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الدبلوماسية األمريكية املتجددة في القارة اإلفريقية والصومال
اآلفاق والتوقعات!!

محسن حسن

تGGلعب ال ##دب ##لوم ##اس ##ية دورا ً ت ##مهيدي# #ا ً ك ##بيرا ً ف ##ي مج ##مل ال ##عالق ##ات
ال ## #قائ ## #مة ب ## #ني اإلدارات ال ## #سياس ## #ية واالق ## #تصادي ## #ة واالس ## #ترات ## #يجية ف ## #ي
ال ##والي ##ات املتح ##دة األم ##ري ##كية ،وك ##اف ##ة األط ##راف ال ##فاع ##لة مح ##ليا ً وإق ##ليمياً
ودول## #ياً ،داخ## #ل ال## #قارة اإلف## #ري## #قية وخ## #ارج## #ها؛ ف## #غال## #با ً م## #ا ت## #كون ال## #خيوط
ال ##دب ##لوم ##اس ##ية امل ##متدة ب ##ني األم ##ري ##كان وغ ##يره ##م ،ب ##مثاب ##ة األس ##اس ال ##ذي
ي#نبني ع#ليه جس#ر الش#راك#ات امل#تبادل#ة ع#لى ك#اف#ة األص#عدة واملس#توي#ات،
ت#مام#ا ً ك#ما أن ق#طع ت#لك ال#خيوط ،ي#كون ب#مثاب#ة إه#مال أو تج#ميد ،ش#ام#ل
أو ج#زئ#ي ،ألغ#لب ت#لك الش#راك#ات ،ب#ل رب#ما ي#كون ن#ذي#را ً ب#الح#رب وال#صدام
املسلح وتقاطع املصالح.
وفGGي إط ##ار ت ##كييف م ##الم ##ح ال ##دب ##لوم ##اس ##ية األم ##ري ##كية ف ##ي ال ##قارة
اإلف ## #ري ## #قية ،ت ## #ثار ت ## #ساؤالت م ## #همة ،الب ## #د ل ## #ها م ## #ن إج ## #اب ## #ة :وم ## #ن ه ## #ذه
ال## #تساؤالت :م## #ا الس## #ر ف## #ي إه## #مال ال## #دب## #لوم## #اس## #ية األم## #ري## #كية االه## #تمام
ب ##ال ##قارة اإلف ##ري ##قية ق ##دي ##ماً؟ وم ##ا ال ##ذي جّ # #د ف ##ي ه ##ذه ال ##قارة ،ودف ##ع ه ##ذه
ال## # #دب## # #لوم## # #اس## # #ية إل## # #ى إع## # #ادة ال## # #نظر وإب## # #داء االه## # #تمام؟ وف## # #يما ي## # #تعلق
ب#ال#صوم#ال :مل#اذا ان#قطعت ال#دب#لوم#اس#ية األم#ري#كية ع#نها ع#لى م#دار ث#الث#ة
ع## #قود م## #اض## #ية؟ وم## #ا ال## #ذي ج## #د اآلن ل## #كي تس## #تأن## #ف اإلدارة األم## #ري## #كية
دب##لوم##اس##يتها ل##دى ال##صوم##ال؟ ك##ل ه##ذا وغ##يره م##ن ت##ساؤالت ،ي##حاول ه##ذا
التقرير العثور له على إجابات شافية ومقنعة!!
* أنماط واعتبارات
بGGدايGGة الب ##د م ##ن اإلش ##ارة إل ##ى أن ال ##دب ##لوم ##اس ##ية األم ##ري ##كية ت ##جاه
ال ##قارة اإلف ##ري ##قية ،شه ##دت أن ##ماط #ا ً ع ##دي ##دة ،وت ##حوالت ك ##بيرة ،م ##نذ م ##ا ق ##بل
الح ##رب ال ##باردة ق ##بيل األرب ##عينيات ،وح ##تى اللح ##ظة ال ##تي ن ##عيشها؛ ح ##يث
ي ##مكننا ت ##صنيف ت ##لك األن ##ماط ،ع ##لى ام ##تداده ##ا وت ##نوع ##ها ،وف ##ق اع ##تبارات
محددة تتلخص في اآلتي:
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▪ االع GGتبار األول :وي## #تمثل ف## #ي ض## #خام## #ة ِ
وق## #دم ال## #نفوذ األوروب## #ي
واالس ## # #تعماري ف ## # #ي ال ## # #قارة اإلف ## # #ري ## # #قية ق ## # #ياس # # #ا ً بحج ## # #م ال ## # #نفوذ
األم ## #ري ## #كي ف ## #ي ال ## #قارة ذات ## #ها ،األم ## #ر ال ## #ذي أدى إل ## #ى ت ## #راج ## #ع
ال#دب#لوم#اس#ية األم#ري#كية إف#ري#قياً ،وان#شغال#ها ب#ما ه#و أه#م ب#النس#بة
لها.
▪ االعGGتبار الGGثانGGي :ت ##أرج ##ح امل ##وق ##ف األم ##ري ##كي وت ##عاط ##يه امل ##رت ##بك
ت ##اري ##خيا ً م ##ع ق ##ضاي ##ا ال ##تمييز ال ##عنصري وم ##ظاه ##ره ف ##ي ال ##داخ ##ل
األم#ري#كي وال#عمق اإلف#ري#قي ،والس#لوك ال#دول#ي ،وال#ذي أدى ب#دوره
إل ##ى م ##شكالت م ##تبادل ##ة ب ##ني ال ##والي ##ات املتح ##دة األم ##ري ##كية وش ##عوب
ال ##قارة اإلف ##ري ##قية ،س ##واء ف ##ي ال ##داخ ##ل اإلف ##ري ##قي ،أوف ##ي ال ##داخ ##ل
األمريكي نفسه.
▪ االعGGتبار الGGثالGGث :وي ##تعلق ب ##توق ##يت اك ##تشاف ال ##والي ##ات املتح ##دة
األم#ري#كية ،حج#م ح#اج#تها امل#اس#ة إل#ى ال#قارة اإلف#ري#قية م#ن م#نطلق
ال ##نظر إل ##ى م ##صال ##ح أم ##ري ##كا ال ##عليا ع ##لى املس ##توى ال ##سياس ##ي،
االق## # # #تصادي ،واالس## # # #ترات## # # #يجي ،م## # # #ا ي## # # #عني م## # # #عان## # # #اة اإلدارات
األم#ري#كية ال#قدي#مة ــ ع#ن ق#صد أو غ#ير ق#صد ــ م#ن ض#باب#ية ،وع#دم
رؤي## #ة ص## #حيحة ل## #لقيمة ال## #حقيقية ال## #تي م## #ثلتها ال## #قارة اإلف## #ري## #قية
وق ##تئذ ،ب ##حيث أدى ذل ##ك إل ##ى ت ##أخ ##ر ق ##دوم ال ##والي ##ات املتح ##دة إل ##ى
ال ##قارة اإلف ##ري ##قية ل ##حني ت ##غيرت وجه ##تها ال ##دب ##لوم ##اس ##ية ب ##عد ذل ##ك،
عندما وقفت على حجم حاجتها الحقيقية لهذه القارة العمالقة.
* مراحل التعاطي األمريكي/اإلفريقي
وب GGال GGنظر إل## #ى ت## #لك االع## #تبارات ال## #ساب## #قة ،سنج## #د أن## #نا ب## #صدد
الح##دي##ث ع##ن م##راح##ل ان##تقال##ية مح##ددة امل##الم##ح ل##لدب##لوم##اس##ية األم##ري##كية
ت#جاه ال#قارة اإلف#ري#قية ،وه#ي امل#راح#ل ال#تي ي#مكن رص#ده#ا ع#موم#ا ً ف#ي
اآلتي:
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 (1مGGرحGGلة االنGGكماش والGGتقوقGGع :وه ##ي امل ##رح ##لة ال ##تي وج ##دت
ف ##يها ال ##والي ##ات املتح ##دة ن ##فسها ،ب ##معزل ع ##ن ال ##تواج ##د ال ##حقيقي
ال ##فاع ##ل ف ##ي ع ##مق ال ##قارة اإلف ##ري ##قية ،ك ##نتيجة م ##نطقية ل ##تعاظ ##م
ال ## # # # #نفوذ األوروب ## # # # #ي/االس ## # # # #تعماري ،م ## # # # #ن ج ## # # # #هة ،وات ## # # # #صاف
األم ##ري ##كان)ت ##ظاه ##را ً أو ح ##قيقة( ب ##ضحال ##ة ال ##خبرات األم ##ري ##كية
ب## # #أص## # #ول ال## # #لعبة ال## # #سياس## # #ية واالس## # #ترات## # #يجية م## # #ع ال## # #خصوم
وامل ##نافس ##ني والح ##لفاء ف ##ي ال ##قارة ذات ##ها ،م ##ن ج ##هة أخ ##رى؛ ف ##قد
ب ##ات واض ##حا ً ف ##ي م ##رح ##لة م ##ا ق ##بل الح ##رب ال ##باردة" أن ال ##نمط
ال ##عام ال ##ذي ي ##ميز ال ##سياس ##ة األم ##ري ##كية ت ##جاه أف ##ري ##قيا ،ات ##سم
ب#ال#عزل#ة وك#ف األي#دي ع#ن ال#تدخ#ل ف#ي ال#شئون ال#داخ#لية ل#لقارة،
وه## #و م## #ا ي## #ؤك## #ده ال## #وق## #وف األم## #ري## #كي ال## #صام## #ت ت## #جاه م## #ؤت## #مر
ب ##رل ##ني ،1884/1885وال ##ذي ب ##مقتضاه ت ##م ت ##قسيم ال ##قارة ب ##ني
ال## #قوى االس## #تعماري## #ة األوروب## #ية" ..1وه## #ذا امل## #وق## #ف األم## #ري## #كي
امل#تقوق#ع ع#لى ذات#ه ،ظ#ل مس#تمرا ً ح#تى ال#بداي#ات األول#ى للح#رب
ال## #باردة ن## #هاي## #ات األرب## #عينيات ،وه## #و م## #ا أظه## #رت## #ه ت## #صري## #حات
رس##مية أم##ري##كية ،ت##ؤك##د أن ال##والي##ات املتح##دة األم##ري##كية" ليس##ت
ف##ي م##وق##ع ي##مكنها م##ن م##مارس##ة امل##سئول##ية ب##شكل م##باش##ر ت##جاه
أفريقيا ،لفقدانها الرغبة والخبرة بطرق هذه املمارسة"2
 (2م GGرح GGلة االك GGتشاف وم GGلء ال GGفراغ :وه ##ي امل ##رح ##لة ال ##تي
وج## # #دت ف## # #يها ال## # #والي## # #ات املتح## # #دة ن## # #فسها م## # #ضطرة ،ب## # #فعل
ال ##صراع ال ##ثنائ ##ي ال ##بارد م ##ع االت ##حاد ال ##سوف ##ييتي ،ل ##خوض
 1راجGع :حGمدي عGبد الGرحGمن ،الGسياسGة األمGريGكية تGجاه أفGريGقيا مGن الGعزلGة إلGى الشGراكGة ،تGقريGر بGوابGة أفGريGقيا
اإلخGباريGة ،بGتاريGخ  25ديGسمبر  ،2013تGاريGخ الGزيGارة لهGذا املGوقGع ولGلمواقGع الGتالGية  ،29/12/2018مGتاح عGلى:
) https://www.afrigatenews.net/a/11بتصرف يسير(
 2راجGع :حGمدي عGبد الGرحGمن ،الGسياسGة األمGريGكية تGجاه أفGريGقيا ،مGصدر سGبق ذكGره ،تGصريGحات جGورج مGاجGهي
مساعد وزير الخارجية للشرق األدنى والشئون األفريقية)بتصرف كبير في العبارة(
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ح ##رب وج ##ودي ##ة ف ##ي ال ##قارة اإلف ##ري ##قية ب ##عد أن اك ##تشفت م ##ا
ت ## # #مثله ه ## # #ذه ال ## # #قارة م ## # #ن ق ## # #يمة اق ## # #تصادي ## # #ة ،س ## # #ياس ## # #ية،
واس ##ترات ##يجية ،خ ##اص ##ة ب ##عدم ##ا ت ##راج ##ع ال ##نفوذ االس ##تعماري
األوروب ##ي ف ##يها ب ##فعل ح ##رك ##ات التح ##رر اإلف ##ري ##قية وح ##صول
#فسخ
ال ##عدي ##د م ##ن ال ##دول ال ##سمراء ع ##لى اس ##تقالل ##ها؛ ف ##مع" ت ُّ #
ال##نظام االس##تعماري ت##حتم ع##لى ال##والي##ات املتح##دة األم##ري##كية
أن ت ##تعاط ##ى ب ##شكل ج ##دي ##د م ##ع ق ##ضاي ##ا ال ##تمييز ال ##عنصري،
وأن ت ##شغل م ##كان انج ##لترا أو ف ##رن ##سا وب ##لجيكا وغ ##يره ##ا م ##ن
ال#دول االس#تعماري#ة ،وذل#ك ع#لى أس#اس ن#ظري#ة)م#لء ال#فراغ(
امل##رت##كزة إل##ى ال##قدرة األم##ري##كية امل##وات##ية ع##لى ت##وج##يه مج##رى
األح ##داث ف ##ي ال ##بلدان اإلف ##ري ##قية ،وح ##لول األم ##ري ##كان مح ##ل
امل ##الك ال ##ساب ##قني ل ##لموارد اإلف ##ري ##قية" ،3وان ##طالق# #ا ً م ##ن ه ##ذه
ال ## # #نظري ## # #ة ،ف ## # #قد شه ## # #دت خ ## # #مسينيات وس ## # #تينيات ال ## # #قرن
العش ##ري ##ن ،ب ##داي ##ات ج ##ادة ل ##حال ##ة اس ##تقطاب أم ##ري ##كي ل ##دول
ال#قارة اإلف#ري#قية؛" ف#في ع#ام  1957أرس#ل ال#رئ#يس إي#زن#هاور
ن ##ائ ##به ري ##تشارد ن ##يكسون ل ##زي ##ارة ث ##مان ##ي دول إف ##ري ##قية دف ##عة
واح##دة ،وال##ذي أوص##ى ب##دوره الح##قا ً ب##ضرورة ت##عيني م##ساع##د
مس##تقل ل##وزي##ر ال##خارج##ية ل##لشئون اإلف##ري##قية ،وك##ذل##ك ب##أه##مية
اع#تراف ك#اف#ة إدارات ال#حكوم#ة األم#ري#كية ب#األه#مية امل#تزاي#دة
إلف#ري#قيا ب#النس#بة ل#لمصال#ح األم#ري#كية ،لتظه#ر ب#عد ذل#ك ن#خبة
م## #ن امل## #نظمات األه## #لية األم## #ري## #كية امله## #تمة ب## #إف## #ري## #قيا خ## #الل
ع## # #قدى الخ## # #مسينيات والس## # #تينيات ،وم## # #ن ث## # #م زاد ال## # #دع## # #م
 3انGGظر :ريGGمة كGGايGGة ،الGGعالقGGات األمGGريGGكية ــ اإلفGGريGGقية مGGنذ نGGهايGGة الحGGرب الGGباردة ،مGGذكGGرة مGGقدمGGة لGGنيل شGGهادة
املGGاجسGGتير فGGي الGGعلوم الGGسياسGGية تGGخصص :دبGGلومGGاسGGية وعGGالقGGات دولGGية ،2010/2011 ،ص  ،38مGGتاح عGGلى:
2 0 % D 9 % 8 3 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 A % fi l e : / / / C : / U s e r s / m o h s e n k o u / D o w n l o a d s / s c p
)%D8%A9%20%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9.pdfبتصرف(
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االق ##تصادي وامل ##عون ##ات األم ##ري ##كية ل ##دول ال ##قارة ب ##ني ع ##ام ##ى
 1958/1962م ## # #ن  110م ## # #ليون دوالر إل ## # #ى  519م ## # #ليون
دوالر ،ك## #ما ت## #واف## #د ع## #لى زي## #ارة أم## #ري## #كا عش## #رات ال## #رؤس## #اء
األفارقة"4
 (3مGGرحGGلة الGGنفوذ والحGGمايGGة :وه ##ي امل ##رح ##لة ال ##تي ت ##طورت
ف## #يها امل## #صال## #ح األم## #ري## #كية ف## #ي ال## #قارة اإلف## #ري## #قية ع## #لى ك## #ل
املس ##توي ##ات؛ س ##ياس ##يا ً  ،اق ##تصادي# #اً ،واس ##ترات ##يجياً؛ ب ##حيث
اض ## #طرت اإلدارات األم ## #ري ## #كية امل ## #تتاب ## #عة إل ## #ى الج ## #مع ب ## #ني
االس## #تقطاب ال## #دب## #لوم## #اس## #ي وال## #تدخ## #ل ال## #عسكري لح## #ماي## #ة
م ##صال ##حها ف ##ي ال ##قارة اإلف ##ري ##قية؛ وه ##ذه امل ##رح ##لة ك ##ان ##ت ل ##ها
إره ## #اص ## #ات ## #ها امل ## #بكرة ف ## #ي ج ## #وه ## #ر ال ## #سياس ## #ة األم ## #ري ## #كية،
وتح ## #دي ## #دا ً ف ## #ي ظ ## #ل ح ## #كم ال ## #رئ ## #يس األم ## #ري ## #كي ال ## #سادس
وال#ثالث#ني)ل#يندون ج#ون#سون( ع#ندم#ا ق#ام#ت اإلدارة األم#ري#كية
ف ## # #ي عه ## # #ده"ب ## # #إس ## # #قاط ال ## # #حكوم ## # #ة ال ## # #يساري ## # #ة ل ## # #لكون ## # #غو
ال ##دي ##مقراط ##ية)زائ ##ير س ##اب ##قا ً( ع ##ام  1964ب ##زع ##ام ##ة ب ##ات ##ري ##س
ل ##وم ##مبا ع ##بر ال ##تدخ ##ل ال ##عسكري ،وم ##ن ث ##م م ##سان ##دة الح ##رك ##ة
االن ## #فصال ## #ية ب ## #قيادة ت ## #شوم ## #بي ال ## #ذي ك ## #ان ي ## #سيطر ع ## #لى
م##قاط##عة ك##ات##نغا ال##غنية ب##امل##اس" 5وال ي##زال ن##مط ه##ذه امل##رح##لة
ه ## #و ال ## #سائ ## #د ح ## #تى اآلن ف ## #ي ع ## #مق وص ## #لب ال ## #سياس ## #ات
األم##ري##كية ت##جاه ال##قارة اإلف##ري##قية ،ط##بعا ً م##ع ت##طور ك##بير ف##ي
االس ## #ترات ## #يجيات وآل ## #يات ال ## #تطبيق؛ إذ ي ## #باش ## #ر األم ## #ري ## #كان
ع ##ملهم ال ##دؤوب ف ##ي ه ##ذه ال ##قارة ح ##ال ##يا ً م ##ن خ ##الل" س ##ياس ##ة
 4انظر :ريمة كاية ،العالقات األمريكية ــ اإلفريقية ،...مصدر سبق ذكره ،ص ص ) 40 ، 39بتصرف(
 5انظر :ريمة كاية ،العالقات األمريكية ــ اإلفريقية ،...مصدر سبق ذكره ،ص ) 41بتصرف(
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اإلس#قاط ال#رأس#ي ودع#م األن#ظمة الح#ليفة ،إض#اف#ة إل#ى زرع
ال ##قواع ##د ال ##عسكري ##ة لح ##ماي ##ة ش ##بكة امل ##صال ##ح األم ##ري ##كية ف ##ي
امل#نطقة ،إل#ى ج#ان#ب الح#رص ع#لى وج#ود ق#وة مش#ترك#ة ش#ام#لة
وف##اع##لة م##ن ال##ناح##ية ال##عسكري##ة واالس##ترات##يجية واألم##نية م##ع
الدول اإلفريقية"6
وي GGتضح م ## #ما س ## #بق ،أن م ## #ن ب ## #ني أه ## #م األس ## #باب امل ## #ؤدي ## #ة إل ## #ى
ان#كماش ال#دب#لوم#اس#ية األم#ري#كية ال#قدي#مة ف#ي ال#قارة اإلف#ري#قية ،ان#شغال
ال##والي##ات املتح##دة ب##معارك اس##ترات##يجية ب##عيدة ع##ن ن##طاق ال##قارة امل##ذك##ورة،
وم#تعلقة بح#رب#ها ال#ثنائ#ية وال#قطبية م#ع االت#حاد ال#سوف#يتي ،وب#اه#تمام#ات
م##ناط##قية خ##اص##ة ف##ي ال##عال##م ،إل##ى ج##ان##ب ق##ناع##تها ال##تام##ة بج##دوى إب##عاد
األوروب#يني ع#ن ه#ذه امل#عارك ال#ثنائ#ية وال#قطبية ،م#ن خ#الل إف#ساح امل#جال
ل##هم داخ##ل ال##قارة اإلف##ري##قية ،وع##دم م##زاح##متهم ف##ي ه##ذا اإلط##ار ،ب##اع##تبار
أن ذل## #ك ي## #صب ف## #ي ن## #هاي## #ة امل## #طاف ف## #ي ص## #ال## #ح ال## #توج## #هات األم## #ري## #كية
االس##ترات##يجية ع##لى املس##توى ال##دول##ي ،وف##ق ال##نظرة األم##ري##كية ال##خاص##ة،
وب ##ال ##طبع ال ي ##مكن إغ ##فال س ##بب آخ ##ر م ##ن أس ##باب ال ##جفاء ال ##دب ##لوم ##اس ##ي
األم##ري##كي ال##قدي##م م##ع ال##قارة اإلف##ري##قية ،وه##و ق##ضية ال##تمييز ال##عنصري،
وال ##تي أف ##ضت ف ##ي مج ##ملها إل ##ى ت ##نام ##ي االن ##تقادات اإلف ##ري ##قية ل ##طبيعة
ال##تعاط##ي األم##ري##كي الس##لبي م##ع ال##سود األف##ارق##ة وق##ضيتهم اإلن##سان##ية،
وم#ن ث#م ت#صعيب م#همة األم#ري#كان ف#ي ال#نفاذ إل#ى ع#مق ال#قارة دب#لوم#اس#ياً
وجماهيريا ً.
ويGGتضح ك ##ذل ##ك م ##ما س ##بق ،أن ال ##وج ##ه امل ##عاك ##س ألس ##باب ال ##جفاء
ال ##دب ##لوم ##اس ##ي األم ##ري ##كي م ##ع ال ##قارة اإلف ##ري ##قية ،ه ##و ال ##ذي أف ##ضى ب ##دوره
 6انGGظر :جGGارش عGGادل ،االسGGتراتGGيجية األمGGريGGكية اتGGجاه الGGقارة األفGGريGGقية)دراسGGة تحGGليلية( ،املGGركGGز الGGديGGمقراطGGي
ال GGعرب GGي ل GGلدراس GGات االس GGترات GGيجية،االق GGتصادي GGة وال GGسياس GGية ،ب GGتاري GGخ  6ي GGول GGيو  ،2014م GGتاح ع GGلىhttps:// :
)democraticac.de/?p=2340بتصرف(
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إل##ى ت##حوالت ج##ذري##ة إي##جاب##ية ف##ي امل##وق##ف األم##ري##كي ت##جاه ه##ذه ال##قارة؛
ح##يث أدى ت##راج##ع ال##نفوذ األوروب##ي ف##ي ال##قارة إل##ى تح##رك ال##دب##لوم##اس##ية
األم## #ري## #كية ن## #حو اس## #تقطاب إف## #ري## #قي ك## #بير ،ك## #ما أدت الح## #رب ال## #ثنائ## #ية
ال##قطبية م##ع االت##حاد ال##سوف##يتي م##مثلة ف##ي خ##وف األم##ري##كان م##ن ت##نام##ي
ال##نفوذ ال##شيوع##ي ف##ي ال##قارة  ،إل##ى س##عي اإلدارات األم##ري##كية امل##تعاق##بة،
ف## #ي ات## #جاه االس## #تحواذ ع## #لى أرك## #ان ال## #قارة ع## #بر وس## #ائ## #ل ع## #دي## #دة م## #نها
ال#دب#لوم#اس#ي ،االق#تصادي ،وال#سياس#ي االس#ترات#يجي ،ف#ي ح#ني شه#دت
ق## #ضية ال## #تمييز ال## #عنصري ت## #حوالً ج## #ذري # #ا ً ف## #ي االت## #جاه امل## #عاك## #س ل## #دى
األم ##ري ##كان ش ##عبا ً وح ##كام# #اً؛ ف ##غدت ال ##والي ##ات املتح ##دة امل ##ناص ##رة األول ##ى
لح ##رك ##ات التح ##رر م ##ن ال ##عبودي ##ة وال ##تمييز ع ##لى أس ##اس ال ##جنس وال ##لون
وال## #عرق ،وال## #دف## #اع ع## #ن ال## #حقوق املش## #روع## #ة ل## #إلن## #سان ع## #ام## #ة واإلن## #سان
اإلفريقي بصفة خاصة!!
ووفق األوض ##اع واالس ##ترات ##يجيات ال ##داخ ##لية املتج ##ددة ف ##ي ال ##قارة
اإلف##ري##قية ح##ال##ياً ،ب##ال##تزام##ن م##ع ات##ساع رق##عة ح##رك##ة االس##تقطاب ال##عامل##ية
ف ##ي ات ##جاه ##ها ،ك ##ان م ##ن ال ##طبيعي ازدي ##اد حج ##م االه ##تمام ال ##دب ##لوم ##اس ##ي
األم ##ري ##كي ب ##ال ##قارة اإلف ##ري ##قية؛ ف ##رغ ##م انس ##الخ ال ##ثنائ ##ية ال ##قطبية وح ##لول
األح## #ادي## #ة ال## #قطبية م## #مثلة ف## #ي ال## #والي## #ات املتح## #دة األم## #ري## #كية ع## #لى رأس
ال ##قوى ال ##عامل ##ية م ##نفردة ،إال أن ظ ##هور ت ##كتالت اق ##تصادي ##ة واس ##ترات ##يجية
م ##تطلعة ن ##حو ال ##هيمنة واالس ##تحواذ ك ##ال ##صني وال ##هند وغ ##يره ##ما ،ج ##عل م ##ن
ال##قارة اإلف##ري##قية مس##رح#ا ً م##هيئا ً ل##صراع االس##تحواذ ه##ذا ،وه##و م##ا ي##مكن
اع#تباره الس#ر امل#عاص#ر ف#ي ح#رص ال#دب#لوم#اس#ية األم#ري#كية ع#لى ال#تمدد
ال ##حثيث داخ ##ل ال ##عمق اإلف ##ري ##قي ،خ ##اص ##ة وأن" إف ##ري ##قيا ب ##حكم م ##وق ##عها
االس## #ترات## #يجي أص## #بحت مس## #تودع # #ا ً ل## #كثير م## #ن امل## #وارد ال## #طبيعية ال## #تي
ي#حتاج#ها ال#صني وال#غرب األوروب#ي ك#مدخ#الت ف#ي ال#تصنيع ،وم#ا ت#ملكة
ال ##قارة م ##ن ه ##ذه امل ##قوم ##ات ال ##نادرة ،ح ##باه ##ا ألن ت ##كون مس ##رح #ا ً ل ##لتناف ##س
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ال#دول#ي ب#ني ال#قوى ال#كبرى امل#تمثلة ف#ي ال#والي#ات املتح#دة األم#ري#كية ودول
االتحاد األوروبي  ،باإلضافة إلى الصني بعد األلفية الثانية"7
*محددات عالقات الصومال/أمريكا
وكGما ك#ان#ت م#واق#ف ال#والي#ات املتح#دة م#ن ال#قارة اإلف#ري#قية م#تفاوت#ة
ب#ني ال#ضعف وال#قوة ،وف#ق م#نطق امل#صلحة ،ف#إن ه#ذه امل#واق#ف ك#ان#ت ك#ذل#ك
ب ##النس ##بة ل ##لدب ##لوم ##اس ##ية األم ##ري ##كية ع ##موم #ا ً ف ##ي ال ##صوم ##ال؛ ح ##يث شه ##دت
ع#الق#ات ال#بلدي#ن ص#عودا ً وه#بوط#ا ً ف#ي م#ؤش#رات#ها ال#دب#لوم#اس#ية وال#سياس#ية
ع## #لى م## #دار ع## #قود ك## #ثيرة م## #اض## #ية ،وذل## #ك م## #نذ ح## #صول ال## #صوم## #ال ع## #لى
استقالله في األول من يوليو عام  ،1960وحتى اآلن.
وبGاإلمGكان ه#نا ال#تمييز ب#ني ب#عض املح#ددات امل#ؤث#رة ف#ي ال#عالق#ة
ال#ثنائ#ية ب#ني ال#بلدي#ن ،وذل#ك ب#ال#نظر إل#ى األه#داف امل#تبادل#ة ل#دى ال#طرف#ني،
وذلك على النحو التالي:
*أوالً بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية:
▪ محGG Gدد االحGG Gتواء واالسGG Gتقطاب :وه## # #ذا املح## # #دد وظ## # #فته
ال#والي#ات املتح#دة م#ن خ#الل اس#تغالل الح#دث األه#م ف#ي ت#اري#خ
ال ##صوم ##ال وه ##و ح ##صول ##ها ع ##لى االس ##تقالل ،ل ##لحصول ع ##لى
م ##وط ##يء ق ##دم ف ##ي ه ##ذه ال ##دول ##ة ال ##ناش ##ئة ،ي ##سمح ل ##ها بح ##ماي ##ة
م ## #صال ## #حها ال ## #بترول ## #ية ف ## #ي م ## #نطقة ال ## #قرن اإلف ## #ري ## #قي ،ض ## #د
ت## #طلعات االت## #حاد ال## #سوف## #ييتي ال## #شام## #لة ف## #ي ذات امل## #نطقة،
وخ ##اص ##ة ف ##ي م ##نطقة ب ##اب امل ##ندب؛ ل ##ذل ##ك" اع ##ترف ##ت أم ##ري ##كا
 7انGظر :أبGكر عGبد الGبنات آدم إبGراهGيم ،الGتنافGس الGصيني األوروبGي عGلى أفGريGقيا  ...بGني الGحاضGر واملسGتقبل،
ورقGGة مGGقدمGGة ملؤتGGمر آفGGاق الGGتعاون الGGعربGGي األفGGريGGقي الGGصيني فGGي إطGGار مGGبادرة الحGGزام والGGطريق ،الخGGرطGGوم ،
نGوفGمبر  ،2017بGالGتعاون مGع جGامGعة إفGربGقيا الGعاملGية ،ومGركGز الGبحوث والGدراسGات اإلفGريGقية ،ورابGطة جGمعيات
ال GG Gصداق GG Gة ال GG Gعرب GG Gية ال GG Gصينية ،م GG Gطبوع GG Gات املؤت GG Gمر ،ص  ،160م GG Gتاح ع GG Gلىhttp://dspace.iua.edu.sd/ :
b
i
t
s
t
r
e
a
m
/
123456789/3157/1/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%83%D8%B1%20%D8%A3
%D8%A8%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
)20%283%29.pdf%بتصرف ﯾﺴﯿﺮ(
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رس ## #ميا ب ## #ال ## #صوم ## #ال ف ## #ي أول ي ## #وم م ## #ن اس ## #تقالل ## #ه ،ورف ## #عت
قنصليتها في مقديشو إلي مستوى السفارة"8
▪ محGدد الGتوازن االسGتقطابGي :ف#قد ظ#لت ع#الق#ات ال#والي#ات
املتح## # #دة األم## # #ري## # #كية ب## # #ال## # #صوم## # #ال ،وم## # #ن ب## # #ينها ال## # #عالق## # #ات
ال#دب#لوم#اس#ية ،وع#لى م#دار ث#الث#ة ع#قود م#تتال#ية م#نذ االس#تقالل
وح#تى ال#عام )1991ع#ام ال#قطيعة ال#دب#لوم#اس#ية ب#ني ال#بلدي#ن(،
ت## #عان## #ي م## #ن مح## #دد ال## #توازن االس## #تقطاب## #ي األم## #ري## #كي ف## #ي
م ## #نطقة ال ## #قرن اإلف ## #ري ## #قي؛ ب ## #حيث ك ## #ان ## #ت ع ## #الق ## #ات أم ## #ري ## #كا
االس#ترات#يجية ب#امل#حيط اإلق#ليمي ل#لصوم#ال ،وخ#اص#ة ب#كل م#ن
إث ## #يوب ## #يا وك ## #ينيا ،م ## #ؤث ## #رة ت ## #أث ## #يرا ً ك ## #بيرا ً ف ## #ي ق ## #رب أو ب ## #عد
ال ##دب ##لوم ##اس ##ية األم ##ري ##كية م ##ن ال ##صوم ##ال ##يني ،وه ##و م ##ا يفس ##ر
ت#ذب#ذب ال#عالق#ات ب#ني ال#طرف#ني ف#ي ت#لك ال#فترة ،وات#جاه ك#ليهما
إل## #ى ت## #بني م## #صال## #ح م## #تضادة م## #ع اآلخ## #ر؛ ف## #على ع## #كس م## #ا
ت##منت ال##صوم##ال ،ك##ان##ت االت##فاق##ية ال##عسكري##ة ال##بينية ل##لوالي##ات
املتح##دة م##ع إث##يوب##يا  ،وال##تي ت##م ت##وق##يعها ف##ي  ،1953تج##ري
ع ##لى ق ##دم وس ##اق ،األم ##ر ال ##ذي دف ##ع اإلدارة األم ##ري ##كية إل ##ى
ت##بني امل##صال##ح اإلث##يوب##ية واإلري##تري##ة ع##لى ح##ساب ال##تطلعات
ال#صوم#ال#ية ل#وح#دة أراض#يها ،خ#اص#ة ب#عد أن ت#مكنت ال#والي#ات
املتح ##دة م ##ن ت ##عبيد ه ##يمنتها ال ##عسكري ##ة ف ##ي م ##يناء ك ##اج ##ينوا
اإلري#تري 9وب#امل#قاب#ل ت#وجه#ت ال#صوم#ال إل#ى ال#غري#م األم#ري#كي
وه ## #و االت ## #حاد ال ## #سوف ## #ييتي ،ف ## #وق ## #عت م ## #عه ات ## #فاق ## #ية ش ## #راك ## #ة
 8انGGظر :حسGGني،عGGبد الGGرحGGمن محGGمد ،االعGGتراف األمGGريGGكي بGGالGGحكومGGية الGGصومGGالGGية وتGGأثGGيراتGGه الGGسياسGGية فGGي
امل GG Gنطقة ،ت GG Gقري GG Gر م GG Gرك GG Gز الج GG Gزي GG Gرة ل GG Gلدراس GG Gات  ،ب GG Gتاري GG Gخ الخ GG Gميس  28ف GG Gبراي GG Gر ،2013م GG Gتاح ع GG Gلىhttp:// :
)studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/02/20132269507408652.htmlبتصرف(
 9انظر :حسني،عبد الرحمن محمد ،االعتراف األمريكي بالحكومية الصومالية ،...مصدر سبق ذكره)بتصرف(
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اس##ترات##يجية ع##ام  1963ت##قضي ب##نوده##ا ب##الش##روع ف##ي ب##ناء
ج##يش ص##وم##ال##ي م##كون م##ن  20أل##ف ج##ندي ع##لى م##دار 20
عاما ً تالية10
*ثانيا ً بالنسبة للصومال:
▪ محGGدد االسGGتقواء الGGدولGGي :ف ##قد ك ##ان ##ت ال ##صوم ##ال ف ##ي
ح ##اج ##ة م ##اس ##ة وض ##روري ##ة إل ##ى دع ##م ال ##قوى ال ##دول ##ية مل ##واج ##هة
الح#راك اإلق#ليمي امل#ترب#ص ب#ها وب#شعبها وأرض#ها ،وم#ن ث#م
ف##لم ي##كن ب##إم##كان##ها إال التش##بث ب##األن##صار ال##دول##يني أي #ا ً ك##ان
ن#هجهم أو ت#وج#هات م#صال#حهم؛ ل#ذل#ك وج#دن#ا ال#صوم#ال ت#تجه
إل#ى ط#لب دع#م ال#والي#ات املتح#دة األم#ري#كية ،وع#ندم#ا وج#دت#ها
ت ## #قف ح ## #ائ # #الً دون ت ## #حقيق وح ## #دة األراض ## #ي ال ## #صوم ## #ال ## #ية،
وجه ##ت دف ##تها ن ##حو ط ##لب ال ##دع ##م م ##ن االت ##حاد ال ##سوف ##ييتي،
ع#ندم#ا أب#دى اس#تعداده ل#دع#م ت#كوي#ن ال#جيش ال#صوم#ال#ي ،ث#م
ه ##ي ب ##عد ذل ##ك ،ع ##ادت م ##رة أخ ##رى ل ##طب ال ##دع ##م األم ##ري ##كي،
ع ##لى إث ##ر خ ##الف م ##ع ال ##سوف ##ييت ح ##ول ال ##نزاع ال ##صوم ##ال ##ي/
اإلث#يوب#ي ف#ي م#نطقة ال#صوم#ال ال#غرب#ي ،وه#كذا ل#عب مح#دد
االس#تقواء ال#دول#ي دوره ف#ي ت#وج#يه ال#عالق#ات ال#صوم#ال#ية م#ع
الواليات املتحدة مجملة11
▪ محGدد الGوحGدة الGصومGالGية :ف#قد ظ#لت ال#صوم#ال م#تطلعة
إل## # # #ى ت## # # #حقيق وح## # # #دة أراض## # # #يها ع## # # #لى أس## # # #اس م## # # #ا ق## # # #بل
ال ##تقسيمات االس ##تعماري ##ة امل ##تعسفة ،وه ##و م ##ا أدخ ##لها ف ##ي
ح##راك إق##ليمي ع##نيف م##ع ال##كثير م##ن ج##يران##ها وع##لى رأس##هم
 10املصدر السابق نفسه)بتصرف(
 11انGG Gظر :حسGG Gني،عGG Gبد الGG GرحGG Gمن محGG Gمد ،االعGG Gتراف األمGG GريGG Gكي بGG GالGG GحكومGG Gية الGG GصومGG GالGG Gية ،...مGG Gصدر سGG Gبق
ذكره)بتصرف(
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إث##يوب##يا وإري##تري##ا ،وك##ان##ت ال##والي##ات املتح##دة األم##ري##كية ت##قف
ع##لى ال##نقيض م##ن ه##ذه ال##تطلعات ال##صوم##ال##ية؛ ف##على س##بيل
امل#ثال" أي#دت اإلدارة األم#ري#كية ال#تدخ#ل ال#عسكري اإلث#يوب#ي
ف ##ي ال ##صوم ##ال ،ح ##فاظ #ا ً ع ##لى أم ##نها ال ##قوم ##ي" 12ل ##ذا ك ##ان ##ت
ال ## #صوم ## #ال دوم # #ا ً ـ وال ت ## #زال ــ ت ## #صطدم ب ## #مواق ## #ف امل ## #جتمع
الدولي من وحدة أراضيها وأقاليمها.
*النظرة األمريكية للصومال:
وع ##ند ت ##أم ##ل م ##الم ##ح ال ##نظرة األم ##ري ##كية ل ##لصوم ##ال ،نج ##د أن ه ##ذه
ال##نظرة ،ت##تزام##ن م##ع ن##ظرت##ها االس##ترات##يجية وال##سياس##ية ال##شام##لة مل##نطقة
ال##قرن اإلف##ري##قي ك##كل ،ك##ما أن##ه م##ن املس##لم ب##ه أن ت##تاب##ع الح##راك ال##دول##ي
واإلق#ليمي ع#لى مس#توى األم#ن وص#راع ال#هيمنة ووج#ود م#نافس#ني أق#وي#اء
ل ## #لوالي ## #ات املتح ## #دة م ## #ن خ ## #لف ه ## #ذا الح ## #راك ،أدى إل ## #ى ت ## #طور اآلل ## #يات
ال## #دب## #لوم## #اس## #ية واالس## #تقطاب## #ية ال## #تي ت## #تعام## #ل ب## #ها اإلدارات األم## #ري## #كية
املتتابعة مع دول القرن اإلفريقي وعلى رأسها الصومال.
وب GGتدقيق ال ## #نظر أك ## #ثر ،سنج ## #د أن ## #ه ب ## #ال ## #رغ ## #م م ## #ن ت ## #طور آل ## #يات
ال##تعام##ل األم##ري##كي م##ع ال##صوم##ال ت##بعا ً ل##تطور املس##تجدات ع##لى ال##ساح##ة
ال#عامل#ية وال#دول#ية ،إال أن ل#دى ال#والي#ات املتح#دة األم#ري#كية أه#داف#ا ً مح#ددة
وث ##اب ##تة ،ت ##وج ##ه س ##ياس ##ات ##ها ال ##شام ##لة ت ##جاه ال ##صوم ##ال ،وع ##لى رأس ه ##ذه
األه##داف" ال##قضاء ع##لى الته##دي##دات اإلره##اب##ية امل##وج##ودة ف##ي ال##صوم##ال،
وال ##حيلول ##ة دون اس ##تعمال ال ##صوم ##ال ق ##اع ##دة إره ##اب ##ية ،ب ##اإلض ##اف ##ة مل ##نع
ت ## #طورات األوض ## #اع ال ## #صوم ## #ال ## #ية م ## #ن أن ت ## #صل إل ## #ى ته ## #دي ## #د الس ## #الم
واالس#تقرار اإلق#ليمي وال#دول#ي ،إل#ى ج#ان#ب ال#تغلب ع#لى التح#دي#ات ال#تي
 12انGظر :خGالGد بGن سGلطان بGن عGبد الGعزيGز ،الGصراع فGي الGقرن اإلفGريGقي ،مGوسGوعGة مGقاتGل مGن الصحGراء ،مGتاح
علىhttp://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/karn-Afric/sec23.doc_cvt.htm :
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ت#واج#ه ن#ظام ال#حكم ف#ي ال#صوم#ال ع#لى امل#دى ال#طوي#ل ،ل#تحقيق األه#داف
ال ##ساب ##قة" 13وف ##ي ه ##ذا ال ##سياق ،ال ي ##جب ن ##سيان ال ##صراع األم ##ري ##كي/
ال ##روس ##ي ،وال ##ذي ي ##دف ##ع األم ##ري ##كان ب ##ات ##جاه الح ##ليف ال ##صوم ##ال ##ي؛ وع ##لى
س#بيل امل#ثال" ف#ي ث#مان#ينات وت#سعينيات ال#قرن امل#اض#ي ،ق#دم#ت واش#نطن
م#بلغ  20م#ليون دوالرا ل#لنهوض ب#االق#تصاد ال#صوم#ال#ي ،إل#ى ج#ان#ب دع#م
ال ##صوم ##ال ب ##األس ##لحة ال ##فتاك ##ة لح ##ماي ##ة م ##صال ##حها م ##ن الته ##دي ##د ال ##روس ##ي
والحد من زحف الروس باتجاه القارة األفريقية"14
وقGGد ل ##وح ##ظ أن االه ##تمام األم ##ري ##كي ب ##ال ##صوم ##ال ،ازداد ب ##قوة ب ##عد
أح##داث ال##حادي عش##ر م##ن س##بتمبر ،2001وظ##هور م##ا ي##عرف ب##ال##تحال##ف
ال## #دول## #ي للح## #رب ع## #لى اإلره## #اب ،غ## #ير أن ه## #ذا االه## #تمام ،ك## #ان ي## #صطدم
ب#عراق#يل أي#دي#ول#وج#ية وم#زاج#ية ت#منع م#ن ان#طالق#ه ع#لى ال#وج#ه األم#ثل ،وم#ن
أه##م ه##ذه ال##عراق##يل ،ال##تقارب األم##ري##كي/اإلث##يوب##ي ،وس##وداوي##ة ال##ذك##ري##ات
ال ##عسكري ##ة األم ##ري ##كية األل ##يمة ف ##ي ال ##صوم ##ال؛ " ف ##منذ ع ##ام  1993وف ##ي
أع##قاب ت##فجير امل##روح##ية األم##ري##كية وم##قتل ال##عسكري##ني األم##ري##كيني ،ك##ان##ت
ع##الق##ات ال##والي##ات املتح##دة ب##ال##صوم##ال أش##به ب##ما ي##مكن وص##فه ب##اإله##مال
الح ##ميد Benign Neglectأو اف ##تقاد ال ##رؤي ##ة A Lack of Visionأو
ان##عدام ال##تنسيق No Coordinationأو ه##و ك##راه##ية اإلدارة األم##ري##كية
ال#قوي#ة إلع#ادة ال#تدخ#ل مج#ددا ً ف#ي ال#صوم#ال ،ان#طالق#ا ً م#ن ع#دم رغ#بتها أو
استعدادها لبذل ضحايا وأرواح أمريكية"15
 13انGGظر :خGGالGGد بGGن سGGلطان بGGن عGGبد الGGعزيGGز ،الحGGرب فGGي الGGصومGGال ،مGGوسGGوعGGة مGGقاتGGل مGGن الصحGGراء ،الGGنسخة
اإلل GG G Gكترون GG G Gية ،م GG G Gتاح ع GG G Gلىhttp://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/HarbSomal/ :
)sec04.doc_cvt.htmبتصرف يسير(
 14راجGع :تGقريGر بGي بGي سGي نGيوز عGربGية ،الGواليGات املتحGدة تGعود إلGى الGصومGال بGعد غGياب دام ثGالثGة عGقود،
ب G G G G Gت GGاريGG G G G Gخ  5دي G G G G GسG GمG Gب GGر/كGG G G G GانGG G G G Gون الGG G G G Gول  ،2018م G G G G Gت GGاح ع G G G G Gل GGىhttp://www.bbc.com/arabic/ :
)world-46444144بتصرف يسير(
 15املصدر السابق نفسه)بتصرف يسير(
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ومGGن ب##ني أه##م امل##الم##ح امل##الح##ظة ،وال##تي ت##غلف ج##وه##ر ال##توج##هات
األم ## #ري ## #كية ب ## #النس ## #بة ل ## #لصوم ## #ال ،ت ## #أرج ## #ح ال ## #خيارات ال ## #دب ## #لوم ## #اس ## #ية
واض#طراب#ها ،ب#ني اإلق#دام ت#ارة واإلح#جام ت#ارة أخ#رى؛" ف#ال#والي#ات املتح#دة
األم ##ري ##كية ف ##يما ي ##تعلق ب ##ال ##صوم ##ال ظ ##لت وم ##ا زال ##ت ب ##ني أم ##ري ##ن ك ##اله ##ما
ص## #عب :األول ،ض## #رورة االس## #تفادة م## #ن ت## #جارب ال## #تدخ## #ل ال## #ساب## #قة ف## #ي
ال#صوم#ال ،وال#تي ت#نطوي ع#لى ك#ثير م#ن ال#تورط والفش#ل أك#ثر م#ن ت#حقيق
أه##داف وم##صال##ح مح##ددة ،وال##ثان##ي ،م##خاوف االب##تعاد ع##ن ال##صوم##ال ب##ما
ت ##مثله م ##ن ث ##قل ي ##رج ##ع مل ##وق ##عها االس ##ترات ##يجي امل ##تفرد ف ##ي م ##نطقة ال ##قرن
اإلف ##ري ##قي ،ول ##كون ##ها ت ##مثل م ##الذا ً آم ##نا ً للج ##ماع ##ات ال ##تي ت ##شكل ته ##دي ##داً
م ##باش ##را ً ل ##لمصال ##ح األم ##ري ##كية ال ##عامل ##ية ،وع ##لى رأس ##ها ت ##نظيمى ال ##قاع ##دة
وداعش"16
* ثنائية األمن واملصالح املشتركة:
بGGعد أن ت ##هيأ املس ##رح األم ##ني ال ##عامل ##ي وال ##دول ##ي ل ##تداع ##يات ق ##ضية
الح##رب ع##لى اإلره##اب ،وب##عد أن ب##ات##ت امل##صال##ح األم##ري##كية وال##عامل##ية ف##ي
ال#قرن اإلف#ري#قي مه#ددة م#ن خ#الل ق#راص#نة ال#صوم#ال ،وج#ماع#ة الش#باب،
وال##تنظيمات اإلره##اب##ية امل##ختلفة ،وخ##اص##ة ال##قاع##دة ث##م داع##ش ،وب##امل##قاب##ل
وج ##دت ال ##صوم ##ال س ##معتها ال ##سياس ##ية واألم ##نية ت ##تعرض ل ##اله ##تزاز أم ##ام
امل##جتمع ال##دول##ي ،ب##فعل ته##دي##دات ال##قراص##نة ل##لمصال##ح البح##ري##ة ال##دول##ية،
ك ## #ما وج ## #دت أق ## #ال ## #يمها وم ## #دن ## #ها وم ## #ناط ## #قها امل ## #ختلفة ،أص ## #بحت نه ## #باً
للخ#روق#ات األم#نية وال#تفجيرات ال#عنيفة ع#لى ي#د ج#ماع#ة الش#باب وغ#يره#ا،
ب## #عد ك## #ل ه## #ذه الته## #دي## #دات املش## #ترك## #ة ،وج## #دت ال## #عالق## #ات ال## #صوم## #ال## #ية/
األم#ري#كية وجه#تها خ#الل عش#رة ع#قود م#اض#ية وح#تى اآلن ،ن#حو ال#توس#ع
واالن ##فتاح ،ول ##كن ه ##ذه امل ##رة ،م ##ن وج ##هة أم ##نية ص ##رف ##ة؛ ف ##خالل ك ##ل ت ##لك
 16انظر :خالد بن سلطان بن عبد العزيز ،الحرب في الصومال ،مصدر سبق ذكره)بتصرف يسير(
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ال#عقود امل#اض#ية"واص#لت أم#ري#كا ت#رك#يزه#ا ع#لى م#وض#وع م#كاف#حة اإلره#اب
وال#تعام#ل م#ع ال#حكوم#ة ال#صوم#ال#ية وف#ق ه#ذا امل#نظور األم#ني ف#قط؛ ول#ذل#ك
ان## #حصر ال## #دور األم## #ري## #كي ب## #شكل ش## #به ك## #لي ع## #لى دع## #م ق## #وات ال## #بعثة
اإلف#ري#قية ف#ي ال#صوم#ال  AMISOMمل#حارب#ة ح#رك#ة الش#باب امل#جاه#دي#ن،
ولم يرق دعمها للجيش الصومالي إلى املستوى املطلوب"17
ولGGكن رغ ##م ث ##بات ال ##نظرة األم ##نية ف ##ي ج ##وه ##ر ت ##عام ##الت ال ##والي ##ات
املتح#دة األم#ري#كية م#ع ال#صوم#ال ،إال أن#ه ي#مكن االع#تراف ب#بعض امل#ناف#ع
األس#اس#ية امل#همة ال#تي ت#حصلت ع#ليها ال#صوم#ال ج#راء االن#فتاح امل#تبادل
ب ##ينها وب ##ني ال ##والي ##ات املتح ##دة األم ##ري ##كية ،خ ##اص ##ة ب ##عد اإلع ##الن ال ##رس ##مي
ل## #إلدارة األم## #ري## #كية ف## #ي ال## #ساب## #ع عش## #ر م## #ن ي## #ناي## #ر ،2013اس## #ترج## #اع
ال ##عالق ##ات ال ##دب ##لوم ##اس ##ية م ##ع ال ##صوم ##ال ،وال ##تعام ##ل م ##ع ح ##كوم ##ته امل ##رك ##زي ##ة
رس ##ميا ً ب ##اع ##تباره ##ا ح ##كوم ##ة ذات س ##يادة ع ##لى أق ##ال ##يم وم ##ناط ##ق ال ##دول ##ة
الصومالية ،ومن أهم هذه املنافع ما يلي:18
 (1تGGمكن ال##صوم##ال م##ن ص##ياغ##ة دس##توره الج##دي##د ل##لمرة األول##ى م##نذ
ان##دالع الح##رب األه##لية ،ك##ما اس##تطاع ب##ناء ال##عدي##د م##ن امل##ؤس##سات
ال##برمل##ان##ية وال##قضائ##ية ،ودون م##ساع##دة خ##ارج##ية ،وذل##ك ع##لى خ##لفية
اعتراف اإلدارة األمريكية
 (2إنGGعاش روح ال ##دي ##مقراط ##ية ب ##ني ال ##صوم ##ال ##يني م ##ن خ ##الل ظ ##هور
ال#قيادات الح#زب#ية وال#برمل#ان#ية وال#سياس#ية ع#موم#ا ً م#ن ذوي الخ#لفية
املدنية.
 (3ت GGراج GGع الخ## #روق## #ات األم## #نية للج## #ماع## #ات ال## #عنيفة واملس## #لحة ف## #ي
ال##صوم##ال ،وخ##اص##ة ج##ماع##ة الش##باب ،ب##فعل ال##ضرب##ات ال##عسكري##ة
 17انGG Gظر :حسGG Gني،عGG Gبد الGG GرحGG Gمن محGG Gمد ،االعGG Gتراف األمGG GريGG Gكي بGG GالGG GحكومGG Gية الGG GصومGG GالGG Gية ،...مGG Gصدر سGG Gبق
ذكره)بتصرف(
 18املصدر السابق نفسه)بتصرف(
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واألم ##نية ال ##فعال ##ة ل ##قوات ح ##فظ الس ##الم األم ##يصوم وم ##عها ال ##قوات
الصومالية.
 (4انGG Gفتاح ال ## #صوم ## #ال إق ## #ليميا ً ودول ## #ياً ،ب ## #فعل االس ## #تقرار األم ## #ني
النس##بي ،وت##سارع ال##عدي##د م##ن ال##دول ال##غرب##ية ل##لول##وج مج##ددا ً إل##ى
الداخل الصومالي دبلوماسيا ً واقتصاديا ً واستثماريا ً
 (5ت GGوج GGيه ض ##رب ##ة ق ##اس ##ية ل ##لدع ##وات االن ##فصال ##ية امله ##ددة ل ##لوح ##دة
ال ## #وط ## #نية ال ## #صوم ## #ال ## #ية ،وع ## #لى رأس ## #ها دع ## #وات إق ## #ليم ب ## #ون ## #تالن ## #د
وج ##مهوري ##ة أرض ال ##صوم ##ال ،م ##ن خ ##الل تج ##ميد اإلدارة األم ##ري ##كية
م ##بدأ ال ##تعام ##ل امل ##زدوج م ##ع ال ##صوم ##ال ،وح ##صر ال ##تعام ##ل ال ##رس ##مي
مع حكومة الصومال املركزية.
* الصومال/ترامب :املستجدات:
ل GGم ت ##كن ب ##داي ##ات اإلدارة األم ##ري ##كية ت ##حت ق ##يادة دون ##ال ##د ت ##رام ##ب
ب ##النس ##بة ل ##لصوم ##ال وال ##صوم ##ال ##يني ،ب ##أق ##ل ش ##بها ً م ##نها ب ##عالق ##ات ال ##والي ##ات
املتح ##دة ال ##قدي ##مة ب ##ال ##قارة اإلف ##ري ##قية م ##ن ال ##جفاء وال ##بعد؛ وق ##د ظه ##ر ه ##ذا
ج#ليا ً م#ن خ#الل األق#وال واألف#عال ع#لى ال#سواء؛ إذ" ل#م ي#خف ت#رام#ب م#نذ
ب## #داي## #ة ت## #ول## #يه مل## #نصب رئ## #اس## #ة ال## #بالد وق## #بل ذل## #ك ،ع## #داءه ل## #بعض ال## #دول
اإلس ## #الم ## #ية وخ ## #صوص # #ا ً ال ## #صوم ## #ال" 19األم ## #ر ال ## #ذي ت ## #بعه ق ## #رار ع ## #ملي
وت##طبيقي مل##نطوق ه##ذا ال##عداء" ي##قضي ب##منع دخ##ول امل##واط##نني م##ن إي##ران
وال## #عراق ول## #يبيا وال## #صوم## #ال وال## #سودان وس## #وري## #ا وال## #يمن إل## #ى ال## #والي## #ات
املتح ##دة ،م ##ا أدى إل ##ى رح ##يل عش ##رات ال ##صوم ##ال ##يني إل ##ى ب ##الده ##م خ ##الل
 ،2017إل#ى ج#ان#ب تش#دي#د ال#خناق ع#لى ح#ام#لي ال#جنسية األم#ري#كية م#ن
الصوماليني في الداخل األمريكي"20
 19راجع :تقرير بي بي سي نيوز عربية ،الواليات املتحدة تعود إلى الصومال ،..مصدر سبق ذكره
 20املصدر السابق نفسه)بتصرف(
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لGGكن س##رع##ان م##ا اك##تشفت إدارة ت##رام##ب ،ف##داح##ة ال##نتائ##ج امل##ترت##بة
ع ##لى ه ##ذا امل ##وق ##ف ،خ ##اص ##ة ف ##يما ي ##تعلق ب ##تطلعات ال ##رئ ##يس األم ##ري ##كي
الج ## #دي ## #د ف ## #ي األف ## #ق ال ## #دول ## #ي وال ## #عامل ## #ي ،واألف ## #ق اإلف ## #ري ## #قي ع ## #لى وج ## #ه
ال ##خصوص ،ب ##اإلض ##اف ##ة ل ##خوف اإلدارة األم ##ري ##كية الج ##دي ##دة م ##ن خ ##سارة
ال ##رص ##يد األم ##ني واالس ##ترات ##يجي ال ##ذي ح ##ققته اإلدارات ال ##ساب ##قة ف ##ي
ال ##قارة اإلف ##ري ##قية وال ##صوم ##ال ،وم ##ن ث ##م أُع ##يد ال ##نظر ف ##ي امل ##وق ##ف ب ##رم ##ته،
ل##تنفتح دف##ة ال##عالق##ات األم##ري##كية/ال##صوم##ال##ية ع##لى آف##اق ق##د ت##كون أرح##ب
م ##ن س ##اب ##قتها ف ##ي ع ##هود اإلدارات األم ##ري ##كية ال ##ساب ##قة ،وه ##و م ##ا ي ##مكن
برهنته حاليا ً من خالل اإلجراءات التالية:
▪ ت GGوج GGه اإلدارة األم ## #ري ## #كية ب ## #قياد ت ## #رام ## #ب ن ## #حو ت ## #وس ## #يع دائ ## #رة
امل ##عون ##ات وامل ##ساع ##دات األم ##ري ##كية ل ##لصوم ##ال ،وت ##دش ##ني ب ##رام ##ج
اق ##تصادي ##ة مش ##ترك ##ة ت ##خفف م ##ن أع ##باء ال ##نظام ال ##حاك ##م ،وم ##ن ث ##م
ت#عمل ع#لى اس#تقراره ،وق#د تجس#د ه#ذا ال#توج#ه األم#ري#كي م#ؤخ#راً
وب#التح#دي#د ف#ي ن#هاي#ات  ،2017م#ن خ#الل ت#وق#يع ات#فاق#ية ت#نموي#ة
اس##تثنائ##ية ب##ني ال##بلدي##ن ب##قيمة  300م##ليون دوالر ،ب##عد ج##فاء دام
ثالثة عقود21
▪ تخGلي اإلدارة األم##ري##كية ع##ن اإلس##هام ال##عسكري امل##تحفظ ف##ي
ال#صوم#ال ،وال#ذي ك#ان ن#هجا ً ل#إلدارات األم#ري#كية ال#ساب#قة؛ ح#يث
أع ##طى ال ##رئ ##يس األم ##ري ##كي ت ##رام ##ب ال ##ضوء األخ ##ضر مل ##ؤس ##سات ##ه
ال ##عسكري ##ة ،ب ##دع ##م الح ##رب ع ##لى اإلره ##اب ف ##ي ال ##صوم ##ال ،األم ##ر
ال## #ذي اكتس## #بت م## #ن خ## #الل## #ه ال## #حكوم## #ة امل## #رك## #زي## #ة ف## #ي م## #قدي## #شو
اس ##تقرارا ً أم ##نيا ً نس ##بيا ً ف ##ي م ##ناط ##ق ص ##وم ##ال ##ية ع ##دي ##دة أب ##رزه ##ا

 21املصدر السابق نفسه)بتصرف(
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ال ##عاص ##مة م ##قدي ##شو ،وذل ##ك ب ##فعل ال ##ضرب ##ات األم ##ري ##كية امل ##ؤث ##رة
ملعاقل جماعة الشباب والتنظيمات املسلحة األخرى22
▪ قGGيام اإلدارة األم ##ري ##كية ب ##داي ##ة شه ##ر دي ##سمبر امل ##نصرم ،2018
ب#تتوي#ج ان#فتاح#ها االس#تثنائ#ي ع#لى ال#صوم#ال ،م#ن خ#الل الخ#طوة
األك#ثر إي#جاب#ية ف#ي ال#عالق#ة ال#ثنائ#ية ب#ني ال#بلدي#ن م#نذ ث#الث#ني ع#ام#اً
ت ## # # # #قري ## # # # #باً؛ وامل ## # # # #تمثلة ف ## # # # #ي إع ## # # # #الن ## # # # #ها" إع ## # # # #ادة وج ## # # # #وده ## # # # #ا
ال ##دب ##لوم ##اس ##ي)ال ##دائ ##م( ف ##ي ال ##صوم ##ال ب ##عد ن ##حو  28ع ##ام# #ا ً م ##ن
إغ ##الق س ##فارت ##ها ف ##ي م ##قدي ##شو ف ##ي ي ##ناي ##ر ،1991وت ##عيني دون ##ال ##د
ي##ام##ام##وت##و س##فيرا ً ل##لوالي##ات املتح##دة األم##ري##كية ف##ي ال##صوم##ال ،ب##عد
أن ك#ان#ت ال#بعثة ال#دب#لوم#اس#ية األم#ري#كية ل#لصوم#ال ت#باش#ر ع#ملها
من العاصمة الكينية نيروبي"23
* مستقبل التواجد األمريكي :إفريقية/الصومال:
مGG Gن املس## # #لم ب## # #ه أن اإلدارات األم## # #ري## # #كية امل## # #تتاب## # #عة ف## # #ي ال## # #بيت
األب ##يض ،ت ##ضع ال ##قارة اإلف ##ري ##قية ع ##لى أول ##وي ##ة أج ##ندات ##ها االس ##تقطاب ##ية
وال## #دب## #لوم## #اس## #ية ،ول## #كن م## #ع ذل## #ك ،ت## #ختلف درج## #ة ال## #تعاط## #ي األم## #ري## #كي
باختالف القائمني على تلك اإلدارات.
وبGالنسGبة ل##لرئ##يس األم##ري##كي ال##حال##ي دون##ال##د ت##رام##ب ،وب##اع##تبار
م ## #يول ## #ه االق ## #تصادي ## #ة وال ## #تجاري ## #ة واالس ## #تثماري ## #ة امل ## #تغلبة ،ف ## #إن ن ## #ظرت ## #ه
االق ##تصادي ##ة ل ##لقارة اإلف ##ري ##قية ،س ##تكون ف ##ي ال ##غال ##ب أق ##رب وأع ##م وأش ##مل
م ##ن ن ##ظرت ##ه االس ##ترات ##يجية وال ##عسكري ##ة ،ف ##هو ع ##لى ال ##راج ##ح س ##يكون أك ##ثر
ح##رص#ا ً م##ن س##اب##قيه ف##ي ال##بيت األب##يض ،ع##لى ت##حقيق أك##بر اس##تفادة م##ن
 22راجGG Gع :تGG GقريGG Gر بGG Gي بGG Gي سGG Gي نGG Gيوز عGG GربGG Gية ،الGG GواليGG Gات املتحGG Gدة تGG Gعود إلGG Gى الGG GصومGG Gال ،..مGG Gصدر سGG Gبق
ذكره)بتصرف(
 23راجGع تGقريGر مGوقGع الخGليج أونGاليGن تGحت عGنوان)بGعد  28عGامGا ً  ..أمGريGكا تGعود إلGى الGصومGال بGشكل دائGم(،
بتاريخ األربعاء  ،5/12/2018متاح على)http://khaleej.online/GNmMAX :بتصرف يسير(
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امل ##وارد ال ##طبيعية ال ##نادرة ال ##تي ت ##تمتع ب ##ها دول ال ##قارة اإلف ##ري ##قية ،إل ##ى
ج ##ان ##ب ت ##أم ##ني امل ##صال ##ح االق ##تصادي ##ة األم ##ري ##كية ف ##ي ه ##ذه امل ##نطقة م ##ن
ال#عال#م ،ك#ما أن#ه ب#امل#قاب#ل س#يكون ح#ذرا ً ج#دا ً م#ن أي ت#ورط ع#سكري غ#ير
م ##أم ##ون ال ##عواق ##ب ف ##ي أي دول ##ة إف ##ري ##قية ،ب ##حيث س ##تكون ل ##ه ح ##ساب ##ات
معقدة جدا ً في هذا اإلطار.
وبGGصفة ع ##ام ##ة ي ##توق ##ع أن ت ##دور مج ##مل ع ##الق ##ات ال ##والي ##ات املتح ##دة
األم ## #ري ## #كية ب ## #ال ## #قارة اإلف ## #ري ## #قية ،ف ## #ي ف ## #لك ن ## #خبة م ## #ن األول ## #وي ## #ات
وااله#تمام#ات امل#تمثلة ف#ي" ت#طوي#ر ع#الق#ات اق#تصادي#ة ف#ي أف#ري#قيا،
وق ## #مع اإلره ## #اب وال ## #صراع ،وض ## #مان أن ي ## #تم إن ## #فاق امل ## #ساع ## #دات
األميركية بشكل جيد"24
أمGا ف##يما ي##تعلق ب##ال##صوم##ال ،ف##إن االن##فتاح ال##دب##لوم##اس##ي األخ##ير،
واإلي#جاب#ي ،ل#إلدارة األم#ري#كية ع#ليها ،يبش#ر ب#تطورات أك#ثر إي#جاب#ية ف#ي
امل ##رح ##لة ال ##قادم ##ة ،خ ##اص ##ة م ##ن ال ##ناح ##ية االق ##تصادي ##ة واألم ##نية ب ##النس ##بة
ل##لصوم##ال ،واالس##ترات##يجية ال##قطبية ب##النس##بة ل##لوالي##ات املتح##دة األم##ري##كية،
وه## #نا الب## #د م## #ن اإلش## #ارة إل## #ى ج## #دوى ت## #نام## #ي االس## #تقرار النس## #بي ف## #ي
امل ##ناط ##ق وامل ##دن ال ##صوم ##ال ##ية م ##نذ ت ##ول ##ي ال ##رئ ##يس ال ##حال ##ي مح ##مد ع ##بداهلل
ف ##رم ##اج ##و ،ودور ه ##ذا ال ##تنام ##ي ،رغ ##م األزم ##ات ال ##طارئ ##ة ،ف ##ي ت ##عزي ##ز ث ##قة
امل##جتمع ال##دول##ي وع##لى رأس##ه ال##والي##ات املتح##دة األم##ري##كية ،ف##ي مس##تقبل
ال## #دي## #مقراط## #ية واألم## #ن واالق## #تصاد ف## #ي ال## #صوم## #ال ،خ## #اص## #ة م## #ع إدراك
ال ##قيادة ال ##صوم ##ال ##ية ال ##حال ##ية إل ##ى ض ##رورة ال ##توظ ##يف األم ##ثل مل ##عطيات
ال##تميز ال##صوم##ال##ي ع##لى املس##توى ال##جيوس##ترات##يجي ف##ي أع##ني امل##تطلعني
إلى النفوذ في منطقة القرن اإلفريقي.

 24راج GGع ت GGصري GGحات م GGنسوب GGة ملس GGتشار األم GGن ال GGقوم GGي األم GGيرك GGي ج GGون ب GGول GGتون ع GGلى ال GGراب GGطhttps:// :
rawabetcenter.com/archives/80172
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ومGن ج##هة أخ##رى م##قارب##ة ،ف##إن م##ا يبش##ر ب##توق##عات أك##ثر إي##جاب##ية
ب##النس##بة ل##عالق##ة أم##ري##كا/ال##صوم##ال مس##تقبالً ،أن االن##فتاح ال##دب##لوم##اس##ي
األم##ري##كي األخ##ير ع##لى ال##صوم##ال ،ج##اء م##شفوع #ا ً ب##اع##تراف ص##ري##ح م##ن
وزارة ال## # #خارج## # #ية األم## # #ري## # #كية ،ي## # #ؤك## # #د إدراك اإلدارة األم## # #ري## # #كية ل## # #عمق
ال ##تغييرات ال ##جادة وال ##حيوي ##ة ال ##تي ي ##حققها ال ##صوم ##ال ##يون ع ##لى مس ##توى
ال## #سياس## #ة واالق## #تصاد واألم## #ن ،رغ## #م ال## #صعوب## #ات؛ وه## #و م## #ا ع## #برت ع## #نه
املتح#دث#ة ب#اس#م وزارة ال#خارج#ية األم#ري#كية )ه#يدز ن#اورت( خ#الل إع#الن#ها
ع ##ودة ال ##عالق ##ات م ##ع ال ##صوم ##ال ب ##قول ##ها" ه ##ذا الح ##دث ال ##تاري ##خي ي ##عكس
ال#تقدم ال#ذي أح#رزه ال#صوم#ال ف#ي ال#سنوات األخ#يرة ،وه#و خ#طوة أخ#رى
ن ## #حو األم ## #ام إلض ## #فاء ال ## #طاب ## #ع ال ## #رس ## #مي ع ## #لى ال ## #عمل ال ## #دب ## #لوم ## #اس ## #ي
األم## #ري## #كي ب## #مقدي## #ش ،وإن ع## #ودت## #نا ل## #لصوم## #ال تظه## #ر ال## #تزام ال## #والي## #ات
املتح#دة ب#امل#زي#د م#ن ت#عزي#ز االس#تقرار وال#دي#مقراط#ية وال#تنمية االق#تصادي#ة
في هذا البلد"25
خالصة
إن مج## #مل م## #ا س## #بق ف## #يما ي## #تعلق ب## #امل## #الم## #ح ال## #عام## #ة ال## #تي ت## #غلف
ع##الق##ات ال##والي##ات املتح##دة األم##ري##كية ب##ال##قارة اإلف##ري##قية وال##صوم##ال ،ي##ؤك##د
االستنتاجات التالية:
▪ عGالقGات أم#ري#كا ال#قدي#مة ب#ال#قارة اإلف#ري#قية ب#دأت ج#اف#ة وم#تحفظة،
ب ##فعل ان ##شغال األم ##ري ##كان ب ##صراع ال ##هيمنة ال ##قطبية م ##ع االت ##حاد
ال ## #سوف ## #ييتي ،ث ## #م ل ## #م ت ## #لبث أن ع ## #ادت ه ## #ذه ال ## #عالق ## #ات إل ## #ى ح ## #يز
الصدارة في املخيلة األمريكية نظريا ً وعمليا بعد ذلك.
▪ أدى امل## # #وق## # #ف امل## # #رت## # #بك ل## # #لوالي## # #ات املتح## # #دة م## # #ن ق## # #ضية ال## # #تمييز
ال##عنصري ف##ي ال##داخ##ل اإلف##ري##قي وال##داخ##ل األم##ري##كي م##عاً ،إل##ى
 25راجع تقرير موقع الخليج أونالين تحت عنوان)بعد  28عاما ً  ،..مصدر سبق ذكره)بتصرف يسير(
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ت#أخ#ر وص#ول ال#نفوذ وال#تواج#د األم#ري#كي ب#ال#قارة اإلف#ري#قية ،ق#ياس#اً
بالتواجد األوروبي والشيوعي.
▪ خGGمسينيات وس ##تينيات ال ##قرن العش ##ري ##ن ،م ##ثلت ف ##ترة ال ##بداي ##ات
ال## # #جادة وال## # #حقيقية ل## # #لتواج## # #د األم## # #ري## # #كي ال## # #فاع## # #ل ف## # #ي ال## # #قارة
اإلف ## #ري ## #قية ،ك ## #ما تجس ## #دت ف ## #يها ازدواج ## #ية الج ## #مع ب ## #ني امل ## #سار
ال ## #دب ## #لوم ## #اس ## #ي وامل ## #سار ال ## #عسكري ل ## #دى األم ## #ري ## #كان لح ## #ماي ## #ة
مصالحهم في القارة املذكورة.
▪ عGGانGGت ال ##دب ##لوم ##اس ##ية األم ##ري ##كية/ال ##صوم ##ال ##ية م ##ن ت ##أرج ##ح امل ##وق ##ف
األم##ري##كي وم##راوح##ته ب##ني خ##وف ال##تورط ال##عسكري ف##ي ال##صوم##ال
م ##ن ج ##هة ،وال ##رغ ##بة ف ##ي ع ##دم ت ##رك ##ه نه ##با ً ل ##لتنظيمات ال ##رادي ##كال ##ية
العنيفة من جهة أخرى.
▪ أدى االع#تراف األم#ري#كي ب#سيادة ال#حكوم#ة امل#رك#زي#ة ف#ي م#قدي#شو
ع##ام  ،2013إل##ى دع##م االس##تقرار ف##ي ال##صوم##ال ،وإل##ى ت##صعيب
م ##همة ال ##ساع ##ني إل ##ى ت ##فكيك وح ##دة األراض ##ي ال ##صوم ##ال ##ية ،وك ##ذل ##ك
إلى املضي قدما ً في مواصلة اإلصالح الشامل في البالد.
▪ عGGودة ال ##عالق ##ات ال ##دب ##لوم ##اس ##ية األم ##ري ##كية ال ##دائ ##مة م ##ع ال ##صوم ##ال
م ##ؤخ ##راً ،ك ##ان ن ##تيجة ط ##بيعية ل ##قناع ##ة اإلدارة األم ##ري ##كية بج ##دوى
امل#سار اإلص#الح#ي ف#ي ال#بالد ،وب#قدرة ال#صوم#ال املس#تقبلية ع#لى
ل ##عب دور م ##حوري ف ##ي ح ##ماي ##ة امل ##صال ##ح األم ##ري ##كية ف ##ي م ##نطقة
القرن اإلفريقي.
املصادر:
 (1أبGG Gكر عGG Gبد الGG Gبنات آدم إبGG GراهGG Gيم ،الGG GتنافGG Gس الGG Gصيني األوروبGG Gي عGG Gلى
أفGGريGGقيا  ...بGGني الGGحاضGGر واملسGGتقبل ،ورقGGة مGGقدمGGة ملؤتGGمر آفGGاق الGGتعاون
الGعربGي األفGريGقي الGصيني فGي إطGار مGبادرة الحGزام والGطريق ،الخGرطGوم ،
نGGوفGGمبر  ،2017بGGالGGتعاون مGGع جGGامGGعة إفGGربGGقيا الGGعاملGGية ،ومGGركGGز الGGبحوث
وال GGدراس GGات اإلف GGري GGقية ،وراب GGطة ج GGمعيات ال GGصداق GGة ال GGعرب GGية ال GGصينية،
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ةGGقية)دراسGGريGGقارة األفGGجاه الGGكية اتGGريGGيجية األمGGتراتGG االس،ادلGGارش عGGج
اتGG G G G GدراسGلG G G G G ي لGG G G G GربGعG G G G G ي الGG G G G GراطGقGمG G G G G ديGG G G G Gز الGG G G G GركGG G G G G امل،(ةGيGلGيGلG G G G G حGت
https:// :لىGG Gتاح عGG G م،2014يةGG GسياسGG Gة والGG GتصاديGG Gاالق،يجيةGG GتراتGG Gاالس
democraticac.de/?p=2340
عدGGال بGGصومGGى الGGعود إلGGدة تGGات املتحGGواليGG ال،يةGGربGGيوز عGGي نGGي سGGي بGGب
http://www.bbc.com/arabic/ :لىGG G G G قود عGG G G G ة عGG G G G الثGG G G G ياب دام ثGG G G G غ
world-46444144
يةGالGصومGية الGحكومGالGكي بGريGتراف األمG االع،مدGمن محGرحGبد الGع،نيGحس
، اتGG لدراسGG رة لGG زيGG ز الجGG ركGG ر مGG قريGG  ت،نطقةGG ي املGG ية فGG سياسGG ه الGG يراتGG أثGG وت
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/ :لىGG G تاح عGG G  م،خGG G تاريGG G ب
2013/02/20132269507408652.html
ىGGة إلGGعزلGGن الGGقيا مGGريGGجاه أفGGكية تGGريGGة األمGGسياسGG ال،منGGرحGGبد الGGمدي عGGح
https://www.afrigatenews.net/a/11 : متاح على،الشراكة
ةGوعGوسG م،قيGريGقرن اإلفGي الGصراع فG ال،زGعزيGبد الGن عGلطان بGن سGد بGالGخ
http://www.moqatel.com/ :لىGG G Gتاح عGG G G م،راءGG G Gن الصحGG G Gل مGG G GقاتGG G Gم
openshare/Behoth/Siasia2/karn-Afric/sec23.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/
HarbSomal/sec04.doc_cvt.htm
،باردةGGرب الGGة الحGGهايGGنذ نGGقية مGGريGGكية ــ اإلفGGريGGات األمGGعالقGG ال،ةGGايGGمة كGGري
:خصصGية تGسياسGعلوم الGي الGتير فGاجسGهادة املGنيل شGة لGقدمGرة مGذكGم
file:///C:/ :لىGG G تاح عGG G  م،2010/2011 ،يةGG G ات دولGG G القGG G ية وعGG G اسGG G لومGG G دب
Users/mohsenkou/Downloads/scp
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