تــقاريـر

قطر في القرن اإلفريقي :استراتيجيات التعاون وتحديات المستقبل

الشافعي ابتدون*
 9سبتمبر /ايلول 2019

Al Jazeera Centre for Studies
Tel: +974 40158384
jcforstudies@aljazeera.net
http://studies.aljazeera.net

الوفد القطري أجرى مباحثات في مقديشو مع رئيس الوزراء الصومالي (الجزيرة)

مقدمة
إدراكًا ًألهميةًمنطقةًالقرنًاإلفريق يًالجيوسياسيةًوخاصةًالصومالًوكينياًوإثيوبياً،زارًوزيرًالخارجيةًالقطريً ،الشيخً
عبدًالرحمنًبنًمحمدًآلًثانيً،الصومالً،لتسجلًأولًزيارةًلمسؤولًقطريًرفيعًالمستوىًلمقديشوًمنذًعقودً،وهيًالزيارةً
التيًحملتًأبعادًاً سياسيةًودبلوماسيةًفيًعالقاتًمقديشوًوالدوحةً،كماًزارًآلًثانيًكينياًلتوقيعًمذكراتًتفاهمًمعًالجانبً
الكينيً،ما ًيوحيًبأنًالدوحةًالسباقةًفي ًإدراكًأهميةًالقرنًاإلفريقيً،تعزز ًحضورهاًووجودهاًفيًمنطقةًذاتًأهميةً
استراتيجيةًوغنيةًبالمواردًالطبيعيةً.
ً
فيًهذاًالتقريرً،نسلًطًالضوءًعلىًأدوارًقطرًفيًالشرقًاإلفريقيً،إلىًجانبًرصدًأهدافًجولةًوزيرًالخارجيةًالقطريً
إلىًدولًالقرنًاإلفريقيً،وسرًاهتمامًقطرًاآلخذًفيًاالتساع ًبهذهًالمنطقةًالتيًيتزاحمًفيهاًالكبارً،فيًوقتًيتعافىًفيهً
الصومالًمنًآثارًالفوضىًالسياسيةًواألمنيةًمنذًعقودً،باإلضافةًإلىًاستشرافًمستقبلًالعالقاتًبينًالدوحةًودولًالقرنً
اإلفريقيً.

قطر والقرن اإلفريقي :عالقة متميزة
تحظىًالعالقاتًبينًدولًالقرن ًاإلفريقيًوالدوحةًبرصيدًوافرًمنًالتحرك ًالدبلوماسيًالنشطً ،فمنذًالعقدين ًاألخيرينً،
وخاصةًماًبعدًاأللفيةًالجديدةً،باتتًقطرًالعبًاًرئيسًا ًفيًمنطقةًذاتًاهتمامًعالميًوإقليميً،وتمتازًالعالقاتًبينًكلًمنً
الصومالًوإثيوبياًوجيبوتيًمنًجهةًوبينًالدوحةًمنًجهةًثانيةًبسياساتًاقتصاديةًوعالقاتًسياسيةًناجحةً،إلىًجانبً
النفوذ ًالقطري ًالمتزايد ًعبر ًبوابة ًالعون ًاإلنسانيً ،لتت مكن ًالدول ًمن ًالتأثير ًبقضايا ًالدول ًوخاصة ًفي ًالشق ًاإلنسانيً،
فالصورةًالسائدةًفيًالشارعًالصوماليًتعتبرًقطرً،شقيقًاًعربيًاًيسخًرًكلًطاقاتهًالنتشالهًمنًمستنقعًاألزماتً،إلىًجانبً
تركياًالتيًيكنًًلهاًالصوماليونًتقديرًاًواحترامًاًكبيرينً.
ً
أماًعلىًالصعيدًالجيبوتيً،فالدوحةًتمثلًشريكًاًأساسيًاًومحوريًاًبالنسبةًلجيبوتيًفيًصياغةًعالقاتهاًالسياسيةًمعًالمحيطً
الخليجيًوالعربيً،كماًأنهاًلعبتًدورًا ًمهمًا ًفيًإخمادًجمرةًالنارًالمشتعلةًمعًالجارةًاإلريتريةًإبًانًتصاعدًالخالفاتً
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الحدوديةًبينًإريترياًوجيبوتيً .لكنًفيًأعقابًعامًً،2017توترتًالعالقاتًبعدًأنًأعلنتًجيبوتيً،عنًخفضًمستوىً
التمثيلًالدبلوماسيً،لكنهاًعادتًسريعًا ًإلىًماًكانتًعليهً،ما ًيوحيًبأنًالعالقاتًبينًالبلدينًاستراتيجيةًووطيدةًبأركانً
دبلوماسيةًوسياسيةً،فأصبحتًجيبوتيًاليومًتعزفًلحنًاالعتدالًبينًأقطابًعربيةًخليجيةًمتصارعةًوبينًمحورينًمتقلبينً
فيًالرؤيةًاالستراتيجيةًوالسياسيةًً.
ً
وبقدرًهذاًالتجانسًالثقافيًوالدينيًبينًالدوحةًومقديشوًوجيبوتيً،الذيًيعززًالصالتًبينًهذهًالدولًمعًقطرً،يمكنًاعتبارً
العالقاتًاإلثيوبية-القطريةًتصبًفيًمصلحةًالتبادلًالتجاريًواالقتصاديً،بغضً ًالنظرًعنًالروابطًالخارجيةًاألخرىً
التيًتدعمًبناءًعالقاتًاستراتيجيةًبينًالدوحةًوأديسًأباباً،ورغمًأنًإثيوبياًفيًمصافًالدولًذاتًالحضاراتًالموغلةًفيً
أعماقًالتاريخً،واألكثريةًالسكانيةًفيًإفريقياً(قرابةًً90مليونًنسمة)ً،إالًأنهاًمنًبينًأفقرًالشعوبًفيًإفريقياً،لكنهاًتمتازً
بمصادرًطبيعيةًوثروةًزراعيةًهائلةً،كماًتمتلكًمصادرًكهرومائيةًفضالًًعنًقوةًبشريةًاستهالكيةً،هذاًإلىًجانبًالمكانةً
السياسيةًالتيًتحظىًبهاًإثيوبياًاليوم ؛ًحيثًتتحولًمنًدولةًذاتًطابعًعدائيًمعًجيرانهاًومعًشعوبهاًإلىًدولةًترعىً
الوساطاتًوالمفاوضاتًبينًالدولًمعًشعوبهاً،وآخرها ًالمفاوضاتًالتيًرعتهاًأديسًأباباًبينًالعسكرًالسودانيًوقوىً
التغييرًالتيًتكلًلتًجهودهاًبالنجاحًأخيرًا(ًً.)1
ً
إن ًالعالقات ًالقطرية-اإلثيوبية ًشابها ًغموض ًوشكوك ًإبًان ًالتدخل ًاإلثيوبي ًفي ًالصومال ًعام ًً ،2006وهو ًاألمر ًالذيً
اعترضتًعليهًالدوحةًودعتًأديسًأباباًإلىًاالنسحابًمنًالصومالً،لكنًسياساتًميليسًزيناويً،رئيسًالوزراءًاإلثيوبيً
الراحلً(ً)2012-ً1992أدتًإلىًقطيعةًدبلوماسيةًبينًالبلدينً،ليعودًدفءًحرارةًالعالقاتًبينًالدوحةًوأديسًأباباً،عامً
ً،2013حيثًأخذًرئيسًالوزراءًاإلثيوبيًالسابقً،هايلىًماريامًدسالينً،المبادرةًإلعادةًالعالقاتًالدبلوماسيةًمعًدولةًقطرً.
بعدًاستقبالهًرئيسًالوزراءًالقطريً،الشيخًحمدًبنًجاسمًبنًجبرًآلًثانيً،فيًإثيوبياً،رحًبًرئيسًالوزراءًاإلثيوبيًبالبعثةً
الدبلوماسيةً،فيًً5منًنوفمبر/تشرينًالثانيًً،2012قائالًًللبعثةًالقطرية"ً:نحنًاآلنًفيًوقتًنستطيعًفيهًأنًنقوًيًونعززً
عالقتناًالمبنيةًعلىًالثقةًالمتبادلةًوحسنًالنية"ً.كانتًهذهًالثقةًالمتبادلةًمنعدمةًقبلًأربعًسنواتًعندماًاتهمًميليسًزيناويً
الحكومةًالقطريةًبالتدخلًوزعزعةًاالستقرارًفيًإثيوبياًوالقرنًاإلفريقيً.
ً
فيًالمجملً،تبدوًالعالقاتًالقطريةًمعًالقرنًاإلفريقيًتقطعًشوطًا ًكبيرًا ًنحوًتوازنًاستراتيجيًوسياسيًواعدً،فالعالقةً
بينًالدوحةًومقديشوًفيًأحسنًأحوالهاًرغمًأنًسياسةًالصومالًالخارجيةًليستًمنضبطةًبلًمتقلبةًويعتريهاًتناقضًفيً
الرؤيةًالسياسيةً،نتيجةًغيابًالكفاءاتً،كماًأنًالحكوماتًمتعاقبةًوالسلطةًمتداولةً،ماًيجعلًمستقبلًالعالقاتًبينًالبلدينً
مرهونًا ًبمدى ًنجاعة ًدبلوماسية ًقطر ًفي ًالتعاون ًمع ًالصومال ًوخاصة ًما ًبعد ًانتخابات ًعام ًً ،2020كما ًأن ًالعالقاتً
الجيبوتية-القطريةًتمتازًبالشراكةًالدبلوماسيةً،وهيًشراكةًسياسيةًقويةًوحافلةًبالبقاءًماًلمًتأتًثورةًشعبيةًعلىًالرئيسً
الحاليً،إسماعيلًعمرًجيليً،الذيًفازًباالنتخاباتًاألخيرةًللمرةًالرابعةًعلىًالتواليًً.
ً
أماًإثيوبياً،فالسياسةًالخارجيةًاإلثيوبيةًتًبنىًعلىًالمصالحًأكثرًمنًالمجامالتًوالتعامالتًالدبلوماسيةًاألخرىً،فاالستثمارً
الخليجيًفيهاًيتزايدًوينموًتدريجيًاً،نظرًاً للمصالحًالمتشابكةًبينًأديسًأباباًوالخليجًالعربيً،وقطرًستكونًمنًضمنًدولً
ذاتًاهتمامًاقتصاديًواستثماريًفيًإثيوبياً،ماًدفعهاًإلىًاتخاذًسياساتًوقائيةًلعدمًتكرارًتجربةًالقطيعةًالدبلوماسيةًالتيً
أثقلتًكاهلًالعالقاتًبينًالبلدين ًلمدةًأربعًسنواتً،ما ًيعطيًفرصةًأكبرًللدوحةًمستقبالً ًلتصبحًأديس ًأباباًقريبةًمنً
محورهاًالسياسيًواالستراتيجيً.
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القرن اإلفريقي :أهميته الجيوسياسية للدوحة
يعدًالقرنًاإلفريقيًمنطقةًنفوذًجذبًعالميةً،نظرًاًألهميتهًاالستراتيجيةً،فمنًحيثًالموقعًالجغرافيًيعتبرًالموقعًاألوحدً
فيًالقارةًاإلفريقيةًالذيًيتضاعفًفيهًالحضورًالعسكريً،وخاصةًفيًكلًمنًجيبوتيًوالصومالً،كماًأنًهذهًالبقعةًمنً
شرقًإفريقياً،تستمدًأهميتهاًالحيويةًمنًارتباطهاًالوثيقًبالبحرًاألحمرً،باعتبارهًشريانًالمالحةًالدوليةً،وهذاًما ًدفعً
السعوديةًإلىًتأسيسًكيانًالدولًالمشاطئةًعلىًالبحرًاألحمرً،ليعكسًمدىًأهميتهًبالنسبةًللرياضً،التيًتعدًالخصمًالتقليديً
لقطرًسياسيًاًوإقليميًاً.
ً
ونظرًا ًلتلكًاألهميةًالجيوسياسيةً،فإنًممارسةًقطرًدورًاًفيًهذهًالمنطقةًأمرًمنًشأنهًأنًيعززًمنًنفوذهاًبوصفهاًقطبًاً
إقليميًاً،سواءًفيًمحيطهاًالخليجيًأوًفيًالسياقًاإلقليميًفيًالشرقًاألوسطً،إضافةًإلىًتعزيزًمصالحهاًاالقتصاديةًالتيً
تتجسدًأساسًا ًباإلعاناتًوالقروضًأوًبالمشاريعًالمشتركةً،كماًفيًالسودانًوإريترياًوجيبوتي؛ ًحيثًأدتًالدوحةًدورًاً
مزدوجًاًبوصفهاًمموالًًوقوةًضاغطةًللتوسطًفيًالنزاعاتًاإلقليميةًالمندلعةًهناكًعلىًمرًًالعقدينًاألخيرين(ً.)2
ً
وتبدوًمكانةًقطرًاإلقليميةًاليومًفيًمنطقةًشرقًإفريقياًأكثرًاستقرارًاًوتوافقًاًمعًسياساتًتلكًالدولًنظرًاًللعالقاتًالسياسيةً
والشراكاتًاالقتصاديةً،إلىًجانبًأنًالدوحةًمارستًعلىًمدىًالعقدًاألخيرًسياسةًاالنفتاحًالمبنيةًعلىًتقريبًوجهاتً
النظرًبينًالفرقاءًاألفارقة؛ًحيثًلعبتًالدورًالوسيطًبينًالسودانيينً،فيًاتفاقًالدوحةًللسالمًالذيًوقًعتهًالحكومةًالسودانيةً
معًحركةًالعدلًوالمساواةًفيًفبراير/شباطًعامًً،2013هذاًإلىًجانبًرعايتهاًللتوسطًبينًإريترياًوجيبوتيًعامًً،2010
ونشرًكتيبةًقطريةًعسكريةًعلىًالحدودًبينًالبلدينً،منعًاًالنهيارًالتفاوضًوحقنًاًلدماءًالجارتينًالمتنازعتينً.
ً
هذهًالدبلوماسيةًالنشطةًللدوحةًتمكنهاًمنًأنًتصبحًذاتًتأثيرًقويًسياسيًاًواستراتيجيًاً،بغضًالنظرًعنًالتحالفاتًاألخرىً
التيًتأتيًفيًسياقًمواجهةًالنفوذًالقطريًالمتزايدًفيًشرقًإفريقياً،وخاصةًمنًالسعوديةًواإلماراتً،لحجبًنفوذًالدوحةً
وتقليلًمكانتهاًالسياسيةًواإلضرارًباقتصادهاً،لكنها ًتوظفًركائزًاستراتيجيةًوسياسيةًمدروسةًتنتهجهاً ،وهيًسياساتً
أهًلتًقطرً-كماًيقولًالكاتبًالعراقيًزهيرًالمخ"ً -لتقارًنًبقاهرةًالستيناتًوبرياضًالسبعينات"ً،ليؤكدًأنًالدوحةًباتتً
قادرةًعلىًتحديدًقواعدًاللعبةًاإلقليميةً،فيًمحيطهاًالخليجيًوالعالميً.إضافةًإلىًذلكً،صارتًقطرًفيًالواقعًواحدةًمنً
أكثرًالالعبينًتأثيرًا ًفيًالسياسةًاإلقليميةًومشابهةًفيًتأثيرهاًلالعبينًأكبرًمنهاًبكثيرًمثلًالمملكةًالعربيةًالسعوديةًأوً
تركياً،وأكثرًتأثيرًاًمنًالعبينًكانواًأقوياءًفيًالسابقًمثلًمصرًوالعراقً.وأنًتتمكنًمثلًهذهًالدولةًذاتًالكثافةًالسكانيةً
والبقعةًالجغرافيةًالضيقةًالمحدودةً،منًاالرتقاءًإلىًمواقعًالسلطةًاإلقليميةًليسًباألمرًالفريدًفيًالتاريخً-علىًسبيلًالمثالً،
حالتاًالبندقيةًوفلورنساً،أوًحالةًسنغافورةًفيًاآلونةًاألخيرةً-لكنهًفيًالواقعًانعكاسًملحوظًلتأثيرًوسائلًاإلعالمًوالمالً
فيًعالمًاليوم(ً.)3
ً
وعلىًالرغمًمنًأنًسياسةًقطرًالخارجيةًيعابًعليهاًالتناقضاتًوالغموضً،لكنًفيماًيخصًالقرنًاإلفريقيًتعدًسياساتهاً
الخارجيةًأكثرًكفاءةًونجاحًاً،فهيًالدولةًالخليجيةًالتيًتمتلكًالتأثيرًالسياسيًفيًتلكًالدولًفيًالمنطقةً،ويشارًأيضًاًإلىً
أنًقطرًتستغلًمواردهاًالماليةًوسياستهاًنحوًتحقيقًرؤيةًاستراتيجيةًلدولًالقرنًاإلفريقيًإدراكًاًألهميتهًاالستراتيجيةً
جغرافيًاًوسياسيًاًباعتبارهًامتدادهاًالسياسيًواالقتصاديًفيًإفريقياًً.

جولة "آل ثاني" في القرن اإلفريقي :المحطات والملفات
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مثًلتًزيارةًوزيرًالخارجيةًالقطريً،محمدًبنًعبدالرحمنًآلًثانيً،إلىًكينياًوالصومالًفيًالـً19منًأغسطس/آبًالماضيً،
منعطفًا ًجديدًا ًفيًسياسةًالدوحةًالخارجيةً،فهيًأولًزيارةًلمسؤولًقطريًرفيعًالمستوىًيصل ًالصومالًمنذًعقودً،ماً
يعكس ًصعودًا ًأفقيًا ًواستراتيجيًا ًلعالقاتًالدولتينًالشقيقتينً،فضالً ًعنًتعاونًسياسيًواقتصاديًفيًمجاالتًعدةً،حيثً
أعلنتًالدوحةً-ضمنًمباحثاتًرسميةًمعًرئيسًالحكومةًالصوماليةً،حسنًعليًخيريً-بناءًميناءًهوبيوً(وسطًالصومال)ً
وهوًميناءًاستراتيجيًقريبًمنًبابًالمندبً،وتعوًلًعليهًاإلدارةًالمحليةًفيًجلمدغًمستقبالً ًفيًدعمًقطاعهاًاالقتصاديً
والتنمويً،فيًحالًنجاحًالمشروعًً.
ً
لمًيكنًالصومالًوحدهًالذيًيستحوذًعلىًاهتمامًالدوحة ًاآلخذًفيًاالتساع ًفيًالقرنًاإلفريقيً،فقدًزارًآلًثانيًنيروبيً،
وأجرىًمباحثاتًمعًنظيرهًالكينيً،استعرضاًخاللهًملفًتعزيزًالعالقاتًالثنائيةًبينًالبلدينً،يأتيًهذاًاالهتمام ًالقطريً
بالقرن ًاإلفريقي ًفي ًوقت ًتشهد ًفيه ًالمنطقة ًاهتمامًا ًدوليًا ًوخليجيًا ًفي ًالفترة ًوخاصة ًبعد ًاندالع ًاألزمة ًالخليجية ًفيً
يونيو/حزيرانًعامًًً.2017
ً
يمكنًحصرًأهدافًجولةًوزيرًالخارجيةًالقطريًإلىًالصومالًوكينياًفيًالمحاورًاآلتيةً:


أهداف سياسية :فرضتًاألزمةًالخليجيةًنمطًا ًجديدًا ًمنًالتحالفاتًوالتكتالتًفيًشرقًإفريقياً،فزيارةً"آلًثاني"ً
عكستًاهتمامًاًقطريًاًيتصاعدًشيئًاًفشيئًاًضمنًاستراتيجيةًتتبناهاًالخارجيةًالقطريةً،والتيًتعتمدًعلىًسياسةًالتمددً
في ًشرق ًإفريقياً ،لتحقيق ًأجنداتها ًالسياسية ًواألمنيةً ،باعتبار ًدول ًالقرن ًاإلفريقي ًحديقة ًخلفية ًألمنها ًالسياسيً
واالقتصاديً،ففيًالصومالًتعدًهذهًالزيارةًتعزيزًاًللعالقاتًالصومالية-القطريةًالتيًبدأتًتتطورًمنذًتوليًفرماجوً
رئاسةًالبالد( ،)4كماًتمثلًمكسبًاًلحكومةًمقديشوًالتيًتتطلعًإلىًتصحيحًمسارًبوصلةًسياساتهاًالخارجيةً،والتعاونً
الوثيق ًمع ًحلفائها ًإقليميًا ًودوليًاً ،فتركيا ًوقطر ًشريكان ًقويان ًبالنسبة ًللصومالً ،نظرًا ًلدعمهما ًالسياسي ًلهذا ًالبلدً
اإلفريقي ًبعد ًسنوات ًعجافً .أمًا ًكينياً ،فتأتي ًأهمية ًزيارة ًآل ًثاني ًإليها ًفي ًضوء ًالتوسع ًالقطري ًفي ًدولًالقرنً
اإلفريقيً،علىًالرغمًمنًالخالفات ًالسياسية ًالحادة ًبينًنيروبيًومقديشوً،وهوًخالفًعميقًيزدادًسخونةًيومًا ًبعدً
اآلخر.



أهداف تنموية اقتصادية :علىًالطريقةًالتركيةًفيًالصومالًومنًخاللًإطالقًالمشاريعًاإلنمائيةً،تخطوًالدوحةًنحوً
تعزيزًمكانتهاًفيًالصومالًعبرًدعمًمشاريعًالبنيةًالتحتية؛ًحيثًوقًعًزيرًالنقلًواالتصاالتًالقطريً،جاسمًبنًسيفً
أحمدًالسليطيً،معًوزيرةًالموانئًوالنقلًالبحريًبالصومالً،مريمًأويسًجامعً،اتفاقيةًلبدءًمشروعًبناءًميناءًهوبيوً
فيًإقليمًجلمدغًبوسطًالبالدً،ليصبحًبعدًذلكًثالث ًمشروعًقطريًفيًالصومالً،حيثًيمولًصندوقًقطرًللتنميةً
مشروعًبناءًشارعينًمهمينًبينًمقديشوًوأفجويًوجوهرًبتكلفةًً 200مليونًدوالرً،إلىًجانبًإعادةًترميمًمبنىً
المعهدًالصوماليًللدراساتًوالدبلوماسيةًالتابعًللخارجيةًالصومالية(.)5

أما كينيا ،فتأتيًزيارةًآلًثانيًلتمكينًشركةًقطرًللبترول ًمنًاستثماراتهاًالنفطيةًفيًكينيا؛ ًحيثًوقًعتً"قطرًللبترول"ً
اتفاقيةًمعًكلًمنًإينيًاإليطاليةًوتوتالًالفرنسيةًتستحوذًبموجبهاًعلىًً25بالمئةًمنًامتيازًأعمالًاالستكشافًوالمشاركةً
باإلنتاجًفيًثالثًمناطقًبحريةًقبالةًشواطئًشرقًكينياً.وستكونًحصصًالشركاءًفيًالتحالفًموزعةًبينًشركةًإينيً
(المشغًلًً41.25بالمئة)ً،وتوتالً(ً33.75بالمئة)ً،وقطرًللبترولً(ً25بالمئة)(ً.)6
ً
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وتتوسعً"قطرًللبترول"ًفيًإفريقياًسياسيًاًواقتصاديًاً،فمنذًفبراير/شباطًً،2018استحوذتًقطرًللبترولًأيضًاًعلىًً%25
منًالمنطقةًالبحريةًللتنقيبًفيًجنوبًإفريقياًالتيًتستغلهاًشركةً"توتال"ًالفرنسيةً.وفيًالكونغوً،أصبحًالقطريونًيمتلكونً
نحوًً%15منًالشركةًالفرعيةًالتابعةًلتوتالً.ما ً يعكسًثقةًالسياسةًالخارجيةًالقطريةًفيًالتوغلًأكثرًفيًعمقًإفريقياً
باستثماراتًواعدةًوسياساتًبنًاءةً،تمكًنهاًمنًمنافسةًدولًأكبرًمنهاًحجمًاًوأكثرًإنفاقًاًفيًالقارةًاإلفريقية(ً.)7


أهداف استراتيجية مستقبلية :تتضحًمالمحًسياسةًقطرًتجاهًدولًالقرنًاإلفريقيًكهدفًاستراتيجيًمستقبليًلهاً،
فالشريطًالساحليًالطويلًللصومالًالذيًكانًمنذًالقدمً-والًيزالً-بوابةًالعبورًإلىًدولًالقارةًاإلفريقيةًباتًاليومًفيً
حيازةًقطرً،فالتنافسًاألوروبي ًفيًالحقبةًاالستعماريةًالتيًامتدتًزهاءًسبعينًعامًا ًانطلقًمنًالجغرافياًالصوماليةً
ليمتدًإلىًالقارةًبشكلًعامً،ونظرًاًألهميةًهذاًالمدخلًاإلفريقيًالبحريًفيًسياقًاهتماماتًالدوحةً،هذاًماًيؤشرًإلىً
أنًمستقبلًدولًالقرنًاإلفريقيًسيحظىًبمزيدًمنًالتنافسًالدوليًوالخليجيًعندًأسوارهاًوتخومهاًوموانئها.

صراع النفوذ الخليجي في القرن اإلفريقي :من سيكسب الرهان؟
منذًاندالعًالحربًاليمنيةًبينًالحوثيينًمنًجهةًوالتحالفًالسعوديًمنًجهةًثانيةً ،منتصفًعامًً،2015برزتًلدىًدولً
الخليجًاألهميةًاالستراتيجيةًلمضيقًبابًالمندبًوبحرًاألحمرً،فبدأتًالسعوديةًواإلماراتًتشرعانًفيًدخولًتحالفاتًمعً
دولًالقرنًاإلفريقيً،وخاصةًجيبوتيًوالصومالً،منًأجلًإرساءًقواعدًعسكريةًكمنطلقًألهدافهماًالعسكريةًضدًجماعةً
أنصار ًهللا ًفي ًصنعاءً ،واتفقت ًالرياض ًمع ًجيبوتي ًعلى ًبناء ًقاعدة ًعسكرية ًسعوديةً ،بينما ًسعت ًأبوظبي ًإلى ًدخولً
مفاوضاتًمعًأرضًالصومالًلبناءًقاعدةًعسكريةًفيًمدينةًبربرةً(شمالًالصومال)ًإلىًجانبًتوقيعًاتفاقية ًمعًإريترياً
وبناءًقاعدةًعسكريةًفيًأراضيهاً،هذاًفضالً ًعنًحربًموانئًمشتعلةًتقودهاًاإلماراتًلتشغيلًموانئ ًالصومالًبدءًا ًمنً
بوصاصوًوبراويًوبربرةً ،وانتهاءًبميناءًدوراليهًللحاوياتًبجيبوتيً،لكنًسرعانًماًتراجعًهذاًالنفوذًمعًاندالعًاألزمةً
الخليجيةًقبلًعامينً،فيًزمنًقياسيًوفيًظرفًعامًواحد؛ًحيثًسًحبتًالتراخيصًمنًشركةًموانئًدبيًاإلماراتيةًفيًكلً
منًجيبوتيًوالصومال ًعامًً،2018ماًأعادًالنفوذًاإلماراتيًإلىًالمربعًاألولً،بسببًسياساتهاًالخارجيةًالتيًالًتتفقًمعً
سياساتًهاتينًالدولتينًاللتينًتبحثانًعنًتحالفاتًاستراتيجيةًأكثرًمنهاًشراكةًوالتزامًاًفيًتنفيذًاالتفاقياتًوالعهودًً.
ً
إنًهذاًالتوترًالدبلوماسيًبينًاإلماراتًودولةًجيبوتيًوالصومالً،ساعدًقطرًفيًتوثيقًعالقاتهاًمعًكالًالبلدين؛ًحيثًإنً
جيبوتيًتعتبرًدولةًمحوريةًتسهمًفيًضمانًأمنًالتجارةًفيًالخليجً.وتكتسبًجيبوتيًأهميتهاًمنًخاللًموقعهاًالقريبًمنً
مضيقًبابًالمندبًوقناةًالسويسً،كماًأنهاًتعدًمستقرةًنسبيًاًمقارنةًبدولًالقرنًاإلفريقيً.بينماًالصومالًيتشابهًمعًجيبوتيً
فيًعمقهًاالستراتيجيًلكنهًيختلفًمنًحيثًقربًجيبوتيًمنًالرياضً،علىًعكسًمقديشوًالتيًالًتحظىًباهتمامًسعوديً
فيًاستثماراتًتدعمًالمشاريعًالتنموية(ً،)8كماًأنًالنزاع ًفيًالبيت ًالخليجيًمنح ًقطرًفرصةًلنهج ًسياساتًجديدةًنحوً
المنطقةً،وكأنهاًتنطبقًعليهاًالمقولة"ً:ربًضارةًنافعة"ًً.
ً
ورغم ًأن ًالحصارًالمفروضًعلى ًالدوحة ًيبددًمالمح ًانفراجًقريب ًلوفاقًخليجي-خليجيً،إال ًأن ًاالقتصادًالقطري ًلمً
يتزعزعً،بلًويشهدًنموًاًمتسارعًاًليحلًفيًالمرتبةًالثالثةًعالميًاًفيًاألداءًاالقتصاديً.وحققتًالدوحةًالمرتبةًالعاشرةًمنً
بينًً63دولةًمعظمهاًمنًالدولًالمتقدمةً،مقارنةًبالمرتبةًً14فيًعامًً،2018وفقًاًلكتابًالتنافسيةًالعالميًلعامًً.)9(2019
غيرًأنًالتحديًاألبرزًالذيًيهيمنًعليهاًهوًالحفاظًعلىًتلكًالعالقاتًمعًهذهًالدولًوصياغةًأفقًجديدةًلعالقاتهاًالسياسيةً
وأجنداتهاًاالستراتيجيةًفيًإفريقياً،وخاصةًالصومالًوجيبوتيً،باإلضافةًإلىًإنشاء ًأطواقًبحريةًوبريةًيجبًفيًنهايةً
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المطافًأنًتحظىًباألولويةًالقصوىًمنًقبلهاًوهوًماًقدًيسهمًفيًتوفيرًبيئةًتجاريةًأكثرًاستقراراًوتوازناًلجميعًاألطرافً
المعنية(ً.)10
ً
السؤالًالذيًيردًفيًأذهانًالمتابعينًبشأنًاألزمةًالخليجيةً:منًسيكسبًالرهانًوينجحًفيًترسيمًسياساتًمتوازنةًفيًشرقً
إفريقياًبينًعمالقةًالخليجًالمتصارعين؟ًتتحددًاإلجابةًعلىًهذاًالسؤالًفيًسياقاتًوأبعادًسياسيةًمختلفةً،فمنًحيثًالنخبةً
السياسيةًالحاكمةً،فهيًفيًقطرًتختلفًكليًاًمنًحيثًالفقهًالسياسيًوالتنبؤًبالمخاطرًالجيوسياسيةًواالقتصاديةًعنًالنظامً
اإلداريًالذيًيحكمًأبوظبيًوالرياض؛ ًحيثًإنًكلتاًالدولتينً(السعوديةًواإلمارات)ًتغرقانًيومًا ًبعدًاآلخرًفيًالمستنقعً
اليمنيً ،وهي ًحرب ًاستنزاف ًال ًغالب ًوال ًمغلوب ًفيهاً ،بينما ًالدوحة ًتبسط ًنفوذها ًفي ًإفريقيا ًوتتحرك ًدوليًا ًنحو ًبناءً
استراتيجياتًبديلةًوسياساتًاقتصاديةًمغايرةً،إلىًجانبًاستثماراتًماليةًضخمةًفيًإفريقياًلتعزيزًنفوذهاًومكانتهاًإقليميًاً
ودوليًاً.
ً

الدور القطري ومستقبله في القرن اإلفريقي
يعدًاالستقرارًالسياسيًالداخليًأليةًدولةًشرطًاًلنجاحًعالقاتهاًوسياستهاًالخارجيةً،وهذاًماًينطبقًعلىًالنموذجًالقطريً،
فالنخبةًالقطريةً،وضعتًالنقاطًعلىًالحروفًفيًبيتهاًمنًالداخلً،قبلًأنًتضعًلمساتًسياساتًخارجيةًتستطيعًمنًخاللهاً
التموضعًفيًمناطقًالنفوذًاإلقليميةًوخاصةًفيًالقرنًاإلفريقيً.ويبقىًمستقبلًسياسةًقطرًاإلفريقيةًمرهونًابمدىًنجاعةً
سياستهاًفيًالتغلبًعلىًالمعضالتًالراهنةًالتيًتواجهًتلكًالدولًمنًتحدياتًداخليةًوخارجيةً،والوقوفًإلىًجانبهاً،لبناءً
شراكة ًحقيقية ًمعهاً ،لتعزيز ًمكانتها ًفي ًالعمق ًاإلفريقيً ،ومن ًأجل ًضمان ًحماية ًأمنها ًوتحقيق ًمصالحها ًالسياسيةً
واالقتصاديةً.
ً
ما ًال ًيختلفًعليهًاثنانً،أنًسياسةًقطر ًالخارجيةًفيًالقرنًاإلفريقيًتحظىًبفرصًواعدةً،بقدرًال ًيتحققًمعًخصومهاً
(دولًالحصار)ً،نتيجةًسياساتها؛ ًإذًطورتًما ًيشبهًقانونًالبقاءًفيًسياستهاًالخارجيةً،أيًإنهاًتوازنًسياستهاًعبرًنهجً
ثالثًاستراتيجياتً،وأوالهاً:سياسةًالهجومًلتعظيمًمكاسبهاً،والتقاربًمعًإيرانًلتحقيقًمصالحهاًوهوًماًتجلىًفيًخضمً
األزمةًالخليجيةً .وأخيرًاً ،سياسةًالتحالفًمعًمحيطهاًالعربيًواإلفريقيً،عندماًيأتيًالخطرًمنًالبيتًالخليجيً،أماًفيماً
يتعلقًبالقرنًاإلفريقيً،فإنًالدورًالقطريًيأخذًأبعادًاًمختلفةً،سيماًالصومالً،الذيًظلتًالدوحةًعلىًمدىًالعقدينًاألخيرينً
العبًاًكبيرًاًفيه؛ًحيثًتقدمًالدعمًالسياسيًوالعسكريًلمقديشوًإلىًجانبًمشاريعًإنمائيةًوإنسانيةًعبرًصندوقًقطرًللتنميةً
وقطرًالخيريةً.

خالصة
ليس ثمةًشك ًفي ًأنًمصالحًدولًالقرنًاإلفريقيًمنًجهةًوالدورًالقطريًسياسيًا ًواقتصاديًا ًيتكامالن ًمعًاً،ما ًيجعلًنفوذً
الدوحة ًفي ًالشرق ًاإلفريقي ًيتمتع ًبفرص ًبقاء ًأكثر ًمن ًأية ًدولة ًعربية ًأو ًخليجية ًأخرى؛ ًحيث ًإن ًفقدانها ًلتلك ًالبقعةً
االستراتيجيةًمنًإفريقياً،يعدًنكسةًلسياساتهاًاإلقليميةًوالعربيةً،لذا ًيبقى ًالتموضعًالقطريًفيًهذهًالمنطقةً ،عبرًبوابةً
الصومالًوجيبوتيًوكينياً ،صامدًا ًفيًوجهًمعارضتها ًالمحليةًوخصومهاًالخليجيينً .والعالقاتًالمستقبليةًبينًهذهًالدولً
معًقطرًمبنيةًعلىًمصالحًاستراتيجيةًوسياسيةًواقتصاديةً .ووفقًمراقبينً ،فهذهًشفرةًمؤمًنةًمنًخطرًقرصنةًقدًتفكًكً
عالقاتًالدوحةًبالقرنًاإلفريقيً.
*الشافعي ابتدونً،كاتبًوباحثًصوماليًبشؤونًالقرنًاإلفريقي.
ً
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ً
مراجعً
(ً)1بيرارً،د.أً كلوكً،العالقاتًالدبلوماسيةًاإلثيوبيةًالقطريةً..دبلوماسيةًمتقلبةً،مركز الجزيرة للدراساتً25 ،مايو/أيارً(ً،2013تاريخًالدخولً23ً:أغسطس/آبً
ًhttp://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/05/201352092945486536.html ً:)2019
(ً) 2سالمً،بولً،ديًزيوً،ويبً،السياسةًالخارجيةًالقطريةً:الدينامياتًالمتغيرةًلدورًاستثنائيً،مركز كارنيجي للشرق األوسطً31 ،ديسمبر/كانونًاألولًً،2012
(تاريخًالدخولً23ً:أغسطسً/آبًًhttps://carnegie-mec.org/2012/12/31/ar-pub-51004ً:)2019
(ً)3قبالنً،مروانً،سياسة قطر الخارجية :النخبة في مواجهة الجغرافياً،مجلةًسياساتًعربية ،العددًً،2017ً،28صً.14ً:
(ً)4ماًدالالتًزيارةًوزيرًالخارجيةًالقطريًلمقديشو؟ًمركز مقديشو للبحوث والدراساتً20ً،أغسطس/آبً(ً،2019تاريخًالدخولً25ً:أغسطس/آبً:)2019
https://bit.ly/2m07J5L
(ً)5قطرًتشرعًفيًأعمالًبناءًميناءًوسطًالصومالً،وكالة األناضولً19 ،أغسطس/آبً(ً،2019تاريخًالدخولً25ً:أغسطس/آبًً:)2019
https://bit.ly/2ZfHHta
(ً)6قطرًللبترولًتوقعًاتفاقًاًللتنقيبًعنًالنفطًفيًكينياً،وكالة األناضولً23 ،يوليو/تموزً(ً،2019تاريخًالدخولً25ً:أغسطس/آبًً:)2019
https://bit.ly/2ky3RZt
(ً)7قطرًتعملًعلىًتعزيزًوجودهاًبإفريقياً،الجزيرة نتً1 ،مارس/آذارً(ً،2019تاريخًالدخولً28ً:أغسطس/آبًً:)2019
https://bit.ly/2Vxe3y2
(ً)8سلميً،جاللً،رغمًالحصارً،تتز ايدًالفرصًالمتاحةًلقطرًلتطويرًعالقاتًإقليميةًأوسعً،معهد واشنطنً30 ،أغسطس/آبً(ً،2019تاريخًالدخولً31ً:
أغسطس/آبًhttps://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/despite-blockade-opportunities-are-increasing-for-ً:)2019
qatar-to-develop-broader
(ً)9قطرًالثالثةًعالميًاًفيًاألداءًاالقتصاديًً،2019الجزيرة نتً29 ،مايو/أيارً(ً،2019تاريخًالدخولًً1سبتمبر/أيلولًً:)2019
ًًhttps://bit.ly/2koo83M
(ً)10مرجعًسابقً،معهدًواشنطنً.
ًً
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