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 مقدمة  

ًخالشيً،يًالجيوسياسيةًوخاصةًالصومالًوكينياًوإثيوبيا،ًزارًوزيرًالخارجيةًالقطريفريقألهميةًمنطقةًالقرنًاإلًاإدراكً 

ًةمقديشوًمنذًعقود،ًوهيًالزيارللمسؤولًقطريًرفيعًالمستوىًًلتسجلًأولًزيارةًالصومال،ً،منًبنًمحمدًآلًثانيالرحًعبد

سياسيةًودبلوماسيةًفيًعالقاتًمقديشوًوالدوحة،ًكماًزارًآلًثانيًكينياًلتوقيعًمذكراتًتفاهمًمعًالجانبًًاالتيًحملتًأبعاد ً

ًاًحضورهً،ًتعززفريقيإللقرنًااأهميةًإدراكًًيوحيًبأنًالدوحةًالسباقةًفيًالكيني،ًما نطقةًذاتًأهميةًفيًمووجودها

ً.استراتيجيةًوغنيةًبالمواردًالطبيعية

ً

أهدافًجولةًوزيرًالخارجيةًالقطريًي،ًإلىًجانبًرصدًفريقاإلًالشرقطًالضوءًعلىًأدوارًقطرًفيًنسل ً ً،فيًهذاًالتقرير

قتًيتعافىًفيهًفيهاًالكبار،ًفيًوحمًتزايبهذهًالمنطقةًالتيًًاالتساعي،ًوسرًاهتمامًقطرًاآلخذًفيًفريقإلىًدولًالقرنًاإل

بينًالدوحةًودولًالقرنًًاستشرافًمستقبلًالعالقاتالصومالًمنًآثارًالفوضىًالسياسيةًواألمنيةًمنذًعقود،ًباإلضافةًإلىً

ًي.فريقاإل

 

 عالقة متميزة :يفريقالقرن اإلوقطر 

ًوافرًمنًالتحركًافريقتحظىًالعالقاتًبينًدولًالقرنًاإل ًفمنيًوالدوحةًبرصيد ًالعقدينًاألخيرين،ًلدبلوماسيًالنشط، ذ

تمتازًالعالقاتًبينًكلًمنًوفيًمنطقةًذاتًاهتمامًعالميًوإقليمي،ًًارئيسً ًاوخاصةًماًبعدًاأللفيةًالجديدة،ًباتتًقطرًالعب ً

نبًسياسيةًناجحة،ًإلىًجاعالقاتًحةًمنًجهةًثانيةًبسياساتًاقتصاديةًوالصومالًوإثيوبياًوجيبوتيًمنًجهةًوبينًالدو

ًالقطريًالم ًعالنفوذ ًلتتتزايد ًالعونًاإلنساني، ًبوابة ًفيًالشقًاإلنساني،ًبر ًالدولًوخاصة ًبقضايا مكنًالدولًمنًالتأثير

شالهًمنًمستنقعًاألزمات،ًإلىًجانبًرًكلًطاقاتهًالنتاًيسخ ً اًعربي ًفالصورةًالسائدةًفيًالشارعًالصوماليًتعتبرًقطر،ًشقيق ً

ًكبيرين.ًاواحترامً ًايونًتقديرً هاًالصومالًلتركياًالتيًيكنً 

ً

معًالمحيطًًةالسياسيًابالنسبةًلجيبوتيًفيًصياغةًعالقاتهًاومحوري ًًاأساسي ًًاأماًعلىًالصعيدًالجيبوتي،ًفالدوحةًتمثلًشريكً 

ًلعبتًدورً  ًأنها ًاإلريتريةًإب ًفيًإًامهمً ًاالخليجيًوالعربي،ًكما ًالنارًالمشتعلةًمعًالجارة الفاتًانًتصاعدًالخخمادًجمرة
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،ًتوترتًالعالقاتًبعدًأنًأعلنتًجيبوتي،ًعنًخفضًمستوى2017ًلكنًفيًأعقابًعامًً.يةًبينًإريترياًوجيبوتيالحدود

نًاستراتيجيةًووطيدةًبأركانًيوحيًبأنًالعالقاتًبينًالبلديًإلىًماًكانتًعليه،ًماًاالتمثيلًالدبلوماسي،ًلكنهاًعادتًسريع ً

بينًأقطابًعربيةًخليجيةًمتصارعةًوبينًمحورينًمتقلبينًًاالعتدالليومًتعزفًلحنًدبلوماسيةًوسياسية،ًفأصبحتًجيبوتيًا

ًً.فيًالرؤيةًاالستراتيجيةًوالسياسية

ً

الدولًمعًقطر،ًيمكنًاعتبارًًوبقدرًهذاًالتجانسًالثقافيًوالدينيًبينًالدوحةًومقديشوًوجيبوتي،ًالذيًيعززًالصالتًبينًهذه

ًمصلحةًالتبادلًاالقطريةًتصبًفيً-العالقاتًاإلثيوبية النظرًعنًالروابطًالخارجيةًاألخرىًًلتجاريًواالقتصادي،ًبغض  

مصافًالدولًذاتًالحضاراتًالموغلةًفيًًفيالتيًتدعمًبناءًعالقاتًاستراتيجيةًبينًالدوحةًوأديسًأبابا،ًورغمًأنًإثيوبياً

يا،ًلكنهاًتمتازًإفريقأنهاًمنًبينًأفقرًالشعوبًفيًمليونًنسمة(،ًإال90ًًياً)قرابةًإفريقيخ،ًواألكثريةًالسكانيةًفيًأعماقًالتار

ًيبمصادرًطبيع ًعنًقوةًبشريةًاستهالكية،ًهذاًإلىًجانبًالمكانةًةًوثروةًزراعيةًهائلة،ًكماًتمتلكًمصادرًكهرومائيةًفضال 

ًاليوم دولةًترعىً؛ًحيثًتتحولًمنًدولةًذاتًطابعًعدائيًمعًجيرانهاًومعًشعوبهاًإلىًالسياسيةًالتيًتحظىًبهاًإثيوبيا

ًبينًالالمفاوضًهاخرآالوساطاتًوالمفاوضاتًبينًالدولًمعًشعوبها،ًو ًأديسًأبابا عسكرًالسودانيًوقوىًاتًالتيًرعتها

ً.ً(1)التًجهودهاًبالنجاحًأخيرً التغييرًالتيًتكل ً

ً

ًشا-إنًالعالقاتًالقطرية ًغموضًوشكوكًإب ًاإلثيوبية ًبها ًوه2006انًالتدخلًاإلثيوبيًفيًالصومالًعام ًاألمرً، الذيًو

إلىًعليًاعترضت رئيسًالوزراءًاإلثيوبيًً،سًزيناوييمنًالصومال،ًلكنًسياساتًميلًاالنسحابهًالدوحةًودعتًأديسًأبابًا

عامًً،عالقاتًبينًالدوحةًوأديسًأباباإلىًقطيعةًدبلوماسيةًبينًالبلدين،ًليعودًدفءًحرارةًالًت(ًأد2012-1992ًالراحلً)

المبادرةًإلعادةًالعالقاتًالدبلوماسيةًمعًدولةًقطر.ًً،مًدسالينارياهايلىًمً،اإلثيوبيًالسابقً،ًحيثًأخذًرئيسًالوزراء2013

يًبالبعثةًبًرئيسًالوزراءًاإلثيوبفيًإثيوبيا،ًرحً ً،الشيخًحمدًبنًجاسمًبنًجبرًآلًثانيً،بعدًاستقبالهًرئيسًالوزراءًالقطري

ً،2012ًمنًنوفمبر/تشرينًالثاني5ًًفيًً،الدبلوماسية ً ً:للبعثةًالقطريةًقائال  ونعززًًي"نحنًاآلنًفيًوقتًنستطيعًفيهًأنًنقو 

ًيعالقتناًالمبنيةًعلىًالثقةًالمتبادلةًوحسنًالنية".ًكانتًهذهًالثقةًالمتبادلةًمنعدمةًقبلًأربعًسنواتًعندماًاتهمًميليسًزيناو

ًي.فريقريةًبالتدخلًوزعزعةًاالستقرارًفيًإثيوبياًوالقرنًاإلالحكومةًالقط

ً

نحوًتوازنًاستراتيجيًوسياسيًواعد،ًفالعالقةًًاكبيرً ًايًتقطعًشوطً فريقالقرنًاإلمعًل،ًتبدوًالعالقاتًالقطريةًلمجمفيًا

يعتريهاًتناقضًفيًبينًالدوحةًومقديشوًفيًأحسنًأحوالهاًرغمًأنًسياسةًالصومالًالخارجيةًليستًمنضبطةًبلًمتقلبةًو

يجعلًمستقبلًالعالقاتًبينًالبلدينًًالحكوماتًمتعاقبةًوالسلطةًمتداولة،ًماًالرؤيةًالسياسية،ًنتيجةًغيابًالكفاءات،ًكماًأن

ًًامرهون ً ًقطر ًدبلوماسية ًمافيًابمدىًنجاعة ًالصومالًوخاصة ًًلتعاونًمع ًانتخاباتًعام ًالعالقات2020ًبعد ًأن ًكما ،

ماًلمًتأتًثورةًشعبيةًعلىًالرئيسًًازًبالشراكةًالدبلوماسية،ًوهيًشراكةًسياسيةًقويةًوحافلةًبالبقاءالقطريةًتمت-الجيبوتية

ًالذيًفازًباالنتخاباتًاألخيرةًللمرةًالرابعةًعلىًالتوالي.ًً،سماعيلًعمرًجيليإً،الحالي

ً

لتعامالتًالدبلوماسيةًاألخرى،ًفاالستثمارًعلىًالمصالحًأكثرًمنًالمجامالتًواًىبنأماًإثيوبيا،ًفالسياسةًالخارجيةًاإلثيوبيةًت ً

ًللمصالحًالمتشابكةًبينًأديسًأباباًوالخليجًالعربي،ًوقطرًستكونًمنًضمنًدولًا،ًنظرً اينموًتدريجي ًالخليجيًفيهاًيتزايدًو

الدبلوماسيةًالتيًًسياساتًوقائيةًلعدمًتكرارًتجربةًالقطيعةًاتخاذدفعهاًإلىًًفيًإثيوبيا،ًماًاقتصاديًواستثماريذاتًاهتمامً

ًأربعًسنوات ًماأثقلتًكاهلًالعالقاتًبينًالبلدينًلمدة ،ًً ًقريبةًمنًًيعطيًفرصةًأكبرًللدوحةًمستقبال  لتصبحًأديسًأبابا

ً.محورهاًالسياسيًواالستراتيجي
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 أهميته الجيوسياسية للدوحة :يفريقالقرن اإل

الستراتيجية،ًفمنًحيثًالموقعًالجغرافيًيعتبرًالموقعًاألوحدًألهميتهًاًانفوذًجذبًعالمية،ًنظرً ًةيًمنطقفريقالقرنًاإلًيعد

،ًوخاصةًفيًكلًمنًجيبوتيًوالصومال،ًكماًأنًهذهًالبقعةًمنًالحضورًالعسكريتضاعفًفيهًييةًالذيًفريقةًاإلفيًالقار

ًالوإفريقشرقً ًالحيويةًمنًارتباطها ًمانًالمالحةًالثيقًبالبحرًاألحمر،ًباعتبارهًشريايا،ًتستمدًأهميتها دفعًًدولية،ًوهذا

مدىًأهميتهًبالنسبةًللرياض،ًالتيًتعدًالخصمًالتقليديًًليعكسحرًاألحمر،ًالسعوديةًإلىًتأسيسًكيانًالدولًالمشاطئةًعلىًالب

ً.اوإقليمي ًًالقطرًسياسي ً

ً

ًااًبوصفهاًقطب ًفيًهذهًالمنطقةًأمرًمنًشأنهًأنًيعززًمنًنفوذهًالتلكًاألهميةًالجيوسياسية،ًفإنًممارسةًقطرًدورً ًاونظرً 

الشرقًاألوسط،ًإضافةًإلىًتعزيزًمصالحهاًاالقتصاديةًالتيًفيًقليميً،ًسواءًفيًمحيطهاًالخليجيًأوًفيًالسياقًاإلاإقليمي ً

ًاحيثًأدتًالدوحةًدورً ً؛كة،ًكماًفيًالسودانًوإريترياًوجيبوتيترباإلعاناتًوالقروضًأوًبالمشاريعًالمشًاتتجسدًأساسً 

ًًامزدوجً  ً.(2)العقدينًاألخيرينًةًهناكًعلىًمر ً لعفيًالنزاعاتًاإلقليميةًالمندًوقوةًضاغطةًللتوسطًبوصفهاًمموال 

ً

للعالقاتًالسياسيةًًامعًسياساتًتلكًالدولًنظرً ًاوتوافق ًًاياًأكثرًاستقرارً إفريقوتبدوًمكانةًقطرًاإلقليميةًاليومًفيًمنطقةًشرقً

ىًمدىًالعقدًاألخيرًسياسةًاالنفتاحًالمبنيةًعلىًتقريبًوجهاتًوالشراكاتًاالقتصادية،ًإلىًجانبًأنًالدوحةًمارستًعل

عتهًالحكومةًالسودانيةًاتفاقًالدوحةًللسالمًالذيًوق ًًفيحيثًلعبتًالدورًالوسيطًبينًالسودانيين،ًً؛ينًالفرقاءًاألفارقةالنظرًب

،2010ًينًإريترياًوجيبوتيًعامً،ًهذاًإلىًجانبًرعايتهاًللتوسطًب2013معًحركةًالعدلًوالمساواةًفيًفبراير/شباطًعامً

ً.لدماءًالجارتينًالمتنازعتينًاالنهيارًالتفاوضًوحقن ًًاينًالبلدين،ًمنع ًونشرًكتيبةًقطريةًعسكريةًعلىًالحدودًب

ً

،ًبغضًالنظرًعنًالتحالفاتًاألخرىًاواستراتيجي ًًاهذهًالدبلوماسيةًالنشطةًللدوحةًتمكنهاًمنًأنًتصبحًذاتًتأثيرًقويًسياسي ً

ًالدوحةًلحجبًنفوذً،واإلماراتنًالسعوديةًيا،ًوخاصةًمإفريقأتيًفيًسياقًمواجهةًالنفوذًالقطريًالمتزايدًفيًشرقًالتيًت

وهيًسياساتًً،تنتهجهاكائزًاستراتيجيةًوسياسيةًمدروسةًتوظفًرًلكنها،ًوتقليلًمكانتهاًالسياسيةًواإلضرارًباقتصادها

تًيناتًوبرياضًالسبعينات"،ًليؤكدًأنًالدوحةًباتنًبقاهرةًالست"لتقارً ً-يًزهيرًالمخكماًيقولًالكاتبًالعراق-لتًقطرًأهً 

صارتًقطرًفيًالواقعًواحدةًمنًً،إضافةًإلىًذلكً.يًمحيطهاًالخليجيًوالعالميقادرةًعلىًتحديدًقواعدًاللعبةًاإلقليمية،ًف

اًبكثيرًمثلًالمملكةًالعربيةًالسعوديةًأوًفيًالسياسةًاإلقليميةًومشابهةًفيًتأثيرهاًلالعبينًأكبرًمنهًاأكثرًالالعبينًتأثيرً 

نًمثلًهذهًالدولةًذاتًالكثافةًالسكانيةًتتمككانواًأقوياءًفيًالسابقًمثلًمصرًوالعراق.ًوأنًًعبينمنًالًاتركيا،ًوأكثرًتأثيرً 

علىًسبيلًالمثال،ً-ريخًمنًاالرتقاءًإلىًمواقعًالسلطةًاإلقليميةًليسًباألمرًالفريدًفيًالتاًوالبقعةًالجغرافيةًالضيقةًالمحدودة،

إلعالمًوالمالًلكنهًفيًالواقعًانعكاسًملحوظًلتأثيرًوسائلًاً-يًاآلونةًاألخيرةحالتاًالبندقيةًوفلورنسا،ًأوًحالةًسنغافورةًف

ً.(3)فيًعالمًاليوم

ً

ياساتهاًيًتعدًسفريقوعلىًالرغمًمنًأنًسياسةًقطرًالخارجيةًيعابًعليهاًالتناقضاتًوالغموض،ًلكنًفيماًيخصًالقرنًاإل

إلىًًاأيضً ًاريشولًفيًالمنطقة،ًلكًالتأثيرًالسياسيًفيًتلكًالدو،ًفهيًالدولةًالخليجيةًالتيًتمتاالخارجيةًأكثرًكفاءةًونجاحً 

هميتهًاالستراتيجيةًألاًيًإدراكً فريقأنًقطرًتستغلًمواردهاًالماليةًوسياستهاًنحوًتحقيقًرؤيةًاستراتيجيةًلدولًالقرنًاإل

ًًيا.إفريقامتدادهاًالسياسيًواالقتصاديًفيًباعتبارهًًاوسياسي ًًاجغرافي ً
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القطريمث ً وزيرًالخارجيًة بنًعبدالرحمنًآلًثانيً،لتًزيارًة والصومالًفيًالـً،محمًد بًالماضي،ًآمنًأغسطس/19ًإلىًكينيًا

ًالصومالًمنذًعقود،ًماًيصلهيًأولًزيارةًلمسؤولًقطريًرفيعًالمستوىًفيًسياسةًالدوحةًالخارجية،ًفًاجديد ًًامنعطف ً

ًًاواستراتيجي ًًاأفقي ًًاصعود ًًكسيع عنًتعاونًسياسيًواقتصاديًفيًمجاالتًعدة،ًحيثًًلعالقاتًالدولتينًالشقيقتين،ًفضال 

ءًهوبيوً)وسطًالصومال(ًبناءًميناً-حسنًعليًخيريً،ضمنًمباحثاتًرسميةًمعًرئيسًالحكومةًالصومالية-أعلنتًالدوحةً

ً ،ًوتعناءًاستراتيجيًقريبًمنًبابًالمندبوهوًمي ًو  فيًدعمًقطاعهاًاالقتصاديًًلًعليهًاإلدارةًالمحليةًفيًجلمدغًمستقبال 

ًً.والتنموي،ًفيًحالًنجاحًالمشروع

ً

ارًآلًثانيًنيروبي،ً،ًفقدًزيفريقفيًالقرنًاإلًاالتساعاآلخذًفيًًاهتمامًالدوحةعلىًستحوذًالذيًيكنًالصومالًوحدهًيلمً

القطريًًاالهتمامفًتعزيزًالعالقاتًالثنائيةًبينًالبلدين،ًيأتيًهذاًلمخاللهً،ًاستعرضاًوأجرىًمباحثاتًمعًنظيرهًالكيني

ًاإل ًفريقبالقرن ًفي ًاهتمامً ًوقتي ًالمنطقة ًفيه ًالخًاوخليجي ًًادولي ًًاتشهد ًاألزمة ًاندالع ًبعد ًوخاصة ًالفترة ًفيًلفي يجية

ًً.2017عامًيونيو/حزيرانً

ً

ً:فيًالمحاورًاآلتيةكينياًوزيرًالخارجيةًالقطريًإلىًالصومالًوًيمكنًحصرًأهدافًجولة

 

 ًإفريقمنًالتحالفاتًوالتكتالتًفيًشرقًًاجديد ًًافرضتًاألزمةًالخليجيةًنمطً  :أهداف سياسية ً"آلًثاني"يا،ًفزيارة

،ًوالتيًتعتمدًعلىًسياسةًالتمددًالقطريةًهاًالخارجيةضمنًاستراتيجيةًتتبناًافشيئ ًًايتصاعدًشيئ ًًاقطري ًًاعكستًاهتمامً 

ً ًشرق ًاإللتًيا،إفريقفي ًالقرن ًدول ًباعتبار ًواألمنية، ًالسياسية ًأجنداتها ًالسياسيًفريقحقيق ًألمنها ًخلفية ًحديقة ي

رًمنذً-للعالقاتًالصوماليةًاتعزيزً واالقتصادي،ًففيًالصومالًتعدًهذهًالزيارةً فرماجوًيًتولالقطريةًالتيًبدأتًتتطو 

تهاًالخارجية،ًوالتعاونًلحكومةًمقديشوًالتيًتتطلعًإلىًتصحيحًمسارًبوصلةًسياساًامكسب ًكماًتمثلً ،(4)رئاسةًالبالد

ًإقليمي ً ًنظرً اودولي ًًاالوثيقًمعًحلفائها ًللصومال، ًوقطرًشريكانًقويانًبالنسبة ًفتركيا ًالبلدًًا، ًالسياسيًلهذا لدعمهما

ًسنواتًعجاففريقاإل ًكينيأمً ً.يًبعد ًآلًثانيًإليهً،اا ًزيارة ًفتأتيًأهمية ًًفيا ًالتوسع فيًدولًالقرنًالقطريًضوء

بعدًًابينًنيروبيًومقديشو،ًوهوًخالفًعميقًيزدادًسخونةًيومً ًالحادةًالسياسيةًي،ًعلىًالرغمًمنًالخالفاتفريقاإل

 .اآلخر

 

 لمشاريعًاإلنمائية،ًتخطوًالدوحةًنحوًاإطالقًعلىًالطريقةًالتركيةًفيًالصومالًومنًخاللً :أهداف تنموية اقتصادية

جاسمًبنًسيفًً،زيرًالنقلًواالتصاالتًالقطريعًحيثًوق ًً؛زًمكانتهاًفيًالصومالًعبرًدعمًمشاريعًالبنيةًالتحتيةتعزي

،ًاتفاقيةًلبدءًمشروعًبناءًميناءًهوبيوًوالنقلًالبحريًبالصومال،ًمريمًأويسًجامعًئالموانًةوزيرًمعً،السليطيأحمدً

مشروعًقطريًفيًالصومال،ًحيثًيمولًصندوقًقطرًللتنميةًًمًجلمدغًبوسطًالبالد،ًليصبحًبعدًذلكًثالثفيًإقلي

ًترميمًمبنى200ًًمشروعًبناءًشارعينًمهمينًبينًمقديشوًوأفجويًوجوهرًبتكلفةً ًإلىًجانبًإعادة مليونًدوالر،

 .(5)المعهدًالصوماليًللدراساتًوالدبلوماسيةًالتابعًللخارجيةًالصومالية

 

"ًللبترولعتً"قطرًحيثًوق ًً؛منًاستثماراتهاًالنفطيةًفيًكينياًللبترولركةًقطرًتمكينًشلفتأتيًزيارةًآلًثانيً ،أما كينيا

بالمئةًمنًامتيازًأعمالًاالستكشافًوالمشاركة25ًًاتفاقيةًمعًكلًمنًإينيًاإليطاليةًوتوتالًالفرنسيةًتستحوذًبموجبهاًعلىً

ءًفيًالتحالفًموزعةًبينًشركةًإينيًبالةًشواطئًشرقًكينيا.ًوستكونًحصصًالشركاباإلنتاجًفيًثالثًمناطقًبحريةًق

ً.(6)بالمئة(25ًوقطرًللبترولً)ً،بالمئة(33.75ًوتوتالً)ً،بالمئة(41.25ًلً)المشغ ً 

ً
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%25ًعلىًًااستحوذتًقطرًللبترولًأيضً ً،2018،ًفمنذًفبراير/شباطًاواقتصادي ًًاياًسياسي ًإفريقوتتوسعً"قطرًللبترول"ًفيً

ياًالتيًتستغلهاًشركةً"توتال"ًالفرنسية.ًوفيًالكونغو،ًأصبحًالقطريونًيمتلكونًإفريقمنًالمنطقةًالبحريةًللتنقيبًفيًجنوبً

ياًإفريقيعكسًثقةًالسياسةًالخارجيةًالقطريةًفيًالتوغلًأكثرًفيًعمقًً%ًمنًالشركةًالفرعيةًالتابعةًلتوتال.ًما15نحوً

ً.(7)يةفريقفيًالقارةًاإلًانفاق ًإأكثرًوًاجمً رًمنهاًحةًدولًأكبنهاًمنًمنافساءة،ًتمك ً باستثماراتًواعدةًوسياساتًبن ً

 

 ًدولًالقرنًاإل :مستقبلية أهداف استراتيجية يًكهدفًاستراتيجيًمستقبليًلها،ًفريقتتضحًمالمحًسياسةًقطرًتجاه

باتًاليومًفيًًيةفريقإلىًدولًالقارةًاإلبوابةًالعبورًً-زاليًوال-فالشريطًالساحليًالطويلًللصومالًالذيًكانًمنذًالقدمً

انطلقًمنًالجغرافياًالصوماليةًًانًعامً يفيًالحقبةًاالستعماريةًالتيًامتدتًزهاءًسبعًاألوروبي،ًفالتنافسًيازةًقطرح

إلىًيؤشرًًماًهذاالبحريًفيًسياقًاهتماماتًالدوحة،ًًيفريقألهميةًهذاًالمدخلًاإلًا،ًونظرً القارةًبشكلًعامليمتدًإلىً

 منًالتنافسًالدوليًوالخليجيًعندًأسوارهاًوتخومهاًوموانئها.ًحظىًبمزيديًسيفريقدولًالقرنًاإلمستقبلًنًأ

 

 

 من سيكسب الرهان؟ :يفريقالقرن اإلفي صراع النفوذ الخليجي 

ولً،ًبرزتًلدىًد2015منتصفًعامًً،منذًاندالعًالحربًاليمنيةًبينًالحوثيينًمنًجهةًوالتحالفًالسعوديًمنًجهةًثانية

فيًدخولًتحالفاتًمعًًانبًالمندبًوبحرًاألحمر،ًفبدأتًالسعوديةًواإلماراتًتشرعالخليجًاألهميةًاالستراتيجيةًلمضيقًبا

اًالعسكريةًضدًجماعةًموخاصةًجيبوتيًوالصومال،ًمنًأجلًإرساءًقواعدًعسكريةًكمنطلقًألهدافهً،يفريقدولًالقرنًاإل

ًجي ًواتفقتًالرياضًمع ًبينمىًلعبوتيًأنصارًهللاًفيًصنعاء، ًسعودية، ًعسكرية ًقاعدة ًإلىًدخولًبناء ًسعتًأبوظبي ا

ًإريتريامعًًتوقيعًاتفاقيةمفاوضاتًمعًأرضًالصومالًلبناءًقاعدةًعسكريةًفيًمدينةًبربرةً)شمالًالصومال(ًإلىًجانبً

ً منًًاالصومالًبدءً ًعنًحربًموانئًمشتعلةًتقودهاًاإلماراتًلتشغيلًموانئًوبناءًقاعدةًعسكريةًفيًأراضيها،ًهذاًفضال 

بجيبوتي،ًلكنًسرعانًماًتراجعًهذاًالنفوذًمعًاندالعًاألزمةًوياتًاللحانتهاءًبميناءًدوراليهًوًبوصاصوًوبراويًوبربرة،

فيًكلًًيةحبتًالتراخيصًمنًشركةًموانئًدبيًاإلماراتحيثًسً ً؛عامًواحدرفًظالخليجيةًقبلًعامين،ًفيًزمنًقياسيًوفيً

تفقًمعًتًبعًاألول،ًبسببًسياساتهاًالخارجيةًالتيًال،ًماًأعادًالنفوذًاإلماراتيًإلىًالمر2018عامًًمنًجيبوتيًوالصومال

ًً.فيًتنفيذًاالتفاقياتًوالعهودًاوالتزامً تبحثانًعنًتحالفاتًاستراتيجيةًأكثرًمنهاًشراكةًًنيالدولتينًاللتًهاتينسياساتً

ً

نًإحيثًً؛ًالبلدينقطرًفيًتوثيقًعالقاتهاًمعًكالساعدًصومال،ًماراتًودولةًجيبوتيًوالإنًهذاًالتوترًالدبلوماسيًبينًاإل

منًدولةًمحوريةًتسهمًفيًضمانًأمنًالتجارةًفيًالخليج.ًوتكتسبًجيبوتيًأهميتهاًمنًخاللًموقعهاًالقريبًتعتبرًجيبوتيً

ستقرةًنسبي ً جيبوتيًًمعًماًالصومالًيتشابهبينًي.فريقمقارنةًبدولًالقرنًاإلًامضيقًبابًالمندبًوقناةًالسويس،ًكماًأنهاًت عدًم 

تحظىًباهتمامًسعوديًًستراتيجيًلكنهًيختلفًمنًحيثًقربًجيبوتيًمنًالرياض،ًعلىًعكسًمقديشوًالتيًالفيًعمقهًاال

ًأنً(8)دعمًالمشاريعًالتنمويةاتًتفيًاستثمار سياساتًجديدةًنحوًًلنهجقطرًفرصةًًمنحالخليجيًًفيًالبيتًالنزاع،ًكما

ًضارةًنافعة"ً:مقولةالقًعليهاًطبوكأنهاًتنالمنطقة،ً ًً."رب 

ً

ًأنًارو ًخليجي-لوفاقًخليجيًبددًمالمحًانفراجًقريبيًلحصارًالمفروضًعلىًالدوحةغم ًالقطريًلمًًإالًأن، االقتصاد

نًالعاشرةًمًوحققتًالدوحةًالمرتبةفيًاألداءًاالقتصادي.ًًاالمرتبةًالثالثةًعالمي ًفيًحلًليًامتسارعً ًانموً ًشهديويتزعزع،ًبلً

.ً(9)2019اًلكتابًالتنافسيةًالعالميًلعامً،ًوفق 2018ًفيًعام14ًًمقارنةًبالمرتبةًًدولةًمعظمهاًمنًالدولًالمتقدمة،63ًبينً

وصياغةًأفقًجديدةًلعالقاتهاًالسياسيةًًالدولًهذهالعالقاتًمعًتلكًالتحديًاألبرزًالذيًيهيمنًعليهاًهوًالحفاظًعلىًًغيرًأن

أطواقًبحريةًوبريةًيجبًفيًنهايةًًةًإلىًإنشاءباإلضاف،ًوخاصةًالصومالًوجيبوتي،ًياإفريقوأجنداتهاًاالستراتيجيةًفيً
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اًوتوازن اًلجميعًاألطرافً المطافًأنًتحظىًباألولويةًالقصوىًمنًقبلهاًوهوًماًقدًيسهمًفيًتوفيرًبيئةًتجاريةًأكثرًاستقرار 

ً.(10)المعنية

ً

سياساتًمتوازنةًفيًشرقًًيممنًسيكسبًالرهانًوينجحًفيًترسً:الخليجيةًةالسؤالًالذيًيردًفيًأذهانًالمتابعينًبشأنًاألزم

فيًسياقاتًوأبعادًسياسيةًمختلفة،ًفمنًحيثًالنخبةًاإلجابةًعلىًهذاًالسؤالًتحددًتًين؟ياًبينًعمالقةًالخليجًالمتصارعإفريق

عنًالنظامًرًالجيوسياسيةًواالقتصاديةًمنًحيثًالفقهًالسياسيًوالتنبؤًبالمخاطًافيًقطرًتختلفًكلي ًً،ًفهيالسياسيةًالحاكمة

خرًفيًالمستنقعًبعدًاآلًااًالدولتينً)السعوديةًواإلمارات(ًتغرقانًيومً تنًكلإحيثًً؛داريًالذيًيحكمًأبوظبيًوالرياضاإل

ًوهيًحربًاستنزافًال ًفيًًغالبًوالًاليمني، ًتبسطًنفوذها ًالدوحة ًبينما ًوتتحركًدولي ًإفريقمغلوبًفيها، ًبناءًًايا نحو

ًاياًلتعزيزًنفوذهاًومكانتهاًإقليمي ًإفريق،ًإلىًجانبًاستثماراتًماليةًضخمةًفيًةاقتصاديةًمغايروسياساتًًبديلةًستراتيجياتا

ً.اودولي ً

ً

 يفريقالدور القطري ومستقبله في القرن اإل

نطبقًعلىًالنموذجًالقطري،ًيًلنجاحًعالقاتهاًوسياستهاًالخارجية،ًوهذاًماًادولةًشرطً ًةيعدًاالستقرارًالسياسيًالداخليًألي

تستطيعًمنًخاللهاًًالحروفًفيًبيتهاًمنًالداخل،ًقبلًأنًتضعًلمساتًسياساتًخارجيةعلىًًالنقاطًة،ًوضعتفالنخبةًالقطري

مدىًنجاعةًبامرهونًًةًقطرًاإلفريقيةمستقبلًسياسويبقىًً.يفريقالتموضعًفيًمناطقًالنفوذًاإلقليميةًوخاصةًفيًالقرنًاإل

كًالدولًمنًتحدياتًداخليةًوخارجية،ًوالوقوفًإلىًجانبها،ًلبناءًبًعلىًالمعضالتًالراهنةًالتيًتواجهًتللتغلفيًاسياستهاً

ً ًمكانتها ًلتعزيز ًمعها، ًحقيقية ًاإلشراكة ًالعمق ًالسياسيةًفريقفي ًمصالحها ًوتحقيق ًأمنها ًحماية ًضمان ًأجل ًومن ي،

ً.واالقتصادية

ً

مهاًويتحققًمعًخصًبقدرًاليًتحظىًبفرصًواعدة،ًفريقالخارجيةًفيًالقرنًاإلً،ًأنًسياسةًقطراثنانيختلفًعليهًًالًما

نهاًتوازنًسياستهاًعبرًنهجًإيشبهًقانونًالبقاءًفيًسياستهاًالخارجية،ًأيًًإذًطورتًماً؛)دولًالحصار(،ًنتيجةًسياساتها

تجلىًفيًخضمًًقيقًمصالحهاًوهوًماسياسةًالهجومًلتعظيمًمكاسبها،ًوالتقاربًمعًإيرانًلتحً:ثالثًاستراتيجيات،ًوأوالها

ي،ًعندماًيأتيًالخطرًمنًالبيتًالخليجي،ًأماًفيماًفريقسياسةًالتحالفًمعًمحيطهاًالعربيًواإلً،اوأخيرً ً.ةاألزمةًالخليجي

الصومال،ًالًاي،ًفإنًالدورًالقطريًيأخذًأبعاد ًفريقاإلًيتعلقًبالقرن ينًالدوحةًعلىًمدىًالعقدينًاألخيرًتيًظلذمختلفة،ًسيمًا

والعسكريًلمقديشوًإلىًجانبًمشاريعًإنمائيةًوإنسانيةًعبرًصندوقًقطرًللتنميةًالدعمًالسياسيًًمفيه؛ًحيثًتقدًاكبيرً ًاالعب ً

ً.وقطرًالخيرية

 

 خالصة

يجعلًنفوذًً،ًماامع ًًيتكامالنًاواقتصادي ًًايًمنًجهةًوالدورًالقطريًسياسي ًفريقأنًمصالحًدولًالقرنًاإلًفيًثمةًشك ليس

ًأكثرًمنًأييًيتمتعًبفرصًفريقالشرقًاإلفيًًالدوحة ًحيثًإًةبقاء ًأخرى؛ ًأوًخليجية ًعربية ًلتلكًالبقعةًدولة نًفقدانها

ًاإلقليميةًوالعربية،ًلذاياإفريقاالستراتيجيةًمنً عبرًبوابةًً،التموضعًالقطريًفيًهذهًالمنطقةًيبقىً،ًيعدًنكسةًلسياساتها

مستقبليةًبينًهذهًالدولًالعالقاتًالوً.المحليةًوخصومهاًالخليجيينًرضتهافيًوجهًمعاًاصامد ًً،الصومالًوجيبوتيًوكينيا

كًفك ً قدًتقرصنةًخطرًنةًمنًهذهًشفرةًمؤمً فً،نفقًمراقبيووً.معًقطرًمبنيةًعلىًمصالحًاستراتيجيةًوسياسيةًواقتصادية

ًي.فريقعالقاتًالدوحةًبالقرنًاإل

 .يفريقإلكاتبًوباحثًصوماليًبشؤونًالقرنًاً،بتدوناشافعي ال*

ً
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ً

ًمراجع

ًأغسطس/آب23ً،ً)تاريخًالدخول:2013ًيارًمايو/أ25ًمركز الجزيرة للدراسات، دبلوماسيةًمتقلبة،ًًكلوك،ًالعالقاتًالدبلوماسيةًاإلثيوبيةًالقطرية..ًبيرار،ًد.أً(1)

2019):ًhttp://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/05/201352092945486536.htmlً

،2012ًاألولًكانونً/ديسمبر31ًللشرق األوسط،  جييكارنمركز (ًسالم،ًبول،ًديًزيو،ًويب،ًالسياسةًالخارجيةًالقطرية:ًالدينامياتًالمتغيرةًلدورًاستثنائي،2ً)

pub-mec.org/2012/12/31/ar-https://carnegieً-51004ً:(2019أغسطس/ًآب23ًً)تاريخًالدخول:ً

ً.14،ًص:28ً،2017ًالعددً، ،ًمجلةًسياساتًعربيةسياسة قطر الخارجية: النخبة في مواجهة الجغرافيا(ًقبالن،ًمروان،3ً)

 :(2019أغسطس/آب25ًً)تاريخًالدخول:ًً،2019أغسطس/آب20ًًًمركز مقديشو للبحوث والدراسات،ةًالقطريًلمقديشو؟ً(ًماًدالالتًزيارةًوزيرًالخارجي4)

https://bit.ly/2m07J5L 

ً(:2019أغسطس/آب25ًًً)تاريخًالدخول:ً،2019أغسطس/آب19ًًلة األناضول، وكا(ًقطرًتشرعًفيًأعمالًبناءًميناءًوسطًالصومال،5ً)

https://bit.ly/2ZfHHta 

ً(:2019أغسطس/آب25ًً)تاريخًالدخول:ًً،2019يوليو/تموز23ًًوكالة األناضول، اًللتنقيبًعنًالنفطًفيًكينيا،ً(ًقطرًللبترولًتوقعًاتفاق 6ً)

t.ly/2ky3RZthttps://bi 

ً(:2019أغسطس/آب28ًً،ً)تاريخًالدخول:2019ًمارس/آذار1ًً، الجزيرة نتيا،ًإفريق(ًقطرًتعملًعلىًتعزيزًوجودهاًب7)

https://bit.ly/2Vxe3y2 

31ً)تاريخًالدخول:ًً،2019أغسطس/آب30ًًمعهد واشنطن، أوسع،ًايدًالفرصًالمتاحةًلقطرًلتطويرًعالقاتًإقليميةًسلمي،ًجالل،ًرغمًالحصار،ًتتزً(8)

for-increasing-are-opportunities-blockade-ikraforum/view/despitehttps://www.washingtoninstitute.org/ar/f-ً:(2019سطس/آبًأغ

broader-develop-to-qatar 

ً(:2019سبتمبر/أيلول1ًً،ً)تاريخًالدخول2019ًيارًمايو/أ29ً، الجزيرة نت،2019ًاًفيًاألداءًاالقتصاديً(ًقطرًالثالثةًعالمي 9ً)

tps://bit.ly/2koo83Mhtًً

ًنطن.(ًمرجعًسابق،ًمعهدًواش10)

 

ًً

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/05/201352092945486536.html
https://carnegie-mec.org/2012/12/31/ar-pub-51004
https://bit.ly/2m07J5L
https://bit.ly/2ZfHHta
https://bit.ly/2ky3RZt
https://bit.ly/2Vxe3y2
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/despite-blockade-opportunities-are-increasing-for-qatar-to-develop-broader
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/despite-blockade-opportunities-are-increasing-for-qatar-to-develop-broader
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/despite-blockade-opportunities-are-increasing-for-qatar-to-develop-broader
https://bit.ly/2koo83M

