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ترجمات أشروبعلغسغ تنافس القوى الخارجية � القرن ا�فريقي

مسعى أرض الصومال ل�ع�اف الدو� والتنمية

Aleksi Ylönenألك� يلون

الو�يات  عمدت  حيث  ا�خ�ة،  السنوات   � ا�فريقي  القرن  ع�  الخارجية  القوى  منافسة  تزداد 
وا�مارات  وتركيا  السعودية  العربية  ا�ملكة  مثل  إقليمياً  القوية  الدول  عن  فض�ً  والص،  ا�تحدة 
العربية ا�تحدة وقطر، إ» تعميق مشاركتها � ا�نطقة الفرعية. وقد فتح هذا فرًصا جديدة للجهات 
الفاعلة الحكومية وغ� الحكومية � القرن ا�فريقي لكسب النفوذ من خ�ل ا�وارد ا�الية وا�ادية 
السيناريو  الفاعلة. �  الجهات  الخارجية. صوما� �ند هي إحدى هذه  بالقوى  ارتباطها  من خ�ل 
الحا�، مكنتها سياستها الخارجية ا�تزايدة التعقيد من تكثيف سعيها للحصول ع� ا�ع�اف الدو� 
النفوذ ب القوى الخارجية �  التنافس ا�تزايد ع�  والتنمية. يناقش أليك� يلون � هذا ا�قال 

القرن ا�فريقي وموقف أرض الصومال � هذا السياق ا�قليمي ا�تغ�.
تحتدم ا�نافسة ب القوى العظمى وا�قليمية � القرن ا�فريقي.حيث يُظهر نهج إدارة جو بايدن 
والسودان  وإثيوبيا  ب م½  النيل  النزاع حول  وكذلك  والصومال،  إثيوبيا   � الحالية  ا�زمات  تجاه 
وال½اع الحدودي غ� ا�نفصل Âاًما ب إثيوبيا والسودان، التزامها ا�تجدد � ا�نطقة بعد التقليص. 
� ح ركزت مشاركة الو�يات ا�تحدة � القرن ا�فريقي بشدة ع� ا�من � العقود ا�خ�ة، يبدو 
التزام اقتصادي عميق مع زيادة ا�نافسة مع الص. ومع ذلك، وكÄ هو الحال �  أن هذا يكمله 
الحرب الباردة، تعتمد اس�اتيجية الو�يات ا�تحدة � ا�نطقة ع� الحلفاء، و� سيÄ ا�مارات العربية 
تأكيد  إ»  تسعى  التي  ا�فريقي  القرن   � للحكومات  جديدة  فرًصا  وفرت  بدورها  والتي  ا�تحدة، 

ع�قاتها مع واشنطن.
ا�تحدة عسكريا ضد  الو�يات  من  بدعم  السعودية  تقوده  الذي  التحالف  تدخل   ،2015 عام  منذ 
جÄعة الحوÎ ا�تحالفة مع إيران � اليمن. ا�مارات العربية ا�تحدة، حليف رئي� للو�يات ا�تحدة 
� ا�نطقة، لعبت دوًرا مهÄً � التحالف. كجزء من اس�اتيجيتها ا�منية ا�قليمية، والتي تركز بشدة 

Ðع� احتواء النفوذ ا�يرا
للبحر  الضيقة  ا�متدادات   -  Ñالعا ازدحاًما �  ا��حية  ا�مرات   Òأك أحد  تأم  إ»  ا�مارات  سعت 
وجودها  وتوسيع  الصومال   � القرصنة  مكافحة  عمليات  دعم  خ�ل  من   - عدن  وخليج  ا�حمر 

العسكري من خ�ل إنشاء قواعد دعم لعملياتها � الحرب � اليمن.
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لوجستي  تكتل  وهو  العا�ية)،   Óد (موانئ  العا�ية   Óد وموانئ  ا�تحدة  العربية  ا�مارات  Âكنت 
تستخدمه أبو ظبي كامتداد لسياستها الخارجية، من السيطرة ع� عدد من ا�واقع ا�س�اتيجية � 
الساحل ا�فريقي للقرن ا�فريقي وخليج عدن، حيث تعمل ع� تطور. وتشغيل ا�وانئ وا�نشآت 
العسكرية. ومن ب هؤ�ء كان ميناء عصب � إري�يا، وبربرة � أرض الصومال، وبونت �ند وبوسا 
السعودية  القوات  تحرسه  مدرًجا  مؤخرًا  ا�مارات  أنشأت   Äك اليمنية.  سقطرى  وجزيرة  سو 
وا�يليشيات اليمنية � جزيرة ميون قبالة الساحل اليمني، وتقع عند نقطة ا�ختناق ا�س�اتيجية � 

باب ا�ندب ع� البحر ا�حمر.
دخلت موانئ دÓ العا�ية �ول مرة القرن ا�فريقي � جيبوØ � عام 2006، عندما بدأت � تطوير 
محطة حاويات دوراليه هناك. ومع ذلك، نشبت الخ�فات ب ا�مارات وجيبوØ � أوائل عام 2015 
عندما أراد ا�ماراتيون استخدام جيبوØ للعمليات العسكرية � اليمن. قامت Úصادرة منشأة دوراليه 

من موانئ دÓ العا�ية 4 ثم سلمتها � النهاية إ» الص (م�شانتس بورت هولدنجز).
استبقت ا�مارات وموانئ دÓ العا�ية هذه الخطوة من خ�ل إبرام صفقات منفردة مع الحكومة 
ا�ري�ية وإدارة أرض الصومال لتطوير وتشغيل ا�وانئ وبناء قواعد عسكرية � عصب وبربرة. ع� 
مدار سنوات، لعبت كلتا ا�دينت ا�ينائيت دوًرا مهÄً � الطموح ا�س�اتيجي �ثيوبيا غ� الساحلية 
لتأم Þيان حياة تجاري آخر إ» البحر، وهو ما اعتÜته موانئ دÓ العا�ية ع� ما يبدو � خططها 

لتشغيل ا�ينائ وتلبية احتياجات السوق ا�ثيوبية ا�ربحة والهائلة ا�حتملة.
مهد هذا الطريق للتقارب ب إثيوبيا وإري�يا � 2018 بعد ظهور قيادة جديدة � أديس أبابا. ولعبت 
دولة ا�مارات العربية ا�تحدة دوًرا مهÄً � الوساطة وقدمت حوافز اقتصادية لها. ومع ذلك، ع� 
الرغم من أن ا�صالحة التي احتفل بها كث�ًا � البداية ب البلدين نُسبت إ» رئيس وزراء إثيوبيا 
الجديد، أÓ أحمد عß، وقيادة ا�مارات العربية ا�تحدة وÞيكها الرئي�، ا�ملكة العربية السعودية، 
إ� أن الو�يات ا�تحدة لعبت دوًرا مهÄً � الخلفية من خ�ل تسهيل ا�تصا�ت وا�جتÄعات قبل 
التقارب. كان اهتÄم الو�يات ا�تحدة با�تفاق مدفوًعا � الغالب بàاكتها القوية مع إثيوبيا وم½، 
سد  خ�ل  من  الكهرومائية  قدرتها  لتطوير  أبابا  أديس  خطط  بسبب  رئي�  بشكل  تختلف  والتي 
يتمكن  أن   � تأمل  ا�تحدة  الو�يات  كانت  ا�زرق.  النيل  ع�   (GERD) الكب�   Óا�ثيو النهضة 
حلفاؤها الخليجيون، ا�ملكة العربية السعودية وا�مارات العربية ا�تحدة، من تخفيف التوتر ب 
البلدين وتشجيع ا�ستقرار � القرن من خ�ل  إعادة إري�يا إ» الحظ�ة. وهذا  من شأنه أن يساعد 
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واشنطن أيًضا � منافستها مع بك � البحر ا�حمر والقرن ا�فريقي، ع� الرغم من مخاوفها من 

مغازلة دولة ا�مارات العربية ا�تحدة للص.
وحرصاً من دولة ا�مارات ع� تطوير ا�وانئ والخدمات اللوجستية � ممر بربرة وعصب، سعت إ» 
إ»  أيًضا  تسعى  إثيوبيا،   � ا�ستثÄر  إ»  با�ضافة  الجديدة.  ا�ثيوبية  ا�دارة  مع  ع�قاتها  تعميق 
ا�ستفادة من الوجود الصيني الكب� � ا�نطقة من خ�ل توف� قنوات لوجستية للبضائع من وإ» 
إثيوبيا، حيث أقامت الàكات الصينية عمليات واسعة النطاق. ãكن العثور ع� مثال ع� الدعم 
 � التغراي  نزاع  من  ا�و»  ا�راحل  طيار خ�ل  بدون  للطائرات  ا�زعوم  نàها  للدولة �   Øا�مارا

نوفمÜ 2020، وكذلك تشغيلها �مر جوي لتزويد ا�عدات العسكرية.
� فÜاير 2021، بعد أن أعلنت إدارة بايدن أنها ستسحب دعم الو�يات ا�تحدة للتحالف الذي تقوده 
السعودية � حرب اليمن، بدأت أبو ظبي تقليص وجودها � عصب، بعد الحصول ع� عقد إيجار 
�دة 30 عاًما من الحكومة ا�ري�ية � عام 2015، فقد استثمرت بكثافة � تطوير ا�يناء ومهبط 

الطائرات، وحافظت ع� قاعدة عسكرية لعمليات اليمن.
مرة أخرى، ومع ذلك، أثرت مصالح واشنطن ع� خطط أبو ظبي. بعد ا�ع�ن � البداية عن وقف 
مبيعات ا�سلحة إ» ا�ملكة العربية السعودية وا�مارات العربية ا�تحدة، وإنهاء ا�ساعدة ا�مريكية 
ا�مارات  الضغط ع�  بايدن مزيًدا من  إدارة  اليمن، مارست  السعودية �  التي تقودها  للعمليات 
عندما تصاعدت ا�زمة ا�ثيوبية � النصف ا�ول من عام 2021. ويرجع هذا إ» حد كب� إ» الد�ئل 
 Üتعت ا�فريقي، وأنها  القرن  أكÒ فعالية � سياسة  ا�تحدة ستتبنى موقًفا  الو�يات  أن  ا�ولية ع� 
التدخل ا�كثف لدولة ا�مارات العربية ا�تحدة � الدولة وج�انها ضاًرا Úصالحها. أدانت واشنطن 
الحكومة ا�ثيوبية لتفاقم الوضع ا�نساÐ � التغراي وسعت إ» نزع فتيل الخ�ف ع� مياه النيل ب 
إثيوبيا وم½ بشأن سد النهضة. يرتبط الخ�ف ا�خ� بتصعيد التوتر الحدودي ب السودان وإثيوبيا 
� منطقة الفشقة الخصبة وا�تنازع عليها بسبب تأث� القاهرة ع� حكومة مجلس السيادة ا�نتقا� 

بقيادة الجيش � الخرطوم.
العربية  ا�مارات  خارجية  بوزير  بلينك   Ðأنتو  äا�مري الخارجية  وزير  اتصل   ،2021 مايو   24  �
ا�تحدة الشيخ عبد الله بن زايد وبعد ا�كا�ة، أعلنت أبو ظبي ع� الفور أنها ستنسحب من الوساطة 
الوثيقة ب  الع�قة  الفشقة. يش� هذا مرة أخرى إ»  السودان وإثيوبيا �  الحدودي ب  النزاع   �
ظبي  �بو  الحقيقية  ا�صالح  من  واشنطن  وحذر  ا�تحدة،  العربية  وا�مارات  ا�تحدة  الو�يات 

ومشاركتها.
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كان اهتÄم الص بإفريقيا منذ التسعينيات، ا�لتزام ا�تجدد من قبل الو�يات ا�تحدة والتنافس ب 
العربية  وا�مارات  وتركيا  وقطر  السعودية  العربية  ا�ملكة   Äسي  �  - ا�قليمي  النفوذ  ذات  الدول 

ا�تحدة وإيران - أمران أساسيان لفهم ا�نافسة ا�تسارعة ب القوى ا�جنبية � القرن ا�فريقي.
ع� مدى العقد ا�اç، جعلت ا�شاركة ا�قتصادية الكب�ة للص � إثيوبيا وجيبوØ منها �عباً مؤثراً 
� ا�نطقة ا�قليمية الفرعية. تتضمن مبادرة الحزام والطريق (BRI) جيبوØ كميناء إ» منطقة القرن 
الداخß ونقطة وصول إ» السوق ا�ثيوÓ ا�تنامي. لتأم استثÄراتها � جيبوØ، أنشأت الص قاعدة 
الخروج  بعد  عليها  التي سيطرت  دوراليه  بجوار محطة حاويات  وتقع   ،2016 عام  بحرية �  دعم 
القéي �وانئ دÓ العا�ية. أدت هذه الخطوة إ» تفاقم التوترات ب بك وواشنطن بسبب قرب 
القاعدة من ا�نشأة العسكرية الرئيسية للو�يات ا�تحدة � إفريقيا � معسكر ليمونيه - العمود 

.Óالفقري لسياستها ا�منية ا�وجهة � القرن ا�فريقي والبحر ا�حمر والخليج العر
� الوقت نفسه، استمرت حكومة جيبوØ - برئاسة الرئيس إسÄعيل عمر جيله، الذي حصل مؤخرًا 
أجنبية  فرق عسكرية  استضافة   � - ا�صوات  ٪98 من  يقرب من  Úا  منصبه  ف�ة خامسة �  ع� 
والàيك  للب�د  الرئي�  الدائن  الص،  مع  ع�قتها  تعزيز  مع  اقتصادية  عوائد  لتحقيق  متعددة 
الخارجي ا�ؤثر. ع� هذه الخلفية، يبدو الوجود العسكري ا�مريä � جيبوØ غ� مريح ع� نحو 

متزايد، وقد بحث ëا عن احت�Äت إقامة Þاكات جديدة � القرن ا�فريقي.
� هذه ا�ثناء، منذ الثورات العربية، والتي أججها التنافس ا�قليمي ع� القوة ب ا�ملكة العربية 
القرن   � النفوذ  ع�  منافسة   � وتركيا  الرائدة   ìالفار الخليج  دول  انخرطت  وإيران،  السعودية 
ا�فريقي. وقد ميز هذه الع�قات مزيج معقد من ا�خاوف ا�منية والتطلعات ا�قتصادية والسياسية. 
السياسية،  ا�صالح  تقارب  تركيا وقطر بسبب  تقريب  إ»  العربية وتداعياتها  الثورات  أدت  � ح 
 íوال� Ðسعت ا�ملكة العربية السعودية وا�مارات العربية ا�تحدة وم½ إ» تقليل النفوذ ا�يرا
والقطري � ا�نطقة الفرعية. ومع ذلك، فإن ا�ستثÄر الضخم ل�كيا � إثيوبيا والصومال وتجارتها 
معها قد أكسبها Þاكات Âتد إ» ما هو أبعد من ع�قات ا�عام�ت التجارية مع دول القرن ا�فريقي.
أظهرت إدارة بايدن أن واشنطن تسعى إ» لعب دور أكÒ فعالية � القرن ا�فريقي من سابقتها. لقد 
 Ðالسودا الجيش  ع�  أيًضا  الضغط  مع  تيغري،   � ا�سلح  النزاع  حل  إ»  وسعت  إثيوبيا  أÞكت 
�ستئناف ا�نتقال الدãقراطي إ» الحكم ا�دÐ بعد ا�نق�ب العسكري � أواخر أكتوبر 2021، ضد 

.Ðع� الجيش السودا Äًارس نفوًذا مهÂ .مصالح بعض الحلفاء ا�قليمي لواشنطن

ا�نافسة ا�تزايدة للقوى الخارجية
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� عهد الرئيس جو بايدن، سعت الو�يات ا�تحدة أيًضا إ» إقناع حلفائها ذووا النفوذ ا�قليمي � 
العربية السعودية، بلعب دور أكÒ إيجابية �  العربية ا�تحدة وا�ملكة  الفارì، ا�مارات  الخليج 
القرن ا�فريقي Úا يتñÄ مع مصالحها ومحاولتها التنافس مع الص. ومع ذلك، Ñ ينجح. ع� سبيل 
ا�ثال � ح أن ت½فات ا�مارات � القرن ا�فريقي تقاربت � بعض ا�حيان مع ا�صالح ا�مريكية، 
كÄ � حالة التقارب 2018 ب إثيوبيا وإري�يا، فقد تباعدت أثناء ا�نتقال السوداÐ، وبناء الدولة � 
الصومال، ونزاع التغراي ا�ثيوÓ. ومع ذلك، فإن واشنطن بحاجة إ» دعم حلفائها، Úا � ذلك أبو 
تحتية  بنية  تأسيس وجود وتطوير  يؤدي  أن  ا�رجح  بك. من  ا�س�اتيجية ضد  ا�نافسة  ظبي، � 
لوجستية وقدرات � ا�واقع ا�س�اتيجية ع� طول البحر ا�حمر وساحل خليج عدن إ» Þاكات 
محلية وتنمية اقتصادية وقوة ناعمة ãكن لواشنطن ا�عتÄد عليها. يجب أن يُنظر إ» التقارب ب 
إثيوبيا وإري�يا الذي مّكن � النهاية من رفع عقوبات ا�مم ا�تحدة عن أسمرة � نوفمÚ ،2018 Üا 

� ذلك مغازلة واشنطن الغامضة �ري�يا وال�حيب ا�و� با�نتقال السياì � إثيوبيا.
ومع ذلك، ع� الرغم من أن الو�يات ا�تحدة كان من ا�مكن أن تستخدم دعم أديس أبابا وأسمرة 
ومقديشو لتعزيز النفوذ ا�مريä � القرن من 2018، إ� أن تصاعد ا�زمة � إثيوبيا وا�أزق الذي طال 
تجاه  ا�وقف  تقييمها.  إعادة  ع�  واشنطن   Üأج الصومال   � الرئاسية  ا�نتخابات  بشأن  أمده 
الحكومات الث�ث. من خ�ل فرض عقوبات مستهدفة ع� ا�سؤول والكيانات ا�ري�ية فيÄ يتعلق 
بالنزاع � التغراي، طرد إثيوبيا من قانون النمو والفرص � أفريقيا، وتحذير القيادة الصومالية من 
الث�ث  الحكومات  من  ا�جراءات  هذه  بايدن  إدارة  أدانت  الرئاسية،  ا�نتخابات  تأخ�ات  استمرار 
أدت هذه  وقد  التغراي.  نزاع  أطراف  ارتكبتها  التي  ا�نسان  لحقوق  ا�نتشار  الواسعة  وا�نتهاكات 
ا�عÄل إ» عزل القيادات الث�ث عن واشنطن، كã Äكن م�حظته من لجوء أديس أبابا إ» روسيا 
وتركيا للحصول ع� الدعم الدبلوماì والعسكري، وإيران والص من أجل الس�ح. وبا�ثل، تبنت 
أسمرة ومقديشو ع�قات مع قوى إقليمية، و� سيÄ دول الخليج الفارì بشكل خاص وتركيا، وكذلك 

مع الص.
تش� الجهود الحالية التي تبذلها إدارة بايدن لتحقيق وقف إط�ق النار � إثيوبيا إ» أنها تريد زيادة 
نفوذ الو�يات ا�تحدة هناك، ا�مر الذي من شأنه تحس موقف واشنطن ضد بك وتزويدها Úزيد 

من نفوذ الوساطة � النزاع ع� مياه النيل حيث يقيدها موقف القاهرة.
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يستضيف القرن ا�فريقي بعض أكÒ دول العاÑ هشاشة. الصومال، الذي Ñ يتعاف بالكامل بعد من 
السلطة  تفكك  هو  تفككه  سبب  كان  الدولة،  هذه  �ثل  الرئي�  ا�ثال  هو   ،1991 عام   � انهياره 
ا�ركزية وتشتت القوة ا�ركزية � ا�نظÄت العشائرية التي يقودها أمراء الحرب والرجال ا�قوياء 
ا�حليون منذ أواخر العقد ا�ول من القرن الحادي والعàين، أدى الس�م التدريجي وبناء الدولة، 
بدعم من العون الدو�، إ» إعادة قدر من ا�ستقرار والسلطة الوطنية ا�حدودة. الجÄعات، الجهات 
بإع�ن  الخارجية بشكل مستقل.  الع�قات  �تابعة  الحكومية ع� حد سواء،  الفرعية وغ�  الفاعلة 

استعادة استق�لها � 18 مايو 1991، ظهرت جمهورية أرض الصومال كأحد هذه الجهات الفاعلة.
وتسيطر ع� مساحة 177000  دوليًا  بها  الواقع غ� مع�ف  ا�مر  بحكم  دولة  الصومال هي  أرض 
عدم  فإن  ذلك،  ومع  عدن.  خليج  شواطئ  ع�   ßالساح الخط  من  كيلوم�ًا  و856  مربع  كيلوم� 
ا�ع�اف بها منذ ف�ة طويلة من قبل أي دولة عضو � ا�مم ا�تحدة (ع� الرغم من استيفاء معظم 
معاي� الدولة ا�علنة Úوجب اتفاقية مونتفيديو لعام 1933) يرجع إ» التفضيل العام ب هذه الدول 
لوحدة الصومال وا�لتزام باستعادة السلطة ا�ركزية � مقديشو. ومع ذلك، فإن هذا يتعارض مع 
واقع أرض الصومال، وبدرجة أقل الدول ا�عضاء الفيدرالية مثل جوبا �ند وبونت �ند، التي تشارك 
� بناء دولة قطرية منفصلة عن الدولة الفيدرالية الصومالية. تم توثيق الس�م ا�حß وبناء الدولة � 
 ìء، وتضمنت النجاحات إنشاء نظام سياÄأرض الصومال منذ عام 1991 من قبل العديد من العل

دãقراطي ومستوى عاٍل من ا�من � منطقة مضطربة وغ� مستقرة.
بشكل  وتطوًرا  فعالية   Òأك الصومال  �رض  الخارجية  السياسة  مساعي  أصبحت   ،1991 عام  منذ 
تدريجي. Úرور الوقت، مّكن موقعها الفريد ككيان سياì منفصل بحكم الواقع حكومتها من متابعة 
أرض  واجهت  ذلك،  ومع  الخارجية.  والع�قات  متزايد  بشكل  ا�ستقلة  الخارجية  السياسة  قرارات 
الصومال قيوًدا � ع�قاتها الخارجية. ويرجع ذلك أساًسا إ» ا�فتقار إ» ا�ع�اف الدو� وحقيقة أن 

القوى الخارجية تعتÜ بعض ج�انها Þكاء أكÒ أهمية.
مستوى   � الرئيس  بتوجيهات  وتأÂر  الصومال،  �رض  الخارجية  السياسة  التنفيذية  السلطة  تقود 
نشاطها إ» حد كب�، ع� الرغم من بعض النفوذ للمجتمع ا�دÐ وا�ستوى التàيعي. لذلك فهو 
فإن  ذلك،  ومع  الدولة.  القيادية �  للشخصية  والرؤية  والتوجه  الشخصية  الخصائص  يعكس جزئيًا 
الرئيس مسؤول أمام ا�جلس التàيعي وا�واطن وهناك قناعة بأن توجه السياسة الخارجية يعكس 

.Äوجهات نظر كليه

ماذا عن أرض الصومال؟
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يلعب الشتات � أرض الصومال ع� نطاق واسع، والذي ي�كز إ» حد كب� � أوروبا الغربية وأمريكا 
 ìتعزيز مصالح السياسة الخارجية لهرجيسا. التوجه السيا � Äًق ا�وسط، دوًرا مهàلية والÄالش

تجاه الغرب واختيار الàكاء العرب.
استخدمت هرجيسا وفوًدا، تضم مسؤول وكبار الشخصيات والشخصيات العامة، لل�ويج �صالحها 
والسعي وراء حسن النية من Þكائها الخارجي. كÄ طبقت مجموعة الصوما� �ندي والشتات � 

أرض الصومال نهج السياسة الخارجية لهرجيسا من خ�ل النشاط � وسائل التواصل ا�جتÄعي.
ب½ف النظر عن ا�ع�اف الدو�، تروج هرجيسا �همية التعايش السلمي وا�من والدãقراطية التي 
 ،ßتنشأ جميعها من دينامياتها السياسية الداخلية وعملية الس�م وبناء الدولة. بسبب استق�لها الفع
أصبحت أرض الصومال منخرطة � ا�نافسة ا�س�اتيجية ب القوى العظمى � القرن ا�فريقي، والتي 
تضم الحليف ا�قليمي واشنطن وبك. ع� الرغم من أن الحصول ع� اع�اف دو� مستمر كركيزة 
أساسية � السياسة الخارجية للرئيس الحا� موù بيحي عبدي، انخرطت هرجيسا بشكل متزايد � 
صادرات  ع�  القائم  ا�قتصاد  يتمتع  التنموية.  احتياجاتها  لتلبية  للسعي  ا�قتصادية  الدبلوماسية 
ا�اشية � أرض الصومال إ» حد كب� بإمكانيات � النفط وا�عادن والطاقة والزراعة ومصايد ا�سÄك 
ا�ستثÄر  لجذب  لعرضها  والتي سعت هرجيسا  واللوجستية،  ا�الية  والخدمات  الخفيف  والتصنيع 

ا�جنبي.
ا�نطقة  ا�قليمي ومن خارج  الغربي  الحلفاء  مع  العمل  �واصلة  الفرصة  الصومال  أرض  انتهزت 
لتحقيق أهداف سياستها الخارجية. � هذا السياق، Âيل بشكل خاص إ» الو�يات ا�تحدة وسيدها 
مع  متسقة  ع�قات  ع�  هرجيسا   � القيادة  حافظت   Äك ا�تحدة.  ا�ملكة  السابق،  ا�ستعÄري 
Þيكها ا�حافظ � التصدير، ا�ملكة العربية السعودية، وÞيكها التجاري ا�كÒ ليÜالية، ا�مارات 

العربية ا�تحدة، مع تطوير ع�قات قوية مع تايوان.
� يونيو 2015، زار رئيس أرض الصومال السابق، أحمد محمد محمود " سي�نيو " دولة ا�مارات 
العربية ا�تحدة وأبرم صفقة مع موانئ دÓ العا�ية � بربرة لتعميق الàاكة ا�قتصادية وا�س�اتيجية 
مع ا�مارات العربية ا�تحدة. وهذا من شأنه أن يؤدي إ» رفع مستوى ميناء بربرة وا�طار، وإنشاء 
قاعدة عسكرية وتدريب جيش صوما� �ند. أصبحت إثيوبيا، التي تتمتع صوما� �ند بع�قات جيدة 
معها، من أصحاب ا�صلحة � مàوع ا�يناء � عام 2018، بعد أن كانت مهتمة بتطوير ممر بربرة 
�كÒ من عقدين كبديل �عتÄدها الشديد ع� جيبوØ للوصول إ» البحر والتجارة. ورفضت مقديشو 
بشدة الصفقة باعتبارها انتهاكًا لسيادة الصومال ووحدة أراضيها. ثم، � خطوة أخرى � � السياسة 
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ع�قات  إ»  أدى   Äم ع�قات،  بإقامة  تايبي  �هتÄم   Óإيجا بشكل  هرجيسا  استجابت  الخارجية، 
دبلوماسية واع�اف متبادل � يوليو 2020. أثنى عليها مسؤولو ا�من ا�مريكيون. تأسست ع�قات 
هرجيسا مع تايبيه � سياق التضامن ب الدول غ� ا�ع�ف بها جزئيًا والدãقراطية إ» حد كب�. لقد 
استمدوا جزئيًا من التضامن مع تايوان والوعود با�ستثÄرات التي تشتد الحاجة إليها � الصناعات 
النامية الرئيسية � أرض الصومال "مثل مصايد ا�سÄك والزراعة والطاقة والتعدين والصحة العامة 
التحتية  البنية  والتعليم وتكنولوجيا ا�علومات وا�تصا�ت"، ورفضت هرجيسا عرض بك �شاريع 
واسعة النطاق. � محاولة لثني هرجيسا عن الوقوف مع تايبيه. ومنذ ذلك الح، قدمت تايوان �رض 
 CPC كةÞ الصومال أشكاً� مختلفة من ا�ساعدة التنموية والتكنولوجية. ع�وة ع� ذلك، أصبحت
ا�ملوكة للدولة منخرطة � التنقيب عن النفط وا�ستخراج ا�حتمل (متوقع � عام 2023) من خ�ل 
Þكة OPIC Somaliland Corporation � ترتيب مزرعة مع GenelEnergy، التي Âتلك تراخيص 
استكشاف � منطقت نفطيت � موقع مركزي � أرض الصومال مع ا�حتياطيات ا�ؤكدة والقابلة 
 - من  قروض  ع�  ا�جاورة   Øجيبو باعتÄد  جزئيًا  بك  ع�  تايبيه  اختيار  قرار  تأثر  ل�ستخراج. 
الصومال حجم  بشأن  موقفها  تبع  لقد  لها.  اقتصادي خارجي  كأهم Þيك  الص   - وا�عتÄد ع� 
مبادرة الحزام والطريق � إفريقيا، و� بعض النواحي موقف تركيا وقطر، اللت طورتا ع�قة قوية مع 

حكومة محمد عبد الله " فرماجو " � مقديشو. وقد استمر هذا � إثارة ا�خاوف � هرجيسا.
إ»  واشنطن  تسعى  حيث  أمريكيًا  اهتÄًما  الصومال  أرض   � الخارجية  السياسة  مناورات  تجد 
ا�ستعداد للمنافسة ضد بك � القرن ا�فريقي. دفع اع�اف إدارة بايدن بإهÄل الو�يات ا�تحدة 
للمنطقة ذات ا�همية ا�س�اتيجية إ» أن تكون أكÒ نشاطًا. بقيادة نظام حكم اس�اتيجي ودãقراطي 
إ» حد كب� وآمن يقع ع� شواطئ خليج عدن، تعتمد حكومة أرض الصومال ع� الشتات الواسع � 
 Üتعت الدولة.  إقامة  وتعزيز  ا�قتصادية  للتنمية  مالية  مساهÄت  لتقديم  ا�وسط  والàق  الغرب 
قيادتها الو�يات ا�تحدة وÞكائها ا�قليمي حلفاء طبيعي وسعت عمًدا إ» ا�ق�اب من واشنطن 

� الوضع الحا�.
� 13 أغسطس 2021، هبط وفد عسكري أمريä من قاعدة أفريكوم � جيبوØ � بربرة. وتفقد 
لتحويل مطار  ا�مارات منذ عام 2017 � محاولة  التي طورتها  ا�طار  ا�مريكيون منشآت  الضباط 
الحرب الباردة ا�هجور سابًقا إ» قاعدة عسكرية وتدريب الجيش ا�حß وفًقا �تفاق امتياز مدته 30 
عاًما. ومع ذلك، تم إسقاط هذا فجأة � سبتمÜ 2019 عندما أُعلن أن ا�نشأة ستستخدم ل�ستخدام 

ا�دÐ. بحلول ذلك الوقت، تم إحراز تقدم كب� بالفعل، Úا � ذلك `` استكÄل ا�درج وبناء حظ�ة
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طائرات مجاورة و / أو الثكنات "، وتم ا�نتهاء من ا�نشأة ا�دنية منذ ذلك الح. كÄ زار الضباط ا�يناء 
أرض   � محلي  Úسؤول  واجتمعوا  بربرة،  مدينة  وكذلك  العا�ية،   Óد موانئ  وتديره  طورته  الذي 

الصومال وأفراد أمن رفيعي ا�ستوى.
� تطور آخر حديث، � نوفمÜ 2021، أرسلت هرجيسا وفدا رسميا إ» الو�يات ا�تحدة وأوروبا الغربية 
بقيادة وزير الخارجية عيû كايد محمود. تألف الوفد من مسؤول وأبناء صوما� �ند البارزين، مثل 
إدنا عدن إسÄعيل، الذي يعمل كمبعوث خاص لهرجيسا. واجتمعت مع مجموعة واسعة من ا�مثل، 
Úا � ذلك ا�سؤول الحكومي والعلÄء وممثß الشتات � مختلف البلدان. وا�هم من ذلك، ألهمت 
هذه الجهود زيارة متبادلة غ� مسبوقة قام بها وفد من أعضاء الكونجرس ا�مريä إ» أرض الصومال � 
ديسمÜ، والتي تضمنت أفراد من أعضاء مجلس الشيوخ جيم ريش وليندì جراهام، وا�مثل كريس 
سميث وكايجرانجر ومايكل ماكول. ووجد الوفد أن توثيق الع�قات مع أرض الصومال، رÚا دبلوماسيًا 
أو اقتصاديًا أو عسكريًا، من شأنه أن يضيف قيمة إ» الجهود ا�مريكية �واجهة النفوذ ا�قليمي للص.
هذه ا�حداث جديرة با��حظة � ضوء ا�ضطرابات الحالية � القرن ا�فريقي. يجب أن يُنظر إليها � 
سياق تجدد ا�هتÄم ا�مريä وحلفائها الخليجي ووجود تركيا � ا�نطقة الفرعية، فض�ً عن ا�زمة 
ا�ثيوبية ومأزق ا�نتخابات � الصومال. با�ضافة إ» ذلك، مع التصعيد الحا� ل�ستبداد � جميع أنحاء 
العاÑ، وعدم ا�ستقرار السياì وال½اع � القرن ا�فريقي، تظهر أرض الصومال بشكل متزايد كجزيرة 
ومنشأة   ßثيÂ مكتب  ذلك  يشمل  ورÚا  الع�قات،  بتعميق  واشنطن  هذا  يقنع  قد  ل�ستقرار.  آمنة 
عسكرية أمريكية، مÄ قد يؤدي إ» مزيد من الع�قات الخارجية للجمهورية ا�ستقلة ا�علنة من جانب 
ا�ملكة  مثل  ا�قرب  ا�تحدة  الو�يات  حلفاء  مع  رسمية  شبه  ع�قات  بالفعل  أقامت  والتي  واحد 

ا�تحدة، ا�مارات وتايوان.
� منطقة تواجه فيها الدول قيوًدا عديدة عند سعيها لتحقيق مصلحتها الوطنية، يبدو أن أرض الصومال 
حققت نجاًحا ع� الرغم من عدم وجود اع�اف دو� بها. � السنوات ا�خ�ة، استفادت قيادة الب�د 
والتمويل  ا�ستثÄر  ع�  للحصول  واستقرارها  الصومال  �رض  ا�س�اتيجي  ا�وقع  من  متزايد  بشكل 
التنموي الذي تشتد الحاجة إليه. � ح أن كونها دولة بحكم ا�مر الواقع دون اع�اف قانوÐ دو� قد 
منع أرض الصومال من الحصول ع� قروض من ا�مول متعددي ا�طراف، فقد مكنت الب�د أيًضا من 
التطورات  إ»  با�ضافة  هذا،  مّكن  الخارجي.  الدائن  ع�  للقرض   Øا�وا غ�  ا�عتÄد  عن  ا�بتعاد 
السياسية � القرن ا�فريقي، حكومة أرض الصومال من اتباع سياسة خارجية أقل تقييًدا إ» حد ما من 

ج�انها.
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أخ�ًا، ستكون أرض الصومال ا�ستفيد الرئي� من تعميق الع�قات مع الو�يات ا�تحدة، Úا � ذلك 
برامج ا�ساعدة وإنشاء مكتب Âثيß ووجود عسكري. وا�هم من ذلك بالنسبة �رض الصومال، أن 
الع�قات القوية مع الو�يات ا�تحدة ãكن أن تغ� سياسة واشنطن تجاه الصومال وتزود هرجيسا 
Úزيد من ا�من ضد مقديشو. يجب أن يؤدي، ع� ا�قل، إ» زيادة ا�ع�اف الفعß بأرض الصومال، 
إذا  ا�خ�  ا�وقف  ينشأ  أن  ا�ؤقت. ãكن   Ðالقانو ا�ع�اف  بالتقدم نحو  لها  السÄح   ،ýوكحد أق
من  فائدة   Òأك الصومال  �رض   Ðالقانو با�ستق�ل  ا�ع�اف  وحلفاؤها  ا�تحدة  الو�يات  وجدت 
الحفاظ ع� دعمهم لجهود بناء الدولة ا�ستعصية � مقديشو � سياق منافسة القوى الخارجية. 
مزيد من ا�ع�اف من الغرب سيزيد من الضغط ع� ا�ؤسسات السياسية � أرض الصومال �واصلة 
تحس أوراق اعتÄدها الدãقراطية. لكنها ãكن أن تساعد أيًضا � توضيح ا�صطفافات وا�نقسامات 

� القرن ا�فريقي مع ظهور حقبة جديدة من تنافس القوى العظمى وا�قليمية.
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مؤسسة  أقدم   Royal United Services Institute (RUSI) معهد  يعد 
بحثية � العاÑ � مجال الدفاع وا�من � ا�ملكة ا�تحدة. مهمتها هي ا�ع�م  
والتأث�  وتعزيز  النقاش العام  للمساعدة � بناء  عاÑ  أكÒ  أمانًا  واستقراًرا.
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