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ملخص البحث

مل تكن منطقة شرق أفريقيا بعيدة عن أنظار صانع القرار السياسي اخلارجي االمريكي،
بل على العكس فإن شرق أفريقيا حتت اجملهر االمريكي منذ هناية اخلمسينيات من القرن املاضي
واستمرت الوالايت املتحدة مبحاوالت كثرية ألجل تثبيت أقدامها يف منطقة شرق أفريقيا حىت
بدأت احلرب الباردة ألجل أن ينفذ صانع القرار السياسي اخلارجي االمريكي اهدافه ألجل
حتقيق مصاحله يف هذه املنطقة احليوية االسرتاتيجية ،إال أن الوالايت املتحدة االمريكية مل تستطع
التنفيذ إال بعد عام  1991حينما تفكك االحتاد السوفييت واهنار ألنه كان القطب املنافس هلا
يف عموم القارة األفريقية ،السيما وأن احلروب واملنافسة بينهما مل تكن لتحدث كمواجهة حقيقية
وإمنا عن طريق وكالئهم يف املنطقة والسيما منطقة شرق أفريقيا من السودان وحىت كينيا
والصومال وجيبويت واثيوبيا واوغندا .فالوالايت املتحدة مل تنسى املنطقة بل هي يف خميلتها لكنها
وضعت هلا الوقت املناسب لتضعها يف دائرة مسرحيتها العاملية ،إذن كانت هنالك ثوابت أي

أهداف سياسية واقتصادية وأمنية جتاه املنطقة اثبتة يف السياسة اخلارجية االمريكية إال أن

اسرتاتيجياهتا جتاه املنطقة كانت تتغري بني احلني واألخر وحبسب االسرتاتيجية االمريكية حلماية
أمنها القومي حبسب مزاعم مسؤويل اإلدارة األمريكية على مدى مجيع احلقب املاضية .
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املقدمــــــة

مل تكن منطقة شرق أفريقيا بعيدة عن انظار صانع القرار السياسي اخلارجي األمريكي،
بل على العكس فأن شرق أفريقيا كانت وما زالت حتت اجملهر األمريكي منذ هناية اخلمسينيات
من القرن املاضي ،فقد استمرت الوالايت املتحدة األمريكية مبحاوالت كثرية ألجل تثبيت
اقدامها يف منطقة شرق أفريقيا أو ما يسمى بـ ـ ـ ـ(القرن األفريقي) حىت بدأت احلرب الباردة
فجاءت ساعة التنفيذ لصانع القرار السياسي اخلارجي األمريكي ألهدافه من أجل حتقيق مصاحله
يف هذه املنطقة احليوية االسرتاتيجية ،إال أن الوالايت املتحدة األمريكية مل تستطع التنفيذ إال
بعد عام  1991حينما تفكك اإلحتاد السوفييت ومن مث إهنياره ألنه كان القطب املنافس هلا يف
عموم القارة األفريقية السيما وأن احلروب واملنافسة بينهما مل تكن لتحدث كمواجهة حقيقية
وإمنا عن طريق وكالئهم يف املنطقة والسيما منطقة شرق أفريقيا من السودان وحىت كينيا
والصومال وجيبويت وإثيوبيا وأوغندا .وهنا البد من معرفة فحوى املشكلة البحثية واليت سوف
حناول اإلجابة عنها من خالل هذه الدراسة مبوجب:

االشكالية واليت تضمنت تساؤالا مهما وهو ما هي حقيقة الدوافع الكامنة وراء سلوك صانع
القرار السياسي اخلارجي األمريكي جتاه دول العامل والسيما املناطق احليوية واليت تشكل نقاطا
جوهرية ومؤثرة يف املصاحل احليوية األمريكية؟ ،فصانع القرار السياسي األمريكي حاول صياغة

أهداف جديدة بعد االنفراد األمريكي ابلعامل السيما بعد اإلهنيار الذي أصاب قطبها املنافس
اإلحتاد السوفييت السابق فاجتهت الوالايت املتحدة لتنفيذ اسرتاتيجيتها للقرن احلادي والعشرين
بشكل مكشوف ومعلن دون خوف مستخدمة وسائل قوهتا العسكرية وكذلك السياسية من
خالل هيمنتها على قرارات األمم املتحدة وجملس األمن وكسبها الشرعية الدولية ألعماهلا جتاه
العديد من دول العامل.
أما فرضية الدراسة :فتقوم أساس ا على معطى شكل مسة ابرزة واثبتة يف السياسة اخلارجية
األمريكية وهي (أن املتغريات اليت طرأت على النظام العاملي بعد انتهاء احلرب الباردة أدت إىل

أحداث صيغة من التدخل الدويل من خالل استعمال الوسيلة العسكرية جتاه شرق أفريقيا،
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حيث أن إقامة الوالايت املتحدة األمريكية لعالقات مع بعض دول شرق أفريقيا(كأثيوبيا،
كينيا ،أريرتاي) إمنا جلعلهم حلفائها يف منطقة القرن األفريقي خلدمة مصاحلها االسرتاتيجية السيما
يف مضيق ابب املندب والبحر األمحر مستعينة حبليفها اإلقليمي (إسرائيل).
منهجية الدراسة :على الرغم من تعدد املناهج اليت ميكن االنطالق منها لدراسة املوضوع املقرتح
حول السياسة اخلارجية األمريكية من حيث أن السياسة اخلارجية هي فعل ورد فعل هلذا ارأتينا
أن نتبع املنهج الشمويل من خالل اجلمع بني عدة مناهج وصوالا العتماد املنهج التكاملي
وكذلك االعتماد على املنهج التحليلي ومن مث اعتماد املنهج املستقبلي.
أما هيكلية الدراسة فقامت على أساس:
املبحث األول :السياسة اخلارجية األمريكية جتاه شرق أفريقيا قبل أحداث أيلول .2001
املطلب األول :األمهية االسرتاتيجية لشرق أفريقيا.
املطلب الثاين :أهداف السياسة اخلارجية األمريكية جتاه املنطقة.

املطلب الثالث :وسائل تنفيذ السياسة اخلارجية األمريكية يف منطقة شرق أفريقيا.
املبحث الثاين :شرق أفريقيا يف االدراك السياسي األمريكي بعد أحداث أيلول 2001
(الثوابت واملتغريات).
املطلب األول :ثوابت التوجه األمريكي حنو شرق أفريقيا بعد عام .2001
املطلب الثاين :مشاهد مستقبلية للسياسة اخلارجية األمريكية يف ضوء املتغريات اإلقليمية
والدولية.
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املبحث األول

السياسة اخلارجية األمريكية جتاه شرق أفريقيا
قبل أحداث أيلول 2001

تنوعت مسارات السياسة اخلارجية االمريكية جتاه املناطق احليوية وذات االمهية
االسرتاتيجية يف خمتلف احناء العامل ،فقد اختذت العديد من املسارات وحبسب احلقب الزمنية اليت
مرت هبا تلك السياسة ،فنجدها ذات صيغة معينة خالل فرتة احلرب الباردة ،اختلفت بشكل
كبري ملا بعد انتهاء احلرب الباردة ومتخذة مسارات جديدة بعد أحداث أيلول ،2001
والسبب يف ذلك أن السياسة اخلارجية االمريكية اعتمدت على اسرتاتيجيات معينة وضعت
ألجل خدمة املصاحل االمريكية االنية واملستقبلية بشكل اساسي ،فكانت منطقة شرق افريقيا
من بني املناطق احليوية واليت شكلت امهية كبرية يف االسرتاتيجيات االمريكية املتعاقبة منذ بداية
احلرب الباردة وحىت انتهائها مث جميء أحداث أيلول واليت غريت معظم املسارات لالسرتاتيجية
االمريكية.
املطلب األول :األهمية االسرتاتيجية ملنطقة شرق أفريقيا

ختتلف التحديدات اجلغرافية حول منطقة شرق أفريقيا هل هي منطقة القرن األفريقي أم

منطقة شرق أفريقيا حتديدا دون النزول إىل اجلنوب حيث كينيا وأوغندا ،فمنهم من يشري إىل أن

منطقة القرن األفريقي هو مصطلح جغرايف يشري إىل اجلزء الشرقي من القارة األفريقية والذي
يربز شرقا يشكل قرن إىل اجلنوب من خليج عدن ويطل على جنوب البحر األمحر شرقا وخليج

عدن مشاالا واحمليط اهلندي ويفصله عن شبه اجلزيرة العربية مضيق ابب املندب وهو ميتد إىل
الشمال من خط عرض  2جنوب خط االستواء حىت خط عرض  17مشال خط االستواء
مبساحة تبلغ حنو ( )1.9مليون كم.)1(2
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ومن حيث أمهية منطقة شرق أفريقيا كموقعها يف ممر املالحة البحرية العاملية ،فاملنطقة
تربط بني ثالث قارات (آسيا وأفريقيا وأوراب) عرب البحر األمحر ،فاملدخل اجلنويب للبحر األمحر
واملسمى مضيق ابب املندب ميتاز أبمهية اسرتاتيجية منذ القدم وزادت أمهيته بعد فتح قناة
السويس سنة  ،1869أما ابب املندب فيقع بني الزاوية اجلنوبية الغربية جلزيرة العرب وبني
شرق أفريقيا ويربط البحر األمحر خبليج عدن واحمليط اهلندي وتشطر جزيرة برمي (ميمون) اليمنية
هذا املضيق إىل ممرين أو قناتني إحدامها وهي الصغرى وتسمى (سكندر) تقع بني ساحل اليمن
وساحل (ميون) أما القناة الثانية وهي الكربى وتسمى (ميون) فتقع بني جزيرة ميون والساحل
األفريقي وهذه القناة الصاحلة للمالحة تقع على بعد ميلني من جزيرة (ميون) وسبعة أميال من

الساحل األفريقي(.)2

فمنذ عصور موغلة يف التاريخ ومنطقة القرن األفريقي حاضرة بقوة يف أجندة األطماع
الدولية االستعمارية ولذا كانت وال زالت واحدة من أكثر املناطق الساخنة وسط غياب

التوازانت وسيادة الفوضى اإلقليمية حيث تعد املنطقة مبثابة جممع األمن اإلقليمي وبوابة العبور
الوحيدة حنو عمق القارة السمراء والعامل ،وقد ارتبطت أمهية املنطقة مبجمل املميزات
اجليوبولتيكية اليت متيز هبا البحر األمحر حىت أصبح ارتباطا عضوايا ومصريايا عسكرايا واقتصادايا
وسياسيا لدرجة أصبح االثنني حمط انظار املخططني السياسيني والعسكريني وموضع اهتمام
واضعي القرار السياسي وحمور صراعات معقدة بني القوى الدولية املتصارعة وكذلك القوى

احمللية واإلقليمية املتنافسة( .)3حىت استمدت دول منطقة القرن األفريقي أمهيتها من اتصاهلا
ابلبحر األمحر فهذه الدول متتد سواحلها ملسافات طويلة وحبسب النسب التالية:

()4

(أريرتاي  425 :ميل أي حبدود  ،%15.6األردن  5 :ميل أي حبدود  ،%0.1إسرائيل 7 :
ميل أي حبدود  ،%0.2جيبويت  25 :ميل أي حبدود  ،%0.7السعودية  1125 :ميل أي
حبدود  ،%36السودان  309 :ميل أي حبدود  ،%9.8مصر  898 :ميل أي حبدود

 ،%28.8اليمن الشمايل  275 :ميل أي حبدود  ،)%8.8فضالا عن أن البحر األمحر حيتوي
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على العديد من اجلزر البحرية واليت أدت إىل زايدة أمهيته وأمهية الدول الواقعة على سواحله

ومن أمهها(:)5

(أريرتاي  126جزيرة أمهها جزر دهلك ،فاطمة ،حالب ،دومريا)( .جيبويت  6جزر أمهها جزر
سيبا ،موليلة)( .السعودية  144جزيرة أمهها فرسان)( .السودان  36جزيرة أمهها سواكن).
(مصر  26جزيرة أمهها شدوان ،صنافري ،تريان)( .اليمن اجلنويب جزيرتني مها برمي ،حنيش
الكربى)( .اليمن الشمايل  39جزيرة أمهها قمران ،ذقر).
وهبذا فأن منطقة القرن األفريقي تكتسب أمهيتها من قرهبا من جزيرة العرب بكل ما
حتمله من خصائصها الثقافية ومكوانهتا االقتصادية عالوة على ما فيها من جزر عديدة ذات
أمهية اسرتاتيجية من الناحية العسكرية واالمنية.
وتضم منطقة القرن األفريقي كالا من (الصومال ،جيبويت ،أثيوبيا واريرتاي) ويلحق هبا
السودان وكينيا واوغندا وهي هبذا التحديد قرن إسالمي اهلوية بسبب الكثافة السكانية املسلمة
اليت تقطنها واليت تتشكل يف غالبها من قبائل االورومو واجلاال يف أثيوبيا والصوماليني يف

الصومال وجيبويت واوجادين أبثيوبيا ،كما أن منطقة القرن األفريقي تكتسب أمهيتها االسرتاتيجية
من كون دوهلا تطل على احمليط اهلندي من انحية وتتحكم يف املدخل اجلنويب للبحر األمحر حيث
مضيق ابب املندب من انحية اثنية ومن مث فأن دوهلا تتحكم يف طريق التجارة العاملي وخاصة
جتارة النفط القادمة من دول اخلليج العريب واملتوجهة إىل أوراب والوالايت املتحدة األمريكية.
فضالا عن أن البحر األمحر يعد ممرا مهما ألي حتركات عسكرية قادمة من أوراب أو أمريكا يف
اجتاه منطقة اخلليج العريب*.
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خريطة توضح دول منطقة شرق افريقيا

موقع انرتنيت  /مفكرة اإلسالم
http://islammemo.cc/hadath-el- saa/2007/01/25/30020.html

عنوان املقالة /إعادة رسم اخلريطة السياسية للقرن اإلفريقي
ترمجة :سارة عبد احلميد
كما ال يفوتنا أن نذكر أن جمموعة دول القرن األفريقي العربية وغري العربية تشكل أتثريا
مزدوجا عربيا وأفريقيا فالدول العربية الثالث (الصومال ،جيبويت ،جزر القمر) إىل جانب أثيوبيا
واريرتاي واليت تشكالن أداة ضغط بيد القوى اإلقليمية والقوى الدولية ألجل الضغط على مصر
والسودان من قبل (إسرائيل) ألجل احلصول على حصة من مياه النيل عرب سيناء(.)6
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املطلب الثاني :أهداف السياسة اخلارجية األمريكية جتاه منطقة شرق أفريقيا

بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية ومع بدأ مرحلة احلرب الباردة أصبحت حتكم العامل

قوتني عظيمتني ومها الوالايت املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت وفق أيدولوجيتني خمتلفتني
متام ا ،وحينها بدأت كل قوة تبحث هلا عن مناطق ذات أمهية اسرتاتيجية خارج حدودها
اجلغرافية ،فالوالايت املتحدة األمريكية واليت كانت منعزلة عن العامل ختلت عن عزلتها اثناء
حدوث احلرب العاملية الثانية ،حيث اشرتكت يف احلرب خلشيتها من انتشار التأثري السوفييت يف

العامل الثالث ،إذ عدت هذه االقاليم إحدى الوسائل املهمة ملواجهة التأثري السوفييت احملتمل(.)7

إذ أن جممل املبادئ واملذاهب اليت وضعها املخططون االسرتاتيجيون االمريكيون مت
دجمها يف بداية عقد الثمانينات يف مذهب واحد هو (العاملية اجلديدة)* السيما بعد انتهاء
احلرب الباردة وزوال املنافسة السوفيتية للوالايت املتحدة األمريكية على الصعيد الدويل ،ومن

أجل وضع الشعوب يف دائرة مفرغة استبدلت الوالايت املتحدة احلرب الباردة حبروب ساخنة يف
أكثر من مكان يف العامل كما حدث يف الصومال عام  .)8(1992-1991وكذلك احلروب اليت
اشتعلت واليت ال مربر هلا (بني أريرتاي والسودان) (أريرتاي واليمن) (أريرتاي واثيوبيا).
وقد ازدادت أمهية منطقة القرن األفريقي بعد استهداف سفاريت أمريكا عام  1998يف
كينيا وتنزانيا فضالا عن بعد ربط املنطقة حبملة احلرب األمريكية املعلنة ضد اإلرهاب الدويل،
فقد زار املنطقة حينها وزير الدفاع األمريكي (دوانلد رامسفيلد) واجلنرال (تومي فرانكس)
واجلنرال (جون ساتلر) قائد القوات األمريكية يف القرن األفريقي واليت يرابط على أرضها أكثر
من  1800جندي أمريكي أما ابلقرب من ميناء جيبويت فرتسو حاملة الطائرات األمريكية
(مونت وايتين)(.)9

إذن فالتحركات األمريكية جتاه املنطقة واليت كانت شبيهة بتحركات قوى غربية أخرى

أوربية واليت مل تكن معلنة أمام اجملتمع الدويل بعكس التحركات األمريكية واليت لفتت أنظار
العامل إليها ،فهنالك بعض الشواهد على الغاايت األمريكية جتاه منطقة القرن األفريقي منها
عندما حاولت الوالايت املتحدة األمريكية االنتقام من املوقف اليمين املعرتض على التدخل
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العسكري األمريكي يف حرب عاصفة الصحراء ضد العراق ،فشجعت االنفصال بني شطري
اليمن وحاولت أتجيج الصراع بني االشقاء إلضعاف الدولة اليمنية وكان يف ذلك مصلحة
أمريكية لتأمني املالحة اإلسرائيلية يف البحر األمحر وحبر العرب وهذا ما حصل بعد العدوان
االرتريي على جزر مينية يف البحر األمحر حيث أصبحت اجلزر حمميات أمريكية(.)10

وتلك التحركات مل أتت من فراغ بل ازدادت والسيما بعد بروز القوى اإلسالمية يف
العديد من دول املنطقة ومطالبتها بتطبيق الشريعة اإلسالمية سواء أكان ذلك يف السودان أو
الصومال أو يف إقليم أوجادين الصومايل احملتل من قبل أثيوبيا وقد زاد االهتمام ابملنطقة أكثر
بعدما تردد أن هذه القوى اإلسالمية الداخلية هلا اتصاالت ببعض القوى اإلسالمية اخلارجية
مثل تنظيم القاعدة حيث بدأ احلديث مثالا عن عالقة اإلحتاد اإلسالمي الصومايل بتنظيم
القاعدة وأن االخري هو السبب يف تفجري سفاريت واشنطن يف كينا وتنزانيا عام .1998
املطلب الثالث :وسائل تنفيذ السياسة اخلارجية األمريكية يف منطقة شرق

أفريقيا :

وفقا لالسرتاتيجية اليت خططت هلا الوالايت املتحدة جتاه منطقة القرن األفريقي فقد
انتهجت اإلدارة األمريكية سياسة عاملية اختذت من تعاظم الدور العسكري األمريكي وسيلة
لوضع الكرة االرضية جبميع ما عليها حتت هيمنة االيدولوجية األمريكية املطلقة ،ففي أغلب

األحيان تبنت الوالايت املتحدة هنج ا سياسي ا يعيق اجلهود السلمية حلل القضااي الدولية ذات
الطابع العسكري واالزمات واملسائل املرشحة للخروج عن دائرة احلديث إىل ميدان

السالح(.)11

فقد حاولت الوالايت املتحدة األمريكية خالل مرحلة احلرب الباردة احلصول على
موطئ قدم هلا يف مناطق النفوذ الفرنسي ،إال أهنا مل تكن تريد التواجد ابلصيغة العسكرية بل عن
طريق طرح توجهاهتا جتاه عموم العامل من خالل طرح مبدأها حول تعميم االستقرار يف مواجهة
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التغيري ،فقد بينت للعامل الثالث وخصوص ا الدول األفريقية أهنا تنوي تقدمي مساعداهتا
االقتصادية والعسكرية.
وهذا األمر تبني على لسان الساسة االمريكان ومنهم (انطوين ليك) مستشار األمن
القومي للرئيس األمريكي (بيل كلينتون) ،فقد قال يف خطاب له يف جامعة (جورج واشنطن) يوم
( 1996/3/6عندما تعجز الدبلوماسية عن الدفاع عن املصاحل القومية األمريكية على
الوالايت املتحدة أن تعتمد على القوة العسكرية للدفاع عن هذه املصاحل)(.)12

وعلى هذا األساس قامت الوالايت املتحدة ابختاذ جيبويت مقرا ألكرب وأحدث مراكز
االستخبارات يف منطقة الشرق األوسط واحمليط اهلندي مع نشر  3000جندي أمريكي يف
جيبويت والصومال وذلك يف إطار الرتتيبات اهلادفة إىل احتواء أي ضرابت ختريبية حمتملة من

جانب تنظيم القاعدة يف منطقة ابب املندب واليت متثل معرب البرتول العاملي(.)13

إذ يوجد للوالايت املتحدة األمريكية جمموعة قتالية يف احمليط اهلندي حيث تشكل أساس

هذه اجملموعة وحدة من حامالت الطائرات مؤلفة من ( )15سفينة حربية من قوام االسطولني
السادس املرابط يف البحر األبيض املتوسط والسابع يف احمليط اهلادي وترابط على منت حاملة
الطائرات ( )90طائرة قتالية ضمنها ( )40طائرة هجوم حاملة للسالح الذري وتقع على عاتق
هذه اجملموعة القتالية مهمة نقل قوات التدخل السريع إىل الشرق األوسط والغرب االسيوي،
وتعزز هذه اجملموعة اقتدارها ابملرابطة يف جزيرة (دييغو غارسيا) يف احمليط اهلندي واليت تتواجد
فيها ابستمرار مستودعات االسلحة الثقيلة واالحتياطيات من مواد التعبئة تكفي لواء من مشاة
البحرية ووحدات من القوات اجلوية والربية وملدة ال تقل عن شهر واحد من العمليات
العسكرية ،وتتوزع قوة احمليط اهلندي على زهاء ( )100قاعدة وموضع بني الشاطيء األفريقي
الشرقي والغرب االسرتايل وبلدان عربية يف اجلزيرة واخلليج ،ففي البحرين مطار واحد وقاعدة
حربية واحدة ويف عمان مخسة مطارات أمريكية وقاعدتني للقوات البحرية ويف العربية السعودية

( )3قواعد جوية ويف الصومال قاعدة جوية وميناء حبري وقاعدة حبرية أخرى متقدمة(.)14
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إذ مل يغب عن خميلة االسرتاتيجية األمريكية حينها أمهية البحر األمحر ،خصوص ا وأن
الوالايت املتحدة ساعدت على زرع (إسرائيل) يف املنطقة العربية وخاصة ابختاذها موقع ا على

البحر األمحر من الشمال ،إال أن الوالايت املتحدة ظلت تنظر إىل املنطقة احمليطة بعموم البحر
األمحر نظرة التمين يف احلصول على النفط وغريه من املوارد االقتصادية من دون أن يكون
هنالك اهتمام مواز مبصاحل الشعوب العربية .وبسبب األمهية اليت حتتلها املنطقة يف االسرتاتيجية
األمريكية فقد ازدادت نفقات الوالايت املتحدة األمريكية العسكرية حىت فاقت نسبها درجات
كثرية من جمموع االنفاق العاملي على اجملال العسكري ،فقد وصل االنفاق العسكري العاملي عام
 2002إىل  794مليار دوالر وقرابة ثالثة ارابع وهذه الزايدة ميكن نسبتها إىل الوالايت
املتحدة األمريكية واليت زاد انفاقها العسكري بنسبة  %10ابملعايري الفعلية مدفوعة يف ذلك
حبرهبا على اإلرهاب ،فالوالايت املتحدة وصل انفاقها إىل  %43إذ أن أكرب مخس شركات
منتجة لألسلحة توجد يف الوالايت املتحدة األمريكية وهي (لوكهيد مارتن ،بوينج ورايشيون،
نورثرون ،جرامن ،جنرال داينا ميكس)(.)15

ووفقا لبوادر االهتمام األمريكي ابملنطقة حاولت الوالايت املتحدة األمريكية أن تؤسس

هلا عالقات مع جيبويت عام  1987عندما دعت وزير اخلارجية اجليبويت (مؤمن ابهدون فرج)

لزايرة واشنطن يف حزيران من ذلك العام واجراء مباحثاته مع (جورج شولتز) وزير اخلارجية
األمريكية حينها حول العالقات الثنائية ومشكالت القرن األفريقي ،وقد وصف وزير اخلارجية
اجليبويت حينها مباحثاته أبهنا كانت مثمرة وخصوصا أن وزير اخلارجية األمريكي كان قد وعد
بتقدمي مساعدات وقروض مع الدول املاحنة جليبويت والذي كان مقررا أن يعقد يف تشرين الثاين

من ذلك العام(.)16

بعكس أريرتاي واليت مل تنال اهتمام الوالايت املتحدة األمريكية كدولة وشعب والذي كان

قابع ا حتت االحتالل األثيويب( ،)17وهذا هو السبب املباشر واجلوهري البتعاد الرئيس األريتريي
احلايل (اسياس افورقي) رئيس اجلبهة الشعبية لتحرير أريرتاي عن الوالايت املتحدة األمريكية

وتنسيق مواقفه معها بعكس جارته أثيوبيا .وكان السعي األمريكي لتنسيق املواقف مع جيبويت
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ألجل حتقيق غايتني االوىل /ملنافسة الوجود الفرنسي يف مضيق ابب املندب والثاين لتهيئة أجواء
إقامة مشروعها اجلديد والذي اعلنت عنه فيما بعد خالل حقبة التسعينيات وهو إقامة القرن
األفريقي اجلديد.
فالتنافس كان واضحا بني االسطولني الفرنسي واالمريكي يف املنطقة ،فخالل
الثمانينيات كان الفرنسيون حيشدون ( )15قطعة حبرية مقابل ( )30قطعة أمريكية حتمل ()30
ألف جندي أمريكي .ففي شهر تشرين األول  2002شكلت الوالايت املتحدة قيادة فرعية
ضمن القيادة الوسطى األمريكية املمتدة من القرن األفريقي إىل آسيا الوسطى بغرض تنسيق
عمليات (مكافحة اإلرهاب) يف اليمن وجيبويت وارترياي والصومال والسودان واثيوبيا وكينيا أي
حول الدائرة اجلنوبية للبحر األمحر وتسمى هذه القيادة الفرعية (قوة التدخل املشرتكة يف القرن
األفريقي) ومقرها يف جيبويت حيث تعد جيبويت القاعدة األمريكية اإلقليمية الرئيسة يف إقليم
القرن األفريقي ابلرغم من الوجود العسكري الفرنسي املكثف فيها حيث تعد جيبويت دولة

مواجهة يف احلرب األمريكية على اإلرهاب حيث استضافت جيبويت القاعدة األمريكية

العسكرية الوحيدة جنوب الصحراء الكربى حىت عام  2004فهي تعد حمطة رئيسة للقوات
األمريكية اإلقليمية برا وحبرا وجوا ،وقد اطلقت (السي آي أي) يف شهر تشرين الثاين 2002

أي بعد شهر من تشكيل قوة التدخل املشرتكة يف القرن األفريقي (طائرة برايدتور) من جيبويت
ابجتاه اليمن لتنفيذ عملية اغتيال (ابو علي احلارثي) واملتهم ابلتخطيط لعملية املدمرة األمريكية

(كول املوجعة) يف مرفأ عدن عام  .)18(2000كما تستضيف جيبويت دورايا فصائل من
(املارينز) من الفرقة العاشرة اجلبلية ومروحيات وطائرات نقل مدنيني وشرطة عسكرية وأمن عام
ومهندسني أمريكيني وكل ذلك مقابل ( )90مليون دوالر سنوايا .إذن سعتا كل من فرنسا
والوالايت املتحدة األمريكية ألجل احلصول على موطئ قدم هلما ولكن بشكل منفرد يف (عدن
أو مصوع أو بربرة أو جيبويت أو ممباسا أو ديغو غارسيا) وهلذا السبب فأن فرنسا كانت قد
رفضت منتصف الثمانينيات مقرتحات أمريكية تضمنت حتويل جيبويت إىل قاعدة (إسناد) لقوات

االنتشار السريع العسكرية(.)19
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أما ابلنسبة للتوجه األمريكي حنو أريرتاي فإنه على الرغم من ضعف العالقات بني اجلانبني
إال أن الوالايت املتحدة األمريكية حاولت كسب اجلانب األريتريي السيما بعد نيل أريرتاي
الستقالهلا ،فقد سرت تكهنات أبن وكالة األمن القومي  NASوجمموعة االستخبارات 26
بسالح اجلو األمريكي استقرت يف أريرتاي من جديد وحتديدا يف قاعدة ( Kagnewكينغو)
التجسسية املوجودة قرب أمسرة واليت أسسها الربيطانيون ووسعها األمريكيون وما زالت تعمل
حتت العهدة األريتريية ولو حبضور أمريكي أقل شأانا من املاضي حيث عوضت واشنطن فقداهنا

ملواقعها العلنية يف الصومال ،كما يوجد قرب جزيرة دهلك األريتريية قاعدة اتصاالت وسالح
اشارة مشرتكة بني وكالة األمن القومي األمريكي  NSAوالكيان االسرائيلي.
فعمل املسؤولني يف اإلدارة األمريكية على الدخول إىل أريرتاي من خالل ادعائهم بعمق
اتريخ أريرتاي يف مكافحة اإلرهاب خاصة بعد أن قامت أريرتاي بتجميد عالقاهتا مع السودان عام
 1994بدعوى دعمه (ألسامة بن الدن) وهذا اخليط استطاعت من خالله الوالايت املتحدة

األمريكية التقرب من أريرتاي واليت ابملقابل أرادت الدعم األمريكي ضد اجلبهة اإلسالمية
األريتريية وجيش اإلنقاذ اإلسالمي املدعومني من قبل السودان(.)20

وتلك املساعي من قبل اجلانبني أدت إىل ترصني العالقات مع مطلع عام  2002خاصة
بعد أن قامت القوات األمريكية اخلاصة بتدريب اجلنود األريترييني ،كما قامت هذه القوات
وقوات املارينز مبناورات عسكرية وهذا التعاون أوضحته صحيفة أمريكية (صحيفة انشيوانل
ريفيو) نقالا عن مسؤول أمريكي كبري يف اإلدارة األمريكية قوله (ميكن استثمار التعاون املشرتك
واجللي بني أمريكا وأريرتاي) وهذا التصريح جاء بعد تبادل الزايرات اليت قام هبا اجلنرال األمريكي

(طومي فرانكس) ألريرتاي ولقاءه مع القادة السياسيني والعسكريني من أجل التنسيق والتخطيط
إلنشاء قواعد عسكرية للقوات األمريكية ،فقد كان هناك مطار (مساوا) الساحلية والذي كان
االمريكيون يتفاوضون حوله ،فاألمريكيون سعوا وما زالوا إىل أتصيل وجودهم يف أريرتاي ،فقد

أصبحت صحاري وجبال القرن األفريقي ومنطقة الساحل القاحلة جبهة جديدة يف احلرب
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األمريكية على اإلرهاب ،فاملسؤولون االمريكيون ينفون وجود قواعد عسكرية أمريكية يف شرق
أفريقيا فيما عدا القاعدة األمريكية يف جيبويت.
حيث كان هنالك ( )2500جندي من قسم االستخبارات متمركزين يف ميناء العاصمة
أمسرة ،لكن مت اغالق هذا املركز يف عام  1976عندما قرر الرئيس األثيويب السابق (منغيستو
هيال مريايم) أن يكون حليف روسيا .وقد استمرت احملاوالت األمريكية للحصول على موطئ
قدم هلا حول املناطق اليت تشكل مواقعا اسرتاتيجية من الناحية التجارية وخاصة أريرتاي.
فاحلكومة األريتريية بدورها بدأت تشجع اإلدارة األمريكية على التعاون معها وذلك اتضح بعد
أن اعلنت احلكومة األريتريية يف عام  2005أبهنا ختطط لفتح أول منطقة للتجارة احلرة القريبة
من جيبويت وعدن يف اليمن وكان مزمع فتحه يف عام  ،2006حيث أن موقع أريرتاي يعد افضل

مزااي هذه املنطقة للتجارة احلرة( .)21كما وجدت الوالايت املتحدة يف االتفاقات الثنائية املوقعة
سابق ا مع كل من كينيا واثيوبيا واوغندا بشان التعاون االمين والعسكري مدخالا لتكثيف الوجود
األمريكي يف تلك البلدان ،فضالا عن اختيار جيبويت لتكون مركز دائرة تغطي جانيب البحر
األمحر األفريقي منه واآلسيوي وقد أعلن يف  19شباط  2007وحتديدا رئيس وزراء جيبويت

(ديليتا حممد ديليتا) عن استعداد بالده الستضافة مقر القيادة العسكرية األمريكية اخلاصة

أبفريقيا واليت كان البنتاغون قد كشف عن إنشائها يف وقت سابق.
إذن فاملوقف الغريب يهدف إىل أتمني املالحة الغربية واالسرائيلية والرغبة يف حتييده
والوقوف ضد فكرة حتويله إىل حبرية عربية ،كما يهدف أيضا إىل تدويل ابب املندب أو على
األقل حتييده وهو األمر الذي يعمل على هتديد مصاحل دول اخلليج العريب ،فالتحدايت
الداخلية واإلقليمية والدولية اليت تواجه الوطن العريب أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى
وذلك بسبب التمزق والتفرقة والصراعات الداخلية ،حىت أصبح احلديث عن األمن القومي

العريب كما يتحدث عن خرافة أو وهم(.)22

ويف واثئق اخلارجية األمريكية يف عهد (كلينتون) مت طرح فكرة مشروع القرن األفريقي

الكبري والذي يشمل منطقة القرن األفريقي يف املفهوم اجلغرايف التقليدي ويضيف إليها البحريات
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العظمى ووسط أفريقيا أما على أرض الواقع فهي تضم مثان دول وهي (الصومال ،جيبويت،
أثيوبيا ،أريرتاي ،السودان ،جنوب السودان ،كينيا ،واوغندا)(.)23

املبحث الثاني

شرق أفريقيا يف االدراك السياسي األمريكي

بعد أحداث أيلول ( 2001الثوابت واملتغريات)

لقد احتلت منطقة شرق أفريقيا أمهية خاصة يف الفكر واالدراك السياسي األمريكي منذ
انتهاء احلرب العاملية الثانية وطوال فرتة احلرب الباردة وما بعد انتهائها حىت جاءت أحداث
أيلول  2001ليأخذ مسار التفكري االمريكي جتاه املنطقة منحى جديد حبسب االسرتاتيجية اليت
وضعتها االدارة االمريكية بعد أحداث أيلول ،فطوال احلقب املاضية كانت هنالك ثوابت
حكمت التحرك األمريكي جتاه املنطقة إال أنه جاءت أحداث أيلول لتكون احدى اهم املتغريات
اليت أضافت أهدافا جديدة ووسائالا جديدة ألجل تنفيذ االسرتاتيجية اجلديدة اليت وضعت بعد

أيلول  2001جاه املنطقة .

املطلب األول :ثوابت ودوافع التوجه األمريكي حنو منطقة شرق أفريقيا

لقد كان للهجمات اإلرهابية يف  11أيلول  2001أثر ابلغ على الرئيس األمريكي

(بوش االبن) وإدارته ،فلم يسبق أن هومجت الوالايت املتحدة األمريكية على أرضها منذ عام
 ،1941فحىت وقوع اهلجمات كانت إدارة (بوش االب) تعترب أن قوى عظمى كالصني وروسيا
متثل أخطر هتديد للوالايت املتحدة لكنها فوجئت متاما عندما جاءها اهلجوم غري املتوقع من
طرف هو عبارة عن تنظيم وليس دولة سبب للمدنيني االمريكيني ضررا أكرب مما سببه اإلحتاد
السوفييت طوال احلرب الباردة أبكملها( ،)24وكان املهندس األول السرتاتيجية األمن القومي

األمريكية لعام  2002هو (بول وولفويتز) وزير الدفاع لإلدارة اجلديدة والذي استخدم فكرة
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(وليام كريستول وروبرت كيجان) حول (اهليمنة العاملية اخلرية) واملباديء األساسية للمحافظني
اجلدد كإطار عمل هلذه االسرتاتيجية ،كما دمج احلجج اليت قدمها يف مسودة إرشادات ختطيط
الدفاع لعام  1992واليت دافع فيها عن أسلوب جديد للسياسة األمريكية اخلارجية أكثر

عدائية واحتج أبنه على الوالايت املتحدة أن تتبىن مبدأ االستباق أو احلرب االستباقية(.)25

فحني وضعت االسرتاتيجية األمريكية وجهتها بشكل شامل من حيث استخدام قوهتا
الدبلوماسية واالقتصادية والسياسية لتشجيع الدول الغري دميقراطية على انتهاج الدميقراطية
وكذلك لتدمري اإلطار والوعاء الوطين ومطاردة وتدمري التنظيمات اإلرهابية العاملية غري احلكومية
من خالل مهامجة عملياهتا بكل أشكاهلا.
وهنا يعد التواجد العسكري األمريكي املكثف يف منطقيت اخلليج العريب وحبر العرب
األساس الذي انطلقت منه الوحدات األمريكية إىل الوسط اآلسيوي إىل الغرب من الصني وإىل
اجلنوب الشرقي من روسيا وعلى ختوم إيران املرشحة للتقسيم وفق املخطط األمريكي.

وعلى هذا األساس ال ميكن فصل منطقة القرن األفريقي والبحر األمحر عن جممل

املصاحل األمريكية يف املنطقة وذلك ألهنما ميثالن أمهية خاصة لالسرتاتيجية األمريكية يف ضوء
مجلة من االعتبارات واليت تتمثل يف سعي الوالايت املتحدة للسيطرة على البحر األمحر وبصفة
خاصة مدخله اجلنويب والذي يرتبط بشكل مباشر مبنطقة اخلليج العريب ،فالقرن األفريقي والبحر
األمحر يشكالن حمورا أساسيا ألي تدخل عسكري حمتمل يف حالة هتديد املصاحل األمريكية يف
املنطقة وما حوهلا ،وهذا يعين أن القرن األفريقي حيتل موقعا مهما يف االسرتاتيجية األمريكية فهو

من بني أربعة مناطق تدخل يف نطاق اهتمام القيادة املركزية األمريكية واليت تعد مسؤولة عن
األمن يف املنطقة الواقعة من كازاخستان مشاالا وكينيا جنوابا ومن مصر غرابا حىت ابكستان شرق ا
فقد كانت تلك القيادة تضم أربعة مناطق اساسية هي (شبه اجلزيرة العربية والعراق ودول اخلليج
العريب مث منطقة مشال البحر األمحر وتضم مصر واالردن مث منطقة القرن األفريقي وتضم جيبويت
واثيوبيا واريرتاي والصومال وكينيا والسودان وجزر سيشل مث منطقة جنوب ووسط آسيا وتضم

افغانستان وإيران وابكستان ومجهورايت آسيا الوسطى اإلسالمية).
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لقد زادت أمهية املنطقة بعد أحداث /11أيلول  2001اليت سبقت ابستهداف سفاريت
الوالايت املتحدة األمريكية عام  1998يف كل من كينيا وتنزانيا وخوض الوالايت املتحدة
األمريكية حرهبا ضد اإلرهاب واليت زادت من أمهية منطقة شرق أفريقيا عموما كموضع
عسكري متميز إذ يتواجد على أراضيها أكثر من ( )1800جندي ،أما االسرتاتيجية األمريكية

اليت وضعتها إدارة (اوابما) فركزت على الواقعية من حيث تركيزها على املصاحل االمنية املشرتكة
والشراكة ومبدأ التعددية ،فقال اثناء حديث له يف الكونغرس األمريكي عام ( 2008أن إدارة
بوش ابعتمادها على القوة العسكرية املفرطة واإلحجام عن االتصال املباشر مع اخلصوم تسببت

يف ضرر كبري ملصاحل امريكا احليوية ومسعتها عامليا)(.)26

املطلب الثاني :رؤية مستقبلية للسياسة اخلارجية األمريكية يف ضوء املتغريات

الداخلية واإلقليمية والدولية

لو ألقينا نظرة على خريطة العامل اليوم سوف نشهد انتشارا للوجود العسكري األمريكي

يف أكثر من ( )85موقعا يف أحناء العامل املختلفة أغلبها يف إطار احلملة األمريكية على اإلرهاب
ولعل آخرها كان الوجود األمريكي أو ما يسمى بقوات التحالف يف العراق( .)27ولكن األمر
األخطر يف واقع حال هو أن دول منطقة القرن األفريقي ممثلة بساستها أخذوا يلعبون الدور
األكرب مبستقبل شعوهبم ،فاألحضان األمريكية والفرنسية ستكون كارثة استعمارية جديدة امسها
االحتالل األبيض ،فبحسب العقيدة اليت تدين هبا أغلب األنظمة السياسية ملنطقة القرن

األفريقي ،قد حاولت بعض تلك األنظمة واليت مل تقع دوهلا حتت االستعمار الغريب أثناء مؤمتر
برلني  1885-1884عندما مت تقسيم القارة األفريقية وأمهها أثيوبيا حاولت كسب ود ودعم
القوى الغربية واليت خرجت منتصرة من احلرب العاملية الثانية ،حيث اعتمد النظام األثيويب
امللكي حينها سياسة كسب ود دولة ذات أتثري ونفوذ لدعمها يف حالة تعرضها ألزمات خارجية
وهذه السياسة كان ابلطبع هلا جذور إذ يشهد التاريخ األثيويب انعقاد أول اتفاقية جتارية بني

أثيوبيا وامريكا يف  27ديسمرب عام .)28(1903
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وهذا املوقف األثيويب هو الذي اكسبها إقليم أريرتاي عندما ضمته إىل اراضيها إبحتاد
فيدرايل قسري عام  1952وبدعم معنوي من قبل الوالايت املتحدة األمريكية ،وقد برهنت
أثيوبيا على دعمها للوالايت املتحدة األمريكية من خالل منحها تسهيالت وقواعد يف منطقة
البحر االمحر عام  1953ومها قاعداتن على االراضي األريتريية ،األوىل على سواحل البحر
األمحر وهي قاعدة رادار والثانية كانت تقع وسط أريرتاي ،فعدت قاعدة كاغينو أكرب قاعدة
أمريكية للتجسس على املنطقة العربية ،حىت علل االهتمام األمريكي أبثيوبيا ألسباب منها
(املوقع االسرتاتيجي والذي عدته الوالايت املتحدة األمريكية وحلفاؤها أساسا يف سياستهم
االستعمارية يف جنوب السويس ومنابع البرتول(.)29
أما ابقي األنظمة السياسية يف منطقة القرن األفريقي فقد اخذت ترحب ابلوجود
العسكري األمريكي يف القرن األفريقي ،فوزير الدولة لشؤون الدفاع يف اوغندا (روث اننكابريوا)
قال (ستكون القيادة العسكرية األمريكية يف أفريقيا فكرة طيبة للغاية لتعزيز االستقرار ومكافحة

اإلرهاب يف القارة)(.)30

وهذا الرتحيب الشرق أفريقي ابلوجود العسكري الغريب وعلى رأسه الوجود األمريكي مل
يكن أييت من فراغ ولكن يرجع يف أصله إىل الوسائل اليت تستخدمها الوالايت املتحدة األمريكية
ألجل رضوخ سادة هذه الدول أمام املطالب األمريكية ،فعادة ما تستخدم الوالايت املتحدة
األمريكية العديد من الضغوط والسيما الضغوط االقتصادية لتعزيز تواجدها العسكري يف منطقة
القرن األفريقي فاألزمات االقتصادية اليت حصلت يف عدد دول من القرن األفريقي أدت إىل
توجيه ضغوطها لتلك الدول لقبوهلا لتخزين املواد االشعاعية يف أعماق أراضي تلك الدول
األفريقية ومن بني الدول اليت خضعت لتلك الضغوط (الصومال ،أثيوبيا) ،كما أن اإلدارة
األمريكية حينما تقوم مبراجعة سياستها حلظر تصدير االسلحة يعد شرط ا ضرورايا لرتشيد جتارة
الذخائر احلربية من جهة وضمان التوازانت اجليوسرتاتيجية اإلقليمية وشبه اإلقليمية السيما يف

املناطق املتوترة أو الساخنة يف الشرق األدىن واألوسط واألقصى من جهة أخرى ،فالسلوك
االعتباطي من قبل اإلدارة األمريكية ابالحنياز المتالك االسلحة أدى إىل استبداهلا مفهوم
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(منع االنتشار) املوثق يف معاهدة عام  1968مببدأ مكافحة االنتشار مع فرضه قسرايا على
دول جنوبية معينة(.)31

هلذا تسابقت دول القرن األفريقي وتنافست فيما بينها ألجل الوقوف مع الوالايت
املتحدة األمريكية يف محلتها اليت اطلقت عليها (اإلرهاب اإلسالمي) فقد استقبلت إدارة بوش
اإلبن يف ديسمرب  2002كالا من الرئيس الكيين االسبق (اراب موي) ورئيس الوزراء األثيويب
السابق (ميليس زيناوي) وكذلك الرئيس اجليبويت (إمساعيل عمر غيلة) يف شباط  2003أما
الرئيس األريتريي احلايل (اسياس افورقي) فقد سعى قدر طاقته إىل استغالل هذا احلدث لصاحله
وقدم نفسه إىل العامل الغريب ابعتباره أول من عاىن من اإلرهاب وأول من قاومه السيما يف إشارته
الواضحة يف صراعه مع احلركة اإلسالمية األريتريية وخصومته مع السودان.
وهذا التجمع الشرق افريقي  -األمريكي يؤكد ما كشفه (قائد القيادة املركزية األمريكية
يف  2003/7/30يف العاصمة االثيوبية (اديس ااباب) أن بالده انشات أو بصدد انشاء قوة
عمل تشارك فيها احدى عشرة دولة افريقية هي (مصر ،أثيوبيا ،أريرتاي ،جيبويت ،بورندي،

رواندا ،الكونغو ،كينيا ،اوغندا ،تنزانيا ،السيشال).
وهذا يعين أن التواجد األمريكي يف منطقة القرن األفريقي كان بناءا على قبول معظم
قادة األنظمة السياسية لدول منطقة القرن األفريقي وهلذا السبب جند أن الوالايت املتحدة
بدأت تركز يف سياستها جتاه منطقة القرن األفريقي على مسألة يف غاية األمهية وهي أهنا ستبقي
انتشارها يف جيبويت لعدة أعوام حيث يؤكد بعض املسؤولني يف اإلدارة األمريكية بقوهلم (إهنا

منطقة يوجد فيها الكثري من العمل)(.)32

فأصبحت مسألة إقامة القاعدة األمريكية يف جيبويت واليت توجد على اراضيها أكرب
قاعدة فرنسية يف اخلارج مؤشرا على مدى االتفاق األمريكي  -األوريب يف لعبة تقسيم األوراق

يف مواجهة العامل اإلسالمي ودليالا كذلك على الرتاجع يف الدور االوريب حىت يف مناطق نفوذه
التقليدية وخاصة بعد تراجع السياسة اخلارجية الفرنسية واالملانية عن مناورة التوجهات

األمريكية للسيطرة على القرار يف الشؤون العاملية واالنفراد به.
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وابملقابل فقد منحت أمريكا للحليف األصغر (أوراب) أدوارا يف مناطق أخرى يف إطار

خطة التطويق حيث منحت أملانيا القيادة العامة لقوات التحالف املسؤولة عن مراقبة األوضاع
يف تلك املنطقة وأقامت أملانيا قاعدة عسكرية هلا يف جيبويت إىل جوار القاعدة الفرنسية القائمة
هنالك منذ استقالل جيبويت وكذلك انضمت قوات اسبانية إىل القوات األملانية يف جهود املراقبة
يف تلك املنطقة واليت تتبع تقليدايا النفوذ الفرنسي حيث مل تبدي فرنسا أي اعرتاض على ذلك
ابعتبارها شريكا يف احلملة العاملية ضد اإلرهاب وقد تال ذلك قيام الوالايت املتحدة األمريكية

إبرسال قواهتا إىل جيبويت لتكون مقرا لرائسة أركان التحالف الدويل يف املنطقة واليت كانت تقع

عليها مسؤولية مراقبة دول جانيب البحر األمحر حيث بلغت القوات األمريكية مع مطلع عام
 2003يف جيبويت حنو تسعة آالف فرد ابإلضافة إىل ألف فرد من املارينز وذلك قبل احلرب
ضد العراق يف حني مل يزد عدد القوات الفرنسية عن الفي فرد واالملانية عن الف فرد عالوة عن
بعض القوات الربيطانية واالسبانية أبعداد ضئيلة وتعترب تلك القوات الدولية على أرض جيبويت

األكرب من نوعها واليت شهدهتا دولة افريقية منذ االستقالل.

فالوالايت املتحدة من جانبها كانت قد حددت اهلدف من تواجد قواهتا ابملنطقة متضمنا
العمل على إجراء مسح منتظم للسواحل لضمان عدم تسلل أي من العناصر اإلرهابية واحليلولة
دون حصوهلم على مالذ أمن ،وهو األمر الذي أتكد من موقفها إىل جانب احلكومة اليمنية يف
حرهبا ضد احلوثيون حيث اكدت الوالايت املتحدة من جانبها الصلة الوثيقة بني احلوثيني
والقاعدة ،فقد قامت واشنطن بتقدمي املساعدات الغذائية واليت قدرت أبكثر من مليونني
ونصف املليون دوالر من برانمج الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

استجابة لالحتياجات االنسانية امللحة للمدنيني(.)33

ووفق ا هلذا السلوك األمريكي جتاه منطقة شرق أفريقيا ال اعتقد أن الوالايت املتحدة
األمريكية سوف تتنازل بسهولة عن املنطقة خصوص ا وأهنا تعد املنطقة من بني املناطق الرئيسة

حلماية أمنها ومصاحلها القومية ،والذي يدعم من اصرارها هو الرتحيب الذي تالقيه من قبل

األنظمة السياسية لدول املنطقة فضالا عن تالقي مصاحلها مع مصاحل القوة املتواجدة معها
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فرنسا أما ابقي القوى الغربية فال اعتقد أهنا تقف معوق ا أمام التواجد األمريكي ما دامت
الوالايت املتحدة األمريكية تضمن هلا مصاحلها وخاصة االقتصادية حيث تؤمن هلا البرتول الذي
يغذي الصناعة الغربية وكذلك سعي الوالايت املتحدة ألجل إشراك اإلحتاد االوريب وبعض الدول
األوربية يف عمليات حفظ السالم اليت تعمل يف منطقة القرن األفريقي ألجل حل االزمات يف
دول املنطقة ،كاليت حتدث يف الصومال والسودان واثيوبيا.
ومن هنا وال ميكن اجلزم أبمهية منطقة ما دون البحث يف موقعها الذي منحها تلك
األمهية كمنطقة القرن األفريقي أي شرق أفريقيا واليت تتمتع أبمهية اسرتاتيجية ليس على الصعيد
األفريقي فحسب وإمنا على الصعيد العريب أيضا ذلك ألنه هذه املنطقة تعد اخلزان األكرب ملياه

النيل والذي يعد الشراين األوحد لتلبية حاجة مصر من املياه كما إنه يسد اجلزء األكرب من

حاجة السودان من املياه(.)34

وعليه فأن القرن األفريقي من الناحية اجلغرافية يشمل أثيوبيا ،الصومال ،جيبويت ،إال أن

بعض اجلغرافيني قد وسع الرقعة اليت يشملها هذا القرن لتضم (كينيا والسودان) واالكثر من
هذا أنه يف العام  1981قام وزير الدولة الفرنسي للشؤون اخلارجية حينها (اوليفيه سترين)
بتوجيه الدعوة إىل كل من السعودية واليمن فضالا عن دول القرن األفريقي إىل حضور مؤمتر
إقليمي يهدف إىل حل مشكالت املنطقة ويعين ذلك أن الداللة السياسية ملصطلح القرن
األفريقي تتعدى حدود الداللة اجلغرافية حىت مبعناه الواسع ورمبا يعزى ذلك ولو جزئيا إىل أن
هذه املنطقة تقع داخل اإلقليم الذي أضحى يعرف ابسم (قوس االزمات) والذي يضم القرن
األفريقي وشبه اجلزيرة العربية ومنطقة اخلليج العريب(.)35
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اخلامتـــــــة

مما تقدم ميكن القول أن الوالايت املتحدة األمريكية أدركت منذ وقت ليس ابلقصري
مدى أمهية منطقة شرق أفريقيا كإحدى وسائل دعم االسرتاتيجية األمريكية يف هذه املنطقة سواء
خالل فرتة احلرب الباردة وما بعدها حىت جاءت أحداث أيلول  2001لتعطي الوالايت
املتحدة االمريكية دفعا أكرب لصياغة اسرتاتيجية وسياسات خاصة هبذه املنطقة كوهنا وحبسب
وجهة النظر األمريكية تشكل قلب العامل فمنها تتحرك الوالايت املتحدة إىل معظم اماكن
مصاحلها احليوية يف آسيا وأفريقيا وأوراب ،فالوالايت املتحدة مل تنس املنطقة بل هي يف خميلتها
لكنها وضعت هلا الوقت املناسب لتضعها يف دائرة مسرحيتها العاملية ،إذن كانت هنالك ثوابت
أي أهداف سياسية واقتصادية وأمنية جتاه املنطقة اثبتة يف السياسة اخلارجية االمريكية إال أن
اسرتاتيجياهتا جتاه املنطقة كانت تتغري بني احلني واالخر وحبسب االسرتاتيجية األمريكية حلماية
أمنها القومي حبسب مزاعم مسؤويل اإلدارة األمريكية على مدى مجيع احلقب املاضية .
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اهلــوامــش و املصـــــــادر

 .1طارق عبد هللا اثبت حروي ،مستقبل السياسة االثيوبية يف منطقة القرن األفريقي ،صوت
القلم العريب ،القاهرة ،2009 ،ص 33وما بعدها.
 .2سداد مولود ،احلركات اإلسالمية املعاصرة يف القرن األفريقي :دراسة يف احلزب اإلسالمي
وحركة أهل السنة واجلماعة يف الصومال ،دورية سلسلة دراسات اسرتاتيجية ،مركز الدراسات
الدولية ،جامعة بغداد ،العدد ،2010،107ص.18
 .3صالح الدين حافظ ،صراع القوى العظمى حول القرن األفريقي ،الكويت ،عامل املعرفة،
كانون الثاين  ،1982ص .76وينظر كذلك :عبد احلميد املوساي ،اسرتاتيجية الوالايت
املتحدة األمريكية حيال القارة األفريقية بعد انتهاء احلرب الباردة ،حزيران  ،2002جامعة
بغداد ،كلية العلوم السياسية ،ص .20
 .4د .عبدهللا عبد احملسن السلطان ،البحر األمحر والصراع العريب االسرائيلي .التنافس بني

اسرتاتيجيتني ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية تسلسله  7ط 1985 2ص .36وينظر
كذلك :وليد جرادات ،األمهية االسرتاتيجية للبحر األمحر بني املاضي واحلاضر ،قطر ،الدوحة،

 ،1986ص.19
 .5د .عبدهللا عبد احملسن السلطان ،املصدر السابق نفسه ،ص.35
*للمزيد ينظر :حممود امحد عزت ،القواعد والتسهيالت العسكرية األمريكية يف القارة األفريقية،
جملة دراسات دولية ،مركز الدراسات الدولية ،جامعة بغداد ،العدد  ،19كانون الثاين،
 ،2003ص.142
 .6موقع انرتنيت ،عرب اون الين  alarab online/حرب املصاحل (القرن األفريقي بوابة
األمن واالرهاب.
 .7علي أي مزروعي ومايكل اتيدي ،القومية والدول اجلديدة يف أفريقيا ،ترمجة شاكر نصيف
لطيف ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة ،ج،1990 1ص.68

95

املجلد السادس – العدد األول 2017/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

* يعد الرئيس األمريكي السابق (روانلد ريغان) صاحب سياسة (العاملية اجلديدة) فقد قال عام
( 1993إذ قرران اننا حباجة إىل احلرب من أجل اخلليج الذي حنصل منه على النفط .اخلليج
العريب .فسوف حنارب وسوف حنارب على أكرب من ذلك من أجل خليج املكسيك أيضا الذي
مير عربه أكثر من نصف شحناتنا البحرية) :ينظر يف ذلك :جبارة الربغوثي ،أمريكا وراء الباب،

دمشق ،دار حازم ،ط ،1999 1ص.80
 .8ينظر يف ذلك :سيوم براون ،وهم التحكم (القوة والسياسة اخلارجية يف القرن احلادي
والعشرين) تعريب فاضل جنكر ،بريوت ،دار احلوار الثقايف ،2004 ،ص.166 -165
وينظر كذلك :د .ممدوح انيس فتحي ،االسرتاتيجية العسكرية األمريكية للقرن القادم ،جملة
السياسة الدولية ،االهرام ،القاهرة ،العدد ،130اكتوبر،1997ص.193
 .9د .حممد نصر مهنا ،العالقات الدولية بني العوملة واالمركة ،االسكندرية ،املكتب اجلامعي،
 ،2006ص.360

 .10جبارة الربغوثي ،مصدر سبق ذكره ،ص.72
 . 11املصدر السابق نفسه ،ص.80
 .12للمزيد ينظر :سيوم براون ،مصدر سبق ذكره،ص.237
 . 13خالد عبد العظيم ،الرتتيبات األمريكية يف منطقة ابب املندب ،جملة السياسة الدولية،

االهرام ،مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية ،العدد  143نيسان ،2003ص.206
 .14جبارة الربغوثي ،مصدر سبق ذكره ،ص .133 -132
 .15د .حممد ابراهيم شاكر ،نظام القطب الواحد إىل اين ؟ يف جمموعة ابحثني ،املتغريات
الدولية واالدوار اإلقليمية اجلديدة ،مراجعة علي حمافظة ،مؤسسة عبد احلميد شومان ،االردن،
ط ،2005 1ص.97
 .16د .عبد هللا عبد احملسن سلطان ،مصدر سبق ذكره ،ص.294
 .17صحيفة الثورة ،بغداد ،العدد  ،6414يف .1987/12/17
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 .18موقع انرتنيت /العرب اون الين احلرب على اإلرهاب طريق اهليمنة األمريكية  /بتاريخ
/17كانون الثاين.2010/
 .19صحيفة الثورة ،بغداد ،العدد  ،4765يف .1987/6/4
 .20صحيفة الوطن ،الكويت ،العدد  ،4635يف .1987/1/16
 .21صحيفة اببل( ،أريرتاي دمية جديدة يف االيدي األمريكية واالسرائيلية) العدد  3376يف
.2002/6/18
 .22د .عبد الفتاح علي الرشدان ،األزمة الراهنة لألمن القومي العريب يف التسعينيات ،جملة
شؤون عربية ،العدد  ،91أيلول.1997 ،
 .23فارس مظلوم مكي ،األمهية اجليوبولتيكية حيال القرن األفريقي( ،دراسة يف اجلغرافية
السياسية) دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،2012 ،ص .18 -17
 .24فواز جرجس ،اوابما والشرق األوسط .مقاربة بني اخلطاب والسياسات ،دراسات
اسرتاتيجية ،مركز االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،أبو ظيب العدد  ،154ط،1

،2010ص.10 - 9
 .25املصدر السابق ،ص.11
 .26املصدر السابق ،ص.22
 .27د .حممد ابراهيم شاكر ،مصدر سبق ذكره ،ص.97
 .28حممود الشرقاوي ،أثيوبيا ،كتب سياسية ،الكتاب رقم ،1959،113ص.41
 .29جملة التقرير الشهري ،االعداد 4و 5نيسان ومايس ،السنة اخلامسة،1986 ،ص.105
 .30موقع انرتنيت /شبكة النبأ املعلوماتية يف ( 2007/10/9افتتاح قيادة أمريكية يف أفريقيا
تدشني مكان جديد للصراعات الدولية).
 .31د .الشاذيل العياري ،أمهية البعد املعريف يف التوازانت العاملية اجلديدة يف القرن احلادي
والعشرين ،يف جمموعة ابحثني ،املتغريات الدولية واالدوار اإلقليمية اجلديدة ،مصدر سبق

ذكره،ص.152
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 .32موقع انرتنيت ،العرب أون الين ،احلرب على اإلرهاب .طريق اهليمنة األمريكية ،مصدر
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 .33امحد طاهر ،اليمن واحلوثيون...حدود ودالالت الدور اخلارجي ،جملة السياسة الدولية،
القاهرة ،االهرام ،العدد  ،187اكتوبر،2009 ،ص.162
 .34سداد مولود ،احلركات اإلسالمية املعاصرة يف القرن األفريقي :دراسة يف احلزب اإلسالمي
وحركة أهل السنة واجلماعة يف الصومال ،دورية سلسل دراسات اسرتاتيجية ،مركز الدراسات
الدولية ،جامعة بغداد ،العدد ،107،2010ص.41
 .35محودي عبد الرمحن ،الصراع يف القرن األفريقي وانعكاساته على األمن القومي العريب،
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Abstract
East of African region wasn't far from the eyes of the political
decision maker of the US Foreign policy . On the contrary, the East
Africa was under the US microscope since the end of the fifties of the
last century. The United States had many attempts for digging its
feet out in the east African region until the beginning of Cold War in
order for the political decision maker of the US Foreign policy to
implement his goals in achieving its interests in this strategic vital
region. However, the United States was unable to be effective only
after 1991, when the disintegration of the Soviet Union collapsed
because it was the competitor pole across the African continent,
especially since the wars and competition between them were not to
be as a real confrontation just via their agents in the region.
Particularly, the East of African region of the Sudan and even Kenya,
Somalia, Djibouti, Ethiopia and Uganda. The United States has not
forgotten the region. It is in her mind but it dedicated the proper time
to be put in its global play.
So there were constants i.e. fixed political, economic and
security policy objectives in the US foreign policy. Never the less, its
strategies towards the region have been changed from time to time,
according to the US strategy to protect its national security
depending on allegations of US administration over all past eras.
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