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حدود وُمحفِّزات الصعود الكيني في شرق أفريقيا

القائدة  اإلقليمية  القوة  لتصبح  كينيا  طموحات  تتجدد 
واملحورية يف منطقة رشق أفريقيا خالل املرحلة املقبلة، 
مستغلة ما تتمتع به من مقومات متنوعة تؤهلها للعب 
حتوالت  تشهد  إقليمية  تفاعالت  وبيئة  الدور،  هذا 
تشكيل  إعادة  يف  تسهم  ربام  حاسمة  اسرتاتيجية 
املقبلة،  الفرتة  خالل  باملنطقة  اإلقليمية  الرتتيبات 
حرب  بسبب  املنطقة  يف  اإلثيويب  الرتاجع  أبرزها  من 
واألزمات   ،2020 نوفمرب  منذ  اندلعت  التي  تيجراي 
دول  اقتصادات  عىل  تأثرياهتا  تستمر  التي  الدولية 
املساعي  عن  ناهيك  اللحظة.  هذه  حتى  أفريقيا  رشق 
األمريكية إلعادة هندسة املنطقة يف ضوء االسرتاتيجية 
األمريكية  املتحدة  الواليات  تتبناها  التي  اجلديدة 
هبدف   2022 أغسطس  يف  أطلقتها  التي  أفريقيا  جتاه 
يف  املتصاعدين  والرويس  الصيني  للنفوذين  التصدي 

أفريقيا بشكل عام ورشق أفريقيا بشكل خاص. 

التي  والتطورات  التغريات  بعض  مع  ذلك  ويتزامن 
واملتمثلة يف صعود  الكيني  السيايس  املشهد  طرأت عىل 
عقب  السلطة  إىل  روتو  ويليام  اجلديد  الكيني  الرئيس 
يف  أجريت  التي  األخرية  الرئاسية  االنتخابات  يف  فوزه 
أغسطس 2022، والذي حدد رؤيته للسياسة اخلارجية 
الكينية خالل الفرتة املقبلة بالرتكيز عىل الدائرة األفريقية 
اإلقليمية  املنظامت  يف  الكيني  للدور  األولوية  وإعطاء 
األفريقية هبدف تعزيز حضورها ونفوذها عىل الصعيدين 
يف  الكيني  االنخراط  يربر  ما  وهو  والقاري،  اإلقليمي 
عدد من امللفات والقضايا االسرتاتيجية يف املنطقة خالل 
الفرتة الراهنة مثل األزمة اإلثيوبية وأزمة رشق الكونغو 

الديمقراطية. 

ومع ذلك، من املتوقع أن تواجه كينيا املزيد من املقاومة 
من جانب بعض دول املنطقة للحيلولة دون تنامي الدور 
رأسها  وعىل  اإلقليمية  طموحاهتا  حساب  عىل  الكيني 
طرح  من  يمكننا  الذي  األمر  وأوغندا،  ورواندا  إثيوبيا 
تساؤل حول مستقبل التنافس اإلقليمي يف رشق أفريقيا 

خالل الفرتة املقبلة. 

املصالح الكينية في منطقة شرق أفريقيا

رشق  يف  لكينيا  االسرتاتيجية  املصالح  من  مجلة  هناك 
أفريقيا، يتمثل أبرزها فيام ييل: 

أن  كينيا  تدرك  أفريقيا:  رشق  يف  اإلقليمية  الزعامة   -1
الظروف الدولية واإلقليمية الراهنة قد تكون مواتية لنْيل 
هذه املكانة اإلقليمية ولعب دور إقليمي رئييس يف املنطقة 
بعدما تراجع طوال السنوات املاضية لصالح إثيوبيا التي 
ا منذ  ا واقتصاديًّ ا وأمنيًّ ا سياًقا مضطرًبا سياسيًّ تشهد حاليًّ
اندالع احلرب التي دارت رحاها يف إقليم تيجراي شاميل 
الكيني  الطموح  البالد يف نوفمرب 2020، وهو ما جدد 

لتعزيز مكانتها يف اإلقليم. 

2- تعزيز االستقرار اإلقليمي يف املنطقة: حترص نريويب 
ا  ا وسياسيًّ عىل أن تتواجد وسط حميط إقليمي مستقر أمنيًّ
باالضطرابات والرصاعات يف ظل  املبارش  لتأثرها  نظًرا 
مثل  األحيان  بعض  يف  املبارش  واجلوار  القبيل  التداخل 
الصومال. ويف ضوء مساعيها إىل تعزيز عالقاهتا مع دول 
املنطقة، وتوسيع جتارهتا مع دول اجلوار اإلقليمي؛ وهو 
ما يربر انخراطها يف عدد من األزمات اإلقليمية باملنطقة 
رشق  وأزمة  اإلثيوبية  واألزمة  الصومالية  األزمة  مثل 

الكونغو الديمقراطية. 

3- بوابة املنطقة إىل العامل اخلارجي: تسعى كينيا إىل تعزيز 
عالقاهتا االقتصادية والتجارية مع دول الرشق األفريقي، 
وأن تكون نقطة اتصال مهمة بني العامل اخلارجي ورشق 
أفريقيا بام يف ذلك العمق األفريقي يف البحريات العظمى 
ووسط أفريقيا. إضافة إىل توسيع دورها كمرتكز إقليمي 
حموري لنقل البضائع من وإىل دول رشق أفريقيا. وذلك 
الدول  بوابة  لتكون  البحرية  موانئها  تطوير  خالل  من 
الذي  المو  ميناء  مثل  الدافئة  للمياه  باملنطقة  احلبيسة 
 LAPSSET البسيت  مرشوع  من  ا  رئيسيًّ جزًءا  يعد 
الرابط بني كينيا وبعض دول املنطقة مثل إثيوبيا وجنوب 
السودان وجنوب السودان. باإلضافة إىل ميناء مومباسا 
اإلقليمية  التجارة  حركة  الستيعاب  تطويره  اجلاري 
احلبيسة  العظمى  البحريات  دول  بعض  واحتياجات 
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متثل  كينيا  أن  سيام  ال  وبوروندي،  ورواندا  أوغندا  مثل 
ملبادرة احلزام والطريق  بالنسبة  املنطقة  ا يف  عنرًصا رئيسيًّ
التي أعلنت عنها الصني يف سبتمرب 2013، مما قد يعزز 
رشق  يف  االقتصادي  نفوذها  لتعزيز  الكينية  الدوافع 

أفريقيا. 

ختشى  اإلقليمية:  األمنية  للمهددات  التصدي   -4
اإلقليمي،  حميطها  يف  األمنية  األوضاع  تفاقم  نريويب 
الذي  الدومينو  نظرية  تأثري  من  خماوفها  ضوء  يف 
هو  كام  اإلرهابية  اهلجامت  من  للمزيد  عرضة  جيعلها 
شباب  حركة  فيها  تنشط  التي  الصومال  يف  احلال 
الكيني  الداخل  لتطال  هتديداهتا  وتتمدد  املجاهدين 
مشاركة  يربر  ما  وهو  املاضية،  السنوات  مدار  عىل 
األفريقي  لالحتاد  التابعة  »أمتيص«  بعثة  ضمن  قواهتا 
يف  اإلثيوبية  احلرب  شكلت  كام  الصومال.  يف  العاملة 
متدد  من  خوًفا  لكينيا  بالنسبة  ا  أمنيًّ ا  حتديًّ تيجراي  إقليم 

التهديدات األمنية إىل العمق الداخيل. 

كينيا  تدرك  األفريقي:  االحتاد  يف  بارز  دور  لعب   -5
من  األفريقي  االحتاد  أروقة  داخل  حتركاهتا  توسيع  أن 
وأفريقيا  املنطقة  يف  اإلقليمي  الكيني  الدور  تعزيز  شأنه 
بشكل عام، وهو ما قد يعززه اختيار كينيا رئيًسا لالحتاد 
يسمح  بام  للسنغال  خلًفا   2023 عام  خالل  األفريقي 
كام  األفريقية.  القضايا  يف  أكرب  بشكل  باالنخراط  هلا 
أحد  باعتبارها  الدويل  املجتمع  الكينية يف  املكانة  سيعزز 
األصوات التي متثل القارة األفريقية يف املحافل الدولية 

وتدافع عن قضاياها. 

6- رشطي الغرب يف إقليم رشق أفريقيا: َتعترب كينيا أن 
خطوة  بمثابة  هو  املنطقة  يف  اإلقليمية  للزعامة  مسعاها 
يف  رئييس  العب  أهنا  عىل  للغرب  صورة  لتقديم  أوىل 
رشق أفريقيا وحليف قوي يمكن للقوى الدولية الفاعلة 
واالعتامد  به  الوثوق  األمريكية  املتحدة  الواليات  مثل 
عليه يف عدد من امللفات وخاصة جمال مكافحة اإلرهاب 

يف رشق أفريقيا.

زات تنامي الدور اإلقليمي لكينيا ُمحفِّ

زات التي من شأهنا أن تعزز  يمكن اإلشارة إىل أبرز امُلحفِّ
املساعي الكينية للعب دور إقليمي قائد يف منطقة رشق 

أفريقيا عىل النحو التايل: 

اجلدد  الساسة  أن  يبدو  السياسية:  اإلرادة  توافر   -1
اخلارجية  السياسة  صقل  إىل  يسعون  سوف  كينيا  يف 
يف  ومشاركتها  اإلقليمي  دورها  تعزيز  هبدف  الكينية 
إدارة الشئون اإلقليمية، وذلك من خالل تطوير أجندة 
شأهنا  من  التي  والدولية  اإلقليمية  للتحركات  واضحة 
الدولية  واملصالح  الكينية  املصالح  بني  التوازن  حتقيق 
الرئيس روتو  يتوافق مع رؤية  أفريقيا، وهو ما  يف رشق 

للسياسة اخلارجية الكينية خالل فرتة واليته األوىل1.

أوهورو  السابق  الرئيس  لسياسة  امتداًدا  ذلك  ويمثل 
تسع  نحو  استمرت  التي  واليته  فرتة  خالل  كينياتا 
سنوات، حيث أطلقت حكومته عقب توليه السلطة يف 
حتدد  التي  الكينية  اخلارجية  للسياسة  وثيقة   2013 عام 
لكينيا،  اخلارجية  والعالقات  الدبلوماسية  العالقات 
وهي أول وثيقة مكتوبة ختص السياسة اخلارجية للبالد 
توسيع  إىل  باألساس  هتدف  وهي  االستقالل،  نيل  منذ 
التعاون اإلقليمي والقاري، وتعزيز املصالح االقتصادية 
أخفق  وإن  حتى  األفريقية،  الوحدة  وإحياء  الكينية، 
كينياتا يف خلق توازن إقليمي ودويل يعزز به الدور الكيني 
يف املنطقة خالل سنوات حكمه بسبب هتميشه للعالقات 
له يف  التي وجهت  الغربية  الغرب بسبب االهتامات  مع 

قضايا العنف أمام املحكمة اجلنائية الدولية2.

اقتصادية  قوة  كينيا  تعد  الكيني:  االقتصاد  تعايف   -2
عىل  قائاًم  اقتصاًدا  متتلك  حيث  أفريقيا،  رشق  يف  دافعة 
ليربالية  األكثر  االقتصادي  النموذج  أهنا  كام  السوق 
واملنافسة  االقتصادية  الكفاءة  يعزز  ما  وهو  املنطقة،  يف 
كينيا  تعد  إذ  البالد3.  األجنبية يف  االستثامرات  وتشجيع 
جنوب  أفريقيا  يف  ا  نموًّ االقتصادات  أرسع  من  واحدة 
سهولة  يف  األوىل  الثالثة  املراكز  ضمن  وهي  الصحراء، 
ممارسة األعامل واالبتكار4. فقد بلغ متوسط نمو الناتج 
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املحيل اإلمجايل يف كينيا أكثر من 5% خالل العقد املايض، 
ومنذ عام 2014 ُصنفت كينيا عىل أهنا دولة ذات دخل 

متوسط منخفض5.

رشق  مجاعة  داخل  ا  حموريًّ الكيني  االقتصاد  ويعترب 
أفريقيا، فهو االقتصاد األكرب واألكثر ديناميكية من بني 
الدول األعضاء. كام أنه يرتبط بشكل أفضل باقتصادات 
والتجارة،  االستثامر  تدفقات  حيث  من  املنطقة  دول 
مثل  اإلقليم  دول  بعض  يف  تعمل  كينية  رشكات  فهناك 
نيشان  وجمموعة  األسهم  وبنك  التجاري  كينيا  بنك 
األجنبي  لالستثامر  الرئييس  املصدر  كينيا  ومتثل  ميديا. 
املبارش لدول اجلوار اإلقليمي، وهي تعد وجهة استثامرية 
جاذبة بحيث أضحت ثاين أكرب مستفيد من االستثامرات 
األجنبية املبارشة يف املنطقة بإمجايل 14.4 مليار دوالر يف 

عام 2018 6.

رأس  قاعدة  بفضل  ا  قويًّ كينيا  اقتصاد  يظل  أن  وُيتوقع 
األكثر  االقتصاد  وكونه  تقدًما،  األكثر  البرشي  املال 
االتصاالت  ثورة  يف  رائًدا  كينيا  كون  عن  فضاًل  تنوًعا، 
املعلوماتية يف رشق أفريقيا. كام تستند اهليمنة االقتصادية 
ظل  يف  تطور  قوي  خاص  قطاع  إىل  لكينيا  اإلقليمية 
سياسات رشيدة. فضاًل عن متتع كينيا بدرجة كبرية من 
ا، فهي مل تشهد حتوالت حاسمة  االستقرار السيايس نسبيًّ
األخرية،  السنوات  خالل  السياسية  العملية  مسار  يف 
من  حالة  املنطقة  دول  بعض  فيه  تشهد  الذي  الوقت  يف 
والصومال  إثيوبيا  مثل  واألمني  السيايس  االضطراب 

والسودان. 

كام متتلك كينيا رؤية وطنية اسرتاتيجية هتدف إىل حتويل 
البالد إىل دولة صناعية حديثة ومتوسطة الدخل بحلول 
ركائز؛  ثالث  إىل  ذلك  يف  تستند  وهي   .2030 عام 
أوالها: الركيزة السياسية التي ترتبط باحلفاظ عىل وحدة 
السلطة.  يف  ديمقراطي  نظام  واستمرار  الكينية،  األمة 
عىل  للحفاظ  تسعى  التي  االقتصادية  الركيزة  وثانيتها: 
ملدة  ا  سنويًّ  %10 بنسبة  واستدامته  االقتصادي  النمو 
حترص  التي  االجتامعية  الركيزة  وثالثتها:  عاًما.   25

حتسني  أجل  من  البرشي  املال  رأس  يف  االستثامر  عىل 
والصحة  التعليم  مثل  املجاالت  خمتلف  يف  احلياة  نوعية 

واملسكن7.
آثار جائحة  من  التعايف  الكيني يف  االقتصاد  استمر  وقد 
املحيل  اإلنتاج  زيادة  مع   2022 عام  يف  كوفيد-19 
اإلمجايل احلقيقي بنسبة 6% سنويًّا خالل النصف األول 
بسبب  االنتعاش  هذا  يتضاءل  أن  قبل   ،2022 عام  من 
التوريد  سالسل  عىل  أثرت  التي  العاملية  األزمات  تأثري 
املركزي  البنك  دفع  ما  وهو  الغذائية،  السلع  وأسعار 
مايو  منذ  مرات  ثالث  الفائدة  سعر  رفع  إىل  الكيني 
 %8.75 إىل  لتصل  أساس  نقطة   175 بمقدار   2022

وذلك استجابة لضغوط التضخم. 
بالنسبة  إجيابية  املستقبلية  التقديرات  تبدو  ذلك،  ومع 
فمن  املتوسط،  املدى  عىل  الكيني  االقتصادي  للنمو 
يف   %5.2 بنسبة  اإلمجايل  املحيل  الناتج  ينمو  أن  املتوقع 
املتوسط خالل الفرتة بني عامي 2023 و2024 بالرغم 

من الصدمات العاملية الراهنة8.
3- املحيط اإلقليمي املضطرب: بمقدور كينيا االستفادة 
من اضطراب الوضع الراهن يف بعض دول رشق أفريقيا، 
إقليمي  إليها عىل أهنا فاعل  ُينظر  خاصة أن نريويب بات 

مؤثر يف املنطقة، ورشيك حمتمل يف منطقة مضطربة. 
ومعقد  مضطرب  إقليمي  سياق  وسط  كينيا  تعيش  إذ 
ذلك  يف  بام  أفريقيا  رشق  تواجه  حيث  ا،  وأمنيًّ ا  سياسيًّ
من  العديد  العظمى  والبحريات  األفريقي  القرن 

التحديات التي تؤثر عىل األمن واالستقرار والتنمية.
والسودان  إثيوبيا  دول  يف  مضطربة  حتوالت  فهناك 
املسلح  يعزز الرصاع  السودان. كام  والصومال وجنوب 
االستقرار  عدم  حالة  الديمقراطية  الكونغو  رشق  يف 
يزال  ال  إثيوبيا،  ففي  العظمى.  البحريات  يف  اإلقليمي 
التحديات  مجلة  ضوء  يف  بالضبابية  يتسم  العام  املشهد 
التي متر هبا البالد مثل عدم االستقرار السيايس وانعدام 
بعض  نشاط  وتوسع  العرقية  والرصاعات  األمن 
امليلشيات املسلحة يف البالد، وذلك بالرغم من التوصل 
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التفاق وقف األعامل العدائية يف نوفمرب 2022 بوساطة 
االحتاد األفريقي.

لكن تظل املخاوف قائمة من اهنيار هذا االتفاق واستئناف 
القتال جمدًدا يف شامل إثيوبيا. كام يتوقع أن يتفاقم النزاع 
عليها  املتنازع  الفشقة  منطقة  عىل  السوداين-اإلثيويب 
اجلانبني  اتفاق  برغم  املقبلة  الفرتة  خالل  الطرفني  بني 

السوداين واإلثيويب عىل تسوية النزاع سلميًّا.

لدى  مستمر  قلق  عامل  متثل  األمنية  التهديدات  وتظل 
سيام  ال  اإلرهاب  نشاط  تصاعد  ضوء  يف  املنطقة  دول 
إىل  ومتددها  الصومال  يف  املجاهدين  الشباب  حركة 
إذ ال  وإثيوبيا.  كينيا  مثل  اإلقليمي  اجلوار  مناطق  بعض 
تزال احلركة تؤثر عىل املنطقة يف ضوء هجامهتا اإلرهابية 
اجلوار.  دول  بعض  ويف  الصومايل  الداخل  يف  املتكررة 
يف  »داعش«  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  نشاط  إىل  إضافة 
الند،  بونت  بوالية  جال  جل  مرتفعات  عند  الصومال 
فضاًل عن هتديدات داعش يف شامل موزمبيق والذي ينشط 
التوترات  جانب  إىل  سنوات.  مخس  من  أكثر  منذ  هناك 
الديمقراطية بسبب  املتصاعدة يف رشق الكونغو  األمنية 
يف  أسهم  الذي  املسلحة  مارس   23 حركة  نشاط  تزايد 
تصعيد اخلالفات السياسية الراهنة بني رواندا والكونغو 

الديمقراطية9.

ازدهار  يف  كينيا  تسهم  مقبول:  إقليمي  وسيط  كينيا   -4
وهي  واضح.  بشكل  أفريقيا  رشق  منطقة  واستقرار 
بدول  تربطها  التي  اجليدة  عالقاهتا  إىل  ذلك  يف  تستند 
يف  مهاًم  دوًرا  تلعب  باتت  التي  ودبلوماسيتها  املنطقة، 
القرن  يف  الراهنة  والنزاعات  اخلالفات  بعض  تسوية 
الطموح  ز  ُيفِّ ما  وهو  العظمى،  والبحريات  األفريقي 

الكيني للعب دور أكرب يف املنطقة خالل الفرتة املقبلة. 

الدويل  املجتمع  يدرك  كينيا:  يف  الدويل  املجتمع  ثقة   -5
القرن  بام يف ذلك  أفريقيا  الكيني يف رشق  الدور  حمورية 
األفريقي، وذلك انطالًقا من االعرتاف بقدرة كينيا عىل 
احلفاظ عىل النظام الدويل القائم يف اإلقليم، ولعب دور 
اإلقليمي يف ضوء  السالم واألمن  مهم يف صنع وحفظ 

الصومال  يف  سيام  ال  اإلقليمي  السالم  جلهود  دعمها 
وجنوب السودان. 

أكثر  من  واحدة  أهنا  عىل  كينيا  إىل  الغرب  وينظر 
الديمقراطيات استقراًرا يف رشق أفريقيا، كام أهنا تلعب 
دوًرا مهاًم يف حتقيق االستقرار والسالم هناك. وقد يعني 
السيايس  الصعيدين  عىل  الغرب  مع  الكيني  التقارب 
سيايس  كمركز  نفسها  رسخت  أهنا  واالقتصادي 
تنظر  أفريقيا10.إذ  رشق  ملنطقة  لوجستي  واقتصادي 
أوروبا إىل كينيا كرشيك إنامئي استطاع االهتامم بسياسته 
زمنية  فرتة  يف  اإلقليمي  دورها  حساب  عىل  الداخلية 
عىل  تطرأ  التي  االسرتاتيجية  التحوالت  أن  إال  معينة، 
املشهد اإلقليمي من شأهنا أن تدفع األوروبيني إىل تغيري 
لالعتبارات  وفًقا  لكينيا  اإلقليمي  الدور  جتاه  نظرهتم 

اجليوسياسية املستجدة11.

مالمح التحركات الكينية في اإلقليم

اإلقليمي  دورها  تعويم  نحو  قدًما  امليض  كينيا  حتاول 
عرب  حركتها  مساحة  زيادة  خالل  من  أفريقيا  رشق  يف 
اإلقليمية  والقضايا  امللفات  من  العديد  يف  االنخراط 
اإلقليمية  التحركات  أبرز  إىل  اإلشارة  ويمكن  باملنطقة. 

لكينيا عىل النحو التايل: 

تعد  اإلقليمية:  األزمات  تسوية  أجل  من  الوساطة   -1
واألمن  السالم  أزمات  معاجلة  يف  حيويًّا  رشيًكا  كينيا 
دولة  بأهنا  توصف  حيث  أفريقيا12،  رشق  يف  املتعددة 
حمورية وضامنة للعديد من عمليات السالم يف اإلقليم، 
وبناء  الوساطة  أهنا متتلك خربات كبرية يف جمال  خاصة 
تدعم  أهنا  كام  الرصاع،  بعد  ما  اإلعامر  وإعادة  السالم 
اإلقليمي  السالم  تعزيز  جمال  يف  املبادرات  من  العديد 
يف املنطقة ومناطق اجلوار اإلقليمي بام يف ذلك السودان 
وجنوب السودان وإثيوبيا والصومال وأوغندا والكونغو 
الديمقراطية وبوروندي وأفريقيا الوسطى وموزمبيق13. 

ضامن  أجل  من  املستويات  كافة  عىل  كينيا  وتتحرك 
لعب دور تدخيل قوي يف جمال السلم واألمن اإلقليمي 
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برز  ما  وهو  العظمى،  والبحريات  األفريقي  القرن  يف 
األزمة  مثل  املنطقة  أزمات  بعض  لتسوية  حتركاهتا  يف 

اإلثيوبية وأزمة رشق الكونغو الديمقراطية. 

دور  لعب  يف  كينياتا  أوهورو  السابق  الرئيس  نجح  إذ 
الديمقراطية  الكونغو  حكومة  بني  الوساطة  يف  رئييس 
وحركة 23 مارس املسلحة، وذلك بعدما كلفه الرئيس 
السالم  جهود  ملواصلة  روتو  ويليام  اجلديد  الكيني 
اإلقليمي يف البحريات العظمى. وكان كينياتا جزًءا من 
بني  السالم  ومفاوضات  اإلثيوبية  األزمة  يف  الوساطة 
بريتوريا  يف  تيجراي  حترير  وجبهة  اإلثيوبية  احلكومة 
طريف  وفدي  نريويب  احتضنت  كام  أفريقيا.  بجنوب 
اتفاق  إىل  وصواًل  املفاوضات  ملواصلة  اإلثيويب  الرصاع 
نريويب بشأن وقف إطالق النار ونزع سالح جبهة حترير 

تيجراي يف 7 نوفمرب 202214.

الوساطات  هذه  خالل  من  نريويب  استهدفت  وقد 
الصعيدين  عىل  سمعتها  وتعزيز  صورهتا  حتسني 
إقليميًّا  نفسها  تقديم  إىل  اإلقليمي والدويل، فهي تسعى 
مسألة  يف  مصداقية  وأكثر  ا  ورشعيًّ فاعاًل  طرًفا  بوصفها 
نفسها  وتقدم  أفريقيا.  برشق  اإلقليميني  والسلم  األمن 
أهنا رشيك  أيًضا عىل  الفاعلة  والقوى  الدويل  للمجتمع 

مهم يف حتقيق االستقرار اإلقليمي باملنطقة15. 

اإلقليمية  املنظامت  أروقة  داخل  كيني  نشاط   -2
املنظامت  بعض  يف  نشًطا  عضًوا  كينيا  تعترب  والدولية: 
القارية واإلقليمية األفريقية مثل االحتاد األفريقي واهليئة 
رشق  ومجاعة   IGAD بالتنمية  املعنية  الدولية  احلكومية 
عىل  حضورها  لتعزيز  مهم  أمر  وهو   ،EAC أفريقيا 
السلم  جملس  يف  نشط  عضو  أهنا  كام  األفريقية.  الساحة 
واألمن األفريقي، حيث انتهت عضويتها التي استمرت 
ملدة ثالث سنوات باملجلس يف 31 مارس 2022. فيام 
املنظامت  بعض  يف  القيادية  املناصب  بعض  كينيا  تشغل 
منصب  ماثوكي  موتوكي  بيرت  يشغل  حيث  اإلقليمية، 
 ،2026 عام  حتى  أفريقيا  رشق  ملجموعة  العام  األمني 
املنظمة16،  أروقة  داخل  الكيني  النفوذ  يعزز  ما  وهو 

الدفاع  كينيا  تستطيع  املهمة  املنصات  هذه  خالل  فمن 
بأجندة  الدويل  االهتامم  ودفع  األفريقية  القضايا  عن 
االستقرار  لعدم  دائمة  حلول  وإجياد  األفريقية،  القارة 

والرصاعات يف منطقتي الساحل والقرن األفريقي17.

وتعد كينيا مسامًها نشًطا يف برامج االحتاد األفريقي. ففي 
عام 2014، قدمت نريويب نحو 1.1 مليون دوالر لدعم 
العاملي األفريقي. ويف عام 2015، تم  الرتاث  صندوق 
األفريقية  لآللية  رئيًسا  كينياتا  السابق  الرئيس  انتخاب 
والرصد  التقييم  تقيس  التي  وهي  النظراء،  ملراجعة 
يف  األفريقية  الدول  حترزه  الذي  التقدم  بشأن  الطوعي 
حتقيق احلكم الرشيد18. وقد شغلت كينيا منصب عضو 
 2021 عامي  خالل  الدويل  األمن  جملس  يف  دائم  غري 
و2022، وتولت منصب رئاسة جملس األمن يف أكتوبر 

2021 بالتناوب. 

إىل  كينيا  حتولت  املنطقة:  يف  إقليمي  جتاري  مركز   -3
مركز مايل وتكنولوجي إقليمي رئييس يف رشق أفريقيا. 
اقتصادية  وإمكانات  جاذب  أعامل  بمناخ  تتمتع  فهي 
كبرية مقارنة بمحيطها اإلقليمي. ومن املتوقع أن يصبح 
األفريقية  القارة  يف  ا  نموًّ األرسع  هو  الكيني  االقتصاد 

خالل السنوات اخلمس املقبلة. 

للدول  توفر  فهي  للمنطقة،  ا  جتاريًّ مركًزا  كينيا  ومتثل 
السودان  وجنوب  أوغندا  مثل  )احلبيسة(  الساحلية  غري 
املحيط  مياه  إىل  الوصول  إمكانية  وبوروندي  ورواندا 
مساعيها  إطار  يف  وذلك  مومباسا.  ميناء  عرب  اهلندي 
لتصبح بوابة إىل رشق ووسط أفريقيا، ويف نفس الوقت 
معرًبا للمنتجات األفريقية املتجهة إىل آسيا وأوروبا عرب 

ميناء مومباسا19.

االزدهار  عىل  تقوم  خارجية  سياسة  كينيا  تتبنى  كام 
مع  التجارية  العالقات  تشجيع  خالل  من  االقتصادي 
املتحدة  الواليات  مثل  التقليديني  الدوليني  احللفاء 
العالقات  وتنويع  املتحدة،  واململكة  األمريكية 
تعزيز  إىل  باإلضافة  جديدة،  أسواًقا  لتشمل  االقتصادية 
نريويب  وقعت  حيث  األفريقية،  الدول  مع  التجارة 
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الدول  بعض  مع  وجتاري  اقتصادي  تعاون  اتفاقيات 
التجارة  منطقة  اتفاقية  نيجرييا وغانا. ووقعت عىل  مثل 
احلرة القارية األفريقية يف مارس 2018، فهي من أوائل 
الدول األفريقية مع غانا التي صادقت عىل هذه االتفاقية 
يف إطار مساعيها جلني العديد من املكاسب االقتصادية 

التي تقدمها تلك االتفاقية القارية20.

وقد صنفت كينيا كواحدة من الدول الصاعدة للتجارة 
يف  عضويتها  إن  إذ   ،Trade20 ملؤرش  وفًقا  العاملية 
املميزات  جانب  إىل  اإلقليمية  االقتصادية  التكتالت 
األعامل  ممارسة  وسهولة  اجليدة  التحتية  بالبنية  اخلاصة 
كبوابة  كينيا  مكانة  تعزيز  عىل  تعمل  إنام  هبا  تتمتع  التي 
تكنولوجيا  قطاع  كينيا  وتتبنى  األفريقية.  لألسواق 
للنمو  رئييس  متكني  كعامل  واالتصاالت  املعلومات 
االقتصادي يف املستقبل. وهي هتدف من ذلك إىل ضامن 
واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  خدمات  توافر 
يف  ناشئة  رشكة   200 من  ألكثر  موطًنا  كينيا  تعد  حيث 
جمال التكنولوجيا، كام أهنا املقر الرئييس للرشكات متعددة 
املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  قطاع  اجلنسيات يف 
مثل إنتل Intel وجوجل Google. كام تتميز كينيا بأهنا 
املنطقة  يف  اإلنرتنت  شبكات  أرسع  من  واحدة  متتلك 
البحر  الضوئية حتت سطح  األلياف  نظًرا ملرور كابالت 

بالقرب منها21. 

فيام تركز كينيا يف عالقاهتا مع دول اجلوار اإلقليمي عىل 
مسار يرتكز عىل التجارة واالستثامر بداًل من االستحواذ 
يف  الدخول  جتنب  هبدف  وذلك  واملعادن،  املوارد  عىل 
منافسة مبارشة مع املصالح الغربية التي تستغل الثروات 
إذ  الديمقراطية.  الكونغو  رشق  يف  سيام  ال  األفريقية 
الدول  مع  ثنائية  جتارية  عالقات  إلقامة  كينيا  سعي  إن 
ا أكرب عىل الصعيد  األفريقية يمنح نريويب نفوًذا اقتصاديًّ
عىل  والتنافس  االستغالل  فكرة  عنها  ويبعد  اإلقليمي، 

الثروات األفريقية. 

فقد سارعت نريويب عقب انضامم الكونغو الديمقراطية 
جلامعة رشق أفريقيا إلبرام عدد من االتفاقيات التجارية 

العاصمة  إىل  جتارية  بعثة  أرسلت  كام  معها،  الثنائية 
 2021 نوفمرب  يف  عضو   200 من  مؤلفة  كينشاسا 
وتعميق  والتجارية  االستثامرية  الفرص  الستكشاف 
نحو  تعهدت  فيام  البلدين22،  بني  االقتصادية  العالقات 
يف  دوالر  مليار   1.6 نحو  باستثامر  كينية  رشكة   26
الديمقراطية23.  بالكونغو  خمتلفة  وقطاعات  مرشوعات 
كام تعترب كينيا خامس أكرب مستثمر أجنبي يف تنزانيا والتي 
بواقع  دوالر  مليار   1.7 حوايل  هناك  استثامراهتا  بلغت 

518 مرشوًعا وفًقا لتقديرات عام 201624.

مارست  اإلقليمية:  األمنية  للتحديات  االستجابة   -4
جماالت  يف  بارًزا  دوًرا  طويلة  سنوات  مدار  عىل  كينيا 
وحفظ  صنع  عرب  اإلقليميني  واألمن  السالم  تعزيز 
للتحديات  واالستجابة  النشطة  والوساطة  السالم 
عىل  دورها  يقترص  فلم  اإلرهاب.  مواجهة  مثل  األمنية 
باعتبارها  الصومالية  املجاهدين  الشباب  مواجهة حركة 
االحتاد  قوات  ضمن  املسامهة  األفريقية  الدول  إحدى 
قبلها  ومن  )أمتيص(  الصومال  يف  االنتقالية  األفريقي 
جهود  أيًضا  نريويب  دعمت  بل  )أميصوم(،  قوات 
السالم اإلقليمية ال سيام يف الصومال وجنوب السودان 

والكونغو الديمقراطية. 

قواهتا  من  إضايف  جندي   200 نحو  نريويب  نرشت  فقد 
احلكومية لدعم عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم يف 
نوفمرب   12 يف  أرسلت  كام   .202125 عام  يف  كينشاسا 
إىل  جندي   100 قوامها  إضافية  عسكرية  قوة   2022
رشق الكونغو الديمقراطية عقب موافقة الربملان الكيني 
عىل نرش حوايل 900 جندي هناك لتكون جزًءا من القوة 
اإلقليمية التي تستهدف مواجهة مترد حركة 23 مارس. 
وهي قوات تعمل ضمن القوة اإلقليمية ملجموعة رشق 
يف  األعضاء  الدول  رؤساء  عليها  وافق  التي  أفريقيا 
يونيو 2022 وتتألف من كتيبتني عسكريتني من أوغندا 
ومثليهام من بوروندي وكتيبة واحدة من جنوب السودان 

حتت قيادة كينية26.

وتلعب كينيا دوًرا رئيسيًّا يف عمليات دعم السالم متعددة 
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األطراف، حيث أسهمت بأكثر من 55 ألف جندي يف 
خمتلف بعثات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة بحوايل 
40 دولة. كام تسهم أيًضا يف تدريب العاملني بالبعثات 
يف  السالم  دعم  عىل  للتدريب  الدويل  املركز  يف  األممية 

العاصمة نريويب27.

الدبلوماسية  تعزيز  يف  واضح  بشكل  كينيا  شاركت  فيام 
الوقائية وحفظ السالم وحل النزاعات وإعادة اإلعامر ما 
بعد الرصاع يف أفريقيا، حيث أشار الرئيس السابق كينياتا 
يف نوفمرب 2021 إىل أن بالده تستضيف أكثر من 600 
ألف الجئ فرَّ معظمهم من الصومال وجنوب السودان 
إىل الداخل الكيني حتت مظلتي االحتاد األفريقي واألمم 

املتحدة28.

حفظ  يف  قوي  بدور  تقوم  كينيا  أن  إىل  باإلشارة  وجدير 
االقتصادية  مصاحلها  محاية  هبدف  اإلقليمي  السالم 
والنهوض هبا، وهو ما جيعل دورها يتجاوز فكرة حفظ 
يف  العسكري  التدخل  سياسة  نريويب  تتبنى  إذ  السالم، 
التدخالت  توسيع  مع  جنب  إىل  جنًبا  املضطربة  املناطق 
ضامن  أجل  من  واالستثامر  التجارة  حول  االقتصادية 
سالم دائم. لذلك، نجد أهنا حذرة يف تفسري مشاركاهتا 
العسكرية عىل أهنا تتعلق بتأمني مصاحلها احليوية، خوًفا 
الثروات  عىل  الدويل  التنافس  يف  باملشاركة  اهتامها  من 
الكونغو  رشق  سيام  ال  أفريقيا  يف  والطبيعية  املعدنية 

الديمقراطية29.

وهو  منه:  واالستفادة  اإلقليمي  التكامل  تعزيز   -5
يف  االستثامر  الستمرار  الدافعة  القوى  إحدى  يمثل 
البنية  أن  جيًدا  تدرك  التي  كينيا  يف  للنقل  التحتية  البنية 
يف  االقتصادية  التنمية  مفتاح  هي  احليوية  التحتية 
أفريقيا. لذلك تقوم نريويب بتعزيز نفوذها اإلقليمي من 
اإلنامئية،  احتياجاهتا  لتلبية  التحتية  بنيتها  حتسني  خالل 
وكذلك التحول ملركز جتاري إقليمي، وذلك من خالل 
مع  بالتعاون  والمو  مومباسا  ميناءي  وحتديث  تطوير 
الصني التي تساندها يف هذا الشأن، حيث يعترب مرشوع 
املرشوع  هو  الكينية  احلديدية  السكك  خطوط  حتديث 

الذي  وهو  البالد30،  يف  للصني  الرئييس  االستثامري 
يربط مدينة مومباسا الكينية بكل من كمباال يف أوغندا 
وكيغايل يف رواندا وجوبا يف جنوب السودان، وذلك يف 
رشق  مجاعة  مظلة  حتت  اإلقليمي  التكامل  عملية  إطار 

أفريقيا31.

من  عدًدا  كينيا  دشنت  األخرية،  السنوات  وخالل 
الكفاءة  حتسني  هبدف  التحتية  البنية  مرشوعات 
إقليمي.  لوجستي  كمركز  موقعها  وتعزيز  اللوجستية 
ومن أبرز األمثلة أعامل التوسع يف ميناء مومباسا الذي 
أوغندا  مثل  الساحلية  غري  اجلوار  دول  معظم  خيدم 
تعد  إذ  السودان.  وجنوب  الديمقراطية  والكونغو 
استغلت  حيث  الكيني،  للميناء  مستخدم  أكرب  أوغندا 
عام  يف  بامليناء  الشحن  عمليات  إمجايل  من   %25 نحو 
2018. كام أنه خيدم أجزاء من دول تنزانيا وبوروندي 

ورواندا32.

بمثابة  الكيني   LAPSSET البسيت  مرشوع  يعد  كام 
أكرب مرشوع بنية حتتية يف رشق أفريقيا واألكثر طموًحا، 
السودان.  وجنوب  وإثيوبيا  كينيا  دول  بني  جيمع  فهو 
رئيسية،  مرشوعات  ستة  من  املرشوع  هذا  ويتكون 
ا لنقل البضائع املتجهة إىل موانئ  وسيكون أساًسا مركزيًّ

دار السالم يف تنزانيا ومابوتو يف موزمبيق33.

كينيا بمشاركة  تتمتع  الكينية:  الناعمة  القوة  6- تصاعد 
املساعدات اإلنسانية لالجئني وطالبي  تقديم  واسعة يف 
أفريقيا  واألوبئة يف  الطبيعية  الكوارث  اللجوء وضحايا 

بشكل عام ورشق أفريقيا بشكل خاص. 

غرب  يف  إيبوال  وباء  مكافحة  يف  نريويب  أسهمت  فقد 
القطاع  يف  العاملني  من  عدد  إرسال  خالل  من  أفريقيا 
عام  يف  وليبرييا  سرياليون  دولتي  إىل  الكيني  الصحي 
املساعدات  بعض  الكينية  احلكومة  قدمت  كام   .2015
املادية للدول املترضرة. ويف مايو 2020، أرسلت نريويب 
سيشل  إىل  الصحي  القطاع  يف  متخصص   500 نحو 
التعامل  عىل  املحليني  الصحية  الرعاية  مقدمي  ملساعدة 

مع تفيش جائحة كوفيد-19 34.
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األطراف املنافسة للدور الكيني في اإلقليم

يف  اإلقليمية  األطراف  بعض  من  مقاومة  كينيا  تواجه 
رشق أفريقيا التي ترى يف الصعود الكيني عىل املستوى 
وهو  هناك،  وحضورها  نفوذها  من  خصاًم  اإلقليمي 
املاضية وليس مقترًصا عىل  السنوات  أمر ممتد عىل مدار 
الوقت الراهن فحسب، وهو ما برز يف طبيعة العالقات 

الكينية مع حميطها اإلقليمي التي اتسمت بالتباين. 

فعىل صعيد العالقات الكينية-األوغندية، ساد التنافس 
السابق  الرئيس  والية  فرتة  طوال  البلدين  بني  التجاري 
روتو  ويليام  احلايل  الرئيس  بني  التقارب  أن  كام  كينياتا، 
مع بعض األطراف السياسية األوغندية خالل السنوات 
املاضية كان مصدًرا للتوتر الدبلومايس بني البلدين. كام 
خالل  توترات  الكينية-الصومالية  العالقات  شهدت 
البحري  اخلالف  بسبب  األخرية  الثالث  السنوات 
املتصاعد بني الطرفني؛ ما أدى إىل إعالن الصومال قطع 
قبل  كينيا يف ديسمرب 2020  الدبلوماسية مع  العالقات 

استئناف العالقات بواسطة قطرية بعد ستة أشهر. 

كثري  يف  بالتوتر  الكينية-التنزانية  العالقات  اتسمت  فيام 
العالقات  حتسن  برغم  كينياتا،  فرتة  خالل  األحيان  من 
التجارية بينهام، حيث تعد تنزانيا ثاين أكرب رشيك جتاري 
لكينيا بعد أوغندا. إال أن العالقات قد بدأت يف التحسن 
يف  حسن  وسامية  روتو  ويليام  الرئيسني  صعود  مع 

البلدين. 

خالل  باملثالية  الكينية-اإلثيوبية  العالقات  ُوصفت  بينام 
اقتصادية  مكاسب  إىل  ُترجم  ما  وهو  املايض،  العقد 
سفاريكوم  رشكة  دخول  أبرزها  ومن  للطرفني 
كينية  اتصاالت  رشكة  أكرب  تعد  التي   Safaricom
كينيا  بني  العالقات  حتسنت  كام  اإلثيوبية.  السوق  إىل 
والكونغو الديمقراطية خالل الفرتة األخرية بعدما لعب 
الكونغو  انضامم  يف  بارًزا  دوًرا  كينياتا  السابق  الرئيس 
أفريقيا،  رشق  جمموعة  يف  سابع  كعضو  الديمقراطية 
وما ترتب عليه من فتح آفاق رحبة للتعاون االقتصادي 

والتجاري بني البلدين35.

الثانية  وقد عززت سياسة كينياتا خالل واليته الرئاسية 
اإلقليمي  العدوانية جتاه حميطه  بدرجة من  اتسمت  التي 
التي  كينيا  جتاه  املنطقة  دول  لدى  املقاومة  درجة  تنامي 
بات ُينظر إليها عىل أهنا »دولة تريد السيطرة واهليمنة عىل 
كل يشء« مما أكسبها معارضة -ولو بشكل نسبي- فيام 
يف  برز  ما  وهو  اإلقليمي،  حميطها  يف  بتحركاهتا  يتعلق 
عن  وتنزانيا  وجيبويت  وبوروندي  أوغندا  دول  امتناع 
مفوضية  رئاسة  منصب  لنيل  كينيا  لصالح  التصويت 

االحتاد األفريقي خالل السنوات األخرية36.

املوانئ  ا عىل  إقليميًّ تنافًسا  يف سياق متصل، تواجه كينيا 
وموزمبيق  تنزانيا  مثل  املنطقة  دول  بعض  من  البحرية 
انفصاله  أعلن  -الذي  الصومال  أرض  إقليم  إىل جانب 
ينل  ومل   1991 عام  يف  الصومال  عن  واحد  طرف  من 
لالستثامر  كينيا  دفع  ما  اآلن-  حتى  الدويل  االعرتاف 
بكثافة يف توسيع وإعادة تأهيل وتطوير موانئها البحرية 
يصبحا  قد  -اللذين  والمو  مومباسا  مينائي  سيام  ال 
البوابة  كينيا  لتصبح  جاهزية-  األكثر  اإلقليمي  املنافس 
التجارية األكثر تفضياًل يف رشق أفريقيا، ال سيام أن دول 
املنطقة قد بدأت بالفعل يف تطوير بنيتها التحتية وموانئها 
السنوات  خالل  اإلقليمي  التنافس  لتعزيز  البحرية 

املقبلة37.

وتستمر املساعي اإلقليمية من جانب بعض الدول مثل 
فقد  املنطقة.  يف  الكيني  النفوذ  لتحجيم  ورواندا  أوغندا 
أوغندا  إىل  ستنضم  أهنا   2016 عام  يف  رواندا  أعلنت 
لتطوير بوابة جديدة للموانئ التنزانية يف حماولة لتعطيل 
أحد  أن  أوغندا  إعالن  عقب  وذلك  مومباسا،  ميناء 
مما  كينيا،  تنزانيا وليس  النفط سيمر عرب  أنابيب  خطوط 
دفع البعض لالعتقاد بأهنا اسرتاتيجية إقليمية لعزل كينيا 
يف  التنافسية  اإلقليمية  البيئة  يعكس  ما  وهو  املنطقة،  يف 

منطقة البحريات العظمى38.

فيام تسعى رواندا إىل حتقيق طفرة تنموية تؤهلها للتحول 
يمكنها  مما   ،2035 عام  بحلول  الدخل  متوسطة  لدولة 
من  املزيد  جلذب  إقليميًّا  ا  ماليًّ مركًزا  تصبح  أن  من 
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االستثامرات األجنبية، وهي يف نفس الوقت تعمل عىل 
أفريقيا من  تعزيز حضورها ونفوذها اإلقليمي يف رشق 
هبدف  أفريقيا  يف  العسكرية  الدبلوماسية  تفعيل  خالل 
وملدى  واسع  نطاق  عىل  االسرتاتيجية  مصاحلها  محاية 
الستغالل  حماوالهتا  تنزانيا  تعزز  كام  هناك.  بعيد  زمني 
أوروبا  دول  معظم  وحاجة  الراهنة  الدولية  األزمة 
للنفط والغاز الطبيعي األفريقي عرب تقديم نفسها كأحد 
موردي الطاقة للدول األوروبية، أماًل يف تعزيز مكانتها 

عىل الصعيدين األفريقي والدويل خالل الفرتة املقبلة. 

مكانتها  تراوح  لن  إثيوبيا  أن  يبدو  الوقت،  نفس  ويف 
بسهولة  األفريقي  والقرن  أفريقيا  رشق  يف  اإلقليمية 
برغم ما تواجهه من حتديات عىل الصعيد الداخيل خالل 
الوقت الراهن، إال أهنا ستسعى إىل استعادة دورها جمدًدا 
األمريكية  املتحدة  الواليات  سيام  ال  دويل  بدعم  ربام 
اجلانبني  بني  املحتمل  التقارب  مالمح  ضوء  يف  خاصة 
من  األخرية  الفرتة  خالل  مؤرشات  عدة  عززته  الذي 
أبرزها مشاركة آيب أمحد رئيس الوزراء اإلثيويب، يف أعامل 
األمريكي  بالرئيس  ولقائه  األمريكية-األفريقية  القمة 
جو بايدن يف ديسمرب 2022، وهو ما قد يعزز التنافس 

الكيني اإلثيويب يف رشق أفريقيا خالل املرحلة املقبلة. 

مستقبل الدور الكيني في شرق أفريقيا

تبدو الفرصة سانحة أمام كينيا لالضطالع بدور إقليمي 
جاهزية  األكثر  القوة  فهي  أفريقيا،  نشاًطا يف رشق  أكثر 
باملنطقة، خاصة يف ضوء ضبابية املشهد اإلقليمي وتعقيد 
السياق العام هناك. فليس من الواضح إن كانت إثيوبيا 
أوراقها  لتستعيد  الداخلية  أوضاعها  ترتيب  عىل  قادرة 
مرت  التي  األخرية  احلرب  جتربة  بعد  املتناثرة  اإلقليمية 
ملتبًسا  املوقف  يزال  وال  بوحدهتا،  تعصف  وكادت  هبا 

هناك يف ضوء هشاشة االتفاق املربم مؤخًرا يف بريتوريا. 
السيايس  االستقرار  من  بحالة  كينيا  تتمتع  املقابل،  يف 
النسبي عقب جتاوز اختبار االنتخابات الرئاسية األخرية 
بنجاح وما تالها من سالسة يف عملية االنتقال السلمي 
تؤهلها  قد  التي  املقومات  توافر  إىل  باإلضافة  للسلطة، 
للمسامهة يف تشكيل مستقبل املنطقة رشيطة توافر اإلرادة 
لعب  إلمكانية  وتصورها  اجلديدة،  للقيادة  السياسية 
واضحة  باسرتاتيجية  مدعوم  حمتمل  إقليمي  لدور  كينيا 
املتحدة  الواليات  سيام  -ال  الدويل  املجتمع  ثقة  متنحه 
ويف  أفريقيا،  رشق  يف  بمهامه  القيام  لبدء  األمريكية- 
نفس الوقت تراعي املخاوف لدى بعض دول املنطقة من 
ينهي  قد  ما  وهو  اإلقليم،  يف  الكيني  الدور  صعود  آثار 
اهليمنة اإلثيوبية يف املنطقة التي استمرت طوال العقدين 

املاضيني. 

متّكنها  قائدة  دبلوماسية  بالفعل  كينيا  متتلك  وإمجااًل، 
من تعزيز طموحها للعب دور إقليمي حموري يف رشق 
أفريقيا. وربام ُيمْكنها حتقيق ذلك من خالل بوابتي مجاعة 
املعنية  الدولية  احلكومية  واهليئة   EAC أفريقيا  رشق 
من  وخاصة  الدويل  الدعم  توافر  مع   ،IGAD بالتنمية 
القوى الرئيسية الفاعلة يف اإلقليم مثل الواليات املتحدة 
األمريكية، إضافة إىل إمكانية توسيع العالقات مع بعض 
ونيجرييا  مرص  مثل  البارزة  األفريقية  اإلقليمية  القوى 
االحتاد  يف  أجندهتا  تنفيذ  تسهيل  هبدف  أفريقيا  وجنوب 
اجلاري،  العام  خالل  رئاستها  تويل  عقب  األفريقي 
وتعزيز التنسيق يف القضايا األفريقية املختلفة، وهو ما قد 
يسهم يف استعادة كينيا ملركزها القيادي يف رشق أفريقيا 
سيام  ال  اإلقليمي  حميطها  مع  العالقات  عىل  احلفاظ  مع 

إثيوبيا.
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