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  املقدمة
 

 لفرنسية،ارجية ااخل منذ قرابة عقد من الزمن، غابت دول شرق إفريقيا عن أجندات واهتمامات السياسية
فريقي، قرن اإل اليفوأصبحت الصني وغريها من القوى العظمى تستأثر بفرص االستثمار وجماالت النفوذ 

 بعض مناطق اداًي يفاقتصو وتضاعف حجم استثمارات الصني عمومًا يف إفريقيا، يف ظّل تراجع ابريس سياسيًا 
ياسة رد سفريقي، وتبين لقرن اإل العودة إىلالقارة السمراء، السيما يف جزئها الشرقي، وهو ما دفع بفرنسا حاليًا ل

كم ابريس بعضها خيضع حل ليت كانقة ااالعتبار هلذه املنطقة، خللق توازن دويل جديد فيها، وتثبيت أركاهنا يف املنط
 . منذ عقود وخصوصا جيبويت، اليت حتّولت بعد االستقالل إىل حممية عسكرية عاملية

 
جديداً،  كينيا( منعطفاً يوبيا و وإث نويل ماكرون إىل دول القرن اإلفريقي )جيبويتمثّلت زايرة الرئيس الفرنسي إميا

نت فريقي، حيث كالقرن اإلاـ عن طوعًا أو قسراً  -وأبرزت توجها مغايرًا للسياسة اخلارجية الفرنسية اليت ختلت 
رفيع املستوى إىل تلك  رنسيآخر زايرة ملسؤول ف 2010حمطة ساركوزي يف جيبويت يف يناير/ كانون الثاين عام 

" اليد كانت لـ"ابريس   منطقةيفركي املنطقة، وهو ما عكس تذبذابً فرنسياً يف املنطقة، أمام تدخل صيين وايابين وت
 فيها سياسياً وعسكرايً واقتصادايً منذ مطلع القرن املاضي. الطويل

 

 )الجزيرة( 2019مارس  12في أديس أبابا ب أبي أحمد أثناء مؤتمر صحفي مشتركالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اإلثيوبي 



 

قيا، لصينية يف إفرياثمارات الستظّل تدفق ايف هذا التقرير نبحث عن أهداف زايرة ماكرون للمنطقة ودالالهتا، يف 
ب بة هلا عامل جذل ابلنسميث هذا إىل جانب املتغريات اجليوسياسية اليت تشهدها دول القرن اإلفريقي، وهو ما
 إلفريقي.القرن اسا و لألسواق واالستثمارات العاملية، وكذلك االستشراف عن مستقبل العالقات بني فرن

 
 فرنسا والقرن اإلفريقيخلفية عن العالقات بني 

 
د،  يبويت منذ عقو جلتالهلا م احتعود العالقات الفرنسية مع دول القرن اإلفريقي إىل ما قبل هذه األلفية، فبحك
أن  ت املتحدة، كماالوالايو رتا كانت فرنسا من بني الفاعلني النافذين يف الشرق اإلفريقي إىل جانب كل من اجنل

 عام ور منليك الثاينإلمرباطنح اماب، واليت متتّد إىل بداية القرن العشرين؛ حيث عالقاهتا الوثيقة مع أديس أاب
بنت فرنسا خط  1917يف فدادين. و  106لباريس أكرب سفارة هلا يف العامل واليت تبلغ مساحتها حنو  1907

ا يف كة عالقاهتة نفوذها وشب، األمر الذي مّكنها من توسيع دائر (1)السكك احلديدية بني جيبويت وأديس أاباب
اً هذه الدول تطور و فرنسا  بني املنطقة على غرار دول مشال إفريقيا ومنطقة غرب ووسط إفريقيا، وشهدت العالقات

شري ألسباب ظام البنسات ملحوظاً منذ منتصف التسعينيات يف القرن املاضي، ففي السودان ساندت ابريس سيا
عت يها، كما استطافوذها فجع نقة البحريات العظمى، بعد أن تراعدة، أمهها الرغبة يف إجياد مرتكز هلا يف منط

ات ومساعدات ستثمار ابمته ابريس أن تقيم عالقات طيبة مع النظام اإلريرتي ورئيسه أسياسي أفورقي، حيث دع
ثقل ب لبلد الذي حيظىاىل هذا سي إفنية ومالية. أّما ابلّنسبة لكينيا فتعّد زايرة ماكرون، أول زايرة لرئيس فرن

 . (2)ريسسياسي واسرتاتيجي يف املنطقة، وهو ما سيفتح صفحة عالقات جديدة بني نريويب واب
 

 ت كما كانت يفاً، وظلّ لحوظأّما الصومال وفرنسا، فالعالقات بني البلدين كانت حمدودة، ومل تشهد تطورًا م
سات عريب رديفة سيالقطر الذا احقبة االحتالل الربيطاين واإليطايل للصومال، وكانت السياسات الفرنسية جتاه ه

ات لتعاطي مع مفردجلانب لاادية ومل تتنَب سياسة أحاألمم املتحدة وأمريكا والدول األوروبية منذ عقدين ونيف، 
قية يف لعسكرية اإلفريلبعثة اايف  األزمة الصومالية، وكانت تشارك فقط كجزء من دول االحتاد األورويب اليت تساهم

إىل  2008رتة ما بني % للمشاريع اإلمنائية يف الصومال يف الف20الصومال، حيث خصصت فرنسا ما نسبته 
تعليم، رئيسة وهي: احلوكمة، وال مليون يورو يف أربعة جماالت 412يت مّوهلا االحتاد األورويب بتكلفة ، وال2013

 أّن ُيشار إىلمية يف شرق إفريقيا، ف. أّما ابلّنسبة للمنّظمات اإلقلي(3)والقطاع االجتماعي، والتنمية االقتصادية
 ابريس أصبحت عضواً يف اندي أصدقاء دول "إيغاد". 

 
ال شّك فيه أّن زايرة الرئيس الفرنسي ماكرون للقرن اإلفريقي ستغري جمرايت واهتمامات السياسة الفرنسية جتاه وممّا 

املنطقة، اليت خرجت للتو من خندقة األزمات السياسية واملواجهات العسكرية، فاالنفتاح الذي قاده عراب 
ى كثرية جتاه املنطقة، فاقتصادات املنطقة ستشهد اإلصالح يف إثيوبيا أيب أمحد يف املنطقة، سيغري نظرة دول كرب 

قفزات جديدة، ومع كل هذه التوقعات اإلجيابية ابلّنسبة للمنطقة، إال أّن حتدي املواءمة والتوفيق بني تلك املصاحل 



 

 املتناقضة ومواجهة حتدي الفساد املستشري يف هرم دول القرن اإلفريقي، حتدايت رمبا من الصعب جتاوزها يف ظلّ 
غياب الشفافية وقوانني حتّد من الفساد، وهو ما سيبقي املنطقة كأفقر بقعة ميوت شعبها جوعاً وعطشاً على الكرة 

 األرضية.
 

 ماكرون يف شرق إفريقيا.. الدالالت واألهداف 
 

سية فرنتجابة لرغبة جاءت اسو ية، محلت زايرة ماكرون إىل القرن اإلفريقي أبعادًا جيوسرتاتيجية وسياسية واقتصاد
ايداً منذ سًا دوليًا متز هد تناف تشجاحمة يف إعادة التموضع على هذه املنطقة ذات املوقع االسرتاتيجي احليوي واليت

ا االقتصادية مصاحله مايةعقد من الزمن، وخاصة بعد دخول بيكني املنطقة لتعبيد طريق احلرير التجاري وحل
 .آالف جندي صيين 10 ستحتضن حنو واألمنية من خالل إقامة قاعدة عسكرية يف جيبويت

يل ها، لكن على سبيما بينخل فوعلى الرغم من أن أهداف زايرة الرئيس الفرنسي إىل هذه املنطقة متشابكة وتتدا
 وكينيا. إثيوبيايت و احلصر ال الذكر، سنتناول بعض األهداف الطاغية يف حمطة ماكرون إىل كل من جيبو 

 
 اسرتاتيجية وأمنية  
 

تج عن والثقايف النا لتارخييارث غم من أّن سياسة فرنسا اخلارجية ارتكزت يف املاضي ـ والتزال ـ على اإلعلى الر 
أنّه يف  ؛ إاّل (4)فريقياثلها إمتليت الفرتة االستعمارية لغالب الدول اإلفريقية وكذلك بسبب الرهاانت االقتصادية ا

 لقرن اإلفريقي،ا على افوذهلالخنراط أكثر حنو بسط ن الوضع الراهن تبدو فرنسا وكأهّنا يف خضم تدافع دويل
صيب األسد يف تمتع بنتليت ومواجهة التحدايت اجليبولوتيكية واالنضمام إىل سباق النفوذ ومواجهة الصني، ا

 استغالل استثمارات إفريقيا. 
 

عكس مكانة ن جيبويت، ما يميقيا فر رق إوألمهيتها التارخيية واالسرتاتيجية ابلنسبة لفرنسا، بدأ ماكرون زايرته إىل ش
صريح ، حيث قال يف تمر جيلةععيل جيبويت يف السياسة الفرنسية اخلارجية، األمر الذي بينه الرئيس اجليبويت إمسا

جيبويت  ية املتينة بنيالثنائ قاتمشرتك مع ماكرون إّن "بدء الرئيس ماكرون جولته يف املنطقة جبيبويت يعكس العال
ة بويت واجلمهوريورية جيمجه ادة البلدين ابحلفاظ على هذه العالقات. وأضاف قائال: "حتتفظوفرنسا والتزام ق

ة رب قاعدة عسكريوجود أكبوعة الفرنسية بعالقات اترخيية ومميزة تستند إىل شراكة اسرتاتيجية فريدة ظّلت مدف
 .(5)فرنسية خارج فرنسا، ابإلضافة إىل معاهدة تعاون دفاعي بني بلدينا"

 
ها من دول االحتاد األورويب، هتتم فرنسا بشكل أكرب يف القضاء على ظاهرة التشدد اإلسالمي يف القرن وكغري 

، لتصبح فرنسا بذلك يف املرتبة 2016مليون يورو عام  0.2اإلفريقي. ويف سبيل حتقيق ذلك، أنفقت فرنسا 
أّن أمن الصومال كان حاضراً يف مباحثات  ، كما(6)الثالثة والعشرين يف قائمة ماحني املساعدات الثنائية للصومال



 

، حيث نّص البيان املشرتك بني الطرفني على 2018أيب أمحد مع الرئيس الفرنسي ماكرون، يف ابريس هناية عام 
"أّن كال الطرفني أّكدا أمهية االستقرار واملسائل األمنية يف منطقة القرن اإلفريقي، وستواصل كل من إثيوبيا وفرنسا 

من أجل تعزيز السالم واالزدهار يف املنطقة، والسيما من خالل مسامهاهتما يف جناح بعثة االحتاد جهودمها 
 .(7)، وتعزيز قدرات القوات الصوماليةاإلفريقي يف الصومال )أميسوم(

 
 لذياوهو اجلهاز  لبحرية،لالح وإىل جانب ذلك، وّقع اجلانبان اتفاقية عسكرية تشمل مساعدة إثيوبيا يف بناء س

يس أاباب الدولة احلبيسة يف ، لتصبح أد1994ُشطب من املؤسسة العسكرية اإلثيوبية منذ استقالل إريرتاي عام 
ا تسعى إثيوبي ة وأديس أاباب،ني أمسر ٍح بالقرن اإلفريقي، أّما اليوم، فنتيجة التفامهات اليت أفضت إىل مصاحلٍة وانفتا 

، لصومال وإريرتايا، مثل: وار يف االستفادة من موانئ دول اجلإىل إعادة تشغيل جهازها العسكري البحري، أمالً 
ية، بقطعها العسكر  تزويدها لبينما تسعى ابريس لتعزيز العالقات االقتصادية مع اثين أكرب دول إفريقيا سكاانً 

 .(8)ق اإلثيويبذا السو ول هواالستثمار يف هذا اجملال، لتسّد الطريق أمام الدول الكربى اليت تطمح إىل دخ
 

لقرن غلغل أكثر يف ايف الت بتهامن الواضح أّن توقيع فرنسا معاهدات دفاعية مع كل من جيبويت وإثيوبيا يعكس رغ
يس لفرنسا رون على أنّه لويل ماكمياناإلفريقي، نظرًا لعالقاهتا التارخيية مع كل الدول يف شرق إفريقيا، فقد شدد إ

ناطق إفريقية معها يف و وضهإليها على أهّنا "شريك أفضل مما  "ماٍض استعماري" فيها، وابلتايل ميكن النظر
 .(9)أخرى"

 
 اقتصادية وثقافية

 
حل بنية على املصامجديدة  اساتكذلك محلت زايرة ماكرون إىل املنطقة أبعادًا اقتصادية وثقافية، إذ تدفعها سي
 ادة السياسية يفية للقيئيسمهمة ر  االقتصادية، فإقامة عالقات مع أطراف متعددة والبحث عن تكتالت اقتصادية

 شروط العيش ، وحتسنياريةأية دولة، كما أّن السياسة اخلارجية كلها تشكل بوابة للبحث عن الفرص االستثم
بحث فرنسا عن توطيد ت. انطالقًا من هذه القاعدة (10)داخل البلد، ومحايته بشراكات وحتالفات دفاعية

ص  فرنسا ال ختصياسة أنّ ه الساإلفريقي، لكن ما ميثل عبئًا على حتقيق هذعالقاهتا االقتصادية مع دول القرن 
 %1يقيا أقل من دعم إفر رج لميزانية ضخمة لدعم اقتصادات دول شرق إفريقيا، أي أّن ميزانيتها املخصصة للخا

املية يا من قوى عفريقإي جتده الذ من عملتها الصعبة، وذلك أمام السيولة املالية اهلائلة والدعم املنقطع النظري
 صاعدة مثل: الصني وتركيا. 

 
 أيب لوزراء اإلثيويبرئيس ا ن معومع هذا النضوب املايل الفرنسي لفتح شراكات اقتصادية مع إفريقيا، يتفق ماكرو 

 أمحد على توقيع اتفاقيات يف جماالت اقتصادية عدة كان من أبرزها: 
 



 

 وبية. دعم برانمج االستثمار يف اخلطوط اجلوية اإلثي 
 جيات إطار اسرتاتي اوا، يفدرى داملستدامة ملدينيت أديس أاباب و  دعم تعزيز اسرتاتيجيات التنمية احلضرية

 التعاون الالمركزية لكل منهما. 
 

 بني جمتمعات راوتشجيع احلو  كما يسعى الطرفان إىل تطوير تعاوهنم الثنائي يف األمور االقتصادية واملالية،
خالل توفري  ارات منستثمتطوير منتدى األعمال الفرنسي اإلثيويب، إىل جانب تشجيع اال أعماهلم، من خالل

ة تلقي وإثيوبيا، فرص  فرنساار يفبيئة أعمال مواتية، مما يتيح للشركات اإلثيوبية والفرنسية، املستعدة لالستثم
 .(11)املشورة واخلدمات الكافية

 
ام يف صدارة اهتم نريويب صبحتي إليها ذات طابع اقتصادي حبت، وأأّما كينياً، فقد كانت زايرة الرئيس الفرنس

ليت انلت طأ أرض كينيا اييني مل فرنساخلارجية الفرنسية املتغرية حالياً، والدليل على ذلك أّن أاًي من الرؤساء ال
 1959ديغول )م اجلنرال شارل أاي 1966، كما أّن آخر زايرة رائسية إلثيوبيا تعود للعام 1963استقالهلا عام 

 لبلدين، ومتّثلي بني اقتصاد. وقد حبث ماكرون مع نظريه الكيين أهورو كنياات سبل تعزيز تعاون ا(12)(1969–
ستقبل ون الواعدة واملق التعاآفا ذلك بتوقيع عقود ثنائية تصل قيمتها إىل ثالثة مليارات يورو. وهذا األمر يعكس

 دامة. ستوالتنمية امل لتعليم،، واعقود قطاعات الطاقة، والبىن التحتيةاالقتصادي املشرق بني اجلانبني. وتشمل ال
 آلتية: انيا يف النقاط ة يف كيرنسيوعلى سبيل اإلجياز، ميكن حصر أهم املشاريع التجارية اليت تنفذها الشركات الف

 
يت مناقصة أجر ازت به يف ف، مشايل كينيا، وكانت الشركة قد 2شركة فينسي اليت ستبدأ بتشييد سد ريرو .1

 .2017يف العام 
ما بني  احلديد ط سكةوقعت جمموعة ترانسديف الفرنسية بروتوكوالت اتفاق من أجل جتديد ومتديد خ .2

 حمطة نريويب واملطار الدويل بكينيا، مطار جومو كينياات. 
 ية.جسور يف الطرق القروية الكين 210شركة ماتيري حصلت على عقد من أجل بناء  .3
مليون يورو. كما سيتم  70شركة فولتاليا الفرنسية بعقد تشييد حمطتني للطاقة الشمسية بقيمة  فازت .4

 GEمليون يورو، من قبل شركة جي غريد سوليسيون " 101إنشاء خط إمداد كهرابئي عاٍل، بقيمة 
Grid Solutions"(13). 

 
من أجل تفويت   مضنيةوداً ل فرنسا جهويف سبيل تعزيز مكانتها التجارية والسياسية يف القرن اإلفريقي، تبذ

، وكذلك البحث إلفريقياقرن الفرصة على الدول الغربية األخرى الطاحمة إىل احلصول على امتيازات يف دول ال
ارطة مواجهات خا ميثل هو مو عن موطئ قدم هلا يف هذه املنطقة اليت ستشهد مزيدًا من الصراع الدويل عليها، 

 يف املشرق اإلفريقي. جديدة بني الصني وأضدادها



 

ن دوالر، حيث ئة مليو غ ماوللحفاظ على الرتاث الكنسي يف شرق إفريقيا وخاصة يف إثيوبيا، ختصص ابريس مبل
 إثيوبيا يفيحيني األوائل ئس املسكنا  استهل ماكرون جولته أواًل من منطقة "الليبيال" التارخيية املعروفة ابحتضاهنا

 طلبت أديس أابابو بيعية. الط رضة للضياع بسبب العواملاملوجودة على الئحة اليونيسكو للرتاث اإلنساين واملع
 .(14)إثيويب/مساعدة فرنسا لرتميمها وصيانتها وهو ما كان موضوع اتفاق فرنسي

 
 مواجهة النفوذ الصيين 

 
طورة قت ذاته من خو لحمذرًا يف ا مل خيِف الرئيس الفرنسي ماكرون امتعاضه من التمدد الصيين يف القرن اإلفريقي،

ذا االستثمار هيتحول  ة أنثمارات بيكني يف الشرق اإلفريقي، مستخدمًا لغة التخويف والرتهيب، وإمكانياست
عاملية،  ّن الصني قوةأ نوأّكد ماكرو  الصيين إىل أداة البتالعها بعد أن تغرقهم يف أوحال الديون اخلارجية الصينية.

ًدا كن أن يبدو جيكن ما مي. "ل، يف السنوات األخرية"وّسعت من تواجدها يف العديد من البلدان، وخاصة إفريقيا
 .(15)يف إفريقيا" ل كثريةلدو  على املدى القصري ]...[ قد ينتهي به املطاف إىل أن يكون أمراً سيًئا ابلنسبة
َبّطن حيمل يف طياته دالالت كثرية، وأمّهها أّن بي

ُ
ية لغربالق أكثر الدول تت تُقابكني يبدو أّن هذا التخويف امل

جهة ألورويب يف موااالحتاد جز اوأمريكا، وأّن استثماراهتا الضخمة يف إفريقيا تزدهر يومًا بعد اآلخر، أمام ع
يقية، السيما ة اإلفر لقار االصني، من خالل اسرتاتيجيات أوروبية جديدة لوقف النفوذ الصيين االقتصادي يف 

 . املناطق اليت تتمتع ابهتمام دويل حبكم موقعها اجلغرايف
 

رة خلية بشأن القااي الدالقضااوبينما يضع االحتاد األورويب ُجّل اهتماماته يف الشؤون السياسية والتدخل يف 
يات البنك ب إحصائ، حسالسمراء، يتضاعف حجم التبادل التجاري بني الصني وإفريقيا يف السنوات األخرية

ر دوالر مليا 400لرقم إىل اوقع أن يقفز هذا مليار دوالر، ومن املت 222، إىل حوايل 2014الدويل يف العام 
ارة، دول القلسياسية ل، حيث تنأى الصني بنفسها عن التدخل يف الشؤون الداخلية وا(16)2020حبلول عام 

 مرّكزة اهتماماهتا على استثماراهتا وتوسيع نفوذها اقتصادايً يف إفريقيا.
 

توازيني تكز على خطني ملصني تر جية ايف إفريقيا، أّن اسرتاتيولعّل أهم ما مييز االستثمارات الصينية عن الفرنسية 
تأمني حمليط اهلندي لبطول ا حريةلبسط نفوذها عموداًي وأفقيا، ومها "سلسلة اللؤلؤ " إلنشاء خط من املوانئ الب

نشاء إلحد" حد، طريق واحزام وارة "املمرات البحرية اليت عادة ما متّر هبا السفن التجارية للصني، إىل جانب مباد
اهتا اسرتجاع ممتلك نسا علىل فر شبكة طرق برية وحبرية جتارية تربط الصني مع الشرق األوسط وأورواب. بينما تعم

ليص نفوذها إلضافة إىل تق، هذا ابيقيااالستعمارية القدمية، والشراكة االقتصادية، لتوسيع دائرة الفرنكفونية يف إفر 
ذي انل من ألمر الهو او ية لتقليل تدخالهتا العسكرية يف إفريقيا، العسكري على حساب الشراكة االقتصاد

 .(17)أرصدهتا ونفوذها السياسي واالستثماري يف إفريقيا
 



 

ت مة واالستثماران املقدلديو وحتاول ابريس إلصاق التهم ابلصني ضمنيًا بسياسة "اسرتهان" شركائها من خالل ا
 لصني بني جيبويتقامته األذي ها، ومثال ذلك خط السكة احلديد االكبرية اليت ال يستطيع األفارقة حتمل أعبائ

 ن الصني مراراً ابل، تعلا، لكن يف املق، واستثماراهتا الكربى يف البىن التحتية يف إفريقي2016وأديس أاباب يف العام 
 46ضم يفريقي الذي اإل الصيين عاونأّن عالقاهتا االقتصادية واالستثمارية يف إفريقيا غري مشروطة، ويف منتدى الت

نّه قد مت أب -2000العام  من بيكني يف -دولة هي كل دول القارة، والذي أعلن فيه  53دولة إفريقية من أصل 
 .(18)مليار دوالر من ديون دول القارة دون شروط مسبقة 1.2إسقاط ديون تبلغ حنو 

 
حل كربى ذات املصالقوى الاني بعًا جديدًا من الواضح أّن الصراع الدويل يف القرن اإلفريقي يتزايد ويشهد تداف

 تقطاابت سياسيةحنو اس نطقةالسياسية والعسكرية واالقتصادية يف الشرق األوسط وإفريقيا، وهو ما سيقود امل
ية، داخلية اإلفريقشؤون ال الواقتصادية جديدة، فالصني قوة اقتصادية وعسكرية صاعدة، وتتجنب دوماً التدخل يف

فوذ العسكرية والن لتدخالتابني مامات الدول الغربية بني استثماراهتا االقتصادية والسياسية و بينما تزاوج اهت
لنفوذ للفيل اإلفريقي خضاع اة" إلاالسرتاتيجي، ومتيل تلك الدول ومن بينها فرنسا طبعا إىل سياسة "العصا واجلزر 

 الغريب واألمريكي جمدداً.
 

 عمالقة القرن اإلفريقي: مسألة التوازن لنفوذ ال
 

 لتوازن لدى دولكاانت ال إمتقفز إىل األذهان مع كل اهتمام أورويب جديد ابلقرن اإلفريقي، أسئلة كثرية حو 
 نهضة اقتصادية،عوهبا لا وشاملنطقة وهنجها السياسي يف التوفيق بني مصاحل القوى العظمى واحتياجات أسواقه

ي القرن اإلفريق اطر علىك خمرة التكنولوجية، لكن هناومُتّكن تلك الدول من مواكبة التطور االقتصادي والطف
لك تًا على عالقات ؤثر سلبا سينتيجة هذه القواعد العسكرية املتزايدة، فتناقض املصاحل بني القوى العظمى رمب

 السرتاتيجية يفواقع اى املالدول مع القوى الكربى يف خضم صراع التجاذابت واالستقطاابت، فسباق النفوذ عل
ة  إّن السعوديليمن، ثّ ل وااإلفريقي يزداد مع انتشار املخاطر األمنية اليت تتفجر يف كل من الصوما القرن

لقاعدة رد اإلمارات ابنما تنف، بيواإلمارات دخلتا املنطقة، واختذات من إريرتاي منطلقاً، وأقامتا قواعد عسكرية
ن ندالع حرب اليمة بعد انطقعد العسكرية يف املالعسكرية يف بربرة بـ"أرض الصومال"، وبرزت أمهية هذه القوا

 . 2015ضد احلوثيني صيف عام 
 

دف إىل هت وتركيا، فهي لياابن،، واأّما القوى العظمى املتمركزة يف القرن اإلفريقي وهي: أمريكا، وفرنسا، والصني
ليت تعرب ابب حة العاملية ااملال دد هتمحاية مصاحلها االسرتاتيجية واالقتصادية ابلدرجة األوىل، فظاهرة القرصنة اليت
يًا قبالة كري الغريب ابقول العسألسطاملندب ال تزال متفشية يف املياه اإلقليمية يف احمليط اهلندي، وهو ما يبقي ا

 السواحل الصومالية.
 



 

 رات،رب الديناصو ح شراك يفقوع لكن مثّة أجراس إنذار تقرع بني الفينة واألخرى، لدول القرن اإلفريقي، يف الو 
ال تستطيع  لك اليتصة تنتيجة التجاذابت الدولية واإلقليمية، وهو ما سيهدد مستقبل بعض تلك الدول، خا

دة، وث األمم املتحرده مبععد طبإدارة ملف شؤوهنا اخلارجية. فالصومال مثاًل يدفع مثن أخطائه السياسية وخاصة 
دفع اإلمارات والسعودية  ، ما2017الدوحة عام  األمر الذي أكسبه غضبًا دولياً، وكذلك نتيجة اصطفافه مع

ل هي دخول لك الدو تهها إىل وقف مساعداهتما للصومال سياسيًا وإنسانياً، فالتحدايت القادمة اليت تواج
رأب لمستمر  ياسيسرهاانت حرب خاسرة، فعلى تلك الدول إّما أن ختتار أصدقاء كثر، وتعيش يف صراع 

 ق وقت الضيق". "الصدي لعريباتنحاز إىل أصدقاء جديرين ابلثقة، تطبيقاً للمثل الصدع مع هذا أو ذاك، أو أن 
 .إلفريقي: آفاق التعاون واملستقبلفرنسا والقرن ا

 
 قي؟ ميكن القولاإلفري لقرناهل حققت زايرة ماكرون أهدافها حنو إعادة متوضع ابريس بني الكبار من جديد يف 

 ات الفرنسية معالعالق تقبلنفي أو ابإلجياب هي اليت ستحدد مصري ومسإّن اإلجابة على هذا السؤال سواء ابل
ع وتعاون أكرب م ت واعدةمارادول القرن اإلفريقي، فإذا أسرعت فرنسا يف االستجابة للمطالب اإلفريقية الستث
دل باطأ معكن إذا تيقيا، لإفر  شركائها اإلفريقيني، فإّن من احملتمل أن تسرتجع مكانتها بني القوى الكربى يف
هذا ما يًا وصينياً، و ين، غربآلخر استثماراهتا وتراجعت سياساهتا يف الشرق اإلفريقي، فإّن الساحة ستكون خالية ل

 ل أكثر، وهو ماالتغلغ ليجسيضعف صورهتا اخلارجية، ويتيح للقوى الصاعدة يف املنطقة وخاصة تركيا ودول اخل
ولية وإقليمية جبهات دو دة، عقة تعقيداً، وخاصة من بني حماور سيزيد مشهد التحالفات واالستقطاابت يف املنط

 وعربية أكثر. 
 

قلبات ارئة مع نشوء ترنسية طات فومما ال خيتلف عليه اثنان أّن التوجه الفرنسي حنو القرن اإلفريقي منبعه سياس
 دارك خطأ سياسيابة تثمبرة وحتالفات تشهدها منطقة كانت تعّد احلصن اإلفريقي الفرنسي، فقد كانت هذه الزاي
ون ة لن ميّر من دالواجه هذه واسرتاتيجي ابلنسبة لسياسة حكومة ماكرون، لكن من الراجح حتمًا أن عودهتا إىل

ت كفيلة أن هي حتدايو ول، دفع مثن غياهبا، فضال عن التحدايت السياسية واالقتصادية اليت تشهدها تلك الد
 تصادات دولية صاعدة مثل الصني.تنخرط ابريس يف مواجهات شبه صفرية مع اق

 
  اخلالصة

 
يف هناية املطاف فإّن موقع القرن اإلفريقي املتميز جغرافياً واسرتاتيجياً، هو الذي سيدفع دواًل كثرية يف البحث عن 
موطئ قدم هلا يف تلك البقعة من إفريقيا، فزايرة ماكرون إىل تلك الدول ستثّبت أركان ابريس يف هذه املنطقة، إذا 

وافرت شروط هنج فرنسي جديد مع إفريقيا، وواجهت الصعوابت والتحدايت بسياسة اقتصادية انجعة، هذا إىل ت
جانب أن تتبىن ابريس سياسة مغايرة يف تعاطيها مع املسائل اإلفريقية، وهي عدم التدخل يف الشؤون الداخلية 



 

واختارت االصطفافات، فإّن اسرتاتيجياهتا والسياسية لتلك الدول، لكن إذا اخنرطت يف مشاكل القارة السمراء 
 واستثماراهتا ستبوء ابلفشل يف إفريقيا شرقاً وغرابً. 
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