيا ،واهلند،
إقليمية أخرى
والسيام عىل صعيد االقتصادي ،بجانب االحتاد األوريب ،وجمموعات وتكتالت
ّ
ّ
عدي�دة عبر العامل حيث بات ،وبدرجات متفاوتة ،تؤثر يف املش�هد الدويل واإلقليمي عىل حدّ
س�واء .وقد وص�ف الكاتب األمريكي من أصول هندية فريد زكري�ا بأنه "صعود اآلخرين"،
4
أو عامل "ما بعد أمريكا"
أهم مالمح
�را ،وعىل نح�و أكثر
ّ
ً
مؤخ ً
وضوح�ا ،بات التناف�س األمريكي -الرويس أح�د ّ
الواق�ع الدويل الراهن؛ وتعددت جبهات املواجهة والتناف�س بني هاتني القوتني الكربيني ،ومل
تقتصر عىل حدود أوربا ،حيث س�عى الغرب ملحارصة روس�يا يف نطاقه�ا احليوي يف البلقان،
والبحر األسود ،ودول االحتاد السوفييتي السابقة ،ورشق أوربا؛ ونتيجة لذلك شهدت مناطق
جس�دت التنافس
النفوذ الس�وفييتي س�اب ًقا يف كل من جورجيا وقرغيزيا وأوكرانيا مواجهات ّ
احل�ايل بين ِ
الق�وى الغربية بقيادة واش�نطن من جانب ،وروس�يا الصاعدة بق�وة مرة أخرى يف
السياسة الدولية من اجلانب اآلخر.

واضحا
وكان
التوجه اجلديد للسياس�ة الروس�ية لتحدّ ي واش�نطن يف الرشق األوسط ،بام
ً
ّ
يف ذلك اس�تخدام القوة العس�كرية عند الرضورة ،كام ش�هدنا يف حاالت أوكرانيا ،وضم شبه
جزي�رة القرم ()2014؛ وقبل ذلك ،التدخل يف كل من أبخازيا وجورجيا وأوس�يتيا اجلنوبية
( ،)2008فضلاً عن عرقلة مساعي واشنطن الرامية لنصب الدرع الصاروخية يف رشق أوربا،
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وعىل حدود روس�يا ،وكذل�ك التصدّ ي ملحاوالت توس�ع الناتو عىل حدوده�ا (أبخازيا) ،أو
مناطق نفوذها.
وبعدت ُّ
الش ّقة بني القوى الدولية
يف العقدين األخريين ،تعدّ دت أجندة السياس�ة الدوليةُ ،
إزاء اختالف هذه األجندة ،التي تُفسرَّ بحسب مصالح الدول الكربى ،من بينها روسيا ،ومن
بينها قضايا كاإلرهاب والقرصنة عىل س�واحل الصومال...إلخ .ومل خيرج تفسري هذه القضايا
عن سياق التنافس اجليوسرتاتيجي.

ثانيًا :ما بعد الربيع العربي

يتف�ق املراقب�ون عىل أن ثورات الربي�ع العريب التي انطلقت يف ع�ام  2011أحدثت زلزالاً

سياس�يا تعدّ ى تأثريه حدوده اجلغرافية منطقة الرشق األوسط -إىل إعادة رسم معامل توجهات
ًّ
والس�يام فيام ي ّتصل بمس�تقبل التناف�س بني القوة
السياس�ة اخلارجي�ة لبعض الق�وى الدولية،
ّ
ِ
املهيمنة ،وهي الواليات املتحدة األمريكية ،وتلك القوة الصاعدة كروس�يا والصني وغريمها،
فضًل�اً عن احتدام حدّ ة التنافس بني القوى الدولية من أجل اهليمنة والنفوذ .ويف هذا اخلضم،
رسعت روسيا بشكل خاص من وترية تعزيز نفوذها يف الرشق األوسط ،مستغل ًة الفراغ الذي
ّ
نش�أ نتيج�ة تلك الثورات ،فضلاً ع�ن تداعيات الربي�ع العريب والتعقي�دات النامجة عن الغزو
األمريك�ي للع�راق وأفغانس�تان ،من خلال صعود قوى اإلسلام الس�يايس ،وانبعاث خطر
والس�يام تنظيم الدولة اإلسلامية (داعش) ،و"القاعدة" ،وتش�كيل ذلك
التنظيامت اجلهادية،
ّ
عابرا للحدود.
عامليا ً
ً
خطرا ًّ
وبذلك ،يمكن القول إن عامل ما بعد الربيع العريب أوجد جمالاً
واس�عا للتنافس عىل الرشق
ً
األوس�ط وحميط�ه اجليوستراتيجى ،وه�ذا زاد م�ن ِح�دّ ة التنافس بين الدول الكبيرة لتعزيز
حضوره�ا يف ه�ذه املنطقة احليوية ،بالنظ�ر للتحديات املهولة التي خ ّلفتها آث�ار الربيع العريب،
والف�راغ ال�ذي خلف�ه الربيع العريب ،برتاج�ع أدوار بعض الدول املحوري�ة يف املنطقة ،وهو ما
دفع كذلك الدول الكربى للتسابق للقيام بحامية مصاحلها يف ضوء هذا الواقع اجلديد ،بعد أن
كانت تعتمد يف السابق عىل تلك الدول.

أهم دوافع
ويمك�ن الق�ول إن الفراغ الذي أعقب ثورة الربيع العريب يمكن أن يكون أحد ّ
التوج�ه ال�رويس نحو القرن اإلفريقي .ويف هذا الس�ياق كان التدخل الرويس (والذي كان قد
ّ
بدأ يف  30أيلول/س�بتمرب  )2015ملساندة نظام بش�ار األسد املدعوم من قبل إيران ضد ثورة
الشعب السوري من أجل "احلرية والكرامة" -بمثابة ّحتول كبري يف السياسات الروسية ،يمكن
تفسيره باخلوف من تداعيات الربيع العريب ،والذي س�يقود نجاحه إىل إسقاط النظام القريب
م�ن موس�كو؛ النظام الس�وري ،وكذلك إىل صعود احل�ركات اجلهادية التي ختوض موس�كو
ضدّ ه�ا حر ًبا يف جواره�ا القريب يف الشيش�ان والبلقان ،واجلمهوريات اإلسلامية يف االحتاد
الس�وفييتي السابقة ،فضلاً عن ش�عور الروس برضورة اهتبال فرصة تراجع نفوذ واشنطن يف
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س�مى باإلره�اب ،ورغبة إدارة ترامب يف االنس�حاب من
املنطق�ة بع�د إخفاق حرهبا عىل ما ُي َّ
مشكالت الرشق األوسط.

وعقب تعثّر ثورات الربيع العريب ،برز نظام إقليمي جديد متمركز حول دول اخلليج العريب
يف ظل صعود قيادة ش�ابة جدي�دة يف األنظمة امللكية التقليدية .وكذل�ك يف ّ
ظل اخلالفات بني
اإلقليمية.
دول اخللي�ج من جهة وواش�نطن من جهة أخرى ،حول مواجهة طموح�ات إيران
ّ
والسيام عىل أرضية وجود الطرفني
ومن املحتمل أن تتطور العالقات بني روسيا ودول اخلليج
ّ
ِ
يف الق�رن اإلفريق�ي ،وخالفاهتما مع واش�نطن ،كل على حدة ،فضًل�اً عن وج�ود رغبة لدى
الطرفني يف أداء أدوار ،والبحث عن نفوذ.

ً
ثالثا :الأزمة الخليجية والقرن الإفريقي

ومقاطعتها
كذل�ك كان للتنافس اخلليجي -اخلليجي 5عىل خلفية اندالع أزمة حصار قطر ُ
يف (حزيران/يوني�و  ،)2017بإعلان ّ
ت العربية
كل م�ن اململكة العربية الس�عودية واإلم�ارا 
املتح�دة ومصر والبحرين جمتمعة قطع مجيع العالقات مع قط�ر ...كان هلذا الرصاع اإلقليمي
انعكاس�اته على منطق�ة الق�رن اإلفريقي ،حي�ث ُأ ِعيد اكتش�اف األمهية اجليوستراتيجية هلذه
املنطق�ة ،ووج�دت دول املنطقة كأثيوبيا وأريرتيا وجيبويت والصوم�ال ،وحتى مجهورية أرض
دوليا) نفسها يف خضم هذا الرصاع بني دول اخلليج للحصول عىل
الصومال (غري املعرتف هبا ًّ
َ
لتدخل بذل�ك منطقة القرن
تأيي�د هذا الط�رف أو ذاك من أطراف األزم�ة اخلليجية املتفاقمة؛
مؤخرا بـ"ديبلوماسية املوانئ" ،حيث غدا هدف احلصول عىل
والس�يام عرب ما ُع ِرف
اإلفريقي
ً
ّ
إدارة املوانئ ،وإنش�اء القواعد العس�كرية ،واس�تئجار املوانئ من الدول الواقعة عىل س�احل
الغ�ريب للبحر األمحر -من مظاه�ر األزمة اخلليجية .ويف هذا اإلطار س�عت اإلمارات العربية
املتح�دة الت�ي هلا وجود نش�ط يف الصوم�ال لتعزيز نفوذها يف املنطقة بش�تى الس�بل .ففي هذا
طورت اإلمارات العربية املتحدة التي كانت قد و ّقعت -عرب ذراعها االقتصادية رشكة
الصدد ّ
"موانئ ديب العاملية" ،يف (كانون األول/ديسمرب  )2015اتفا ًقا مع مجهورية "أرض الصومال"
لتطوير ميناء "بربرة" ،غري أهنا كشفت يف مطلع (آذار/مارس  )2018عن اعتزامها إنشاء قاعدة
فجر أزمة ديبلوماسية بني
عسكرية هناك بدون موافقة احلكومة الفيدرالية يف مقديشو ،وهو ما ّ
احلكومة الفيدرالية يف مقديشو ودولة اإلمارات العربية ،ونقلت األمر إىل جملس األمن الدويل
واملنظمات اإلقليمية ً
أيضا .كام تس�يطر أبوظب�ي عىل ميناءي مصوع وعص�ب األريترييني ،إىل
جانب الس�يطرة عىل ميناء عدن باليمن .ويف هذا الس�ياق هناك ً
أيضا حت�ركات اململكة العربية
السعودية يف املنطقة ،التي كشفت عن اجتاهها إنشاء قاعدة عسكرية هلا يف جيبويت .بجانب كل
ذلك ،هناك النش�اط اإلي�راين يف املنطقة لدعم املتمردين احلوثيين يف اليمن عرب البحر األمحر،
والسيام بعد تشكيل حتالف "عاصفة احلزم" بقيادة السعودية وش ّنه محلة عسكرية يف ( 26آذار/
ّ
مارس  -)2015وال تزال "عاصفة احلزم" مس�تمرة حتى اآلن -ضد احلوثيني الذين كانوا قد
سيطروا عىل العاصمة صنعاء ( 21أيلول/سبتمرب .)2015
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م�ن هن�ا باتت أزمة اخلليج أو حصار قطر مهد ًدا للتوازن ّ
اهلش يف القرن اإلفريقي؛ فخالل
مؤخ�را (آذار/م�ارس  )2018كان وزير اخلارجية األمريك�ي قد ّ
حذر من
زيارت�ه إىل اثيوبي�ا
ً
6
االنعكاسات السلبية المتداد األزمة اخلليجية إىل القرن اإلفريقي .

ويف ه�ذا الس�ياق ،هن�اك االنخراط الرتكي والديبلوماس�ية النش�طة جتاه الق�رن اإلفريقي
والبحر األمحر عىل وجه اخلصوص .فالزيارة التي قام هبا الرئيس الرتكي رجب طيب أروغان
إىل الس�ودان (وشملت ً
أيضا تشاد وتونس) يف  24كانون األول/ديسمرب  ،2017حيث و ّقع
م�ع احلكوم�ة الس�ودانية اتفا ًقا إلع�ادة ترميم جزيرة س�واكن الواقعة عىل البح�ر األمحر رشق
الس�ودان 7-أثارت ردود أفعال كبرية ،وجرى احلديث عن احتامالت أن يكون يأخذ الوجود
الرتكي هناك أبعا ًدا عس�كرية أكرب مس�تقبلاً  ،عىل غرار القاعدة العسكرية يف الصومال .وهناك
ً
أيض�ا إب�داء بعض دول اخلليج قلقها م�ن النفوذ الرتكي يف البحر األمح�ر؛ ومن هنا بات هناك
ترابط كبري بني القرن اإلفريقي وشبه اجلزيرة العربية.

رابعًا :التكالب على القرن الإفريقي

عقب ّ
تعثر ثورات الربيع العربي برز نظام �إقليمي
جديد متمركز حول دول الخليج العربي في ظل
�صعود قيادة �شابة جدي � ��دة في الأنظمة الملكية
التقليدي � ��ة وكذلك في ظ � � ّ�ل الخالفات بين دول
الخليج من جهة ووا�شنطن من جهة �أخرى حول
مواجهة طموحات �إيران الإقليم ّية

رغ�م االختالف يف تعريف ح�دود القرن اإلفريقي،
إال ّ
إمجاع�ا عىل أمهية ه�ذه املنطقة م�ن الناحية
أن هن�اك
ً
اجليوسرتاتيجية .وكام يشري الباحث أنس القصاص فإنه
موحد "للق�رن اإلفريقي الكبري" حتى
ال يوج�د تعريف ّ
اآلن ،وإنام تس�تعمل التعريفات السائدة حسب مصالح
ال�دول الكربى وم�دى رغبته�ا يف االنخ�راط يف قضايا
اإلقليم؛ فتارة ُيقال الق�رن اإلفريقي فقط ،وتارة "القرن
اإلفريق�ي الكبير" والذي يش�مل دول :إثيوبيا والصوم�ال وجيبويت وأريرتي�ا وكينيا ويوغندا
والس�ودان وجنوب الس�ودان ،ول�دى البعض يمتد إىل م�ا وراء ذلك ،8فالق�رن اإلفريقي من
ناحي�ة املوق�ع اجلغرايف ،يتصل بب�اب املندب وخليج ع�دن والطرق املؤدية إىل املتوس�ط وقناة
الس�ويس فاملحيط اهلندي ،ويمتد ليشمل منطقة اليابس�ة غرب البحر األمحر ،وخليج عدن يف
ْ
ش�كل قرن ،وه�و ً
أيضا ملتقى فضاءات إستراتيجية تصل إفريقيا بالرشق األوس�ط واملحيط
اهلندي.
على غرار أقاليم الع�امل األخرى التي تأثرت بالصراع الدويل يف العقود اخلمس�ة املاضية،
ُأ ِ
والس�يام إ ّبان احلرب
مه َل�ت منطق�ة القرن اإلفريقي بعد انقش�اع الرصاع بني القوى الكربى،
ّ
الب�اردة ،ولذل�ك فقدت املنطقة أمهيتها ل�دى الدول الكربى الصاعدة؛ لكوهن�ا كانت ت َُعدّ من
مناط�ق نفوذ االحتاد الس�وفييتي س�اب ًقا ،وكام يالح�ظ الباحث الرتكي-وهو مس�ؤول مكتب
االتصال بالقوات املسلحة الرتكية يف الصومال -حممد جم أوغلوتورك أنه و"بعد هناية احلرب
الباردة ،ف َقد القرن اإلفريقي بطرق ما أمهيته اجليوسرتاتيجية".9
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مرسحا للتنافس والرصاع بني
إذن ،م�رة أخرى تعود منطقة القرن اإلفريقي جم�د ًدا لتكون
ً
القوى األجنبية وتوازنات القوى الكربى اليوم ،كام جرى خالل حقبة احلرب الباردة ،غري أن
املرة تسارعت بشكل كبري وترية "العسكرة" ،وذلك من خالل إنشاء القواعد واالتفاقيات
هذه ّ
العسكرية وعقود التسليح...إلخ.

ونظرا ألمهية املوقع اجليوستراتيجي للقرن اإلفريقي تش�هد املنطقة يف الس�نوات األخرية
ً
ِ
تكال ًب�ا ش�ديدً ا م�ن قبل الق�وى الكربى للتموض�ع فيها ،فضلاً ع�ن الدول اإلقليمي�ة الطاحمة
ألداء أدوار واحلص�ول على مواقع للنفوذ هناك ،وال يزال اجلدل قائماً بني الباحثني عن األمهية
اجليوستراتيجية للق�رن اإلفريقي بالنس�بة للقوى الكبرى ،بعد أن غدا ح�وض البحر األمحر
يف الوق�ت الراهن منطقة لصراع النفوذ بني الدول الكربى مع بعضه�ا ً
بعضا ،وكذلك الدول
االقليمية املختلفة ،وبذلك ازدادت األمهية اجليوسرتاتيجية هلذه املنطقة ،التي حفزت يف الوقت
الراهن عىل التدخل اخلارجي املكثف يف هذه املنطقة.
يتبوأ القرن اإلفريقي
ويف سياق التنافس بني القوى الكربى حول النفوذ واهليمنة والتأثريّ ،
أمهية قصوى بالنس�بة للق�وى الكربى؛ فالقضايا التي تش�غل َ
بال الع�امل كاألزمات واحلروب
مجيعها توجد بدرجات متفاوت�ة يف القرن اإلفريقي ،ومن هنا
ريا اإلره�ابُ ...
والقرصن�ة وأخ ً
تأيت أمهيتها الكربى للمجتمع الدويل الذي يتدخل...
فالصين وفرنس�ا والواليات املتح�دة لدهيا قواعد يف جيبويت التي تق�ع عىل مقربة من باب
وج َّلهااملندب .ومن الدول التي أقامت قواعد عس�كرية هلا يف منطقة القرن اإلفريقي الكبري ُ
يف جيبويت :-فرنس�ا ،والواليات املتحدة األمريكية ،وإيطاليا ،والصني ،واليابان ،والسعودية،
واإلمارات العربية املتحدة ،بينام تشير تقارير إعالمية إىل إنش�اء روس�يا قاعدة عس�كرية هلا يف
أريرتيا.10

فيام افتتحت تركيا قاعدة عس�كرية هلا يف الصومال يف (أيلول/س�بتمرب  )2017إىل جانب
عرض الرئيس الس�وداين عىل روسيا إنش�اء قاعدة عسكرية يف ساحل بالده عىل البحر األمحر.
ْ
وهن�اك النش�اط اإلي�راين يف املنطقة لتوفري الدع�م للمتمردي�ن احلوثيني يف اليم�ن ،إىل جانب
حض�ور الناتو -العدو اللدود لروس�يا ،وأداة واش�نطن العس�كرية -الذي كان ق�د أط َلق عام
 2009عملية "درع املحيط" ملحاربة القرصنة يف البحر األمحر.

لك�ن يف ظ�ل هذا االنقس�ام والتباعد يف املواق�ف يف العديد من امللف�ات والقضايا الدولية
واإلقليمي�ة بين القوى املختلفة من الصع�ب حتقيق ذلك ،ومن هذا مس�ألة حماربة "القرصنة"
ّ
يف س�واحل الصومال ،حي�ث أخذت ّ
كل دولة تتحرك بمفردها من منظ�ور مصاحلها أو أمنها
القومي.
ونظ�را ألمهية الق�رن اإلفريقي ويف مح�أة التكالب والتنافس عليه ،فإن ه�ذه املنطقة حتتاج
ً
إىل آلية مس�تدامة حتقق مصالح دول املنطقة وش�عوهبا ،وكذلك حتف�ظ مصالح الدول الكربى
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واإلقليمية ،بحيث يتم االتّفاق فيام بني هذه الدول عىل االمتناع عن تب ّني أي تدابري من ش�أهنا
ّ
حاليا.
تقويض االستقرار ،أو اإلخالل بتوازن القوى السائد هناك ًّ

ّ
محددات التحركات الرو�سية في القرن الإفريقي

يف الوقت الرهن ،يوجد اختالف كبري بني الباحثني حول مسألة وجود سياسة روسية جتاه
رد هذا االختالف يرجع إىل غياب املعطيات امللموسة حول ُأسس السياسة
القرن اإلفريقي ،و َم ُّ
والس�يام يف الوثائق الرسمية .ففي حني يذهب حم ّللون إىل أن بعض
الروس�ية جتاه هذه املنطقة،
ّ
تل�ك "التحركات" الروس�ية يف املنطقة ال ترقى إىل مس�توى سياس�ة متامس�كة وإن كانت ت َُعدّ
مؤرشات لنفوذ أكرب لروس�يا يف املستقبل -يذهب آخرون إىل وجود سياسة روسية جتاه القارة
اإلفريقية بش�كل عام .وهنا جيادل الباحث الرتكي ج�م أوغلو تورك ،فيقول" :ال تزال إفريقيا
تتبوأ مكا ًنا مركز ًّيا يف السياسية اخلارجية الروسية ،لكن التطورات يف خليج عدن يمكن أن
ال ّ
11
حرصا عىل الرتكيز عىل القرن اإلفريقي"  ،بينام يقول ديميك أشيسو اخلبري
جتعل روس�يا أكثر
ً
يف العلوم السياسية والعالقات الدولية بجامعة أديس أبابا :إنه عىل ما يبدو تظل روسيا ال هتتم
بالق�رن اإلفريقي بوصفه إقليماً
جيوستراتيجيا ،وقد أبدت احل�د األدنى من االهتامم بالقرن يف
ًّ
ترتيب املصالح العليا يف إفريقيا.12
كام يلفت أوغلو تورك إىل أنه يف "مفهوم السياس�ة اخلارجية لروس�يا االحتادية والذي و ّقع
علي�ه الرئيس بوتني يف ( 30كانون األول /ديس�مرب  ،)2016وكذلك يف النس�خة املبكرة من
عام  ،2013فإن إفريقيا ال يمكن أن تكفي مصالح روسيا" .13بينام مل ترش وثيقة األمن القومي
الرويس لسنة (- )2020مثلاً  -بالتفصيل إىل أمهية القرن اإلفريقي.
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ّ
إن روس�يا البوتينية العائدة بقوة إىل السياسة الدولية
يوجد اختالف كبير بين الباحثين
تدخ�ل الق�رن اإلفريق�ي يف رصاع م�ع الق�وة الكبرى
ح � � ��ول م�س�ألة وج � � ��ود �سيا�سة رو�سية
األخ�رى ،كالصين والوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة،
تج � � ��اه الق � � ��رن الإفريقي ومَ � � � ُّ
�رد هذا
والس�يام يف أثيوبي�ا؛ الصدي�ق األقدم واألكبر باملنطقة،
ّ
والس�يام يف جم�ال
االختالف يرجع �إلى غياب المعطيات حي�ث إمكاني�ات اقتصادي�ة واع�دة،
ّ
الطاق�ة ،وكذل�ك حتتف�ظ روس�يا ب�إرث م�ن العالقات
الملمو�س � � ��ة ح � � ��ول �أُ�س� � � ��س ال�سيا�سة
التارخيية مع إفريقيا ،ش�هدت ذروهتا إ ّب�ان حقبة االحتاد
الرو�سية تجاه هذه المنطقة
تبو َأ الق�رن اإلفريق�ي مكانة
الس�وفييتي البائ�د ،عندم�ا ّ
مهمة يف السياسات السوفيتية جتاه القارة السمراء ،حيث
س�عت القوى الغربية الحتواء املد الش�يوعي يف القرن اإلفريقي إ ّبان احلرب الباردة بينام َرمى
االحتاد السوفييتي بثقله وراء دعم (نظام الدرق) يف إثيوبيا ونظام حممد سياد بري يف الصومال
(ال�ذي اهن�ار مع الدولة املركزية هناك يف ع�ام  .)1991حتى باتت تلك املنطقة توصف بكوبا
14
نظرا لألمهية اإلسرتاتيجية ،والنفوذ السوفييتي فيها.
إفريقيا ؛ ً
ويف ّ
حالي�ا ،واحلديث عن صعود
خض�م التحوالت اجليوستراتيجية التي يش�هدها العامل ًّ
روس�يا وعودهتا إىل الس�احة الدولية من خالل بعض مناطق ذات األمهية اإلستراتيجية -من
غير املحتمل أن هتمل منطقة أكثر أمهية كالقرن اإلفريقي ،بدليل مس�ارعة روس�يا إىل التحرك
فور ظهور خطر القرصنة عىل ش�واطئ البحر األمحر وهتديده مصالح الدول الكربى ،وتسابق
ال�دول املختلفة للقي�ام بتدابري ضد القراصنة ،وبدأت روس�يا يف  16كانون األول/ديس�يمرب
 2006عملياهتا العسكرية ضد نشاط القراصنة يف سواحل الصومال عىل البحر األمحر.

وم�ن ه�ذا املنطلق ،يمك�ن القول إن الوج�ود الرويس يف الق�رن اإلفريق�ي ومنطقة البحر
يعزز نفوذها بوصفها ق�وة دولية مؤثرة ملواجهة
األمح�ر ،ويفجيبويت عىل وجه اخلص�وص ،ال ّ
منافس�يها كالواليات املتحدة فحس�ب ،بل س�يكون ذلك مدعاة ملدّ نفوذه�ا إىل منطقة اخلليج
العريب ،بالنظر إىل موقع جيبويت والقرن اإلفريقي ،بالنسبة ملنظومة األمن القومي لدول اخلليج،
التي أخذت هي األخرى يف البحث عن مس�ارات مس�تقلة إىل حدّ م�ا ،بدل االعتامد فقط عىل
والس�يام مع تراجع القوة األمريكية ،وتراجع أمهية الرشق األوس�ط
املظلة األمنية األمريكية،
ّ
يروج من حتليالت من احتامالت انس�حاب أمريكي متوقع من الرشق األوس�ط إىل
لدهيا ،وما ّ
مناط�ق أكثر أمهية من الناحية اجليوستراتيجية بالنس�بة للمصالح واألم�ن القومي األمريكي،
فضًل�اً عن اخلالفات بني دول اخلليج واإلدارة األمريكي�ة إزاء موضوع احتواء إيران .ويتوقع
أوغلو تورك" :ربام ستغيرّ روسيا وجهات نظرها حول القرن اإلفريقي من ناحية حتقيق هدفها
كقوة عظمى يف اإلقليم يف املستقبل القريب".15

رغ�م غي�اب املعطيات وتف�اوت االهتامم الرويس ب�دول املنطقة ،ولكن عن�د ترتيب دول
عززت موسكو من سياستها يف هذه
القرن من حيث األمهية بالنسبة للسياسة الروسية يف حال ّ
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تتبو ُأ املرتبة األوىل لوقوعها عىل مقربة من باب املندب وخليج عدن،
املنطقة ،فإن جيبويت سوف ّ
ومن َث ّم هي األكثر أمهية من الناحية اجليوسرتاتيجية ،تليها إثيوبيا ،ثم السودان ...وهكذا.

ّ
إن النزع�ة العدائية لروس�يا جتاه ال�دول الغربية وتصاعد التوتر بين الطرفني عىل أكثر من
توس�ع م�ن نطاق حروب الوكالة التي
صعي�د ،إضافة إىل التحرك الرويس يف هذه املنطقة -قد ّ
تعدّ إحدى أدوات بعض الدول الكربى حلامية مصاحلها هناك.
ويفض�وء م�ا تقدّ م يمكنن�ا تلخيص املحدّ دات الت�ي حتكم التحركات الروس�ية يف القرن
حاليا ويفاملستقبل املنظور -يف النقاط اآلتية:اإلفريقي
ًّ

 - 1التدخل الع�سكري

يف ضوء تنامي نظرة حكومات بعض الدول اإلفريقية لروس�يا باعتبارها حلي ًفا يف مواجهة
والسيام فيام يتصل بتدخالهتا يف الشؤون
سياسات الواليات املتحدة والدول الغربية األخرى،
ّ
الداخلي�ة هلذه الدول؛ وكذلك ،مع ما ُيعرف عن السياس�ة الروس�ية من اس�تخدام العالقات
العس�كرية مدخلاً للعالقات السياس�ية ،نجد أن طابع العالقات الروس�ية اإلفريقية يميل إىل
أن تكون العالقات العس�كرية هي الش�كل الوحيد للعالقات .ويف س�ياق ما تش�هده صناعة
األس�لحة الروسية وزيادة حجم الصادرات والتي تضخ عائدات ضخمة عىل الدولة الروسية
بع�د إع�ادة بناء املجمع الصناعي العس�كري الرويس يف حقبة بوتني ،16نجد أنه يتم اس�تخدام
عقود السالح مدخلاً للعالقات السياسية مع الدول األخرى.

ال نقص�د بالتدخل العس�كري هنا معناه "املبارش" بقدر ما نعني ب�ه هيمنة نمط التفاعالت
القائمة عىل العالقات العس�كرية يف السياسة اخلارجية لدى بعض الدول ،ومنها روسيا .فعىل
س�بيل املث�ال ،وخالل زي�ارة الرئيس البشير إىل روس�يا ( 23ترشي�ن الثاين/نوفمرب )2017
عرض الرئيس البشير عىل نظريه الرويس تأس�يس قاعدة عس�كرية روسية يف ساحل السودان
َ
عىل البحر األمحر.
وتفاوت�ت ردود األفع�ال لدى اجلان�ب الرويس إزاء هذا العرض ،بين من يرى أمهية هذه
القاع�دة املقرتح�ة ،ومن ي�رى خالف ذلك .ورأى بعضهم -يف س�ياق التنافس بني واش�نطن
مكملة لقاعدة الصني يف
وبكني وموسكو -أن هذه "القاعدة الروسية يف السودان سوف تكون ّ
ِ
قادرين عىل الوفاء هبواجس األمن واالس�تقرار عىل جان َبي
جيبويت-فهام حليفان ،وس�يكونان
17
باب املندب والبحر األمحر"

بينام قال مدير مركز الدراس�ات اإلستراتيجية كونوفالوف ،إن�ه "من الصعب نفي األمهية
اإلستراتيجية للبحر األمح�ر ومضيق باب املندب وخليج عدن .ثم ،مع وجود قاعدة روس�ية
بحرية يف طرطوس السورية ،سيكون وجود نظريهتا عىل البحر األمحر ،مغر ًيا جدًّ ا .فإذا ما كانت
عودة روس�يا إىل الرشق األوس�ط حقيقة ،فإن هذه القاعدة رضورية" 18ث�م ّأكد كونوفالوف:
19
"جتري اآلن دراسة هذا االقرتاح حتت عدسة مكبرّ ة ،واملقارنة بني اإلجيابيات والسلبيات"
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ويفجانب آخر من الرؤية الروس�ية ،وعىل عكس الرأي الس�ابق ،يرى مدير مركز "حتليل
اإلستراتيجيات والتقانات" ،رسالن بوخوف ،عدم حاجة روسيا إىل قاعدة بحرية عىل البحر
األمحر .ولكنه يف الوقت نفسه يرى أن روسيا حتقق شيئًا واحدً ا هناك ،وهو إدارة "اخلالف مع
20
الالعبني الكبار يف هذه املنطقة

ويفس�ياق ه�ذا النمط ،وخلال زيارة وزي�ر اخلارجية ال�رويس إىل إثيوبي�ا (آذار/مارس
ُ )2018كش�ف ع�ن اتّفاق لبن�اء حمطة نووية ،21كام متت اخلطوة نفس�ها يف الس�ودان .ويمكن
الق�ول يف ه�ذا الصدد إن هذه التوجهات الروس�ية م�ن املحتمل أن تثري خالفات بني روس�يا
ودول املنطقة من جهة ،والدول الغربية التي تتبنى مكافحة ما ُيعرف باالنتشار النووي.

يمر هبا النظام الدويل والتط�ورات
اإلقليمية يف القرن اإلفريقي
ّ
يف ظ�ل حالة الفوىض التي ّ
والرشق األوس�ط -يبدو أن نمط سياس�ة إنش�اء قواعد عس�كرية روس�ية باخلارج
والسيام يف
ّ
املناطق احليوية من أهم دوافع التحركات الروسية مللء هذا الفراغ،
والسيام الرصاع بينها وبني
ّ
حتول إفريقيا إىل ميدان للرصاع بين الطرفني؛ ومن املؤرشات
الغ�رب ،وهذا يزيد م�ن احتامل ّ
مؤخرا من اجتاه روس�يا إىل تأس�يس قاعدة عس�كرية هلا يف مجهورية أرض
عىل ذلك ما َرش�ح
ً
الصوم�ال (صوماالند) -وه�ي مجهورية انفصالية وعاصمتها (هرغيس�ا) ،وكانت قد أعلنت
انفصاهلا عن مجهورية الصومال من طرف واحد يف عام  ،1991ومل يعرتف هبا املجتمع الدويل
صحة هذه التقارير اإلعالمية ،إال أن التطورات يف هذه املنطقة
حت�ى اليوم .ورغم عدم تأكي�د ّ
والتنافس بني القوى الكربى لتأسيس القواعد العسكرية هناك ،فضلاً عن التحركات الروسية
ترجح من احتامل حدوثها مستقبلاً  .وحول هذا أشار خرباء روس إىل أن هذه اخلطوة -تأسيس
ّ
قاعدة عسكرية روسية يف أرض الصومال -جيب أن تأيت يف سياق الرصاع بني روسيا والغرب،
وأهنا رضورية ،وأن مستقبل هذا الرصاع بالنسبة إليهم سيكون يف إفريقيا .وقد نقلت صحيفة
"روسيا اليوم" عن اخلبري يف معهد الرشق األوسط ،سريغي باملاسوف ،قوله :إن "احلديث يف
الس�ابق حول إنشاء قواعد عسكرية روسية -دار حول مرص ،والسودان ،واآلن يتحدثون عن
الصومال .إذا كان من شأن قاعدة يف مرص أو السودان أن تؤثر يف النقل عرب قناة السويس ،فإن
قاعدة يف الصومال تغلق بإحكام طريق اخلروج من خليج عدن؛ لذلك ،تدور حول هذه املنطقة
مواجهة؛ اإلمارات حتاول ،والصني نرشت قاعدهتا يف جيبويت" 22ويشير الباحث املرصي بدر
الش�افعي إىل أن هذه القاعدة تعمل عىل "إجياد موطئ قدم لروس�يا يف البحر األمحر ،الذي كان
والسيام
بحرية عربية يف الس�ابق قبل نشأة إرسائيل واس�تقالل إريرتيا ،ثم أصبح بحرية دولية،
ّ
م�ع أزم�ة القرصنة أوائل هذا القرن .ومن هنا ر ّبام يش�كل حالة من احلرب الباردة اجلديدة بني
موسكو وواشنطن التي تعدّ ه إحدى املناطق اإلسرتاتيجية التقليدية اخلاضعة هلا".23

 - 2التدخل الإن�ساني

تس�تخدم روس�يا -مثلها مثل القوى الدولية األخرى التي تنطلق من مبادئ حفظ الس�لم
حتمل املس�ؤوليات يف مواجهة التحدي�ات واألزمات
واألم�ن الدوليين ،وا ّدعاء اإلس�هام يف ّ
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الدولي�ة -التدخل اإلنس�اين يف مواجهة األزمات والكوارث جز ًءا من الديبلوماس�ية ،كام أهنا
تسهم بشكل فعال يف تقديم اخلدمات اإلنسانية إىل بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم يف القارة
اإلفريقية،
مس�وغات "التدخل اإلنس�اين" يف القارة ترزح
والس�يام يف قطاع الطريان .لذا ،فإن ِّ
ّ
حتت وطأة احلروب والنزاعات والرصاعات املس�لحةّ ...
وإن األزمات اإلنس�انية والكوارث
تسوغ يف بعض األحيان سياسات النفوذ واملصالح لبعض الدول الكربى ،ومنها روسيا.
ِّ
وحيث إن املربر اإلنساين يعدّ من العوامل التي تستند إليها الدول الكربى لتسويغ وجودها
وسياس�اهتا يف بعض املناطقّ .
فإن وجود روسيا يف القرن اإلفريقي وعىل سواحل البحر األمحر
مس�وغات املهام اإلنس�انية التي تقوم هبا يف أكثر من منطقة يف
ضمن عوامل عديدة يس�تند إىل
ِّ
الع�امل؛ وهنا يالحظ روناك غوبالداس الباحث يف مركز الدراس�ات األمني�ة بجنوب إفريقيا،
نقًل�اً ع�ن اخلبير يف الش�ؤون اإلفريقية باملجل�س األطلنطي بواش�نطن بيرت ف�ام -أن "عنارص
روسيا ضمن بعثات حفظ السالم يف إفريقيا يتجاوز أعداد جنود دول فرنسا واململكة املتحدة
والواليات املتحدة جمتمعة".24
وم�ن هنا ّ
ف�إن ه�ذا الدور اإلنس�اين لروس�يا حيتاج
واملمرات
والسيام يف املنافذ
احلضور يف املناطق احليوية،
ّ
ّ
املائية كالبحر األمحر ،وهو ما يشير إليه جم أوغلوتورك
بقوله :إن "سياس�ة روسيا حول القرن اإلفريقي ال ّ
تركز
فقط على مس�توى أو قيم�ة امل�وارد الطبيعي�ة والتجارة
والرشاك�ة االقتصادي�ة ،ولك�ن ً
هتت�م بالقضاي�ا
أيض�ا
ّ
اإلنسانية ،كالسلام والتعليم جن ًبا إىل جنب مع القضايا
25
األمنية"

الوجود الرو�سي في القرن الإفريقي ومنطقة
البحر الأحمرجيبوتي على وجه الخ�صو�ص
ال ّ
يعزز نفوذ رو�سيا بو�صفها قوة دولية م�ؤثرة
لمواجه� � ��ة مناف�سيها كالوالي� � ��ات المتحدة
فح�سب بل �سيك� � ��ون ذلك مدعاة ّ
لمد نفوذها
�إلى منطقة الخليج العربي

 - 3ال�سعي للنفوذ الدولي
ف�وق كل ذلك ،إن وجود روس�يا بق�وة يف القرن اإلفريقي ،حيث ب�اب املندب ذو األمهية
احليوي�ة للتج�ارة الدولي�ة ،جيعله�ا يف حاج�ة إىل احلف�اظ على املنظوم�ة البديل�ة ،كمجموعة
"الربيك�س" بصفتها قوة اقتصادية صاع�دة يف االقتصاد الدويل يف وجه املنظومة التي هييمن
عليها الغرب ،ومن َث ّم ضامن اس�تدامة صعودها بوصفها قوة عاملية عىل املدى البعيد ،وكذلك
تقوية حلفائها.

والواقع أن أمهية القرن اإلفريقي بالنس�بة لروس�يا اليوم ،إىل جانب العوامل األخرى ،هي
أهنا تس�عى كذلك إىل احلصول عىل املوارد الطبيعة الس�تدامة صعوده�ا كقوة دولية ،والبحث
عن أس�واق جديدة لصادراهتا ،وتأمني طريق انس�ياب صادراهتا ،فضلاً عن ضامن أمن الطاقة
والس�يام يف امتصاص آثار العقوبات التي تفرضها الدول الغربية عليها .وهو ما
هلا مس�تقبلاً ،
ّ
ّ
املرجح أن تركز موس�كو عىل التعاون
يؤك�ده الباح�ث أوغلو تورك -نقًل�اً عن غيلز" :-م�ن ّ
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�أهمي� � ��ة الق� � ��رن الإفريق� � ��ي بالن�سب� � ��ة لرو�سيا
اليوم �أنه� � ��ا ت�سعى كذلك �إلى الح�صول على
الموارد الطبيع� � ��ة ال�ستدامة �صعودها كقوة
دولية والبح� � ��ث عن �أ�سواق جديدة ل�صادراتها
وت�أمي� � ��ن طريق ان�سي� � ��اب �صادراتها ف�ضلاً عن
�ضمان �أمن الطاقة

الس�يايس ،ومبيع�ات السلاح ،واالس�تثامر يف امل�وارد
الطبيعية مع القرن اإلفريقي عىل املدى القصري".26

ّ
وتظ�ل هن�اك قضايا أخ�رى ،من قبي�ل تأمني طرق
جتاراهتا ،وضامن إمداد الطاقة ،وبخاصة مع تزايد حجم
التبادل التجاري بني موسكو وإفريقيا .تقول ورقة تقدير
موق�ف ملركز الدراس�ات األمني�ة بجن�وب إفريقيا" :إن
هنج روس�يا يف التجارة واالستثامر يف إفريقيا فتح اآلفاق
للتب�ادل االقتص�ادي يف الق�ارة .والواق�ع ّ
أن التج�ارة
واالس�تثامر بين روس�يا وإفريقي�ا بين األع�وام 2005
نموا بنسبة .27"185%
و 2015شهدا ًّ

يع�زز من فرضي�ة احتامالت تعزي�ز الوجود ال�رويس يف الق�رن اإلفريقي حيث
كل ذل�ك ّ
البحر األمحر ،بالنظر إىل االس�تثامرات الروسية يف إفريقيا ،إىل جانب مساعيها يف إطار مصالح
جمموع�ة "الربيك�س" ،وبذل�ك تقدم روس�يا نفس�ها عىل أهنا رشي�ك قادر عىل محاي�ة مصالح
حلفائه ،والدفاع أمام القوى الدولية األخرى عنهم عندما يلزم ذلك.
إذنْ ،
إن متكنت روس�يا من تعزيز نفوذها يف منطقة القرن اإلفريقي ،فإن ذلك يعطيها ميزة
إمكانية بناء نفوذ دويل أكرب ،وإعادة تش�كيل مؤسس�ات السياسة الدولية ،بالنظر إىل أمهية هذه
املنطقة ومنطقة حوض البحر األمحر بالنسبة ملصالح الدول يف جماليَ أمن الطاقة وطرق التجارة
وما يعنيانه.

 - 4ديبلوما�سية الفيتو

واس�تنا ًدا إىل السلوك التصويتي لروسيا يف جملس األمن الدويل ،وطبيعة األنظمة السياسية
القائمة يف منطقة القرن اإلفريقي ،وكذلك التحوالت اإلقليمية والتنافس عىل القرن اإلفريقي،
يمكننا التنبؤ بتطور التأثري الرويس يف قضايا هذه املنطقة مس�تقبلاً  ،ألن روسيا االحتادية ُيعرف
عضوا دائماً يف جملس األمن -اإلفراط يف استخدام حق النقض (الفيتو) ملصلحة
عنها -بوصفها
ً
حلفائها ،وهي امليزة التي جتعلها ذات أمهية بالنسبة لبعض دول القرن اإلفريقي ،وبخاصة تلك
اخلاضعة للعقوبات الدولية ،أو التي حتتاج لبعض أش�كال الدعم الس�يايس والديبلومايس يف
مواجهة النفوذ األمريكي ،كحالتَي الس�ودان وأريرتيا ،أو تلك التي تتخوف من تراجع النفوذ
األمريكي وتسعى إىل احلصول عىل دعم دولة كربى أخرى ،كدول اخلليج العريب.

واىل وقت قريب ،اقترص التعاطي الرويس مع أزمات املنطقة عىل احلد األدنى ،حيث مل تسع
بالتفرج عىل تدخالت الدول األخرى،
موس�كو إىل أداء أدوار أكرب ،مكتفية يف بعض األحيان
ّ
والس�يام الواليات املتحدة والدول الغربية .ومع كل ذلك ،حرصت موسكو عىل التعاطي مع
ّ
ّ
باحل�د األدنى من االنخراط
تلك األزمات بحس�ب أمهيتهام ملصاحلها؛ وركزت عىل التمس�ك ّ
الس�يايس يف تل�ك األزمات ،ونج�د أهنا قد نش�طت يف االهتامم ببعض املل ّف�ات واألزمات يف
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س�ياق املواجهة بينها وبني الدول الغربية .عىل س�بيل املثال يف عالقاهتا مع السودان ،ويف إطار
حتركاهت�ا جت�اه األزمات يف ليبي�ا ،وجنوب الس�ودان -...انعقدت باخلرط�وم (كانون األول/
ديس�مرب  )2014ال�دورة الثاني�ة ملنتدى التعاون الع�ريب -الرويس ،والذي انعقد عىل هامش�ه
ً
أيض�ا "مؤمتر دول ج�وار ليبيا" ،وكانت املصالح النفطية يف ليبيا من أهم هواجس موس�كو يف
28
تلك الفرتة .

توجهها
ويفخط�وة ذات مغ�زى وتعك�س بع�ض التحول النس�بي يف السياس�ة الروس�ية ّ
نح�و مزيد من النش�اط واملنافس�ة عىل بعض ملف�ات ومناطق النفوذ األمريك�ي ،ففي أيلول/
وزيري خارجية الس�ودان وجنوب السودان،؛
س�بتمرب  2015اس�تضافت موس�كو لقا ًء مجع َ
هبدف التوس�ط بني الدولتني ،بعد أن عجزت الوس�اطة اإلقليمية التي تدعمها الدول الغربية
والس�يام أن انفصال جنوب الس�ودان عن السودان يف
يف إحداث اخرتاق جدّ ي يف هذا امللف،
ّ
والسيام بالنسبة للواليات املتحدة.
غربيا،
 2011كان
ً
مرشوعا ًّ
ّ
نموذجا
وتع�دّ حالة الس�ودان
تطبيقيا لطبيع�ة العالقة بني روس�يا ودول املنطقة من جهة،
ً
ًّ
وللصراع ال�دويل واإلقليمي على هذه املنطقة من جه�ة ثانية ،وهي حالة للدراس�ة والتحليل
يمكن تعميمها عىل بقية دول املنطقة.

وقد اجته السودان يف مواجهة العقوبات األحادية التي تفرضها عليه الواليات املتحدة منذ
عام  1993-نحو تعزيز عالقاته مع روس�يا؛ س�ع ًيا وراء الدعم الرويس يف مواجهة الضغوط
تع�ززت عالقات الطرفين ،متخذة أش�كال التعاون كاف�ة ،ووصل األمر
الغربي�ة علي�ه ،وقد ّ
مؤخرا إىل الدخول يف جمال "التعاون النووي" ،حيث اتفق الطرفان عىل إقامة حمطة نووية.29
ً
وأم�ا بالنس�بة لروس�يا فالعالقات القوية مع الس�ودان حت ّقق هلا أكثر م�ن هدف؛ فمن جهة
والس�يام منطقة القرن اإلفريق�ي ،واالنخراط من خالل تلك
تس�تطيع عربه النفاذ إىل إفريقيا،
ّ
العالقات يف ملفات جتعل روس�يا يف موضع اش�تباك ،أو مس�اومة ديبلوماس�ية مع منافس�يها،
ومن هذه امللفات تصاعد األزمات جنوب السودان ،وكذلك تطورات األوضاع يف ليبيا ،وما
يرتب�ط هب�ا من أجندة س�اخنة ،كاهلجرة غري الرشعي�ة ،واإلرهاب ،وش�بكات اجلريمة العابرة
للحدود...إل�خ ،فضًل�اً عن قضية دارف�ور التي تعدّ أحد ملفات الصراع داخل جملس األمن
والس�يام بعد إصدار املحكمة اجلنائي�ة الدولية ّ
مذكرة اعتقال بحقّ الرئيس الس�وداين
ال�دويل،
ّ
عمر البشير يف عام  ،2009وهي قضية حتتاج فيها الس�ودان إىل مس�اندة روس�يا ،كام أن ذلك
حججا للمس�اومة الديبلوماسية مع الدول الغربية الداعمة للمحكمة يف ملفات
يو ّفر لروس�يا
ً
أخرى.

 - 5النموذج الرو�سي

إن روس�يا بالنظر إىل السياس�ة الروس�ية يف عهد بوتني ت َُعدّ قوة صاعدة بقوة ،وهي تس�عى
م�ن جانبها إىل الرتويح لنامذجها اخلاصة يف القضايا الدولية الراهنة ،ويف ظل االختالف حول
التواضع عىل تعريف مشترك حول قضايا السياس�ة الدولية وحتدياهتا الراهنةّ ،
فإن من املتوقع
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ألاَّ متضي روس�يا يف إتباع هذا "النموذج" وحدها ،بل ستس�عى للرتويج ل�ه لدى حلفائها ويف
مؤخرا التدخل العسكري إذا ما
والس�يام مع اعتامد موس�كو
مناطق النفوذ التي حتصل عليها،
ً
ّ
اقتىض األمر فرض األمر الواقع ،وكذلك اختيار امليادين الرخوة لتصفية احلس�ابات وتس�وية
املس�اومات م�ع املنافسين واألعداء ،م�ع االختيار بعناي�ة املناط�ق والبلدان اهلشّ �ة ،كالرشق
األوسط ،والقرن اإلفريقي.
عالوة عىل ذلك ،يمكن التدليل عىل ذلك من خالل س�عي روس�يا من خالل عالقاهتا إىل
تروي�ج نموذجها يف مكافحة اإلرهاب ،معتمدة عىل جتربتها يف الشيش�ان .من هنا يظل الدعم
أهم جماالت السياس�ة الروس�ية جت�اه دول الق�رن اإلفريقي ،وذل�ك ملواجهة
العس�كري أحد ّ
نش�اطات "الش�باب املجاهدي�ن" ،وتنظي�م "القاع�دة" يف الق�رن اإلفريقي ...وقب�ل كل ذلك
فإن تدخل موس�كو يف س�وريا يمكن أن يكون أحد أش�كال النموذج الرويس الذي يمكن أن
يتكرر يف القرن اإلفريقي؛ وس ُيغري النموذج الرويس دول اخلليج العريب ،التي ستجده مناس ًبا
لسياستها ضد إيران ،أو ضد الفاعلني من غري الدول ،كحركات اإلسالم السيايس واجلهاديني
بش�كل ع�ام .ويقول كل من ثيودور كارس�يك وجورجيو س�افريو الباحث�ان بمركز "املجلس
األطلنطي" بواش�نطن" :هناك عدة أفكار لدى القادة العرب من خمتلف الطيف األيديولوجي
قوة لالستقرار وفاعلاً يف املشهد األمني اجلديد يف اإلقليم".30
ترى يف موسكو ّ
يعوق انتش�اره ،إذا ما أرادت
ولكن هذا النموذج الذي أرشنا إليه حيمل من الس�لبيات ما ّ
موسكو الدفاع عن فكرة عامل متعدد األقطاب ،أو عن سياسة دولية بديلة.
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ويفضوء الرتاب�ط بني األزمة اخلليجية والتفاعالت يف القرن اإلفريقي ،والتحرك الرويس
يف املنطق�ة ،وكذل�ك الرصاع بني الق�وى الكربى ،واخلالف�ات بني الغرب وروس�يا -فإن من
املحتم�ل أن يك�ون الفيتو الرويس عاملاً ُمغر ًيا يف التأثري يف تط�ورات األحداث يف دول القرن
سيعزز النفوذ الرويس يف هاتني املنطقتني.
اإلفريقي واخلليج العريب ،وهو ما
ّ

م�ستقبل التحركات الرو�سية في القرن الإفريقي

رغ�م أن تأكي�د بع�ض الباحثين أن روس�يا ال ت�رى يف الق�رن اإلفريق�ي إقليًم�اً ذا أمهي�ة
جيوستراتيجية -على األقل يف الوقت الراهن -إال أننا نذهب هن�ا إىل أن هناك عدة معطيات
تس�اعد يف التنبؤ بس�لوك وسياس�ات روس�ية وحتركاهتا اخلارجية بخالف ذل�ك ،ومن َث ّم من
تتب�وأ منطقة القرن اإلفريقي -وحوض البحر األمح�ر عىل وجه اخلصوص -مكانة
املتوق�ع أن ّ
كبرية يف السياسة الروسية مستقبلاً  ،وذلك للمعطيات والتحوالت اآلتية:
ّ
لتش�كل نظام دويل جديد :بس�بب التحوالت املتس�ارعة يف السياس�ة
ّأولاً  ،ب�روز مالم�ح

الدولي�ة ،الت�ي تتجس�د يف ع�دة عوام�ل ،منه�ا :تراجع الق�وة األمريكي�ة ،وبروز ع�امل متعدد
األقطاب تس�عى القوى الصاعدة فيه -منها روس�يا -لتعظيم فرص نفوذها .وستكون مناطق
الع�امل وأقاليمه احليوي�ة املختلفة ميدا ًنا للتنافس والرصاع .وإن ه�ذا التنافس يف بعض املناطق
س�يحدّ د مدى مكاس�ب القوى الكربى ووزنه يف املس�تقبل ،وتعدّ السياس�ات االنعزالية التي
تتبعها واش�نطن حتت إدارة ترامب احلالية حافزً ا لروس�يا عىل ٌ
األقل لتحقيق مكاس�ب يف هذا
الصدد.
ثان ًي�ا ،احل�رب الباردة اجلديدة :عىل غ�رار احلرب الباردة األوىل ،حيث التس�ابق والرصاع
حاليا بني الغرب
عىل مناطق النفوذ ،وترى وس�ائل إعالم غربية ومراكز األبحاث أن ما جيري ًّ
وموس�كو ه�و إعادة إنتاج للحرب الب�اردة  ،حيث بات التنافس اليوم بين القوى الدولية من
خصوصا الرشق األوس�ط والقرن
خلال تكالبها عىل بعض املناطق اإلستراتيجية من العامل،
ً
نظ�را لألمهي�ة اجليوستراتيجية هلاتين املنطقتين بالنس�بة ملصالح ال�دول الكربى
اإلفريق�ي؛ ً
وسياساهتا .ففي خضم هذه احلرب الباردة اجلديدة ستسعى بعض القوى التقليدية إىل املحافظة
عىل مناطق نفوذها ،وتس�عى دول أخرى إىل احلصول عىل مناطق نفوذ جديدة ،وتس�عى دول
ثالثة إىل استعادة مكانتها ونفوذها ،وهو بالفعل أشبه بحرب باردة جديدة.
وتدخل روس�يا ه�ذه احلرب متس� ّلحة بخربة وجتربة احل�رب الباردة ،وكذلك بش�كوكها
العميق�ة جت�اه الغرب .لذل�ك يتوقع جم أوغل�و أنه "مع التط�ورات اجليدة لعالقات روس�يا،
وبخاص�ة م�ع أريرتيا والس�ودان والفاعلنيَ
اآلخري�ن يف القرن اإلفريقي -يمك�ن أن يعدّ هذا
َ
املهم يف البحر األمحر وقناة السويس ،عىل غرار التنافس
حتدّ ًيا إلعادة تأسيس النفوذ يف اإلقليم ّ
31
األمريكي -السوفييتي خالل احلرب الباردة" .

ثال ًث�ا ،الفراغ والتنافس
اإلقليميان :يف هذين اإلقليمني احليويني :الرشق األوس�ط والقرن
ّ
اإلفريق�ي ،هناك تراجع يف أدوار الق�وى اإلقليمية التقليدية بعد ثورات الربيع العريب وتداعي
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النظ�ام اإلقليمي العريب يف ظل بروز قوى وسياس�ات إقليمية جدي�دة ُك ًّليا عىل أنقاض النظام
شجع القوى الكربى عىل التكالب نحو هذه املنطقة عرب سياسات "العسكرة"
القديم ،وهو ما ّ
ش�ديدة اخلط�ورة ،وهذا واضح يف س�لوك بع�ض دول اخلليج العريب يف مرحلة م�ا بعد الربيع
العريب.
وكذلك هناك التدخالت اخلارجية الس�البة يف الق�رن اإلفريقي ،حيث يعيش هذا اإلقليم
حتت و ْقع أزمات مس�تعصية ،كالفقر املدقع ،واإلرهاب ،وانعدام األمن ،فضلاً عن مشكالت
حاليا ،التي تتس�م عمو ًما باهلشاش�ة واإلخفاق م�ع التنافس
ضع�ف ال�دول الوطني�ة القائم�ة ًّ
لاً
خاصا باملنطقة ،ومس�تقلاًّ عن
فع�ا
ًّ
اخلارج�ي عليه�ا ،عالوة عىل غياب نظ�ام إقليمي يكون ّ
سياسات الدول الكربى.

الهوامش والمصادر :
.1
.2
.3

.4
.5

.6
.7
.8
.9

1أحمد داود أوغلو :العمق اإلستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية ،ترجمة محمد جابر ثلجى
وطارق عبدالجليل ،مراجعة بشير نافع وبرهان كورغولو؛ الدوحة):مركز الجزيرة للدراسات( ،بيروت) :الدار
العربية للعلوم ناشرون( .ط ،)2010(،1صص605
2نفس المصدر.
3بخصوص الجدل حول التراجع األمريكي انظر :سامي الجندي وفريد زكريا" :تراجع النفوذ األمريكي أعظم
قصة عالمية في عصرنا" ،موقع (المصريون) على الرابط:
/1230403/29/12/http://www.masrawy.com/news/news_press/details/2017فريد-
زكريا-تراجع-النفوذ-األمريكي-أعظم-قصة-عالمية-في-عصرنا
 4نفس المصدر.
5حول أبعاد الصراع اإلقليمي والدولي على القرن اإلفريقي والس ّيما سياسات دول الخليج العربي ،راجع:
James M. Dorsey" ,A game of chess: Gulf crisis expands into the Horn of
,"Africa
game-chess-gulf-crisis-/03/01/https://moderndiplomacy.eu/2018
على الرابط:
/expands-horn-africa
وأيضا:
(تاريخ الدخول  4يناير ،)2018
ً
Rashid Abdi, "How has the Gulf crisis affected security and stability in the
,"?Horn
على الرابطhttps://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian- :
peninsula/dangerous-gulf-horn-how-inter-arab-crisis-fuelling-regional-tensions
(تاريخ الدخول )2018/3/18
6انظر :تيلرسون :أزمة الخليج امتدت إلفريقيا -جريدة (الشرق) القطرية 15 ،نيسان 2018على الرابط:
https://goo.gl/NfudmK
7حول زيارة أردوغان للسودان" :مكاسب محتملة :لماذا تحاول تركيا تعزيز حضورها االقتصادي بالبحر
األحمر؟" ،مركز "المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة"2018 ،
8أنس القصاص" :أمن القرن اإلفريقي في اإلستراتيجية العسكرية األمريكية  ،"2015مجلة (رؤية تركية)،
العدد ( ،)4السنة الرابعة (( ،)4شتاء  ،)2015ص 66وما بعدها.
المهمة حول أبعاد الصراع بين القوى الكبرى حول القرن اإلفريقي راجع:
9من الدراسات
ّ
Mehmet CemOğultürk" ,Russia’s Renewed Interests in the Horn of Africa As a

 174ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

التحركات الرو�سية في �إفريقيا

"Traditional and Rising Power
http://risingpowersproject.com/quarterly/russias-renewed-interests-in- :على الرابط
)2018/2/28  (تاريخ الدخول/the-horn-of-africa-as-a-traditional-and-rising-power
: راجع،حول القواعد العسكرية األجنبية في القرن اإلفريقي1010
Abdi Latif Dahir :"How a tiny African country became the world’s key military
: على الرابط,"base
https://www.huffingtonpost.com/joseph-braude/why-china-and-saudi،arabi_b_12194702.html
أيضا
ً  راجع،... المصدر السابق،جم أوغلو1111
Mehmet CemOğultürk" ,Russia’s Renewed Interests in the Horn of Africa As a
,"Traditional and Rising Power
:هذا االقتباس ورد في1212
"No Worries if Russia Opens Base in Eritrea: US Official"
:على الرابط
https://addisfortune.net/articles/no-worries-if-russia-opens-base-in-eritrea-us/official
)2018/2/22 (تاريخ الدخول
 على،)(الجزيرة نت،" التحول للهجوم: "إستراتيجية األمن الروسية الجديدة: راجع،حول هذا الموضوع1313
:الرابط
 "إستراتيجية األمن القومي الروسي للمرحلة القادمة تتناسب مع التحديات واألخطار التي:وكذلك
-47-15-09-04-2016-http://nsaforum.com/activities/1588 : على الرابط،"تواجهها البالد
)2018/2/22 ( تاريخ الدخول36
،) موقع (نون بوست، السبعينيات:" محاوالت روسية الستعادة "كوبا إفريقيا:" "القرن اإلفريقي:أحمد عزيز1414
)2018/3/1  (تاريخ الدخولhttp://www.noonpost.org/content/11170 :على الرابط
:وحول مشروع مركز ويلسون الدولي بواشنطن عن الحقبة السوفيتية في القرن اإلفريقي راجع
"Radoslav Yordanov" ,The Soviet Union in the Horn of Africa
...على الرابط
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/the-soviet-union-the-horn-africa
)2018/3/1(تاريخ الدخول
... مرجع سابق،جم أوغلو1515
 "عالم، مهند حميد الراوي: انظر،حول صناعة األسلحة الروسية ودورها في السياسة الخارجية الروسية1616
" دراسة في مستقبل النظام السياسي الدولي:ما بعد القطبية األحادية األمريكية
 مصدر،" "إيجابيات وسلبيات الوجود الروسي في السودان:  انظر، حول زيارة الرئيس السوداني إلى روسيا1717
:) (بلومبيرغ:وأيضا
سابق؛
ً
Henry Meyer, "Russia Welcomes Sudan Leader Wanted for Genocide by World
, "Court
:على الرابط
russia-welcomes-sudan-/24-11-https://www.bloomberg.com/news/articles/2017
 (تاريخ الدخولleader-wanted-for-genocide-by-world-court
:وكذلك
The Horn of Africa + Sudan are replacing the Middle East as THE geo-political"
",danger zone
:على الرابط
http://theduran.com/horn-africa-sudan-replacing-middle-east-geo-political-

175 2018 ربيع

SETA BOOKS

The State of Savagery:
ISIS In Syrıa
November 2016 | Ufuk Ulutaş
This book discusses ISIS within the context of violent non-state
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features of the group in Syria; and positions ISIS within the
matrix of the conflicting parties in Syria.
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