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*********
چكیده 

و  منطقه ای  ملی،  محلی،  در سطوح  بازیگران  اقدامات  و  اهداف  رویكردها،  در  ناسازگاری  و  اختالف  به  اشاره  منازعه 
جهانی دارد و دارای انواع مختلف است. منازعه مرزی و سرزمینی یكی از گونه های منازعه و از نوع منازعات بین المللی میان 
کشورها با همسایه یا همسایگان خود بر سر مالكیت و حاکمیت بر مناطق مرزی مشترک است. در میان ریشه های منازعه، نقش 
ارزش های جغرافیایی برجسته  تر است. قاره آفریقا از گذشته تاکنون، درگیر انواع منازعات بوده است که کانون آنها را می توان 
کمربند صفر تا 15 درجه شمالی این قاره دانست؛ منطقه ای که یكی از پر منازعه ترین مناطق جهان پس از جنگ سرد است. یكی 
از گونه های منازعات کمربند صفر تا 15 درجه شمالی آفریقا، منازعات مرزی و سرزمینی است. با توجه به اهمیت تحوالت 
تا ریشه های  دارد  منازعات مرزی و سرزمینی آن، ضرورت  متقابل جغرافیا، سیاست و قدرت در  نقش آفرینی  منطقه و  این 
این منازعات در چارچوب ژئوپلیتیک شناسایی و تبیین شود. پژوهش حاضر از نوع بنیادی نظری است و در دسته تحقیقات 
»توصیفی – تحلیلی« قرار می گیرد. روش تحلیل اطالعات، کیفی است و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، در پی پاسخ به این 
سؤال است که از دید ژئوپلیتیک، ریشه ها و علل منازعات مرزی و سرزمینی کمربند صفر تا 15 درجه شمالی آفریقا کدامند؟ 
نتایج پژوهش نشان می دهد که در وقوع منازعات مرزی و سرزمینی کمربند صفر تا 15 درجه شمالی آفریقا، 9 علت ریشه ای 
با ماهیت ژئوپلیتیكی مؤثر بوده که نتایج آن در قالب »نظریه ژئوپلیتیكی منازعات مرزی و سرزمینی« قابل تعمیم به منازعات 

مرزی و سرزمینی در سایر نقاط جهان است.
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1- مقدمه
منازعه در تعریفی کلی، اشاره به وجود اختالف و تضاد 
میان دو یا چند فرد، گروه، کشور و... دارد و می تواند معرف 
و  معرف جنگ  در سطح گسترده،  یا  دیدگاه  اختالف  یک 
نبرد دو یا چند بازیگر در مقیاس محلی، ملی، منطقه ای و 
و  هر سطح  در  منازعات  ریشه های  یا  ریشه  باشد.  جهانی 
فردی،  از  اعم  مختلفی  عوامل  و  علل  از  متشکل  مقیاسی، 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی و ... است. 
نقش  جغرافیایی  ارزش های  و  عوامل  میان،  این  در 
اساسی را بر عهده دارند. عواملی که به عنوان ارزش و منافع 
ملی از قبیل سرزمین، فضا، مرز، منابع معدنی و آب و... به 
آن نگریسته می شود )حافظ نیا، 1384: 342(. جنگ و منازعه به 
عنوان پدیده ای که منعکس کننده کنش و واکنش ملت ها، 
دولت ها، گروه های اجتماعی و افراد بر سر منافع، ارزش ها 
و امیال می باشد، تجلی ترکیب سه اصل جغرافیا، سیاست و 
قدرت است و تغییر و تحول هر یک از عناصر مزبور، در 
این ترکیب می تواند بر ماهیت، کیفیت و نحوه عمل جنگ و 
نتایج آن تأثیرگذار باشد )همان: 345(. به این معنا که هر یک 
از انواع منازعات، ترکیبی از عناصر و مؤلفه های جغرافیایی 
شامل سه حوزه فضا، محیط و انسان ها، سیاست در قالب 
سیستم های  و  ساختارها  سیاسی،  اندیشه  و  ایدئولوژی 
سیاسی و همچنین قدرت که بازیگران دستیابی به آن را با 
بهره گیری از عناصر جغرافیا و سیاست پیگیری می کنند را 
در بر می گیرد و ریشه های منازعات را می توان در چارچوب 
مفهوم و اصول حاکم بر ژئوپلیتیک مورد ارزیابی، تحلیل و 

تبیین قرار داد.
کشور   29 آفریقا  شمالی  درجه   15 تا  صفر  کمربند 
محدود  بخش  یا  و  توجه  قابل  بخشی  یا  کامل  طور  به  را 
جیبوتی،  اتیوپی،  است:  داده   جای  خود  در  ذیل  شرح  به 
بنین،  نیجریه،  کامرون،  مرکزی،  آفریقای  جنوبی،  سودان 
توگو، بورکینافاسو، غنا، ساحل عاج، گینه، گینه بیسائو، گینه 
استوایی، لیبریا، سیرالئون و گامبیا )به طور کامل(؛ سومالی، 
قابل  )بخش  سنگال  و  سودان  اوگاندا،  چاد،  کنیا،  اریتره، 

نیجر  گابن،  کنگو،  کنگو،  دموکراتیک  جمهوری  و  توجه(؛ 
و مالی )بخش محدود(. این منطقه را به جرأت می توان پر 
سال  تا  سرد  جنگ  پایان  از  پس  جهان  منطقه  منازعه ترین 
2014 میالدی معرفی کرد که درگیر در انواع منازعات بوده 
است. یکی از گونه های منازعه در کمربند صفر تا 15 درجه 
نوع  این  است.  منازعات مرزی و سرزمینی  آفریقا،  شمالی 
منازعه معموالً میان کشورها با همسایه یا همسایگان خود بر 
سر مالکیت و حاکمیت بر مناطق مرزی مشترک رخ می دهد. 
نظر به اهمیت این منطقه و تحوالت تنش آمیز آن، ضرورت 
سرزمینی  و  مرزی  منازعات  ژئوپلیتیکی  ریشه های  تا  دارد 
از سوی  قرار گیرد.  تبیین  موجود در آن مورد شناسایی و 
دیگر، در کمربند صفر تا 15 درجه شمالی آفریقا منازعات 
مرزی و سرزمینی به دلیل برخورداری از ریشه های متعدد 
و مختلف و همچنین دارا بودن ویژگی »جامعیت«، می تواند 
این  از  منازعه  قابل تعمیم و تطبیق در شناسایی ریشه های 

نوع، در مناطق دیگر جهان باشد.  
پژوهش حاضر از نظر هدف »بنیادی نظری« است. از نظر 
ماهیت و روش، در گروه تحقیقات علمی توصیفی و از نظر 
قرار  تحلیلی«   – »توصیفی  شیوه نگرش در دسته تحقیقات 
می گیرد. گردآوری اطالعات با روش اسنادی و بهره گیری از 
منابع کتابخانه ای و الکترونیکی به انجام رسیده است. روش 
تحلیل اطالعات نیز به صورت کیفی است. پژوهش در پی 
از دید ژئوپلیتیک، ریشه ها و  این سؤال است که  به  پاسخ 
علل منازعات مرزی و سرزمینی کمربند صفر تا 15 درجه 
شمالی آفریقا کدامند؟ در نهایت، پژوهش درصدد است تا 
رویکردی  و  نظریه  ژئوپلیتیک،  اندیشه  دادن  قرار  محور  با 
و  مرزی  منازعات  وقوع  ریشه های  با  ارتباط  در  را  جدید 
سرزمینی ارائه کند که از قابلیت تعمیم به این نوع منازعات 

در سایر نقاط جهان برخوردار باشد.

2- پیشینه پژوهش
در ارتباط با پیشینه پژوهش، نظریه و پژوهشی که به طور 
از دید ژئوپلیتیک اختصاصًا به موضوع ریشه های  جامع و 
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نگرفته  انجام  باشد،  پرداخته  سرزمینی  و  مرزی  منازعات 
است و در پژوهش هایی که ریشه های وقوع منازعات مورد 
به صورت کلی عنوان شده و  قرار گرفته، مباحث  بررسی 
معموالً در هر یک به بخشی از عوامل وقوع منازعات مرزی 

و سرزمینی اشاره شده است که جامع و کامل نیست.

نقشه 1: موقعیت جغرافیایی و سیاسی منطقه کمربند صفر تا 
15 درجه شمالی آفریقا

	

و  منازعه  جغرافیایی  عوامل  مدل خود،  در  هاگت  پیتر 
نقاط فشار و تنش میان کشورها را در قالب کشور فرضی 
با  آزاد  آبهای  به  دسترسی  از  دور  و  خشکی  در  محصور 
عنوان »هاي پوتیتکا« ارائه کرد. وی به 12 عامل جغرافیایی 
آن  مورد  چند  که  می کند  اشاره  کشورها  منازعه  و  تنش 
)هاگت،  است  سرزمینی  و  مرزی  منازعات  ریشه  به  مربوط 

 .)378-372 :1375

جان ام کالینز در کتاب »جغرافیای نظامی برای حرفه ای ها 
ژئوپلیتیکی2« در  »اصطکاک  به اصطالح  اشاره  با  مردم1«  و 
را  عوامل  این  از  یکی  منازعه،  عوامل  پنج گانه  تقسیم بندی 
)مرزهای(  محدوده های  سر  بر  اصطکاک  کلی  صوت  به 
سرزمینی معرفی می کند )Collins, 1998: 285-301(. محمدرضا 
حافظ نیا در کتاب »مبانی مطالعات سیاسی - اجتماعی )جلد 
اول(«، 17 عامل جغرافیایی تأثیرگذار در منازعات را معرفی 
منازعات  وقوع  عوامل  به  مربوط  آن  از  بخشی  که  می کند 

مرزی است )حافظ نیا، 1379: 200-197(. 
عنوان  با  دکتری  دوره  رساله  در  نیز  قربانی نژاد  ریباز 
»الگویابی سرچشمه هاي ژئوپلیتیکی تنش در روابط کشورها 
)مطالعه موردي: آسیاي جنوب غربی(« در دانشگاه تربیت 
مدرس، سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش میان کشورها را در 
عوامل  از  مورد  که چند  می کند  بررسی  عوامل  از  گروه   8
)قربانی نژاد،  است  سرزمینی  منازعات  ریشه های  به  مربوط 

.)353 :1392

3- مبانی نظری تحقیق
3-1- ژئوپلیتیک

و  رقابت  "دانش  قدرت"؛  کسب  "دانش  را  ژئوپلیتیک 
"تأثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست  نفوذ"؛  گسترش حوزه 
و روابط دولت ها"؛ "دانش مناطق بحرانی"؛ "دانش مرزهای 
عدم  نتایج  "دانش  و  قدرت"  روابط  "دانش  بین المللی"؛ 
حیاتی"  منابع  تقاضای  و  عرضه  فضای  الگوی  دو  انطباق 

معرفی می کنند )همان: 18-17(. 
و  تقسیم  تأثیر  مطالعه  ژئوپلیتیک  می نویسد:  اگنیو  جان 
جهانی  سیاست های  هدایت  بر  جغرافیایی  عناصر  توزیع 
است و در اصل تأثیر وضعیت فضایی قاره ها و اقیانوس ها 
و توزیع منابع طبیعی و انسانی بر روابط حکومت ها نامیده 
می شود (Agnew, 2003: 135) اما محمدرضا حافظ نیا ژئوپلیتیک 
را "علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت و سیاست و 

1- Military Geography for Professionals and the Public

2- Geopolitical Friction
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کنش های ناشی از ترکیب آنها با یکدیگر" می داند )حافظ نیا، 
چارچوب  در  هر رویکردی،  پایه  بر  ژئوپلیتیک   .)37  :1384

جغرافیا  عنصر  دو  چون  می گیرد؛  قرار  سیاسی  جغرافیای 
دارند.  ذاتی  نقش  آن  یا غیرمستقیم در  و سیاست، مستقیم 
از معرفت و ماهیت جغرافیای  ژئوپلیتیک شامل آن بخش 
معنا که  این  به  با قدرت است.  پیوند  سیاسی است که در 
رابطه متقابل جغرافیا و سیاست را در پیوند با قدرت بررسی 
تحلیل  مقیاس  کاویانی راد، 1393: 154-153(.  و  )حافظ نیا  می کند 

آن نیز سطح جهانی، منطقه ای، ملی و محلی است.

3-2- منازعه و منازعه مرزی و سرزمینی
منازعه فرآیندی است که از یک اختالف دیدگاه درباره 
مسائل و منافع حیاتی و کلیدی از مقیاس خرد تا کالن و 
نفر تا سطح کشورها میان  از سطح فردی میان دو یا چند 
دو یا شماری از کشورها، آغاز و به دلیل تداوم و عدم حل 
و  به خشونت  منجر  و  می کند  پیدا  گسترده  ابعاد  فصل،  و 
پژوهش،  این  در  می شود.  مالی  و  جانی  خسارات  تحمیل 
منازعه اشاره به هر نوع اختالف و تضادی از نوع جزئی تا 

شدید آن یعنی جنگ دارد. 
منازعه مرزی و سرزمینی نیز از نوع منازعات بین المللی 
میان کشورها با همسایه یا همسایگان خود بر سر مالکیت و 

حاکمیت بر مناطق مرزی مشترک است. 
سیاست های  و  طمع ورزی  نتیجه  گاهی  منازعات  این 
علیه  باال  ژئوپلیتیک  وزن  دارای  کشور  یک  متجاوزانه 
از خاک کشور  برای تصرف بخشی  یا همسایگان  همسایه 
سر  بر  همسایگان  تاریخی  اختالف  به  گاهی  است؛  مقابل 
تعیین دقیق مرز یا مالکیت و حاکمیت منطقه ای خاص بر 
اقوام  درگیری های  و  اختالفات  نتیجه  در  گاهی  می گردد؛ 
مرزنشین دو کشور همسایه است؛ و گاهی نیز حاصل ایجاد 
مرزهای تحمیلی قدرت های خارجی در تقسیم کشورهاست 
قومی  پیوندهای  دارای  تقسیم یک گروه و جمعیت  به  که 
برای کشورسازی و  این گروه قومی در تالش  انجامیده و 
تشکیل حکومتی مستقل به منازعه با نظام حاکم می پردازد.

4- یافته های تحقیق
4-1- منازعات مرزی و سرزمینی کمربند صفر تا 

15 درجه شمالی آفریقا
پایان  از  آفریقا  شمالی  درجه   15 تا  صفر  کمربند  در 
منازعه مرزی  تا سال 2014 میالدی، 11 مورد  جنگ سرد 
و سرزمینی به شرح ذیل رخ داده است: منازعات اتیوپی و 
بهره برداری  بر سر  با مصر و سودان  اتیوپی  منازعه  اریتره؛ 
از رود نیل؛ منازعه جیبوتی و اریتره؛ منازعه اریتره و یمن؛ 
و  عاج  ساحل  مرزی  اختالفات  نیجریه؛  و  کامرون  منازعه 
غنا در اقیانوس اطلس؛ منازعه گینه استوایی و گابن؛ منازعه 
اقوام و قبایل در مناطق مرزی سومالی و کنیا؛ منازعات مرزی 
قومی و قبیله ای در نیمه شمالی کنیا در مرز با اتیوپی، سودان 
جنوبی و اوگاندا؛ و منازعه اوگاندا و جمهوری دموکراتیک 

کنگو در اطراف دریاچه آلبرت )جدول 1(.  
جدول 1: کشورها و تعداد منازعات مرزی آنها

تعداد منازعات کشور
طرفین منازعهمرزی

اریتره، مصر، سودان و کنیا4اتیوپی
اتیوپی و سودان جنوبی2سودان

سودان و کنیا2سودان جنوبی
نیجریه1کامرون
کامرون1نیجریه

گابن1گینه استوایی
گینه استوایی1گابن
ساحل عاج1غنا

غنا1ساحل عاج
کنیا1سومالی
اریتره1جیبوتی
اتیوپی، جیبوتی و یمن3اریتره
سومالی، ایتوپی، سودان 4کنیا

جنوبی و اوگاندا
کنیا و جمهوری 2اوگاندا

دموکراتیک کنگو
جمهوری 

دموکراتیک کنگو
اوگاندا1
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در  سرزمینی  و  مرزی  منازعات  ریشه های   -2-4
کمربند صفر تا 15 درجه شمالی آفریقا

4-2-1- اقدامات قدرت های استعماری در تعیین و 
ترسیم مرزهای سرزمینی کشورها

به  مربوط  اریتره  و  اتیوپی  منازعات  ریشه های  از  یکی 
که  اتیوپی  و  اریتره  مرزهای  است.  استعماری  تصمیمات 
براساس معاهدات استعماری 1900، 1902 و 1908 میالدی 
به  بود، هرگز  تعیین شده  ایتالیایی  با مستعمره  میان منلیک 

 .(Tesfamichael, 2011: 17) درستی عالمت گذاری نشد
استعماری  معاهدات  در  ابهامات  از  اتیوپی  و  اریتره 
متفاوت  تفاسیر  میالدی   1908 و   1902  ،1900 سال های 
دو  که  بود  گرفته  قرار  بی طرفی  منطقه  در  مرز  و  داشتند 
کشور بر سر نفوذ به آن رقابت داشتند. اختالفات مرزی بر 
سر بخش هایی از شهر بادمه، یکی از موارد اختالفی است. 
قبل از جنگ 1998، اداره بادمه با اتیوپی بود. اریتره با استناد 
به معاهدات دوره استعمار، بادمه را متعلق به خود می داند 

.(International Crisis Group, 2003: 2)

یکی از علل ریشه ای منازعه اتیوپی با مصر و سودان بر 
سر بهره برداری از آب رود نیل، اقدامات استعماری است. 
مصر از سال 1882 تا 1952 میالدی مستعمره بریتانیا بود. 
استعمار، تسلط مصر بر رود نیل را به ارمغان آورد. بریتانیا 
را  نیل  کنترل  منطقه،  و  سوئز  کانال  بر  تسلط  حفظ  برای 
ضروری می دانست(Azarva, 2011: 465) . این کشور دو معاهده 
برای استفاده از آب نیل را به امضاء رساند. اولین معاهده در 
سال 1902 میان بریتانیا و اتیوپی بود که اتیوپی آن را به دلیل 
معانی متفاوت نسخه های زبان انگلیسی و آمهاری تصویب 
معاهده،  این   3 ماده  براساس   . (Gebreluel, 2014: 26)نکرد
اتیوپی نمی توانست بدون رضایت بریتانیا و سودان سازه ای 
ایجاد کرده یا اجازه ساخت سازه ای را در عرض نیل آبی، 
دریاچه تی سانا1 یا سوبات2 بدهد (Azarva, 2011: 466). دومین 
انگلو-مصری  سودان  و  مصر  میان   1929 سال  در  معاهده 

1- Tsana

2- Sobat

میالدی،   1959 سال  در   . (Gebreluel, 2014: 26-27)شد امضاء 
توافق جدیدی میان مصر و سودان برای بهره برداری از نیل 
صورت گرفت(Swain, 2011: 690) . یکی از نتایج توافقات مصر 
و سودان در سال های 1929 و 1959 میالدی، جلوگیری از 
استفاده از آب نیل توسط اتیوپی بود(Jönsson, 2013: 12) . در 
دوره استعمار، تصمیم بریتانیا مبنی بر اعطای حقوق کامل 
به مصر و سودان در استفاده از آب نیل، بذر منازعات بالقوه 
اتیوپی بر سر  را پاشید (Nunzio, 2013: 8). در منازعه مصر و 
ساخت سد رنسانس یا النهضه توسط اتیوپی، مصر استفاده 
از آب نیل را حق انحصاری خود می داند و استدالل می کند 
که براساس معاهده 1902 اتیوپی و بریتانیا، اتیوپی حقی از 
رود نیل ندارد و پذیرفته  است که از هر اقدامی مانند ساخت 
سد که مانع دسترسی مصر به آب نیل شود، خودداری کند 
(Abebe, 2014: 35). در مقابل، اتیوپی معاهده 1902 میالدی را 

نامعتبر دانسته و استدالل می کند که این معاهده را به طور 
رسمی به تصویب نرسانده است و استفاده بی قید و شرط 
 .(Ibid: 37) و انحصاری از آب نیل را حق مسلم خود می داند
راس  سر  بر  جیبوتی  و  اریتره  منازعه  دلیل  اصلی ترین 
در  استعماری  تصمیمات  دومیرا3،  راس  روستای  یا  جزیره 
شاخ آفریقا است. این منطقه جزئی از جیبوتی است اما اریتره 
ادعا می کند که با استناد به نقشه های استعماری ایتالیا، بخشی 
 (Kornprobst, است  اریتره  به  متعلق  راهیتا4  نشین  سلطان  از 
(380 :2002. مرز اریتره و جیبوتی همان مرز مستعمره سابق 

ایتالیایی اریتره و ساحل سومالی سابق فرانسه است که در 
سال 1900 با امضای پروتکلی در رم توسط فرانسه و ایتالیا 
به  را  دومیرا  راس  قرارداد،  این   . (Mesfin, 2008: 5)تعیین شد
جنوب  و  کنونی(  )اریتره  ایتالیایی  منطقه  شمال  بخش  دو 
وضعیت  که  کرد  تقسیم  کنونی(  )جیبوتی  فرانسوی  منطقه 
دومیرا در قسمت رأس آن در بخش چپ نامشخص ماند و 
مقرر شد بعدا تعیین تکلیف شود اما مورد غفلت واقع شد 
در  میالدی،   1935 سال  در   .(Wolfinbarger & Others, 2015: 2)

3- Ras Doumeira

4- Raheita
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مورد  قلمرو  از  بخشی  ایتالیا  و  فرانسه  میان  دیگری  توافق 
بحث به حکومت ایتالیایی اریتره واگذار شد. این توافق در 

فرانسه تصویب نشد. 
مفاد  و  شد  آن  منکر  میالدی   1938 سال  در  نیز  ایتالیا 
 (Mesfin, 2008: پروتکل 1900 میالدی همچنان مورد تأیید بود
(6. اریتره مدعی است که در قرارداد 1935 میالدی، فرانسه با 

اعطای راس دومیرا به ایتالیا موافقت کرده است اما جیبوتی 
ملی  مجلس  تصویب  به  نامه  موافقت  این  که  دارد  تأکید 
.(Wolfinbarger & Others, 2015: 2) فرانسه نرسیده و اعتبار ندارد

در منازعه مرزی سودان و سودان جنوبی، یکی از مناطق 
فتح  از  پس  است.  ابیی1  نفت خیز  منطقه  اختالف،  مورد 
سرزمین سودان توسط نیروهای بریتانیایی-مصری در سال 
1898 میالدی، مرزهای استانی از جمله مرز شمال و جنوب 
سودان تأیید شد. در سال 1905 میالدی، اعمال قدرت بر 
جنوبی  استان  از  دینکا2،  انگوک  قبیله  به  مربوط  منطقه   9
شمال  مرز  و  منتقل  کردوفان  شمالی  استان  به  الغزل3  بحر 
قالب  در  نقشه  تعیین شد.  اساس  این  بر  و جنوب سودان 
تقسیم بندی جدید مجدداً طراحی و منطقه ای به عنوان ابیی 
شناخته شد. دلیل اصلی انتقال این منطقه به شمال، منازعات 
قبایل انگوک دینکا و میِسریا4 بود که بخش هایی از منطقه 
ابیی را به صورت مشترک اداره می کردند و بر سر آنها در 
منازعه بودند (Salman, 2013: 26). دولت استعماری بریتانیا به 
منازعه را در فضای  قبیله در حال  نتیجه رسید که دو  این 
مدیریتی واحد قرار دهد. به این دلیل که رسیدن به منطقه 
از مقر بریتانیا در بحرالغزل نسبت به کردوفان مشکل بود و 
با این اقدام رسیدگی به اختالفات دو قبیله در یک مدیریت 

 .(Petterson, 2008: 22-23) استانی واحد مؤثرتر بود
منشاء منازعه نیجریه و کامرون بر سر شبه جزیره باکاسی 
 (Familugba & OJO, 2013: را می توان در دوره استعمار دانست
توسط  کامرون  و  نیجریه  کنونی  مرزهای  از  بسیاری   .184)

1- Abyei

2- Ngok Dinka 

3- Bahr el Ghazal

4- Misseriya

و  توافق نامه ها  امضای  فرانسه،  و  آلمان  بریتانیا،  استعمار 
بدون نظر مردم تعیین شد(Beckly, 2013: 43) . پیش از استعمار، 
در  و  استعمار  دوره  در  اما  بود  نیجریه  از  بخشی  باکاسی 
مالکیت  آلمان،  و  انگلیس  توافقنامه  با  میالدی   1913 سال 
آن از نیجریه به کامرون منتقل می شود و در سال 1975 طی 
نیجریه رسمًا  مابین سران وقت دو کشور،  مارون5  اعالمیه 
مالکیت باکاسی را به کامرون داد. به دلیل سکونت مردمی از 
نیجریه در باکاسی، این کشور همواره ادعای مالکیت بر آن 

. (Tarlebbea & Baroni, 2010: 199)را داشته است
ریشه اصلی منازعه ساحل عاج و غنا در اقیانوس اطلس، 
بار در  اولین  است. مرزهای دو کشور  استعماری  اقدامات 
انگلیس-فرانسه در 10  توافقنامه  براساس  استعمار و  دوره 
ساحلی  خط  روی  بر  پرچم  نصب  با  و   1889 آگوست 
مرز  میالدی   1893 جوالی   12 توافقنامه  در  شد.  تعریف 
دو کشور تا عرض 9 درجه شمالی گسترش پیدا کرد. این 
توافقنامه و نقشه توافق شده از عوامل کلیدی در تعیین مرز 
توافق  است.  بین المللی  قوانین  براساس  کشور  دو  دریایی 
نهایی بر سر مرز استعماری ساحل عاج و غنا با نشانه گذاری 
مرز بین سال های 1901 و 1903 میالدی و پذیرش در سال 
1906 میالدی حاصل شد(Bening, 2014: 82-83) . با وجود این 
توافق، تعیین دو شاخه مرز در سواحل شرقی تاالب تانو6 

. (Ibid: 97)انجام نشد و وضعیت آن نامشخص باقی ماند
اختالفات گینه استوایی و گابن بر سر مالکیت سه جزیره 
امبانیه، کوکوتایرس و کونگاس واقع در خلیج کوریسکو در 
خلیج گینه به دوره استعمار بر می گردد. گابن تحت استعمار 
فرانسه بود که در سال 1960 میالدی به استقالل رسید. گینه 
استوایی نیز در سال 1968 میالدی از استعمار اسپانیا خارج 
و اعالم استقالل کرد. ریشه مناقشه به پیمان فرانسه-اسپانیا 
مرزهای  حدود  تحدید  برای  میالدی   1900 ژوئن   27 در 
سواحل  شامل  آفریقا  غرب  در  خود  مستعمرات  سرزمینی 
صحرای بزرگ آفریقا و خلیج گینه مربوط می شود. در این 

5- Maroun Declaration

6- Tano Lagoon
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پیمان به سه جزیره مورد مناقشه اشاره نشد. در نقشه های 
مرزهای مستعمرات فرانسه و اسپانیا نیز حد و مرز مشخصی 
سر  بر  اختالف  لذا  نشد.  عنوان  مذکور  جزیره  سه  برای 
گینه  و  گابن  برای  جزیره  سه  این  بر  حاکمیت  و  مالکیت 

. (Yoon, 2009: 11-13)استوایی به ارث رسید
یک ریشه منازعات در مناطق مرزی کنیا و سومالی به 
کنیا  منازعه  قدمت  می شود.  مربوط  استعماری  تصمیمات 
آفریقا  قاره  استبدادی  و  خودسرانه  تقسیم  به  سومالی  و 
بر  اروپایی  قدرت های  میالدی   1914 سال  تصمیمات  و 
تقسیم  متفاوت  مستعمره  دو  به  سومالی  و  کنیا  می گردد؛ 
بریتانیا و جنوب )و بخش  کنترل  شدند. بخش شمالی در 
مرزی  خطوط  گرفت.  قرار  ایتالیا  اختیار  در  بزرگتر( 
شد  قبایلی  و  مردم  تقسیم  باعث  خودسرانه  و  استبدادی 
امروز،  که دارای ریشه های زبانی و هویتی مشترک بودند. 
بخشی از جامعه کنیا در شمال شرق ریشه  خود را به عنوان 
قوم سومالی حفظ کرده اند. با این حال، منازعات از گذشته 
با عنوان منازعه بر سر قلمرو میان قبایل شایع بوده است. 
مراتع و سایر  منابع آب،  کنترل  بر سر  نیز  منازعات مهمی 

.(Cechvala, 2011) منابع محدود داشته اند
الجزایر حنیش- بر سر مجمع  اریتره و یمن  منازعه  در 
زوکار1 در دریای سرخ، اریتره ادعا می کند که مجمع الجزایر 
حنیش از دوره امپراطوری عثمانی و اشغال استعماری ایتالیا، 
بریتانیا و اتیوپی بخشی از اریتره بوده است. یمن نیز ادعای 
  (Dzurek,تاریخی مالکیت بر این جزایر از دوره عثمانی دارد
موافقت نامه  اریتره،  تاریخی  شواهد  قوی ترین   .1996: 70-71)

انگلیسی-ایتالیایی سال 1938 میالدی است که براساس آن 
ماهیگیران اریتره ای در جزایر حنیش و جبل زوکار حضور 
داشته اند. همچنین در شواهد اریتره گزارش شده که جزایر 
بوده  میتسیوا2  بندر  کنترل  دریای سرخ در دوره عثمانی در 
و  یمنی  شاهان  توجه  نیز  یمنی ها  شواهد  قوی ترین  است. 
تسلط آنها بر دریای سرخ و متعاقباً ارجاع یمنی ها به ادعاهای 

1- Hanish- Zuqar Archipelago

2- Mitsiwa

 .(Stansfield, 2001: 18) دهه 1930 میالدی بوده است
در منازعه اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو، بخشی 
از اختالفات بر سر مالکیت بر جزیره روکوانزی در انتهای 
جنوبی دریاچه آلبرت است. اوگاندا مدعی است که مرزهای 
تعیین شده دوره استعمار، جزیره روکوانزی را در چارچوب 
 (Westerkamp & Houdret, قلمرو این کشور تعریف کرده است

 .2010: 11)

4-2-2- منازعات قلمروخواهانه اقوام و قبایل در 
مناطق مرزی کشورها

در مناطق مرزی سومالی و کنیا، بخشی از علل وقوع و 
توسعه  و  فقر  محیطی،  زیست  فشارهای  منازعات،  تشدید 
رقابت  قومی،  هویت  احساس   ، (Menkhaus, 2005: 43)نیافتگی
توسط  مرز  در  تجارت  و  منطقه ای  اقتصاد  و  منابع  سر  بر 
گروه های محلی مرزی دو کشور است(Ibid: 46)  که برآیند آن، 
منازعات بر سر منابع کمیاب از جمله آب، تنش های قبیله ای، 
رقابت  جوامع گله دار بر سر چراگاه ها و فقر شدید منطقه بوده 
است(Cechvala, 2011) . در مناطق مرزی کنیا و اتیوپی، منازعات 
گروه های قومی گله دار بیشتر ناشی از رقابت بر سر منابع، 
مسائل مرزی، اختالفات سیاسی، کینه تاریخی از یکدیگر و... 

 .(Temesgen, 2010: 16) است
در مناطق مرزی کنیا، سودان )جنوبی( و اوگاندا، با کاهش 
دسترسی به منابع آب و رقابت بر سر حقوق زمین، منازعاتی 

. (Leff, 2009:190)میان قبایل رخ می دهد
در نیمه شمالی کنیا و هم مرز با اتیوپی، سودان )جنوبی( 
و اوگاندا در بخش تورکانا3، منازعات بر پایه حمالت گله ها 
غرب  در   . (Pkalya & Others, 2003: 34)است منابع  سر  بر  و 
و  پوکوت  گله داران  رقابت  منازعات،  اصلی  دلیل  پوکوت4، 
جوامع همسایه بر سر کنترل منابع طبیعی کمیاب از قبیل مرتع، 
مارسابیت5،  در   . (Ibid: 42)است آب  و  چراگاهی  زمین های 
.(Ibid: 54) رقابت بر سر کنترل مراتع دلیل اصلی منازعات است
3- Turkana

4- Pokot

5- Marsabit
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4-2-3- قلمروخواهی و قلمروگستری حكومت ها و 
تالش برای تسخیر فضا و کنترل منابع آن

در منازعات اتیوپی و اریتره، اختالفات مربوط به روستاهای 
کوچکی در شهر بادمه1 در غرب و سورِنا2 و زاالمبسا3 در مرکز 
است. تفاوت دیدگاه بر سر موضوع چند مایلی است اما نتیجه 
آن از دست رفتن بخشی از اریتره است. در شرق، اختالف 
بر سر شهر مرزی بور4 است. در اطراف شهر، معاهده به طور 
از  کیلومتری   60 فاصله  در  و  موازات  "به  را  مرزی  موقت 
ساحل" تعریف کرده که مبهم و عامل اختالف است. تفاوت، 
 (Marine یک مایل است اما بخشی از اریتره از دست می رود

.Corps Intelligence Activity, 2014: 7-8)

یکی از دالیل اصلی منازعه سودان و سودان جنوبی تنش 
کشور  دو  است.  نفت  مرزی خصوصًا  مناطق  منابع  سر  بر 

وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارند. 
انجام  جنوبی  سودان  در  نفت  تولید  درصد   75 حدود 
می شود، در حالی که خطوط لوله، پاالیش و زیرساخت های 
صادرات در سودان است. سودان جنوبی صادرات نفت خام 
را تنها با خط لوله از طریق سودان به بندر سودان در دریای 
سر  بر  کشور  دو  نزاع  عامل  این،  است.  داده  انجام  سرخ 
استفاده از زیرساخت های خط لوله و دریافت حق ترانزیت 

 .(Kammel, 2013: 1) صادرات است
برای  جنوب  نفت  درآمد  جنوبی،  سودان  تشکیل  با 
جبران خسارات،  برای  سودان  شد.  قطع  شمال  در  سودان 
باال  را  از خاک خود  انتقال نفت سودان جنوبی  هزینه های 
  (Ottaway and El-Sadany, 2012:شد اختالف  باعث  این  و  برد 
(9. یک ریشه دیگر تنش، رقابت دو کشور برای تسلط بر 

قلمرو مرزی حاوی منابع نفتی منطقه ابیی است. این منطقه 
در رأس جنوب غربی کردوفان جنوبی5 قرار دارد. عالوه بر 
سودان، سودان جنوبی مدعی مالکیت بر بخش های غنی از 

1- Badme

2- Tsorena

3- Zelambessa

4- Bure

5- South Kordofan

نفت هجلیج6 و خاراسانا7 در انتهای جنوبی کردوفان غربی 
 .(International Crisis Group, 2013: 3) است

در منازعه کامرون و نیجریه بر سر شبه جزیره باکاسی8، 
در دوره استعمار، ریشه رقابت آلمان و بریتانیا بر سر این 
از  برخورداری  برای  آن تالش  مناطق مجاور  و  شبه جزیره 
و  رقابت  این  بود.  شیالت  و  تجاری  نقل  و  حمل  حقوق 
منابع  و  رسید  ارث  به  کامرون  و  نیجریه  برای  اختالفات 
بر  تسلط  و  نفت  کشاورزی،  منابع  جمله  از  دیگر  طبیعی 
 (Ibekwe, شد  افزوده  منازعه  علل  به  نیز  دریایی  مسیرهای 
بر  نیجریه  منازعه کامرون و  اولیه و اصلی  (68 :2012. علت 

  (Tarlebbeaبود آن  در  طبیعی  خام  نفت  باکاسی، کشف  سر 
باکاسی،  نفت  ذخایر  کنار  در  البته   .& Baroni, 2010: 203)

اصلی  انگیزه های  از  نیز  ماهیگیری  حقوق  از  برخورداری 
دو کشور برای مبارزه بر سر این شبه جزیره خصوصًا برای 
کامرون بود که درآمدهای نفت آن در دهه گذشته با کاهش 

. (Shaibu & Others, 2015: 37)مواجه شد
در مناقشه مرزی غنا و ساحل عاج در اقیانوس اطلس، 
دریای  در  شده  شناخته  منابع  بر  مالکیت  سر  بر  مشاجره  
سرزمینی است که تعریف مورد توافق دو طرف درباره آن 
وجود ندارد (Bening, 2014: 83). منطقه مورد مناقشه بخش هایی 
از بلوک های تِن9 و آب های عمیق تانو10 در آب های سرزمینی 
غنا را در بر می گیرد. ذخایر نفتی و گازی آن را حدود 2 
میلیارد بشکه نفت و 1.2 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی 

.(Acheampong, 2015: 1) تخمین زده اند
مناقشه مرزی گینه استوایی با گابن به دلیل اختالف بر 
سه  شامل  کوریسکو11  کوچک  خلیج  جزایر  حاکمیت  سر 
 (Frynas, است  کونگاس14  و  کوکوتایرس13  امبانیه12،  جزیره 

6- Hejlij

7- Kharasana

8- Bakassi-peninsula

9- Ten

10- Deepwater Tano

11- Corisco Bay

12- Mbanié

13- Cocotiers

14- Congas
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نزدیکی  در  نفتی  میدان  وجود  دلیل  به  اختالفات   .2000: 5)

جزیره امبانیه پیچیده است (Oduntan, 2015: 168). چشم انداز 
برخورداری جزایر مورد مناقشه از ذخایر نفت و گاز دلیلی 

. (Yoon, 2009: 20)بر تشدید ادعاهای ارضی است
جمهوری  و  اوگاندا  منازعه  در  موضوع  مهمترین 
دموکراتیک کنگو، مسائل دریاچه آلبرت1 در مرز دو کشور 
دموکراتیک  جمهوری  و  شرقی  ساحل  در  اوگاندا  است. 
کنگو در ساحل غربی و مرز مورد مناقشه درون دریاچه قرار 
گرفته است (Westerkamp & Houdret, 2010: 9). اختالفات، بر سر 
مالکیت جزیره روکوانزی2 در انتهای جنوبی دریاچه آلبرت 
مالکیت  مدعی  اوگاندا  است.  نفت(  منابع  از  غنی  )مکانی 
رودخانه  ساحل  است.  استعمار  دوره  از  آن  بر  تاریخی 
فرسایش  دلیل  به  نیز  آلبرت  دریاچه  جنوب  در  سملیکی 
داده  مسیر  تغییر  کنگو  دموکراتیک  نفع جمهوری  به  خاک 
تغییر جهت  به  توجه  بدون  که  است  بوده  این  بر  تأکید  و 
جریان، رودخانه مرز طبیعی دو کشور باشد(Ibid: 11) . مسئله 
کنگو  دمکراتیک  ایتوری3 در شرق جمهوری  اشغال  دیگر، 
است  اوگاندا  توسط  میالدی   2003 تا   1998 سال های  در 
اقدامات  منطقه،  این  مسلحانه  منازعات  ریشه ای  علل  که 
به  دستیابی  برای  منطقه ای  و  محلی  بازیگران  استثماری 
 (Vlassenroot & سیاسی  قدرت  اقتصادی،  فرصت های  زمین، 
 (Raeymaekers, 2004: 387و تسلط بر منابع معدنی از جمله طال 

بود(Westerkamp & Houdret, 2010: 10) . در سال 2007 میالدی 
نیز مسائل مرزی و نفت در دریاچه آلبرت اساس تنش دو 

. (Fahey, 2010: 360)کشور بود

4-2-4- مناقشه بر سر یک منطقه مرزی استراتژیک 
میان کشورها

تنش،  ریشه های  از  یکی  اریتره،  و  اتیوپی  منازعات  در 
موضوع بندر عِصب4 و نگرانی از محصور در خشکی شدن 

1- Lake Albert

2- Rukwanzi

3- Ituri

4- Aseb

اتیوپی بود. اختالفات بر سر استفاده از بندر عصب که پس 
از استقالل اریتره، به این کشور واگذار شده بود و اتیوپی 
شد  تنش ها  تشدید  باعث  می کرد،  خشکی  در  محصور  را 
(International Crisis Group, 2003: 3). دسترسی به بنادر دریایی 

و تأثیرگذاری بر قیمت کاالها که به افزایش قیمت کاالهای 
می تواند  شد،  منجر  بنادر  طریق  از  صادراتی  و  وارداتی 
توضیح دهد که چرا منازعات مرزی در شهر بادمه به سراسر 
و  شد  کشیده  عصب  بندر  نزدیکی  در  اریتره  مرز  جنوب 
احترام  آتش بس  به  اتیوپی  که  بودند  مدعی  اریتره  مقامات 
نمی گذارد و بارها در تالش برای اشغال بندر عصب بوده 
است. اتیوپی نمی تواند بپذیرد که محصور در خشکی باشد 

.(Tesfamichael, 2011: 18-19)

بر  با مصر و سودان  اتیوپی  منازعه  از علل اصلی  یکی 
حیاتی  اهمیت  نیل،  آب  منابع  از  بهره برداری  موضوع  سر 
این رود برای این کشورها خصوصًا مصر است. مصر بیش 
در  آبی  پروژه  و هر  است  وابسته  نیل  به  از سایر کشورها 
 (Jönsson, باالدست رود بر این کشور تأثیرگذار خواهد بود
(11 :2013. هر زمان موضوع اجرای پروژه ای بر روی نیل از 

مصر  منفی  واکنش  با  شده،  مطرح  سودان  و  اتیوپی  سوی 
همراه بوده است (Solomon, 2014: 79). اهمیت نیل برای اتیوپی 
نیز قابل توجه است. در سال های گذشته اتیوپی با قحطی و 
خشکسالی روبرو بوده است و افزایش بهره برداری از آب 
نیل می تواند تأثیر قابل توجهی در زندگی مردم اتیوپی داشته 
باشد. مصر، اقدام اتیوپی در ساخت سد بزرگ رنسانس در 
سال 2011 میالدی با هدف ایجاد نیروگاه بزرگ برقی آبی را 
عاملی برای کاهش میزان آب ورودی نیل به مصر پیش بینی 

. (Abebe, 2014: 31-32)می کند
سر  بر  کامرون  و  نیجریه  منازعه  اصلی  علل  از  یکی 
باکاسی، نقش استراتژیک این شبه جزیره است. باکاسی عالوه 
بر پتانسیل های اقتصادی، از موقعیت استراتژیک برخوردار 
است. این مسئله باعث ایجاد ادعاها و ضد ادعاها و همچنین 
تقابل نظامی نیجریه و کامرون بر سر مالکیت این شبه جزیره 
 (Shaibu & میالدی شد   1990 و   1980  ،1970 دهه های  در 
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(Others, 2015: 31. انگیزه های سیاسی-استراتژیک از علل مهم 

اختالف دو کشور است. اهمیت استراتژیک و پتانسیل های 
باکاسی برای هر دو کشور مهم است. باکاسی در خلیج گینه 
بلکه  آفریقا  مرکز  و  بین غرب  دسترسی  نقطه  یک  تنها  نه 
 (Beckly, 2013: نیجریه است  در  َکَلبَر  بندر  به  نقطه دسترسی 
(44. کشوری که باکاسی را در اختیار داشته باشد، می تواند 

استراتژیک کل خلیج  امنیتی و  نقش برجسته ای در مسائل 
.(Ikome, 2004: 20-21) گینه بازی کند

یکی از علل منازعه اریتره و یمن بر سر مجمع الجزایر 
و  ژئوپلیتیک  اهمیت  سرخ،  دریای  در  زقر1  حنیش- 
ژئواستراتژیک این دریاست. دریای سرخ بین قاره های آسیا 
بین  میان خاورمیانه )غرب آسیا( و شرق دور و  آفریقا،  و 
اروپا و آسیا قرار دارد و اهمیت جهانی آن به دلیل قرارگیری 
در تقاطع استراتژیک مسیرهای تردد است. این دریا آبراهه 
متصل کننده آب های آزاد اقیانوس های هند و اطلس از طریق 
دریای مدیترانه، کانال سوئز و تنگه باب المندب و یکی از 
حیاتی ترین مسیرهای کشتیرانی جهان در انتقال کاالهای نفتی 
ذخایر  وجود  احتمال   .(Stansfield, 2001: 20) است  غیرنفتی  و 
نفت و سایر ذخایر در مجاورت منطقه مورد اختالف اریتره و 

 . (Ibid: 39)یمن از دالیل مناقشه ذکر شده است

4-2-5- سكونت اقلیتی از مردم کشور همسایه در 
منطقه مرزی مورد مناقشه با کشور دیگر

سر  بر  کامرون  و  نیجریه  منازعه  ریشه های  از  یکی 
شبه جزیره  این  نزدیک  فرهنگی  و  جمعیتی  بافت  باکاسی، 
امتداد مرز نیجریه  اقدامات استعماری در  به نیجریه است. 
باعث نسل کشی فرهنگی  تعریف مجدد مرز،  با  و کامرون 
  (Tarlebbea & Baroni,آگاهانه یا ناآگاهانه و جدایی مردم شد
و  کامرون  بین  مرزی  مناطق  جمعیتی  ترکیب   .2010: 204)

دو  منازعه  عمده  علت  یک  باکاسی  در  خصوصًا  نیجریه 
کشور است. سیاست مداران نیجریه ای با اعالم اینکه تراکم 
باالیی از جمعیت باکاسی از مردم نیجریه ای افیک-اورون2 
1- Hanish- Zuqar Archipelago

2- Efik-Oron

هستند، ادعای مالکیت آن را دارند. در واقع، نیجریه براساس 
حضور نیجریه ای ها در باکاسی و تداوم حضور مردم با ملیت 
نیجریه ای در این شبه جزیره ادعای خود را مطرح می کنند 

.(Shaibu & Others, 2015: 34)

در منازعه مرزی اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو 
در اطراف دریاچه آلبرت و اختالفات بر سر مالکیت جزیره 
ترکیب جمعیتی  دریاچه،  این  انتهای جنوبی  در  روکوانزی 
جزیره مؤثر بوده است. 90 درصد ساکنان جزیره روکوانزی 
اهل کنگو هستند (Westerkamp & Houdret, 2010: 11)؛ اما اوگاندا 

مدعی مالکیت بر آن است.  

4-2-6- ذهنیت تاریخی و روحیه ملی گرایی
در ارتباط با منازعه اتیوپی و اریتره، رهبران دو کشور، 
حس وطن پرستانه قوی نشان می دهند. زمینه های تاریخی و 
راهی که اریتره به استقالل رسید و نحوه غلبه بر حکومت 
منگیستو3 در اتیوپی از عوامل کلیدی در منازعات دو کشور 
است. اریتره همواره خود را در معرض تهدید اشغال، نقض 
استقالل و محصور ماندن در خشکی توسط اتیوپی می داند 
و اتیوپی نیز اریتره را متهم به تجاوز به خاک خود می کند 
(Tesfamichael, 2011: 18). صحبت از تاریخ در اریتره و اتیوپی 

است.  ایدئولوژیک  اختالفات  از  گفتن  سخن  معنای  به 
پیش  دهه  سه  از  که  مهم  بسیار  اما  ساده  عبارات  از  یکی 
در  بعدها  و  اریتره  استقالل  برای  مبارزه  در جریان  تاکنون 
زمان جنگ اتیوپی و اریتره شنیده می شد، این بود: "اریتره 
این  مقابل،  نقطه  در  است".  بوده  اتیوپی  از  بخشی  همیشه 
جمله است: "اریتره هرگز بخشی از اتیوپی نبوده است" که 
اساس تاریخی ندارد(Smidt, 2012: 104) . از زمان جنگ اتیوپی 
ایفا  منازعه  در  مهمی  نقش  تاریخی  استدالل های  اریتره،  و 
کرده اند. به گونه ای که خود جنگ، ریشه  تاریخی جدیدی 

.(Ibid: 107) از منازعه شده است
در  اتیوپی  و  اریتره  منازعه  در  تاریخی  ذهنیت  نقش 
منازعه  در  مهم  مسئله  است.  ملی گرایی  روحیه  با  ترکیب 

3- Mengistu
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اریتره تازه استقالل یافته و اتیوپی با اکثریت قوم تیگری1 در 
دولت، حاکمیت جو شدید ملی گرایی در دو دولت و روحیه 
ناسیونالیسم تهاجمی در دو طرف بود که منازعات را تقویت 
 (Tesfamichael, 2011: بود  دیپلماتیک  روابط  برقراری  مانع  و 
با اریتره دو رویکرد  ارتباط  اتیوپی در  (19. ناسیونالیسم در 

متناقض است؛ یکی دیدگاه پان اتیوپیایی ها است که مدعی 
تعلق اریتره به اتیوپی هستند و دیدگاه دیگر، بیگانه هراسی 
و نگاه به اریتره به عنوان عامل مشکل ساز است که اریتره 
بیگانه  نیز  اریتره  در  می داند.  اتیوپی  از  جدایی  مستحق  را 
تبدیل  این کشور  ناسیونالیسم  از  بخشی  به  اتیوپی  دانستن 

 . (Smidt, 2012: 116-117)شده است
یکی از دالیل ریشه ای منازعات سودان و سودان جنوبی 
پس از تقسیم سرزمین سودان، ذهنیت منفی تاریخی جنوب 
کلی خود  تحقیر  از  جنوبی  است. سودان  به شمال  نسبت 
توسط شمال )کشور سودان( در طول تاریخ، شکایت دارد 

.(Ottaway and El-Sadany, 2012: 6)

یک علت مؤثر منازعات اوگاندا و جمهوری دموکراتیک 
کنگو در منطقه دریاچه آلبرت "عدم اعتماد بین دو دولت 
به دلیل وقایع تاریخی و تشدید سوء ظن ها درباره اکتشافات 

. (Westerkamp & Houdret, 2010: 21)نفتی" است

4-2-7- ضعف در تقسیم و عالمت گذاری دقیق مرز
عامل  برجسته ترین  مرز،  طول  دقیق  محل  سر  بر  ابهام 
برای منازعه اتیوپی و اریتره عنوان می شود. در این مرز به 
جز چند نقطه ثابت برای عبور، نشانه مرزی فیزیکی وجود 
 (International Crisis Group, ندارد و مرز نشانه گذاری نشده بود
درستی  به  هرگز  اریتره  و  اتیوپی  مرز  عبارتی  به   .2003: 2)

اذهان  منازعه دو کشور همچنان در  نشد و  عالمت گذاری 
  .(Tesfamichael, 2011: 17) باقی ماند

یکی از علل منازعه سودان و سودان جنوبی، عدم تقسیم 
دقیق  تفکیک  تقسیم سودان، عدم  از  دقیق مرز است. پس 
مرزها، موضوع منازعه دو طرف شد. دو کشور ادعای مالکیت 

1- Tigry

بر پنج منطقه در مرزهای سودان و سودان جنوبی شامل کافیا 
کینگی2 در غرب استان بحرالغزل/ دارفور جنوبی؛ منطقه 14 
مایلی3 در شمال بحرالغزل/ دارفور شرقی؛ ِجبِل مِِگنیس4 در 
نیل باال/ نیل سفید؛ شهر کاکا5 در نیل باال/ جنوب کردوفان؛ 
و بخش رِنک6 در نیل باال/ نیل سفید داشتند. اختالف بر سر 
میدان نفتی هیجلیج در ابیی را نیز باید به موضوع منازعات 
افزود(Craze, 2014: 13) . در تقسیم سودان چند موضوع مهم 
مسئله ساز شد: مبهم بودن و عدم عالمت گذاری دقیق مرز؛ 
از سودان  بخشی  که  ابیی  منطقه  بودن وضعیت  نامشخص 
باشد یا سودان جنوبی؛ و اینکه کردوفان جنوبی و نیل آبی 
به سودان داده شد در حالی که انتظار می رفت براساس مفاد 
توافقنامه جامع صلح )CPA(، به سودان جنوبی واگذار شود. 
این مشکالت سرزمینی، مسائل پیچیده ای از ناسیونالیسم در 
شمال و جنوب سودان، نارضایتی های عمیق محلی و رقابت 
 (Ottaway بر سر آب و مراتع میان قبایل محلی را شامل می شد

.and El-Sadany, 2012: 10)

دموکراتیک  جمهوری  و  اوگاندا  منازعات  علت  یک 
کنگو در اطراف دریاچه آلبرت، عدم تقسیم دقیق مرز است. 
مرزهای رسمی دریاچه آلبرت تعیین نشده و کشف ذخایر 
نیز  اوگاندا  نزدیکی  در  آن  شرقی  سواحل  امتداد  در  نفت 
 (Marine Corps Intelligence تنش دو کشور را تشدید کرده است
جمهوری  و  اوگاندا  مرز  بودن  نامشخص   .Activity, 2014: 7)

منازعات دو کشور منجر  به  دموکراتیک کنگو در دریاچه، 
. (Westerkamp & Houdret, 2010: 11)شده است

4-2-8- شرایط آب و هوایی و تغییر اقلیم
سر  بر  سودان  و  مصر  با  اتیوپی  منازعه  علل  از  یکی 
را می توان  نیل و احداث سد رنسانس  از آب  بهره برداری 
جریان  کاهش  درباره  پیش بینی ها  و  اقلیمی  تغییرات  در 
آب این رود در آینده ذکر کرد. تغییرات اقلیمی در حوضه 
2- Kafia Kingi

3- 14-Mile Area

4- Jebel Megeinis

5- Kaka

6- Renk county
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رود نیل در ارتباط با تعامل دو متغیر بارش و دما تعریف 
تاریخی،  داده های  و  علمی  برآوردهای  براساس  می شود. 
مصر به طور متوسط 43.8 میلیمتر در سال بارش  دریافت 
می کند. پیش بینی شده است که این میزان در طول قرن بعد، 
حدود 9.3 درصد کاهش داشته باشد. سودان ساالنه 91.25 
میلیمتر بارش دارد که پیش بینی شده است؛ در طول قرن بعد 
18.7 درصد افزایش یابد. اتیوپی نیز به طور متوسط   839.5 
میلیمتر بارندگی ساالنه دریافت می کند که در طول قرن 21 
میالدی افزایش بارش 10.1 درصدی برای آن پیش بینی شده 
است. دما نیز در هر سه کشور عمده حوضه نیل متفاوت 
است. میانگین دمای مصر 22.32 درجه سانتیگراد و پیش 
بینی شده است که در طول قرن بعد 3.6 درجه سانتیگراد 
درجه   27 .89 در سودان  دما  متوسط  باشد.  داشته  افزایش 
سانتیگراد ثبت و افزایش 3 درجه سانتیگرادی برای آن در 
طول قرن بعد پیش بینی شده است. میانگین دما در اتیوپی 
23.67 درجه سانتیگراد و پیش بینی شده است که 3.3 درجه 
سانتیگراد در طول قرن بعد افزایش داشته باشد. پیش بینی 
نشان  بالقوه  طور  به  اتیوپی  و  سودان  در  بارش ها  افزایش 
دهنده کاهش گرایش به منازعات در حوضه رود نیل است؛ 
بازه  بارش در مصر در  بینی کاهش 10 درصدی  پیش  اما 
زمانی مشابه نگران کننده است و مصر با کمبود بارش و آب 
بیشتر مواجه خواهد شد. این موضوع در کنار کاهش جریان 
آب به علت ساخت سد رنسانس توسط اتیوپی بر روی نیل 
به تشدید تنش ها در حوضه نیل منجر خواهد شد. در بحث 
دما نیز، برای سه کشور افزایش دما پیش بینی می شود که 
این مسئله با افزایش تبخیر آب، کاهش جریان نیل و فشار 
 (Keith & بر فعالیت های کشاورزی را در پی خواهد داشت
چالشی  هوا  و  آب  تغییر  مجموع،  در   .Others, 2014: 15-16)

جدی برای نیل است که کاهش جریان آب، فرسایش خاک، 
به همراه  را  بیماری  احتمال خشکسالی ها، سیل و  افزایش 

 . (Nunzio, 2013: 6)خواهد داشت
مناطق  در  قبیله ای  و  قومی  منازعات  عوامل  از  یکی 
معموالً  است.  و هوایی  کنیا، شرایط آب  و  مرزی سومالی 

و  کنیا  در  تانا  رودخانه های  -بین  مرزی  منطقه  بارش های 
رخ  سال  پنج  در  یک  حدود  و  متغیر  سومالی-  در  جوبا 
با خشکسالی و همچنین  دلیل همواره  به همین  می دهد و 
سیل و بالیای طبیعی روبرو است. این موضوع، فعالیت های 
انسانی خصوصًا در ارتباط با زمین و بازدهی آن را با تغییر 
و آسیب مواجه کرده و با افزایش جمعیت ساکنان و شمار 
قابل  چراگاهی  زمین های  و  مراتع  سر  بر  منازعات  دام ها، 
به  سومالی،  سمت  در   .(Menkhaus, 2005: 4) است  پیش بینی 
دلیل میانگین پایین   بارش ساالنه کمتر از 70 میلیمتر، پوشش 
گیاهی در شمال عمدتًا شامل خارزارها و علف خشک بوده 
و منطقه برای کشاورزی کم تحرک است. مهاجرت فصلی 
عشایر نیز منبع ثابت درگیری بر سر حقوق آب و چرا بین 
قبیله ها و با کشورهای همسایه به ویژه اتیوپی و کنیا است 

.(Haji Mukhtar, 2003: 2)

4-2-9- دورافتادگی مناطق و در حاشیه قرار داشتن
یک عامل مؤثر در منازعات در مناطق مرزی سومالی و 
کنیا، در حاشیه بودن این مناطق است. بی ثباتی که به صورت 
دوره ای ناحیه مرزی کنیا و سومالی را در بر می گیرد، بخشی 
از الگوی پیچیده شکست دولت و وقوع خشونت جمعی 
و  خشونت  می کند.  متأثر  را  قا  ی آفر شاخ  بیشتر  که  است 
بی قانونی به ویژه در مناطق مرزی دورافتاده  که حکومت ها 
بسیار حاد است. در طرف  ندارند،  اقتدار حاکمیتی  در آن 
کرد  سقوط   1991 ژانویه  در  زی  مرک دولت  سومالی،  مرز 
(Menkhaus, 2008: 24). بسیاری از این منازعات با سقوط دولت 

  (Cechvala,کنیا شده است این کشور وارد  از  در سومالی و 
(2011. مناطق مرزی سومالی و کنیا، فقیر و در حاشیه قرار 

دارند. فقر، بیکاری و عدم توسعه یافتگی در مرز دو کشور 
. (Namasaka, 2015)زیاد و افزایش جمعیت سریع است

در کنیا نیز مناطق وسیع، دورافتاده و سرحدی در مرز 
سومالی، اتیوپی، سودان و اوگاندا در دوره های استعماری یا 
پس از استعمار هرگز به طور کامل تحت کنترل دولت قرار 
نداشته و حاکمیت کنیا در قلمروهای پیرامونی، ضعیف تا 
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. (Menkhaus, 2008: 24)عدم حاکمیت بوده است

5- تجزیه و تحلیل
متغیر »منازعات قلمروخواهانه اقوام و قبایل در مناطق 
مرزی کشورها« از علل منازعات در مناطق مرزی 5 کشور 
شمالی  درجه   15 تا  صفر  کمربند  در  منازعه  مورد   4 و 
قبایل  و  اقوام  منازعه  و  رقابت  قلمروخواهی،  آفریقاست. 
زیستی  منابع  از  حفاظت  برای  مشترک  مرز  سوی  دو  در 
ماهیت  با  تالشی  این  می کند.  بروز  و...  مراتع  زمین،  آب، 
فضای جغرافیایی،  تسخیر  یا  راستای حفظ  در  ژئوپلیتیکی 
کسب قدرت و برتری جویی بر دیگری است که دولت های 
حاکم بر دو سوی مرز را متأثر می کند. در مرز سومالی و کنیا 
یک علت بی ثباتی مرزی، منازعات قومی و قبیله ای بر سر 
منابع طبیعی خصوصًا آب، زمین و مراتع است. در مناطق 
و  آب  منابع  گله دار  قومی  گروه های  اتیوپی،  و  کنیا  مرزی 
مراتع را تقسیم کرده اما اغلب در منازعه هستند. در مرزهای 
کنیا، سودان )جنوبی( و اوگاندا، با کاهش دسترسی به آب 
و رقابت بر سر حقوق زمین، منازعات قبایل رخ می دهد. 
نیمه شمالی کنیا در مرز با اتیوپی، سودان )جنوبی( و اوگاندا 
محل منازعات قومی و قبیله ای عمدتًا بر سر منابع طبیعی و 

زمین است.
حکومت ها  قلمروگستری  و  »قلمروخواهی  متغیر 
علل  از  آن«  منابع  کنترل  و  فضا  تسخیر  برای  تالش  و 
منازعات در مناطق مرزی 12 کشور و 6 مورد منازعه است. 
قلمروخواهی و قلمروگستری از گزاره های قطعی با ماهیت 
از مکان زیست و  قلمروخواهی و دفاع  ژئوپلیتیکی است. 
منابع آن؛ قلمروگستری و تالش برای تسخیر فضا و منابع 
دیگر مکان ها؛ رقابت های شکل گرفته؛ و منازعات و دخالت 
مؤلفه های  آفرینی  نقش  اختالفات،  حل  برای  دولت ها 
»جغرافیا« در قالب فضا، مکان و منابع؛ »قدرت« در بحث 
دیگری؛  بر  برتری  و  قلمرو  توسعه  برای  کشورها  تالش 
»سیاست« در قالب مداخله دولت ها برای حل اختالف و در 
نهایت برخورداری موضوع از ویژگی ژئوپلیتیکی را در پی 

دارد. بخشی از علل منازعات اتیوپی و اریتره، قلمروخواهی 
و قلمروگستری دو کشور بر سر بادمه و مناطق اطراف آن 
از  یکی  دارند.  را  آن  بر  مالکیت  ادعای  طرفین  که  است 
جنوبی،  سودان  و  سودان  مرزی  منازعات  در  مؤثر  عوامل 
منابع  حاوی  مرزی  قلمرو  گرفتن  اختیار  در  برای  رقابت 
نفتی خصوصًا در منطقه ابیی است. بخشی از دالیل منازعه 
کامرون و نیجریه بر سر مالکیت باکاسی، برخورداری این 
شبه جزیره از منابع غنی خصوصًا ماهی، نفت و گاز است. 
در مناقشه غنا و ساحل عاج در اقیانوس اطلس، رقابت بر 
سر مالکیت منابع شناخته شده طبیعی در دریای سرزمینی 
است. بخشی از مناقشه مرزی دریایی گینه استوایی با گابن 
اختالف  و  طرفین  قلمروگستری  و  قلمروخواهی  از  ناشی 
بر سر حاکمیت جزایر خلیج کوچک کوریسکو است. در 
اطراف  در  کنگو  دموکراتیک  جمهوری  و  اوگاندا  منازعه 
دریاچه آلبرت اختالفات بر سر مالکیت جزیره غنی از نفت 

روکوانزی است. 
متغیر »مناقشه بر سر یک منطقه مرزی استراتژیک میان 
کشورها« در منازعات مرزی 8 کشور و 4 منازعه نقش آفرین 
ارزش  و  موقعیت  دارای  جغرافیایی  مکان های  است.  بوده 
استراتژیک و ژئواستراتژیک، همواره تأثیرگذار در مناسبات 
کشورها بوده و با نقش آفرینی به عنوان عنصری قدرت ساز 
برای کشورها و مؤثر در سیاست ها و روابط آنها، منازعات 
در این زمینه را ماهیتی ژئوپلیتیکی داده است. در منازعات 
اتیوپی و اریتره، یکی از ریشه های تنش، موضوع بندر عصب 
و نگرانی از محصور در خشکی شدن اتیوپی بود. بخشی از 
ریشه های منازعه اتیوپی با مصر و سودان اهمیت حیاتی رود 
نیل برای این کشورها خصوصًا مصر است. یک علت اصلی 
منازعه نیجریه و کامرون بر سر باکاسی موقعیت استراتژیک 
این شبه جزیره است. در منازعه اریتره و یمن بر سر مجمع 
الجزایر حنیش - زقر در دریای سرخ، اهمیت ژئوپلیتیک و 

استراتژیک این دریا نقش مؤثری دارد.    
متغیر »اقدامات قدرت های استعماری در تعیین و ترسیم 
منازعات  در  ریشه ای  علل  از  کشورها«  سرزمینی  مرزهای 



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي ) ( دوره28، شماره 112، زمستان 98
 Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.28,No.112, Winter 2020 / 180  

مرزی 18 کشور و 10 منازعه است. اقدامات استعماری، با 
هدف قلمروگستری و تسلط بر منابع و بهره برداری از آنها 
بوده که ماهیتی ژئوپلیتیکی دارد. در این چارچوب، یکی از 
میان  تحمیلی سرزمینی  مرزهای  ترسیم  اقدامات،  مهمترین 
کشورهاست که همواره یکی از علل اصلی منازعات مرزی 
اریتره،  و  اتیوپی  منازعات  اصلی  علل  از  یکی  است.  بوده 
ابهام معاهدات مرزی دوره استعمار ایتالیا درباره محل دقیق 

مرز و مالکیت شهر بادمه است. 
بهره برداری  بر سر  با مصر و سودان  اتیوپی  منازعه  در 
با  بریتانیا  از علل، معاهدات استعماری  نیل، بخشی  از آب 

اتیوپی و سودان بود که زمینه ساز منازعه در آینده شد. 
اصلی ترین دلیل منازعه اریتره و جیبوتی بر سر روستای 
راس دومیرا، اقدامات استعماری کشورهای اروپایی در ایجاد 
مرزهای تحمیلی در شاخ آفریقاست. بخشی از علل منازعه 
تصمیمات  به  ابیی  منطقه  سر  بر  جنوبی  سودان  و  سودان 
استعماری بریتانیا در آغاز قرن بیستم در این کشور مربوط 

می شود. 
به  باکاسی  بر سر  کامرون  و  نیجریه  منازعه  منشاء  یک 
که  می گردد  بر  آلمان  و  بریتانیا  توافقنامه  و  استعمار  دوره 
مالکیت شبه جزیره از نیجریه به کامرون منتقل شد. ریشه 
اصلی منازعه ساحل عاج و غنا در اقیانوس اطلس، اقدامات 
کشورهای  بین المللی  مرزهای  ترسیم  برای  استعماری 
بر سر  استوایی و گابن  آفریقا است. اختالفات گینه  غرب 
خلیج  در  کونگاس  و  کوکوتایرس  امبانیه،  جزایر  مالکیت 
و  فرانسه  استعماری  توافقنامه  به  گینه  در خلیج  کوریسکو 
اسپانیا برای تحدید حدود مرزهای مستعمرات غرب آفریقا 
مربوط می شود که در آن، به سه جزیره مورد مناقشه اشاره 
نشد. بخشی از علل منازعات مناطق مرزی کنیا و سومالی، 
تصمیمات استعماری قدرت های اروپایی در ایجاد مرزهای 
تحمیلی و تقسیم گروه های قومی است. یک علت منازعه 
ادعاها  زقر،  حنیش-  الجزایر  مجمع  سر  بر  یمن  و  اریتره 
امپراطوری  دوره  از  جزایر  این  بر  اریتره  مالکیت  درباره 
است.  اتیوپی  و  بریتانیا  ایتالیا،  استعماری  اشغال  و  عثمانی 

بخشی  کنگو،  دموکراتیک  جمهوری  و  اوگاندا  منازعه  در 
از اختالفات بر سر مالکیت بر جزیره روکوانزی مربوط به 
ادعای اوگاندا مبنی بر اعطای مالکیت جزیره به آن در پی 

تصمیمات استعماری است.
متغیر »سکونت اقلیتی از مردم کشور همسایه در منطقه 
در  منازعات  علل  از  دیگر«  کشور  با  مناقشه  مورد  مرزی 
مناطق مرزی 4 کشور و 2 منازعه است. ملت متشکل از افراد 
فضای سرزمینی،  به یک  مکانی  تعلق  و  مشترک  با هویت 
برخی  در  است.  مفهوم کشور  به  اصلی شکل دهنده  بخش 
توجه  عدم  و  سرزمینی  مرزهای  تحمیل  دلیل  به  کشورها 
و  تقسیم بندی شده  فضاهای جغرافیایی  بافت جمعیتی،  به 
بخشی از ملت در درون مرزهای سرزمینی کشور همسایه 
قرار گرفته اند که معموالً منشاء نارضایتی مردم جدا شده و 
دولت ها بوده است. این مسئله ماهیتی ژئوپلیتیکی دارد. یکی 
از ریشه های منازعه نیجریه و کامرون بر سر باکاسی، بافت 
جمعیتی و فرهنگی نزدیک این شبه جزیره به مردم نیجریه 
و ادعای مالکیت این کشور بر آن است. در منازعه اوگاندا 
و جمهوری دموکراتیک کنگو بر سر مالکیت روکوانزی نیز 
حضور اقلیتی از مردم اوگاندا در این جزیره، مبنای ادعای 

مالکیت این کشور بر آن بوده است. 
متغیر »ذهنیت تاریخی و روحیه ملی گرایی« در منازعات 
مرزی 6 کشور و 3 منازعه اثرگذار بوده است. در کمربند 
منازعات  علل  از  بخشی  آفریقا،  شمالی  درجه   15 تا  صفر 
مرزی، ریشه در ذهنیت درباره تحوالت ژئوپلیتیکی تاریخی 
بر ملت و  متعصبانه ملی گرایی حاکم  با روحیه  ترکیب  در 
حکومت دارد. در منازعه اتیوپی و اریتره، رهبران دو کشور، 
حس وطن پرستانه قوی نشان می دهند و زمینه های تاریخی 
استقالل اریتره و متهم شدن اتیوپی به تجاوز به خاک اریتره 
نقش مؤثری داشت. در منازعات سودان و سودان جنوبی، 
یک دلیل ریشه ای، ذهنیت منفی و احساس تحقیر تاریخی 

جنوب نسبت به شمال است. 
یک علت مؤثر منازعات اوگاندا و جمهوری دموکراتیک 
کنگو در دریاچه آلبرت نیز عدم اعتماد بین دو دولت به دلیل 



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي )           (  
تبیین ژئوپلیتیکی منازعات مرزی و سرزمینی ... / 181 

وقایع تاریخی است.
متغیر »ضعف در تقسیم و عالمت گذاری دقیق مرز« از 
عوامل مؤثر در منازعات مرزی 6 کشور و 3 منازعه است. 
مدیریت  در  اجرایی  رکن  عالی ترین  عنوان  به  دولت ها 
خود  مرزهای  دقیق  تعیین  مهم  وظیفه  کشورها،  سیاسی 
با  توافق  و  بین المللی  قوانین  براساس  کشورها  دیگر  با 
در  ابهام  و  مسئله  این  به  توجه  عدم  دارند.  را  همسایگان 
تعیین مرز با همسایگان، زمینه ساز تنش با همسایگان خواهد 
بود و مسئله را از ماهیت ژئوپلیتیکی برخوردار می کند. یکی 
از علل منازعه اتیوپی و اریتره، عدم تقسیم دقیق مرز پس 
از منازعه مرزی  اتیوپی است. بخشی  از  اریتره  از استقالل 
سودان و سودان جنوبی ناشی از عدم تقسیم دقیق مرز پس 
و  اوگاندا  منازعات  علل  از  یکی  است.  سودان  تقسیم  از 
نیز عدم تعیین مرز رسمی در  جمهوری دموکراتیک کنگو 

دریاچه آلبرت است.  
متغیر »شرایط آب و هوایی و تغییر اقلیم« در منازعات 
مرزی 5 کشور و 2 منازعه مؤثر بوده است. تغییرات آب و 
هوایی و تأثیر منفی آن بر منابع زیستی، زمینه ساز منازعات 
بر سر این منابع شده و با شدت گرفتن منازعه و مداخله 
دولت ها، تبدیل به پدیده ای ژئوپلیتیکی می شود؛ »جغرافیا« 
در قالب تغییرات اقلیمی با تأثیر منفی بر منابع طبیعی حیاتی؛ 
به  دولت ها  دخالت  و  منازعات  وقوع  قالب  در  »سیاست« 
»قدرت«  و  سرزمین؛  مدیریت  در  رسمی  بازیگران  عنوان 
فضاهای  حفظ  با  بقا  برای  بازیگران  رقابت های  قالب  در 
دارای منابع یا تسخیر فضاهای غنی دیگر، نقش آب و هوا 
و تغییر اقلیم را ژئوپلیتیکی می کند. یک علت منازعه اتیوپی 
با مصر و سودان بر سر بهره برداری از آب نیل و احداث 
اقلیمی و پیش بینی ها درباره کاهش  سد رنسانس، تغییرات 
جریان آب این رود در آینده است. یکی از عوامل مؤثر در 
نیز  قبیله ای مناطق مرزی سومالی و کنیا  منازعات قومی و 
منابع  کاهش  پیش بینی  و  مناطق  این  هوایی  و  آب  شرایط 

زیستی است.  
از  داشتن«  قرار  مناطق و در حاشیه  »دورافتادگی  متغیر 

علل منازعات مرزی 5 کشور و 2 منازعه است. در مناطق 
دورافتاده از مرکز، حاکمیت دولت ضعیف است و مدیریت 

سیاسی آن کامل انجام نمی شود. 
وقوع منازعات ناشی از این موضوع، حاصل نقش آفرینی 
را  مسئله  ماهیت  که  است  جغرافیا  و  سیاست  قدرت، 
مناطق  منازعات  در  مؤثر  عامل  یک  می کند.  ژئوپلیتیکی 
مرزی سومالی و کنیا، در حاشیه قرار داشتن این مناطق و 
بی ثباتی و  باعث  که  آن هاست  در  حاکمیت ضعیف دولت 
منازعه دوره ای می شود. در کنیا نیز مناطق وسیع، دورافتاده 
و سرحدی در مرز سومالی، اتیوپی، سودان و اوگاندا تحت 
کنترل کامل دولت قرار ندارد و حاکمیت دولت از ضعیف 

تا عدم حاکمیت است. 

جدول 2: میزان نقش هر یک از متغیرها در وقوع منازعات 
مرزی و سرزمینی

کشورمتغیرها
تعداد 
موارد 
منازعه 

تعیین  استعماری در  اقدامات قدرت های 
و ترسیم مرزهای سرزمینی کشورها

1810

قلمروخواهی و قلمروگستری حکومت ها 
و تالش برای تسخیر فضا و کنترل منابع 

آن

126

مناقشه بر سر یک منطقه مرزی استراتژیک 
میان کشورها

84

63ذهنیت تاریخی و روحیه ملی گرایی

دقیق  و عالمت گذاری  تقسیم  در  ضعف 
مرز

63

منازعات قلمروخواهانه اقوام و قبایل در 
مناطق مرزی کشورها

54

52شرایط آب و هوایی و تغییر اقلیم

قرار  حاشیه  در  و  مناطق  دورافتادگی 
داشتن

52

سکونت اقلیتی از مردم کشور همسایه در 
منطقه مرزی مورد مناقشه با کشور دیگر

42
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6- نتیجه گیری
ژئوپلیتیکی  علل  و  ریشه ها  شناسایی  پژوهش،  هدف 
درجه   15 تا  کمربند صفر  در  سرزمینی  و  مرزی  منازعات 
پایان  از  زمانی  بازه  در  را  منازعات  که  آفریقاست  شمالی 
مورد  میالدی  تا 2014  میالدی  در سال 1991  جنگ سرد 
مطالعه و بررسی قرار داده است. منازعات مرزی و سرزمینی 
سر  بر  کشور  چند  یا  دو  میان  که  است  منازعاتی  شامل 
مشخص شدن خط مرز یا مالکیت بر یک فضای سرزمینی 
چند  یا  دو  میان  مناطق  در  ساکن  قبایل  و  اقوام  میان  یا  و 
کشور رخ می دهند. از 29 کشور واقع در این کمربند، 15 
سومالی،  عاج،  ساحل  غنا،  نیجریه،  سودان،  اتیوپی،  کشور 
کنیا، اوگاندا، اریتره، جیبوتی، سودان جنوبی، کامرون، گینه 
استوایی، گابن و جمهوری دموکراتیک کنگو درگیر در 11 
پژوهش  نتایج  هستند.  سرزمینی  و  مرزی  منازعات  مورد 
مرزی  منازعات  ریشه ای  علل  مهمترین  که  می دهد  نشان 
به  تا 15 درجه شمالی آفریقا  و سرزمینی در کمربند صفر 

ترتیب میزان اثرگذاری به شرح ذیل است:
الف( اقدامات قدرت های استعماری در تعیین و ترسیم مرزهای 
سرزمینی کشورها: این اقدام، با هدف قلمروگستری و تسلط 
بر منابع و بهره برداری از آنها است که ماهیتی ژئوپلیتیکی دارد 
و به دلیل ترسیم مرزهای تحمیلی سرزمینی میان کشورها، 

همواره یکی از علل اصلی منازعات مرزی بوده است.
برای  تالش  و  حكومت ها  قلمروگستری  و  قلمروخواهی  ب( 
تسخیر فضا و کنترل منابع آن: قلمروخواهی و دفاع از مکان 
تسخیر  برای  تالش  و  قلمروگستری  و  آن  منابع  و  زیست 
و  منازعات  رقابت ها،  با وقوع  مکان ها،  دیگر  منابع  و  فضا 

دخالت دولت ها برای حل اختالفات همراه است.
پ( مناقشه بر سر یک منطقه مرزی استراتژیک میان کشورها: 
در  تأثیرگذار  ژئواستراتژیک،  و  استراتژیک  مکان های 
قدرت ساز،  عنصری  عنوان  به  و  بوده  کشورها  مناسبات 

می توانند عامل وقوع منازعات باشند.
مرزی  مناطق  در  قبایل  و  اقوام  قلمروخواهانه  منازعات  ت( 
کشورها: قلمروخواهی، رقابت و منازعه اقوام و قبایل در دو 

سوی مرز مشترک برای حفاظت از منابع زیستی آب، زمین، 
مراتع و...، دولت های حاکم بر دو سوی مرز را متأثر می کند 

و می تواند منجر به منازعه آنها شود.
ث( ذهنیت تاریخی و روحیه ملی گرایی: داشتن ذهنیت مثبت 
ترکیب  در  تاریخی  ژئوپلیتیکی  تحوالت  درباره  منفی  یا 
حکومت  و  ملت  بر  حاکم  ملی گرایی  متعصبانه  روحیه  با 

می تواند منجر به وقوع منازعه شود.
ج( ضعف در تقسیم و عالمت گذاری دقیق مرز: عدم توجه 
و دقت دولت ها به تقسیم مرز  و ابهام در تعیین دقیق مرز با 

همسایگان، زمینه ساز تنش و منازعه خواهد بود.
چ( شرایط آب و هوایی و تغییر اقلیم: تغییرات آب و هوایی 
و  منابع  کاهش  قالب  در  زیستی  منابع  بر  آن  منفی  تأثیر  و 
شکل گیری رقابت، زمینه ساز منازعات بر سر این منابع و در 

نهایت، مداخله دولت ها می شود.
ح( دورافتادگی مناطق و در حاشیه قرار داشتن: دورافتادگی 
مناطق از مرکز و در حاشیه بودن با ضعف حاکمیت دولت و 
عدم مدیریت سیاسی کامل بر آن همراه است که این مسئله 

می تواند زمینه ساز وقوع منازعات باشد.
مرزی  منطقه  در  همسایه  مردم کشور  از  اقلیتی  خ( سكونت 
مورد مناقشه با کشور دیگر: تحمیل مرزهای سرزمینی و عدم 
جغرافیایی  فضاهای  ایجاد  باعث  جمعیتی  بافت  به  توجه 
درون  در  ملت  از  بخشی  قرارگیری  و  شده  تقسیم بندی 
مردم  نارضایتی  ایجاد  و  همسایه  کشور  سرزمینی  مرزهای 

جدا شده و در نهایت، وقوع تنش و منازعه می شود.
ژئوپلیتیکی  تبیین  و  تحلیل  و  تجزیه  بررسی،  مطالعه، 
درجه   15 تا  صفر  کمربند  سرزمینی  و  مرزی  منازعات 
شمالی آفریقا نشان می دهد که علل شناسایی شده برای این 
منازعات ریشه ژئوپلیتیکی داشته و در هر یک از آنها، نقش 
ژئوپلیتیک و ترکیب رابطه متقابل عناصر سیاست، جغرافیا 
و قدرت دیده می شود. نتایج پژوهش به دلیل جامعیت در 
معرفی ریشه های ژئوپلیتیکی منازعات مرزی و سرزمینی و 
همچنین برخورداری از قابلیت تکرار در شکل دادن به این 
نوع منازعات در سایر مناطق جهان، از ویژگی تعمیم پذیری 
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منازعات  ژئوپلیتیکی  »نظریه  قالب  در  لذا  برخوردار است؛ 
مرزی و سرزمینی« قابل تعمیم به منازعات مرزی و سرزمینی 
منازعات  نظریه،  این  مبنای  بر  است.  جهان  نقاط  سایر  در 
مرزی و سرزمینی در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی 
از سه عنصر  ترکیبی  آفرینی  نقش  به طور عمومی حاصل 
ریشه های  یا  ریشه  و  هستند  قدرت  و  سیاست  جغرافیا، 

ژئوپلیتیکی به شرح ذیل دارند:
- اقدامات قدرت های استعماری در تعیین و ترسیم مرزهای 

سرزمینی کشورها و مناطق با سابقه مستعمره شدن؛ 
- قلمروخواهی و قلمروگستری حکومت ها و تالش برای 

تسخیر فضا و کنترل منابع آن؛ 
- مناقشه بر سر یک منطقه مرزی استراتژیک میان کشورها؛ 
مرزی  مناطق  در  قبایل  و  اقوام  قلمروخواهانه  منازعات   -

کشورها؛ 
- ذهنیت تاریخی و روحیه ملی گرایی؛

- ضعف در تقسیم و عالمت گذاری دقیق مرز؛
- شرایط آب و هوایی و تغییر اقلیم؛

- دورافتادگی مناطق و در حاشیه قرار داشتن؛
از مردم کشور همسایه در منطقه مرزی  اقلیتی  - سکونت 
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