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اأمن القرن الإفريقي في الإ�ستراتيجية
2015 الع�سكرية الأمريكية
أﻧﺲ اﻟﻘﺼﺎص
باحث سياسي

 تناقش هذه الدراسة أمن القرن اإلفريقي يف اإلسرتاتيجية العسكرية األمريكية لعام:ملخص
 وأكر متعامل، حيث تويل الواليات املتحدة بوصفها صاحبة أعتى قوة عسكرية،2015
...نظرا إىل موقعه اجليوسرتاتيجي املتميز
ً ، أمن القرن اإلفريقي عناية خاصة-جتاري يف العامل
ّ ويرى األمريكيون
أي اتصال بني القرن اإلفريقي واجلزيرة العربية يف ظل التنافس اإليراين
ّ أن
ّ  ُيضاف إىل هذا اخلطر...خطرا هيدّ د النظام الدويل
أن صعود الدورين اهلندي
ّالسعودي ُي َعد
ً
 ويرى الباحث أن اخلطر العسكري يف هذه.والصيني يف إفريقيا يشكل أعباء أمنية عليهم
 حيث تتصاعد احتامالت وجود رصاعات هجينة يف،خطرا عى صعيد األدوات
ّاملنطقة ُي َعد
ً
املنطقة متتزج فيها اإلسرتاتيجيات التقليدية بإسرتاتيجيات حرب العصابات من ِقبل مجاعات
.أساسيا يف رصاعات تلك املناطق
عنرا
العنف
ّ وهو ما ُي َعد،والتمرد
ً
ًّ
ّ

Security of the Horn of Africa in 2015
US Military Strategy
Anas Alqassas
ABSTRACT

This study discusses the security of the Horn of Africa in 2015 US

military strategy. The US as the most powerful military force and the largest business
trader in the world gives the security of the Horn of Africa special attention due to its
special geo-strategic location. The US believes that any contact between Horn of Africa
and the Arabian Peninsula under Saudi and Iranian rivalry is considered a threat to the
world order. Moreover the rise of the Chinese and Indian roles in Africa constitutes a
security burden on the US.The researcher believes that military threat in the region is a
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threat in terms of tools as the chances of hybrid conflicts escalate in the region where
traditional strategies strategies and insurgent groups’ guerrilla strategies are mixed -a key
element in the conflicts of those areas
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ت َُع�دّ منطق�ة الق�رن اإلفريق�ي من أش�د
مناط�ق الراع�ات س�خونة يف العالق�ات
نظ�را لعوام�ل كث�رية ومتضافرة.
الدولي�ةً ،
فبلدان تلك املنطقة تعاين رصاعات سياسية
عميق�ةُ ،يفتَق�د يف إطارها اإلمج�اع الوطني
يف ع�ر م�ا بع�د اإلمريالية ،يف إط�ار بيئة
إقليمية تس�ودها جتاذب�ات اهلوية وطواحني
التش�كالت اإلس�رتاتيجية املحيط�ة هب�ا.
فمن�ذ م�ا يق�رب من ق�رن ونص�ف ،كانت
مسح�ا
منطق�ة الق�رن اإلفريق�ي والت�زال
ً
لراع�ات الق�وى الدولية ،منذ أن نش�أت
الرغب�ة ل�دى بريطانيا للس�يطرة ع�ى البحر
األمح�ر ،يف إط�ار خطته�ا الش�املة لتأم�ني
خط�وط اإلم�داد بينه�ا وبني اهلن�د درة تاج
إمراطوريته�ا القديم�ة ،بع�د افتت�اح قن�اة
الس�ويس يف منتص�ف القرن التاس�ع عرش؛
حي�ث تزامن ذلك م�ع املحاوالت الدؤوبة
ل�ألرسة العلية يف مر للس�يطرة ع�ى مياه
النيل ومنابعها يف هضبة احلبشة والبحريات
العظمى يف وسط القارة اإلفريقية .يف القرن
لتصب إىل
املنرم ،جاءت احل�رب الباردة
ّ
أزم�ة الق�رن اإلفريق�ي مزيدً ا م�ن البنزين،
حي�ث كانت إحدى مس�ارح ذل�ك املنحنى
اإلسرتاتيجي فائق األمهية يف بنية العالقات
اهني�ار س�ور
الدولي�ة املع�ارصة .الزم�ت
َ
برلني والتحول الضخم الذي حصل عقب
تصدعات أخرى
اهني�ار االحتاد الس�وفييتي
ٌ
يف جنبات النظ�ام الدويل أقل حدة ووطأة،
وإن مل تكن حمدودة األث�ر .فقد اهنار النظام
املارك�يس الصوم�ايل بزعام�ة حمم�د س�ياد
بري ،ثم ب�دأت احلرب األهلية الصومالية،
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وبعده�ا بس�نتني اندلع�ت احل�رب اليمنية،
س�فاريت
تاله�ا بع�د س�نوات قليل�ة تفجري
َ
الوالي�ات املتحدة يف نريويب ودار الس�الم،
ث�م تدم�ري املدم�رة  USS Coleقراب�ة
ش�واطئ ع�دن .ومع األح�داث املزلزلة يف
س�بتمر  ،2001دش�نت الواليات املتحدة
األمريكي�ة حلفه�ا ال�دويل للح�رب العاملية
ع�ىاإلره�اب.

وكان ح�ظ الق�رن اإلفريق�ي م�ن ه�ذه
ريا ،وكانت ل�ه مظاهر وتداعيات
اخلط�ة وف ً
عدي�دة ،الي�زال املجتم�ع ال�دويل يتج�رع
آثارها حتى اآلن .فقد تال تلك اخلطة ظهور
املحاكم اإلس�المية ،وما وفرته من منظومة
اجتامعي�ة وقانوني�ة ،ب�ل مس�لحة يف بع�ض
األحي�ان ،حت�ى وص�ول جناحه�ا املعت�دل
بزعام�ة رشي�ف ش�يخ أمح�د إىل احلك�م يف
 .2009وبعد أن تصدرت األزمة اإلريرتية
اإلثيوبية لس�نوات ،ظه�رت الصومال عى
ش�كل ملع�ب مفت�وح لتصفي�ة حس�ابات
الق�وى اإلقليمي�ة (إريرتي�ا وإثيوبي�ا وكينيا
والس�ودان أحيا ًنا) يف إطار حماوالت حثيثة
من أدي�س أبابا التي تس�تضيف مقر االحتاد
اإلفريق�ي عى فرض مب�ادئ وقواعد وبنى
جديدة يف الصومال ،بحس�ب معايري أديس
أباب�ا وحلفائه�ا لتحقيق ألمن واالس�تقرار
اإلقليم�ي .كذل�ك ،فق�د ش�كل الصوم�ال
ب�ؤرة توت�ر دولي�ة لس�ببني :األول حرك�ة
ش�باب املجاهدين ش�ديدة الصلة بالقاعدة
(والس�يام تنظي�م ش�به اجلزيرة ال�ذي يتخذ
م�ن اليم�ن ع�ى الضف�ة األخرى م�ن بحر
مق�را ل�ه) ،والث�اين أزم�ة القرصنة
الع�رب ًّ
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ّ
احل�ل لس�نوات،
الت�ي اس�تعصت ع�ى
وهددت خط�وط التج�ارة الدولية بش�كل
ح�اد .ومن أجل فهم دواع�ي القلق الدويل
حي�ال أزم�ة القرن اإلفريقي جي�ب النظر يف
الثق�ل اجليوس�رتاتيجي للمنطق�ة ،وآث�اره
ع�ى البيئ�ة الدولي�ة كلها ،ومن ث�م تأثرياته
عى اإلس�رتاتيجية العاملية ،ويف القلب منها
األمريكي�ة.

الت�سريح الجيو�-ستراتيجي للقرن
االإفريقي
يتع�ني ابت�دا ًء الن�ص ع�ى أن�ه ال يوج�د
موح�د ملنطق�ة الق�رن اإلفريقي عى
تعري�ف ّ
الس�احة الدولية ،وذلك عى اعتب�ار تباينات
اجله�ات الدولي�ة يف النظ�ر للدينامي�ات
السياس�ية واالجتامعي�ة واإلثنوجرافي�ة
باملنطقة .فتارة ينظر لدول الصومال وجيبويت

وأثيوبيا وإريرتيا عى أهنا دول القرن اإلفريقي
دون غريه�ا .وهذا عادة يكون لدى األجهزة
الدبلوماس�ية والعسكرية بحسب التعريفات
اجليوس�رتاتيجية التقليدي�ة .ويف بع�ض
اخلرائ�ط األخرى تض�اف كينيا والس�ودان،
قصدُ هب�ا أحيا ًنا ّ
كل
أو كيني�ا وأوغن�دا ،ب�ل ُي َ
ما م�ر ،باإلضافة إىل تنزانيا .وه�ذه يف العادة
تعريف�ات املنظ�امت الثقافي�ة واالجتامعي�ة
واالقتصادي�ة ،كمنظم�ة الف�او ،وبرنام�ج
الغذاء العاملي ،وكذلك برنامج األمم املتحدة
اإلنامئي واليونسكو وغريها.
ويف خرائ�ط أخرى ن�ادرة ت َُعدّ الصومال
القديم�ة املوح�دة (الصوم�ال وصوماليالند
وجيب�ويت) ه�ي بمفرده�ا منطق�ة الق�رن
اإلفريق�ي .وجيب األخذ يف احلس�بان أن هذه
التقس�يامت ليس�ت اعتباطية كام أس�لفنا ،بل
يدفع نحوها إطار فكري س�يايس واجتامعي،
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بل وإس�رتاتيجي يف الوقت نفس�ه .فاخلرائط تمو�سع القرن االإفريقي في بنية
القديمة الت�ي ت َُعدّ منطقة الق�رن اإلفريقي ال النظام الدولي

تتع�دى أرايض الصوم�ال وجيب�ويت وبعض
املناط�ق الرشقي�ة م�ن إثيوبي�ا واملقاطع�ات
الش�املية من كينيا ُبنِيت عى أساس االرتباط
الوثيق لكل هذه الش�عوب منذ فرتات بعيدة
بالبح�ر ،وكذل�ك احلقيق�ة اجليوسياس�ية
املاهاني�ة( ،)1القائل�ة إن املس�احات الس�هلية
كاف�ة تت�آزر م�ع بعضه�ا ً
بعضا لتش�كل كتلة
ً
وصوال إىل أقرب منصة هلا عى البحر.
متصلة
ومن ثم فإنه ما من أثر للدول احلبيس�ة يمكن
أن تق�وم به يف ش�كل تلك املنطق�ة املطلة عى
البح�ر ،أو أن تنافس�ها به .ويمكن بال ش�ك
فهم الورطة اإلثيوبي�ة بعد انفصال إريرتيا يف
هذا اإلطار.
أم�ا اخلرائ�ط األخ�رى التي تض�م ً
دوال
كالس�ودان وتنزانيا وكينيا ،فقد ُص ّممت عى
اعتبار االتصال اجليوس�يايس الديناميكي بني
الس�احل البح�ري ومناب�ع الني�ل يف هضاب
احلبش�ة والبحريات العظمى يف وسط القارة
اإلفريقي�ة ،حيث ُتع�دّ املنطقة الواقع�ة بينهام
منطق�ة واح�دة .ك�ام أن اخلرائ�ط الت�ي تضم
ه�ذه البل�دان تس�تبطن اآلثار املب�ارشة ألمن
القرن اإلفريقي وس�يطرته عى وس�ط القارة
اإلفريقي�ة ،باعتب�اره منص�ة بحري�ة واس�عة.
يسوغ التدخالت العسكرية السافرة
وهذا ما ّ
للتحالف اإلثي�ويب يف الصومال ،الذي يضم
قوات كيني�ة وأوغندي�ة وبوروندية .ويمكن
التقريب بني اخلريطتني باعتبار األوىل خريطة
للق�رن اإلفريق�ي الصغري واألخ�رى خريطة
للقرن اإلفريقي الكبري(.)2
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عى مدار القرون الثالثة املاضية ،شكلت
منطق�ة الق�رن اإلفريق�ي أمهي�ة متعاظم�ة يف
السياس�ة الدولي�ة ،لع�دة أم�ور ،م�ن أمهها:
موجات االس�تعامر األورويب يف ش�به القارة
اهلندي�ة وجن�ويب رشق آس�يا ،وافتت�اح قن�اة
الس�ويس ،إىل جانب ازدهار خطوط التجارة
ب�ني ش�عوب بح�ر الع�رب واخللي�ج العريب
م�ن ناحية ،ومنطق�ة رشق إفريقيا من الناحية
األخ�رى ،وم�ا ت�ال ذل�ك م�ن اكتش�افات
النف�ط العريب ،وما الزمها م�ن خطط القوى
العظم�ى لتأمني منابع النفط وخطوط إمداده
القريب�ة والبعيدة .فاملنطقة مع بعدها النس�بي
عن اخللي�ج ومنفذه�ا عى بحر الع�رب ،إال
مهم حيس�ن االلتف�ات إليه،
أن بينه�ام ارتباط ّ
وه�و وجود اتصال مائي بني ش�واطئ القرن
اإلفريقي وش�واطئ بحر العرب ،وهذا ييس
تأم�ني املنابع ً
فضال عن تأمني خطوط الس�ري
واإلمداد البرتويل الصادرة من منطقة اخلليج،
واملنقول�ة إىل األعى عر البح�ر األمحر ،فقناة
ً
وص�وال إىل
الس�ويس ،فالبح�ر املتوس�ط،
موانئ أوروبا اجلنوبية والغربية.

أم�ا م�ن حي�ث األمهي�ة العس�كرية هل�ذا
اإلقليم يف إطار خرائط االنتش�ار العس�كري
للقوى العظم�ى واإلس�رتاتيجيات العظمى
وإقليمي�ا ،فيمك�ن
دولي�ا
ًّ
للق�وى املهيمن�ة ًّ
تصني�ف ه�ذه املنطق�ة يف املس�توى األول،
نظرا ألمرين :األول بس�بب موقعها اجلغرايف
ً
ومق�را لنفوذ
مطمع�ا
الفري�د ال�ذي جعله�ا
ً
ًّ
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والس�يام الوالي�ات املتحدة
الق�وى الكرى،
ّ
وبريطانيا واالحتاد الس�وفييتي حينئذ .والثاين
كوهنا حمضنًا للراعات واألزمات املتداخلة
التي فاقمتها اجلغرافيا حلد كبري.

وبحسب النظرية القائلة إن النظام الدويل
احلايل نظام رأس�اميل نيولي�رايل تو ّفر وحداته
الصغ�رى (س�واء أكان�ت ً
دوال بحس�ب
التعريف�ات الواقعي�ة( )3أم رشكات متع�ددة
اجلنس�يات بحس�ب التعريفات الليرالية ())4
َّ
كل م�ا يل�زم م�ن أجل محاي�ة حرك�ة التجارة

ورأس امل�ال الدويل( ، )5بداية من الترشيعات
ً
ووصوال إىل
واملؤسس�ات احلامية والراعي�ة،
القوة العسكرية اململوكة للدول أو لرشكات
األم�ن اخلاص�ة -ف�إن هناك ع�دة أمور جتب
مراعاهتا لدى تناول شأن القرن اإلفريقي فيام
خيص حركة التجارة الدولية:

ً
أوال :بحس�ب مجيع تطبيقات ومشتقات
معظ�م البن�ى النظري�ة يف العالق�ات الدولية
ونظرية هياكل الق�وةPower Structure
 ،Theoryت َُع ّ�د الوالي�ات املتح�دة صاحبة
ال�دور األك�ر واألوس�ع يف النظ�ام ال�دويل
وبنيت�ه وتركيبت�ه احلالي�ة من�ذ س�قوط جدار
برل�ني ،واهنيار االحتاد الس�وفييتي يف بدايات
العق�د التاس�ع م�ن الق�رن امل�ايض .وق�د
عملت لدى تش�ييد النظ�ام الدويل احلايل عى
ض�امن القطبية األحادية وتفردها يف الس�احة
الدولي�ة والتحك�م بالقرار الدويل ،والس�يام
فيام يتعل�ق بقضاي�ا التجارة الدولي�ة واألمن
ال�دويل حيث اس�تغلت نفوذه�ا االقتصادي
والعس�كري (الرس�مي واخل�اص عن طريق
رشكاهت�ا متع�ددة اجلنس�يات) يف الس�يطرة

توؤمّ ن الواليات المتحدة االأمريكية الم�سايق
عن طري ـ ـ ــق خطة تاأمين اإ�ستراتيجية ترتكز
عل ـ ـ ــى تاأمي ـ ـ ــن المحي ـ ـ ــط  ،Peripheryثم
التاأمي ـ ـ ــن م ـ ـ ــن النقط ـ ـ ــة �سف ـ ـ ــر (عن ـ ـ ــد راأ�س
الم�سيق ذاته)
عى القرار داخل مؤسس�ات الق�رار والنظام
ال�دويل ،من أوىل مؤسس�ات بريت�ون وودز،
مرورا بمجلس األم�ن وغرف األمم املتحدة
ً
ً
وجمالس�ها ،وصوال إىل املنظامت ذات الطبيعة
املتخصص�ة ،كمنظ�امت العم�ل والتج�ارة
واالس�تثامر وغريها .وق�د ُي َع ّ�د بعضهم هذا
أمريكيا ً
قديام سبق اهنيار حائط برلني
مس�عى
ًّ
بف�رتات طويلة ،وهو أمر صحيح من الناحية
العملية ،والس�يام مع مالحظة ال�دور الرائد
ال�ذي اضطلع�ت ب�ه الوالي�ات املتح�دة يف
قيادة العامل الرأساميل وتعبئته ضد مرشوعات
الشيوعية الدولية ،وما سبق وتزامن مع ذلك
من خطط إع�امر أوروباُ ،بعيد احلرب العاملية
الثانية.
ثان ًيا :من املعروف أن اخلطة األمريكية يف
التأمني البحري التي تُن َّفذ عن طريق أساطيلها
الس�بعة املنترشة ع�ر حميطات وأبح�ار العامل
ترك�ز ع�ى حيادي�ة أو بمعن�ى أدق "أمرك�ة"
أع�ايل البح�ار؛ إال أن اخلط�ة األمريكية ذات
األولوية القصوى لدى صانع اإلس�رتاتيجية
األمريكي�ة تكم�ن يف االنتش�ار ع�ى رؤوس
املضاي�ق اإلس�رتاتيجية ويف حميطاهتا ،وذلك
عن طريق إجراءات ش�ديدة التعقيد والدقة،
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م�ن أج�ل ض�امن "س�المة التج�ارة العاملية"
التي تنتج منها الواليات املتحدة قرابة الربع،
وتس�تورد منها ما يناهز ُ
اخلم�س كل عام(.)6

وتؤ ّمن الوالي�ات املتحدة األمريكية املضايق

عن طريق خطة تأمني إسرتاتيجية ترتكز عى
تأم�ني املحي�ط  ،Peripheryثم التأمني من

النقطة صف�ر (عند رأس املضيق ذاته) .فعادة
ما حتاط املضايق ش�ديدة احلساسية ،كمضيق

اإن عولمة النظام الدولي التي اأرادت بها الواليات
المتحدة اإحكام ال�سيطرة على العالم عن طريق
اإخ�س ـ ـ ــاع العالم لنم ـ ـ ــط الحي ـ ـ ــاة النيوليبرالي-
كان ـ ـ ــت ه ـ ـ ــي الطري ـ ـ ــق الم�ستقي ـ ـ ــم نح ـ ـ ــو داع�س
وغيرها من جماعات التطرف في العالم
ملق�ا ،ومضيق هرمز ،ومضي�ق جبل طارق،
وب�اب املن�دب -بتش�كيالت بحري�ة ثابت�ة،
أو أن يك�ون ع�ى مش�ارف املضي�ق القاعدة
البحري�ة األساس�ية لألس�طول ال�ذي يغطي
تأمني املضيق .وهذا النوع من التأمني حاصل
فيام يأيت:

 .1مضي�ق هرم�ز ،حي�ث توج�د قاع�دة
األس�طول اخلام�س يف البحرين ،الت�ي تبعد
أقل من  100مي�ل بحري عن رأس املضيق،
واملحاط�ة بالفع�ل بقاعدت�ني :إحداها قرب
جبل عي يف اإلمارات ،والثانية يف ُعامن.
إس�رتاتيجيا
 .2مضي�ق ملقا ،الذي تؤ ِّمنه
ًّ
قاعدتا األسطول السابع األمريكي ،والقوات
اجلوية األمريكية يف شامل أسرتاليا ويف جزيرة
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ج�وام ،وتؤ ِّمن�ه م�ن النقطة صفر ع�ن طريق
قاعدتني يف سنغافورة وتايالند.

 .3مضي�ق جبل ط�ارق ،تؤ ِّمن�ه قاعدتان
حتيطان ب�ه من داخل البحر املتوس�ط :قاعدة
يف جنوب إس�بانيا قرب املضي�ق ،وأخرى يف
جزر األزور  Azoresعند خمرج املضيق عى
املحي�ط األطلنط�ي ،وهبا أكر قاع�دة طريان
أمريكية خارج حدود الواليات املتحدة.

 .4أما مضيق باب املندب ،فتؤ ِّمنه بشكل
إس�رتاتيجي قاع�دة دييجو جارس�يا لإلمداد
البح�ري (كرى قواع�د البحري�ة األمريكية
يف العامل) ،ثم قاعدة س�وقطرة قبالة س�واحل
اليم�ن يف بحر الع�رب ،ثم تؤ ِّمنه م�ن النقطة
صفر ع�ن طريق قاع�دة األس�طول اخلامس
األمريك�ي يف جيب�ويت (واملعروف�ة رمزي�ا
باس�م قاعدة كامب ليموني�ري) ،باإلضافة إىل
املجموعة القتالية الثابت�ة يف مياه بحر العرب
والبح�ر األمحر القريبة من ب�اب املندب ،هذا
إىل جان�ب جمموعة مكافح�ة القرصنة التابعة
للناتو.
ويمك�ن قراءة خطط تأم�ني أعايل البحار
وتأم�ني املضاي�ق اإلس�رتاتيجية يف إط�ار
حتلي�ل البيان�ات املتاحة ح�ول تتبع حامالت
الطائ�رات والقطع البحري�ة األمريكية ،التي
تفرج عنها مؤسسات قريبة من البنتاغون كل
ِّ
نصف شهر.
ثال ًثا :مع اتس�اع قدرات حلف الناتو بعد
اهنيار االحتاد السوفييتي واستغالل الواليات
املتح�دة له وجليش�ه كمظلة أمنية وعس�كرية
ش�املة هلا ،وكإطار عام ملحاولة تكوين إمجاع
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دويل خ�ارج منظوم�ة األم�م املتح�دة الت�ي
نظرا للتجاذبات احلادة التي
اعرتاها االهرتاء ً
تسود أجواءها وال تؤهل ألي خطوة لألمام-
ف�إن الواليات املتحدة تس�تعني بقوات الناتو
(والس�يام بعد النج�اح الذي حقق�ه الناتو يف
محلت�ه ضد رصبي�ا يف أواخر التس�عينيات من
القرن املايض) يف األمور ذات الطبيعة األمنية
احلادة يف النظام الدويل احلايل .ومن بني البقاع
انتش�ارا قو ًّيا لقوات الناتو منطقة
التي تش�هد
ً
القرن اإلفريقي قبال�ة خليج عدن .فمنذ عام
قرارا
 2008أصدرت اهليئة العسكرية للناتو ً
ببدء عملية "درع املحيط "Ocean Shield
ملكافح�ة القرصنة يف منطقة الق�رن اإلفريقي
وخليج ع�دن( ،)12بموجب طلب من األمني
الع�ام لألم�م املتحدة ب�ان كي م�ون يف العام
نفسه.

رابعا :أدت تطورات دورة الرأسامل الدويل
ً
التح�ورات العميقة
املتزاي�دة ،باإلضاف�ة إىل
ّ
التي أصاب�ت البني�ة االجتامعي�ة االقتصادية
للمجتم�ع الدويل يف إط�ار موجات القصف
النيوليرايل والعوملة والتسارع التكنولوجي-
إىل ضع�ف دور الدولة يف بني�ة النظام الدويل
(وإن كان�ت ال ت�زال الوح�دة األساس�ية
املهيمن�ة عى ذل�ك النظام)  ،وهذا أس�هم يف
اتس�اع رقع�ة نف�وذ الالعبني من غ�ري الدول
 ،Non-State Actorsوالسيام املنظامت
الدولي�ة واإلقليمي�ة ذات الطبيع�ة املس�تقلة
واملتخصصة .لكن التطور األخطر واألعمق
من ذلك أن عومل�ة النظام الدويل التي أرادت
هب�ا الوالي�ات املتح�دة إحكام الس�يطرة عى
الع�امل عن طري�ق إخضاع الع�امل لنمط احلياة

النيولي�رايل -كان�ت ه�ي الطري�ق املس�تقيم
نحو داع�ش وغريها من مجاعات التطرف يف
الع�امل .فضعف دور الدول�ة املركزية ،يف ظل
خضوع دورة رؤوس األموال لقواعد السوق
اإلقليم�ي وال�دويل ،وضعف تدخ�ل الدولة
فيه�ا ،باإلضاف�ة إىل التط�ور التكنولوج�ي
اهلائ�ل ،وازده�ار س�وق الس�الح ،ورخص
أس�عاره من�ذ تف�كك منظوم�ات عس�كرية
كبرية ،كاالحتاد الس�وفييتي ،وحلف وارسو،
واالحت�اد اليوغوس�اليف -أس�هم يف امت�الك
اجلامع�ات املس�لحة ذات الفك�ر املتط�رف
واملعروف�ة ل�دى النات�و بالالعبني املس�لحني
م�ن غري الدول  ،VNSAول�دى األمريكان
باجلامعات املتطرفة العنيفة .VEO
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إن ه�ذه االعتبارات األربعة جيب أخذها
يف احلس�بان ل�دى مناقش�ة اإلس�رتاتيجية
األمريكية يف قضايا األمن الدويل بشكل عام،
واإلقليمي بشكل خاص.

تبعا هلا
الدولة العامة ،بحي�ث تكون األخرية ً

االإ�ستراتيجية الع�سكرية االأمريكية
 :2015نظرة عامة

العظم�ى  ،Grand Strategyوه�ي ب�ال

ع�ادة ل�دى ال�دول ذات النف�وذ ال�دويل
واإلقليم�ي مس�ارات ختطيطي�ة متكامل�ة
ومعق�دة إىل ح�د م�ا ،تب�دأ يف األدن�ى م�ن
ختطيط املتابع�ات احلكومية ،ثم وضع خطط
قطاع�ات العم�ل احلكوم�ي والسياس�ات
ً
وص�وال إىل اإلس�رتاتيجية
العام�ة للدول�ة،
العام�ة للدولة الت�ي تنتظ�م يف إطارها أعامل
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الدول�ة الداخلي�ة واخلارجي�ة .لك�ن توج�د

يف ال�دول العظم�ى وبع�ض الق�وى املهيمنة
إقليميا مدونة إس�رتاتيجية تعلو إس�رتاتيجية
ًّ

يف أحيان كثرية ،وهي ما تسمى باإلسرتاتيجية

ش�ك أعى وثيقة إسرتاتيجية وسيادية للدول
الك�رى يف الوق�ت احل�ايل .وع�ادة تك�ون
تل�ك اإلس�رتاتيجيات العظمى إس�رتاتيجية

عس�كرية ،أو إس�رتاتيجية أمن قومي ،بسبب

طبيعة النظ�ام الدويل احلالية التي متيل يف قدر

كبري منها إىل "األمنن�ة ،"Securitization

نظ�را إلي�الء أمهية
بحس�ب م�ا ورد أع�الهً ،

اأمن القرن االإفريقي في االإ�ستراتيجية الع�سكرية االأمريكية

قص�وى يف الرب�ط بني مفاهيم دول�ة الرفاهية
والس�لم ال�دويل ،بمس�توى تس�لح ال�دول
بالعت�اد واألنظم�ة األمني�ة والعس�كرية
املعقدة.

وإذا كن�ا نتح�دث ع�ن أمهي�ة وحموري�ة

اإلس�رتاتيجية العظمى (العسكرية يف أغلب

وجوهه�ا) ل�دى بع�ض ال�دول ذات النفوذ
اإلقليمي ،فإن األمر يزداد أمهية عند احلديث

عن حمورية هذه الوثائق لدى الدول العظمى،
والس�يام الواليات املتحدة والصني وروس�يا
واهلن�د واململكة املتحدة وأملانيا وفرنس�ا التي

أدوارا شديدة املحورية يف تشكيل نظام
تؤ ّدي
ً
العامل القادم.

ال تتمتع أي دولة من دول العامل بالتخطيط

التداخ�ي اإلدماجي ع�ايل التعقيد عى القدر

الذي تتمتع ب�ه الواليات املتحدة .فالتباينات

ب�ني اخلط�ط واإلس�رتاتيجيات احلكومية قد
تكون يف أقل مستوياهتا ،عى الرغم من اتساع

مه�ام احلكوم�ة وإداراهت�ا .ويكم�ن اهل�دف
الرئي�س م�ن وج�ود إس�رتاتيجيات عظم�ى
لل�دول يف تعزي�ز ق�درات تل�ك ال�دول عى

وضع تفسريات وقراءات حمكمة للتهديدات

الوجودية والبيئات الكرى Macrocosm
التي تعيش وتتعايش يف إطارها تلك الدول،

وتش�كيل الوجدان القومي يف مسائل العداء

وال�والء واليقظ�ة اإلس�رتاتيجية ،وه�ذا بال
ش�ك ليس حم�ل مناقش�ات اإلس�رتاتيجيات
العامة للدول ،والتي تُعنَى بش�كل كبري بدفع
نامذج التنمية واالستقرار واحلوكمة.

وت َُعدّ (اإلسرتاتيجيةالعسكريةاألمريكية)
( )7أرقى وثيقة س�يادية يف الواليات املتحدة،
يليها إس�رتاتيجية األمن القوم�ي األمريكية،
ث�م وثيق�ة السياس�ة املالي�ة .وتص�در ه�ذه
اإلس�رتاتيجية عى نحو غري منتظم ،بحس�ب
جس�امة التهدي�دات ومتطلبات االس�تجابة
هل�ا .وص�درت أول وثيقة بعد اهني�ار االحتاد
الس�وفييتي يف ع�ام  1991ث�م ،1994
 2011 ،2008 ،2004 ،1997ع�ى
التوايل .وتتوىل رئاس�ة هيئة األركان املشرتكة
حتري�ر بنوده�ا ،بالتش�اور مع أعض�اء اهليئة،
والقي�ادات اجلغرافي�ة املوح�دة ،ومكات�ب
وزارة الدف�اع قب�ل عرضها ع�ى الكونغرس
للموافقة عليها.
وتناق�ش اإلس�رتاتيجية العس�كرية
األمريكي�ة  2015رضورات مواجهة الدول
ذات الطموح�ات االنتش�ارية ،التي تش�كل
ً
هتدي�دا لألعراف الدولي�ة ،وكذلك منظامت
التطرف املسلحة التي تقوض منظومة األمن
العابر لإلقليم .كام حتدد اإلسرتاتيجية الطرق
والوس�ائل اإلس�رتاتيجية املثى للقي�ام بتلك
املواجهات ،وكس شوكة اخلصوم من الدول
أو اجلامع�ات والتنظي�امت .واعت�رت ه�ذه
اإلس�رتاتيجية أن صياغ�ة التحالف�ات ب�ني
حلف�اء ورشكاء الوالي�ات املتح�دة الدوليني
خلوض تلك املعارك الدولية -أمر أسايس ال
يمكن الفكاك عنه .كام حددت اإلسرتاتيجية
بع�ض الس�لوكيات واخلصائ�ص التش�غيلية
والعملياتية التي يتوجب تعزيزها داخل أطر
عمل الق�وات األمريكية ،م�ن أجل مواجهة
التحديات وتقليص التهديدات املحددة.

73 2015 AÉà°T

المقاالت  -الدرا�سات

اأن�س الق�سا�س

وتقوم االإ�ستراتيجية الع�سكرية
االأمريكية  2015على عدة محاور:
ً
أوال :وض�ع ق�راءة للبيئة اإلس�رتاتيجية

الدولية ومتغرياهتا األساسية.

ثان ًيا :وض�ع قراءة للبيئة العس�كرية التي

الق�وات املس�لحة للجيش
تعم�ل يف إطارها
ُ

اإن التطـ ـ ــور التكنولوجـ ـ ــي الهائـ ـ ــل ي�سّ ـ ـ ـ َر و�س ّهـ ـ ـ َـل مـ ـ ــن
مهـ ـ ــام التوا�سـ ـ ــل بين الحـ ـ ــركات الجهاديـ ـ ــة ك�سباب
المجاهديـ ـ ــن وغيرهـ ـ ــا بال�سومـ ـ ــال مع فـ ـ ــروع القاعدة
بالخارج ،وال�سيما القاعدة فـ ـ ــي �سبه الجزيرة العربية
على الجانب االآخر من بحر العرب
ِ
هيئات الدعم
األمريكي وأجه�ز ُة املعلومات
واإلسناد اخلاصة به.

ثال ًث�ا :تصمي�م إس�رتاتيجية عس�كرية
متكامل�ة ومدجم�ة ،للتعاط�ي م�ع التحديات
املعرفة يف العنرين األول والثاين.
ّ

رابع�ا :مب�ادرات التع�اون والتحال�ف
ً
الدويل للقوات.

إن ما خيص قراءة اإلسرتاتيجية العسكرية
األمريكي�ة  2015للبيئ�ة اإلس�رتاتيجية
قرأهتا الوثيقة يف إطار ثالث س�امت
الدوليةْ -
أساسية:
ً
أوال :العومل�ة :ومتت�د تأثرياهت�ا لتش�مل
ّ
كل جوانب النش�اط اإلنس�اين تقري ًبا ،حيث
تنس�اب املنتج�ات واملعلوم�ات والبرش عر
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تارخييا ،عى
احل�دود عى نحو غ�ري مس�بوق
ًّ
حمف�زا للنمو االقتصادي،
نح�و يعدّ ه كثريون ً
لكن عى اجلانب اآلخر تزيد هذه التحركات
التوت�رات االجتامعية واملنافس�ة حول املوارد
وتوسيع قواعد عدم االستقرار السيايس.

ثان ًيا :انتشار التكنولوجيا :وهو أمر مرتتب
عى العوملة ،عى أنه عى ما به من أمور إجيابية
إال أنه حيمل خماط�ر للواليات املتحدة يكمن
بعضها يف كس امليزة التنافس�ية التي تتمتع هبا
أمري�كا يف التكنولوجيا العس�كرية املتطورة،
كأنظمة اإلنذار املبكر والقصف املوجه.
ثال ًث�ا :التح�والت الديموغرافي�ة :وهي
أح�د حم�ركات البيئ�ة الدولي�ة يف الع�ر
احلايل .فمناطق الرشق األوس�ط التي تواجه
نقص�ا يف املوارد وضع ًفا يف هي�اكل االقتصاد
ً
ً
ورشوخ�ا يف بني�ة املجتمع تتمت�ع بنمو مطرد
يف عدد السكان ،والس�يام الرشائح الشبابية،
أم�ا املناطق مرتفع�ة النمو يف أوروبا وش�امل
ورشق آس�يا فتق�ل فيه�ا مع�دالت النم�و
السكاين ،وتش�يخ جمتمعاهتا عى نحو الفت.
كذل�ك ،فإن ح�ركات اهلجرة م�ن الريف إىل
احل�رض الت�زال ع�ى مس�تويات مرتفعة ،كام
ازدادت مع�دالت اهلجرة غ�ري الرشعية ،وما
يلحقها من أعباء إقليمية وحملية.
وإذا م�ا حاولن�ا القي�ام بعملي�ة نمذج�ة
معرفي�ة هلذه الس�امت اهلولوجرامية للمسح
ال�دويل لفه�م منطقة الق�رن اإلفريقي يف ظل
هذه السامت الثالث فإننا سنتوصل لآليت:
ً
أوال -في�ام يتعل�ق بالعومل�ة ،إن تأث�ريات
العومل�ة ع�ى أمن الق�رن اإلفريق�ي تتجى يف
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اهنيار احلدود السياس�ية عى نحو متزامن مع
النش�اط ال�دويل هل�ذه الظاهرة من�ذ منتصف
التس�عينيات من القرن امل�ايض .كذلك ،فإن
العومل�ة الثقافي�ة مل تك�ن بعيدة ع�ن اإلقليم،
فحدثت ثمة حتوالت ثقافية ليس�ت بالقليلة،
نظ�را النفت�اح الكثريي�ن م�ن س�كان ه�ذه
ً
املنطق�ة (والس�يام جيب�ويت وأريرتي�ا) ع�ى
نظرا ألحوال سوس�يولوجية
احلال�ة الدوليةً ،
ريا
وجغرافي�ة خت�ص البلدين .لكن هن�اك تأث ً
ً
مب�ارشا متزايد األمهية للعوملة يف أمن املنطقة،

يتمثل يف تدخل القوات اإلثيوبية ( )8املدعومة
وإقليميا يف الصوم�ال ملحاربة نظام
أمريكي�ا
ًّ
ًّ
املحاك�م اإلس�المية .فه�ذه التدخ�الت هل�ا
أساس�ا باإلس�رتاتيجية
طبيع�ة عوملي�ة تتعلق
ً
األمريكي�ة إلحالل األمن والس�لم اإلقليمي
ع�ن طري�ق ح�روب التفوي�ض proxy
 .warsوق�د اتض�ح للوالي�ات املتحدة فيام
بع�د خطأ ه�ذا التدخل ،والس�يام بع�د بروز
التي�ار املعت�دل داخل املحاكم ،بزعامة ش�يخ
رشيف شيخ أمحد.
ثان ًي�ا -أم�ا قضي�ة انتش�ار التكنولوجي�ا،
وس�ه َل
يس ّ
فإن التط�ور التكنولوجي اهلائل ّ َ
م�ن مه�ام التواصل ب�ني احل�ركات اجلهادية
كش�باب املجاهدي�ن وغريه�ا بالصومال مع
ف�روع القاعدة باخلارج ،والس�يام القاعدة يف
ش�به اجلزي�رة العربية عى اجلان�ب اآلخر من
بحر العرب .باإلضافة إىل تس�هيل التواصل،
ف�إن االنتش�ار التكنولوجي أس�هم كذلك يف
تس�هيل صفق�ات الس�الح ،ونقلها بس�هولة
متناهي�ة إىل األرايض الت�ي تس�يطر عليه�ا

اجلامع�ات املس�لحة ،أو ع�ى األق�ل توف�ري
تقنيات صناعة القنابل اليدوية وخالفها.

ثال ًثا -أما الس�مة األخرية التي وردت يف
حتليالت البيئة اإلسرتاتيجية يف اإلسرتاتيجية
العس�كرية الوطني�ة األمريكي�ة  ،2015فإن
ب�ني يف
التح�والت الديموغرافي�ة ذات أث�ر ّ
الق�رن اإلفريق�ي عمو ًم�ا ،ويف الصوم�ال
ً
حتدي�دا ،حي�ث إن احلركة مس�تمرة ومطردة
ب�ني الداخ�ل والس�احل ،وب�ني مناط�ق
اجلنوب والش�امل ،بس�بب النزاعات الكثيفة
يف اجلن�وب ،إىل جانب االهن�امك الكثيف من
قب�ل الش�باب الصوم�ايل منذ أع�وام قليلة يف
عمليات القرصنة بسبب الفقر والعوز وشدة
احلاج�ة ،ومم�ا س�هل ع�ى القراصن�ة تكوين
جي�ش كب�ري من عصاب�ات الس�طو املدعومة
ومعرفيا من الشباب املتعلم الذي
تكنولوجيا
ًّ
ًّ
()9
ينضم إليها .

تحديات البيئة الع�سكرية في القرن
االإفريقي
متتل�ك الوالي�ات املتحدة أعت�ى جيوش
الع�امل .وهي -تر ّت ًبا عى هذه احلقيقة -تواجه
خماطر وهتديدات وحتديات جس�يمة ،منها ما
يتعل�ق بكوهن�ا قوة عظم�ى ،ومنها م�ا يتعلق
ورشطي�ا للنظام
حارس�ا
بمكانته�ا بوصفه�ا
ً
ًّ
العامل�ي أح�ادي القط�ب .وع�ى الرغ�م من
تركي�ز اإلس�رتاتيجيات التي س�بقت 2015
عى مكافحة شبكات العنف والتطرف بشكل
أس�ايس ،إال أن هذه الوثيقة تويل اهتام ًما ً
بالغا
بمواجه�ة الالعب�ني الرس�ميني م�ن الدول،
والس�يام ذوي القدرة والطموح عى ختصيب
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اإيران لن تهداأ حتى تو�سع من نفوذها الناعم
في القرن االإفريقي ،وال�سيما في ال�سومال،
عن طريق برامج الغ ـ ـ ــذاء والدواء العاجلة،
وهو ما �سيتطور في �سكل وجود مادي حقيقي
على االأر�س في غ�سون �سنوات قليلة
صواريخ بالس�تية ،وامتالك تقنيات القصف
املوج�ه ،واألنظم�ة غ�ري املأهول�ة ،وتعظي�م
الق�درات الفضائي�ة واإللكرتوني�ة ،وك�ذا
أس�لحة الدمار الش�امل ،واس�تخدامها كافة
يف مواجهة جيش الواليات املتحدة ،وحماولة
اخلصم من مساحة نفوذه ،وإعاقة قدرته عى
السيطرة ،وذلك حس�ب الوثيقة احلالية .هذا
املشهد العسكري املركب حيتم عى الواليات
املتح�دة ،وف ًق�ا للوثيق�ة ،ختصي�ص مس�احة
أوس�ع يف التخطيط اإلس�رتاتيجي للحروب
اهلجين�ة (الت�ي ُجي َم�ع ب�ني آلي�ات احل�روب
التقليدي�ة وحروب العصاب�ات)  ،وهو اجتاه
حديث يف االجتاهات العس�كرية األمريكية.
ويمك�ن إس�قاط ه�ذا التحلي�ل العس�كري
ع�ى الواقع يف القرن اإلفريق�ي بمعايريه عى
القضايا اآلتية لضامن حتقي�ق األهداف العليا
األمريكية فيها:

 .1خط�ر تضاف�ر أزم�ة الق�رن اإلفريقي
م�ع احل�رب اليمني�ةَ :ث ّم�ة خطر كبري ختش�اه
الوالي�ات املتح�دة ،يتمث�ل يف تفاق�م األزمة
اليمنية وتش�ابكها ،بحيث تص�ل إىل اجلانب
اآلخ�ر يف منطقة الق�رن اإلفريقي ،من خالل
عدة طرق:
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األول :ع�ن طري�ق هزيم�ة احلوثي�ني
واس�تقرار الوس�ط والش�امل يف أيدي قوات
التحالف السعودي املعتدل ،لكن مع ترسيخ
القاعدة يف ش�به اجلزيرة أوضاعه�ا يف أماكن
متركزها باجلنوب ،ومن َث ّم تصبح ذات قدرة
كبرية ،والس�يام من خ�الل خروجها بنش�وة
عالي�ة من معارك اجلن�وب ضد قوات صالح
واحلوثيني ،وحماولة مد يد العون (لألش�قاء)
يف حرك�ة الش�باب املجاهدين ،ع�ى اجلانب
اآلخر من البحر.

الث�اين :هزيم�ة احلل�ف الس�عودي،
وم�ن حيارب حربه م�ن اجلامع�ات املتطرفة
بالت�وازي ض�د احلوثي�ني ،ومتكن املعس�كر
إيراني�ا
احلوث�ي وجي�ش صال�ح املدع�وم
ًّ
من الب�الد مجيعه�ا والتضييق ع�ى مجاعات
القاع�دة يف اليم�ن .فه�ذا الس�يناريو حيمل
خماط�ر كب�رية بحس�ب بن�ود اإلس�رتاتيجية
العس�كرية  .2015فإي�ران ل�ن هت�دأ
حت�ى توس�ع م�ن نفوذه�ا الناع�م يف القرن
اإلفريقي ،والسيام يف الصومال ،عن طريق
برام�ج الغ�ذاء وال�دواء العاجل�ة ،وهو ما
سيتطور يف ش�كل وجود مادي حقيقي عى
األرض يف غض�ون س�نوات قليل�ة .وه�ذه
لعب�ة غاي�ة يف اخلط�ورة بالنس�بة للواليات
املتح�دة ،فأم�ن املضاي�ق بالنس�بة هل�ا أم�ر
ال يمك�ن املس�اومة علي�ه أو ترك�ه لألم�ور
القدَ ري�ة .ف�إذا ُت ِرك�ت إي�ران بع�د أن ُيقدَّ ر
حللفائه�ا النج�اح ضد املعس�كر الس�عودي
فإهنا س�تتمكن م�ن التحك�م يف مصري باب
املن�دب ع�ى جانبي�ه وإخض�اع الوالي�ات
املتح�دة هن�اك ،وفعل ما مل يتس�ن هل�ا فعله
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ح�ول مضي�ق هرم�ز .ويعتق�د أن اخلط�ر
الث�اين أش�د ع�ى الواليات املتحدة حس�ب
إس�رتاتيجيتها احلالي�ة ملواجه�ة احل�روب
اهلجين�ة .وم�ن املعل�وم أن إي�ران لدهي�ا
قوات عس�كرية شبه نظامية (قوات احلرس
الثوري اإلي�راين) ،وهي ق�وات قادرة عى
خ�وض احل�روب اهلجينة يف مناطق متس�عة
ع�ى النط�اق اجلغ�رايف ،وه�ذا ه�و اخلط�ر
الذي ختش�اه الواليات املتحدة.

 .2انتقال املواجهات بني الصني واهلند إىل
الق�رن اإلفريقي :نرشت جمل�ة Canadian
 Naval Reviewيف عددها الصادر يف ربيع
 2014دراس�ة لألدمريال بالبحري�ة الكندية
روي توم�اس ع�ن رصاع ج�رى يف 2009
قرب باب املندب بني غواصة هندية وسفينتني
صينيتني حتاول جتربة أنظمة الس�ونار اخلاصة
هبا قب�ل أن ختتفي الغواصة اهلندي�ة متا ًما(.)10
وي�رى توماس أن�ه البد أن يك�ون هناك دور
للبحري�ة الكندي�ة يف مواجه�ات املحي�ط
نظرا الحتامل تأثريها يف
اهلندي يف املس�تقبلً ،
()11
النظام الدويل بكامل�ه  .ومن املعروف أن
املواجهات بني الصني واهلند قد أخذت بعدً ا
متطورا ،والس�يام يف البقاع املمكنة يف املحيط
ً
اهلندي والباسيفيك ،بعد دعم الصني حتالفها
م�ع باكس�تان ،وحضوره�ا املس�تمر يف بحر
العرب قبالة الس�واحل الباكستانية ،وتدعيم
نيودهلي حتالفاهتا مع غرماء الصني يف جمموعة
اآلسيان ،كسنغافورة وفيتنام والفلبني وكوريا
اجلنوبية .وهناك بعد آخر جيب توضيحه وهو
حضور الصني عى ف�رتات متقاربة يف منطقة
بحر العرب القريب�ة من باب املندب بدعوى

اإلس�هام يف عملي�ات مكافح�ة القرصن�ة يف
الق�رن اإلفريق�ي ،باإلضاف�ة إىل مصلحته�ا
الكب�رية يف أن يك�ون هل�ا حض�ور ق�وي يف
الصوم�ال ت�وازي ب�ه الوج�ود األمريك�ي
والفرن�يس يف جيب�ويت ،وتدع�م ب�ه مصاحلها
االقتصادي�ة مع رشق ووس�ط إفريقيا؛ وهي
البل�دان نفس�ها الت�ي تعدّ ه�ا نيودهل�ي ً
جماال
نظرا للعالقات القديمة التي مجعت
حيو ًّيا هلاً ،
ممال�ك اهلند القديم�ة بمنطق�ة رشق إفريقيا.
انتقال تلك املواجهات ستس�فر عن اش�تعال
األوض�اع يف الق�رن اإلفريق�ي ع�ن طري�ق
تدعي�م العب�ني إقليمي�ني للح�رب بالوكالة
لصال�ح بك�ني ونيودهلي .وه�ذا ينطوي عى
خطر كبري س�يحدق بالنظام ال�دويل بأكمله،
وق�د يفوق خطره خط�ر أي مواجهة برية بني
اهلند والصني.
 .3خطر اتساع التمرد يف القرن اإلفريقي
وانض�امم املزي�د إىل احل�ركات املتطرف�ة :يف
ظ�ل امل�ؤرشات الديموغرافي�ة واالجتامعي�ة
واالقتصادية املتده�ورة باملنطقة ،هناك خطر
حقيق�ي م�ن اتس�اع التم�رد ليض�م مجاعات
عرقي�ة م�ن رشق إثيوبي�ا وش�امل كيني�ا أو
الس�ودان ،أو حصول مترد باجلي�ش اإلثيويب
أو الكين�ي ،والتقائه�م يف األه�داف م�ع
احلركات اجلهادية بالصومال .حينها ستكون
احلروب اهلجينة املتميزة بالتكتيكات النظامية
وح�روب العصاب�ات هي اخلطة األساس�ية،
والقرصن�ة هي العمل االقتصادي األس�ايس
هلذه اجلامعات ،وس�يتحول األمر إىل كابوس
مرعب للجميع.
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اإ�ستراتيجية ع�سكرية متكاملة
للجي�س االأمريكي
ترم�ي الوثيقة اإلس�رتاتيجية إىل مواجهة

هذه املخاطر يف إط�ار نامذج التخطيط العالية
التعقي�د الت�ي حتدثن�ا عنه�ا آن ًف�ا ،وذلك من

أجل:

 .1محاية املصالح القومية األمريكية (أمن

الوالي�ات املتح�دة ومواطنيه�ا وحلفائه�ا،

 .2محاية مصالح األمن القومي األمريكي

(بق�اء الدول�ة ،ردع اهلج�امت الكارثي�ة عى
أرايض الوالي�ات املتح�دة ،أم�ن احللف�اء

وثقتهم بأمريكا ،محاي�ة املواطنني األمريكيني
خارج البالد ،محاية القيم اإلنسانية).

وه�ذا س�يتأتّى ،بحس�ب الوثيق�ة ،ع�ن

طري�ق حتقيق األهداف العس�كرية الوطنية.
يم�ت
وه�ي متع�ددة ،لك�ن بعضه�ا ق�د ال
ّ
بصل�ة للقرن اإلفريق�ي .من تلك األهداف

وتأم�ني االقتص�اد األمريك�ي بتأم�ني بيئ�ة

ردع أع�داء الواليات املتحدة وهزيمتهم يف

ع�ى أرايض الوالي�ات املتح�دة وخارجه�ا،

وه�و أم�ر مس�تحيل بالنس�بة ل�دول القرن

االقتص�اد الدويل ،واح�رتام القيم اإلنس�انية

أي هجوم مب�ارش عى األرايض األمريكية،
ّ

وك�ذا محاي�ة النظ�ام العامل�ي الت�ي تق�وده

اإلفريق�ي كاف�ة .أما األه�داف ذات الصلة

الوالي�ات املتح�دة ،والدف�ع نح�و الس�الم
واألمن ،والتعاون ملواجهة التحديات).
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 .1دحر التنظيمات المتطرفة
الم�سلحة وت�ستيتها وهزيمتها:
دوليا
تقود الواليات املتح�دة اليوم حل ًفا ًّ
هلزيم�ة تل�ك التنظيامت يف عدد م�ن املناطق،
عن طريق ممارسة الضغوط عى شبكات تلك
التنظيامت وحماضنها .ويسهم جيش الواليات
املتحدة بق�وات قتالية حمددة ،وتكنولوجيات
خاصة ،وميكانيزم�ات تدريب حمددة ،لدعم
رشكاء الواليات املتحدة املحليني يف استعادة
بالده�م وتأمينه�ا .ك�ام يتطل�ب دح�ر ه�ذه
التنظيامت ،بحس�ب الوثيقة ،دراسة الوشائج
ب�ني تل�ك التنظي�امت وجمموع�ات اجلريم�ة
املنظم�ة العاب�رة للحدود .واملقص�ود بالطبع
يف حال�ة الق�رن اإلفريق�ي حرك�ة الش�باب
املجاهدي�ن ،واحل�ركات املس�لحة األخ�رى
أمريكيا ،كاجليش
املناوئ�ة للجيوش املدعومة
ًّ
األثي�ويب والكيني يف ش�تى أصق�اع اإلقليم،
باإلضاف�ة إىل تدم�ري أي اتص�ال ممك�ن ب�ني
حرك�ة الش�باب ومجاع�ات القاعدة يف ش�تى
أنحاء العامل.

 .2تقوية ال�سبكة الدولية للحلفاء
وال�سركاء:

ت ُِع�دّ الوالي�ات املتح�دة ش�بكة حلفائها
القوية أهم نقاط القوة يف األمن واالس�تقرار
الدولي�ني ،حيث تُس�هم تلك ال�رشاكات يف
النم�و والرفاهية حول العامل .كام ترى الوثيقة
أن وجود القوات األمريكية يف مواقع رئيس�ة
ح�ول الع�امل أح�د عوام�ل اس�تقرار البيئ�ة
ً
مؤهال من مؤهالت الدول يف
الدولية ،وت َُعدّ
االستجابة لألزمات وقت حدوثها.

فـ ــي القرن االإفريقي �ست�سعى الواليات المتحدة كذلـ ــك نحو تطوير خطط م�ستركة بين
مجموعاتهـ ــا القتاليـ ــة في القـ ــرن االإفريقي وعمليـ ــة "درع المحيط" التـ ــي يتزعمها الناتو
لمكافحـ ــة القر�سنة في القـ ــرن االإفريقي وخليج عدن  ،باالإ�سافة اإلـ ــى التن�سيق مع القوات
الفرن�سية في جيبوتي ،والقوات االألمانية الموجودة ب�سكل مو�سمي في خليج عدن لحمايته
وتق�رر الوثيق�ة أن الوالي�ات املتح�دة
س�تواصل خطته�ا إلع�ادة هندس�ة الت�وازن
بمنطق�ة الباس�يفيك ،ع�ن طري�ق تقوي�ة
حتالفاهت�ا م�ع أس�رتاليا والياب�ان وكوري�ا
اجلنوبي�ة والفلبني وتايالن�د ،وكذلك تعميق
العالق�ات األمني�ة م�ع اهلند ،ورفع مس�توى
الرشاكة مع نيوزيلندا وسنغافورة وإندونيسيا
وماليزيا وفيتنام وبنغالدي�ش .وترى الوثيقة
مهمة الس�تتباب الس�الم
أن هذه التحالفات ّ
اإلقليمي ،وبناء قدرات الدفاع الصاروخي،
واألمن السايري (املعلومايت/اإللكرتوين)،
ومنظوم�ة األم�ن البح�ري ،ومواجه�ة
الكوارث.

كام تق�رر الوثيقة جتديد الواليات املتحدة
التزامه�ا مع حل�ف الناتو .وت�رى الوثيقة أن
عملية "العزيمة األطلس�ية" ضد االعتداءات
الروس�ية احلالية ع�ى رشق أوروبا ،وكذلك
مبادرة الطمأنة املوقعة مع األوروبيني ،وخطة
اس�تعدادات النات�و وغريه�ا من املامرس�ات
ً
تدعي�ام هل�ذا التحال�ف والتضام�ن معه
تع�دّ
وم�ع وحدت�ه وأمن�ه .ويف الق�رن اإلفريق�ي
ستس�عى الوالي�ات املتح�دة كذل�ك نح�و
تطوير خطط مش�رتكة بني جمموعاهتا القتالية
يف الق�رن اإلفريق�ي وعملي�ة "درع املحي�ط"
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الت�ي يتزعمه�ا النات�و ملكافح�ة القرصن�ة يف
الق�رن اإلفريق�ي وخلي�ج ع�دن  ،باإلضافة
إىل التنس�يق مع القوات الفرنس�ية يف جيبويت
،والقوات األملانية املوجودة بش�كل موسمي
يف خلي�ج ع�دن حلاميت�ه .وتتمت�ع الوالي�ات
املتح�دة بحض�ور قوي ج�دًّ ا يف منطقة القرن
اإلفريقي ع�ن طريق قاعدة س�وقطرة اجلوية
اإلسرتاتيجية ،التي حصلت عليها الواليات
املتح�دة من اليم�ن بموجب عق�د و ّقعه عي
عب�د اهلل صال�ح يف  ، 2010باإلضاف�ة إىل
قاعدهتا العتيدة يف كام�ب ليمونيري بجيبويت،
التي تتوىل عمليات رضب القاعدة يف جنوب
اليم�ن بالطائ�رات غ�ري املأهول�ة ،إىل جانب
كوهنا مقر التنس�يقات والتفامهات العسكرية
واألمنية األساس�ية بالنس�بة للقرن اإلفريقي
مع احللفاء اإلقليميني والدوليني.

 .3الدفع نحو العمليات الموحدة:
يتطل�ب إج�راء العملي�ات املوح�دة
وج�ود ق�وة حتت قي�ادة موح�دة ق�ادرة عى
اس�تعراضات القوة السيعة واحلاسمة حول
ص عليه يف إطار "مفاهيم
العامل .وبحسب ما ُن ّ
كابس�تون للعمليات املوحدة  ،"2020هناك
العدي�د من املهام األساس�ية لتل�ك القوات،
منه�ا :االس�تحواذ ،ورف�ع اليقظ�ة الدولي�ة،
وتعزي�ز مس�توى التضاف�ر ،واس�تخدام
األس�لحة والعتاد العسكري حمدود البصمة.
ه�ذه العملي�ات حتت�اج إىل ش�بكة دولي�ة من
النق�ل واإلم�داد اللوجس�تي ،وم�ا عداه�ا
م�ن االتص�االت ،وأع�امل االس�تخبارات،
واالستطالع واملراقبة.
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 tوه�ذه الق�وات ،بحس�ب الوثيق�ة،
لدهيا أه�داف حمددة ،منها :تأم�ني قوة الردع
الن�ووي ،وصيان�ة الدفاع�ات العس�كرية
لل�رتاب الوطن�ي ،وردع الع�دو ،ومكافح�ة
أس�لحة الدمار الش�امل ،لكن ما ي ّتصل بأمن
القرن اإلفريقي يتمثل يف األهداف اآلتية:
tتعزيز وجود دويل مستقر

tحماربة اإلرهاب

tإعاقة اخلصم عن الوصول إىل أهدافه
tاالستجابة لألزمات

tالقي�ام ب�ام يلزم من اإلدارة العس�كرية
والتعاون األمني
 tالقي�ام بعملي�ات حتقي�ق االس�تقرار
ومكافحة التمرد
tتوفري الدعم للمؤسسات املدنية

tتقديم املس�اعدة اإلنسانية واالستجابة
للكوارث.

وكله�ا أه�داف تتحق�ق يف إط�ار أع�امل
مكافح�ة اإلره�اب والتم�رد والقرصن�ة يف
حمي�ط القرن اإلفريقي بحس�ب م�ا يتوافر من
أنباء.

خاتمة
ت�ويل الواليات املتح�دة بوصفها صاحبة
أعتى قوة عس�كرية ،وأكر متعامل جتاري يف
الع�امل -أمن الق�رن اإلفريق�ي رعاية خاصة،
نظرا ملوقع�ه اجليوس�رتاتيجي املتمي�ز ،وهذا
ً
نظرا للواقع امللتهب
يشكل أعباء أمنية عليهاً ،
الذي متر به منطق�ة القرن اإلفريقي منذ قرابة

اأمن القرن االإفريقي في االإ�ستراتيجية الع�سكرية االأمريكية

العقدي�ن من مش�كالت سياس�ية واجتامعية
وديموغرافي�ة وهوياتية .ويرى األمريكيون،
بحس�ب وثيق�ة اإلس�رتاتيجية العس�كرية
الوطنية  2015أن هذا اخلطر سيتفاقم ليهدد
النظ�ام ال�دويل بأكمله إذا حص�ل اتصال بني
اجلزي�رة العربي�ة امللتهبة املنخرط�ة يف حرب
مفتوحة بني حلف سعودي وحلف إيراين ال
يمكن حسم نتائجها حتى اآلن ،باإلضافة إىل
وجود خطر كبري يف حال نقلت اهلند والصني
مواجهاهتام صوب الق�رن اإلفريقي .واخلطر
العسكري اآلخر يف هذه املنطقة هو خطر عى
صعي�د األدوات ،حيث تتصاع�د احتامالت
وج�ود رصاع�ات هجين�ة يف املنطق�ة متت�زج
فيها اإلسرتاتيجيات التقليدية بإسرتاتيجيات
ح�رب العصابات م�ن قبل مجاع�ات العنف
والتم�رد ،وهو العنر األس�ايس الذي تركز
علي�ه الوثيق�ة في�ام يتعل�ق بتل�ك املناطق من
النزاعات.
قد جيادل بعض اخل�راء بأن هذه الوثيقة
حتت�اج إىل إدماج بع�ض التوصي�ات اخلاصة

بأم�ور التش�غيل والعم�ل يف إط�ار القيادات

هي�م اإلس�رتاتيجيات
املوح�دة ،لك�ن م�ا ّ
العس�كرية غال ًب�ا ه�و حتدي�د التهدي�دات

والتحدي�ات الوجودي�ة ،وم�ا يل�زم ذل�ك
م�ن تش�كيل العقائ�د العس�كرية والوجدان

القوم�ي ،ث�م توف�ري امل�وارد ملجاهب�ة تل�ك
التهدي�دات .و ُي َع�دّ ما دون ذل�ك عى أمهيته
أم�ورا تكميلي�ة ال تنتقص من الوثيقة ش�يئًا.
ً

وع�ى اعتب�ار حساس�ية ه�ذه الوثيق�ة ،فإهنا
رصحية يف كثري من بنودها ،فهي ال تس�تخدم

اللغ�ة الدبلوماس�ية فيام يتعلق بالكش�ف عن

مناطق العداء ،مع التزامه�ا بالواقعية إىل حد

كبري .ويمك�ن القول :ت َُعدّ ه�ذه الوثيقة أكثر
تواز ًنا لدى مقارنة هذه اإلسرتاتيجية بالوثيقة
السابقة يف  ،2011والسيام فيام يتعلق بكثافة

حض�ور الراع�ات التقليدي�ة م�ع ال�دول،
وغري التقليدية مع تنظيامت العنف ،وما بينهام

من الراعات اهلجينة.

الهوامش والمراجع:

Relations Principal Theories - Princeton
University Press

 -1نسبة إلى ألفريد ماهان صاحب نظرية القوة البحرية

.Ibid -4

Thaer Mahan Alfred: “The Influence of

http://www.amazon.com/The-Future-

ذائعة الصيت في العلوم الجيوستراتيجية.

“1783-Sea Power Upon History 1660

http://www.amazon.com/Influence-

 -5انظر ناي ،جوزيف :مستقبل القوة

Power-Joseph-Nye/dp/1610390695
 -6انظر بيانات البنك الدولي حول التجارة العالمية

1 7 8 3 - M i l i t a r y - -H i s t o r y - 1 6 6 0

2014

 -2انظر عبد الرحمن ،حمدي :الصومال وغياب الرؤية

CountryProfile/en/Country/WLD/

Weapons/dp/0486255093
في حركة مصر الخارجية2013 ،

Slaughter Anne Marie: International -3

h t t p ://w i t s .w o r l d b a n k .o r g /
Year/LTST/Summary
-7

وثيقة اإلستراتيجية العسكرية الوطنية األمريكية
81 2015 AÉà°T

اأن�س الق�سا�س

UNDP%20Crisis_brief_horn_of_africa.
pdf
Mohan Malik China and India: Great -10

Power Rivals )New Delhi: Viva Books
.2012( p. 358

Thomas Roy: The Battle of the Indian -11
Ocean 2039? – Canadian Naval Review

 الدرا�سات- المقاالت

على موقع هيئة األركان العسكرية المشتركة التابعة
لوزارة الدفاع األمريكية– وهي الجهة المنوط بها وضع

الوثيقة

h t t p ://w w w .j c s .m i l /P o r t a l s /36/

D o c u m e n t s /P u b l i c a t i o n s /2015_

National_Military_Strategy.pdf
2009 – 2006  الحرب الصومالية-8

Spring 2014

https://en.wikipedia.org/wiki/War_

)(الناتو

 تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول األزمة-9

OOS.aspx

http://www.undp.org/content/dam/

 رابط العملية على موقع حلف شمال األطلنطي-12

http://www.mc.nato.int/ops/Pages/
http://www.alarab.co.uk/?id=59413

29%9309%80%in_Somalia_%282006%E2
في القرن اإلفريقي– موقع البرنامج

undp/library/crisis%20prevention/

á`` ` ` `«` `côJ á`` ` ` ` ` `jDhQ 82

