
التقریر الشھري 

الدبلوماسية األمريكية املتجددة في القارة اإلفريقية والصومال 
اآلفاق والتوقعات!!

محسن حسن  



تــلعب الــــدبــــلومــــاســــية دوراً تــــمهيديــــاً كــــبيراً فــــي مجــــمل الــــعالقــــات 
الــــــقائــــــمة بــــــني اإلدارات الــــــسياســــــية واالقــــــتصاديــــــة واالســــــتراتــــــيجية فــــــي 
الــــواليــــات املتحــــدة األمــــريــــكية، وكــــافــــة األطــــراف الــــفاعــــلة محــــلياً وإقــــليمياً 
ودولـــــياً، داخـــــل الـــــقارة اإلفـــــريـــــقية وخـــــارجـــــها؛ فـــــغالـــــباً مـــــا تـــــكون الـــــخيوط 
الــــدبــــلومــــاســــية املــــمتدة بــــني األمــــريــــكان وغــــيرهــــم، بــــمثابــــة األســــاس الــــذي 
يـنبني عـليه جسـر الشـراكـات املـتبادلـة عـلى كـافـة األصـعدة واملسـتويـات، 
تـمامـاً كـما أن قـطع تـلك الـخيوط، يـكون بـمثابـة إهـمال أو تجـميد، شـامـل 
أو جـزئـي، ألغـلب تـلك الشـراكـات، بـل ربـما يـكون نـذيـراً بـالحـرب والـصدام 

املسلح وتقاطع املصالح.
وفــي إطــــار تــــكييف مــــالمــــح الــــدبــــلومــــاســــية األمــــريــــكية فــــي الــــقارة 
اإلفـــــــريـــــــقية، تـــــــثار تـــــــساؤالت مـــــــهمة، البـــــــد لـــــــها مـــــــن إجـــــــابـــــــة: ومـــــــن هـــــــذه 
الـــــتساؤالت: مـــــا الســـــر فـــــي إهـــــمال الـــــدبـــــلومـــــاســـــية األمـــــريـــــكية االهـــــتمام 
بــــالــــقارة اإلفــــريــــقية قــــديــــماً؟ ومــــا الــــذي جــــّد فــــي هــــذه الــــقارة، ودفــــع هــــذه 
الــــــــدبــــــــلومــــــــاســــــــية إلــــــــى إعــــــــادة الــــــــنظر وإبــــــــداء االهــــــــتمام؟ وفــــــــيما يــــــــتعلق 
بـالـصومـال: ملـاذا انـقطعت الـدبـلومـاسـية األمـريـكية عـنها عـلى مـدار ثـالثـة 
عـــــقود مـــــاضـــــية؟ ومـــــا الـــــذي جـــــد اآلن لـــــكي تســـــتأنـــــف اإلدارة األمـــــريـــــكية 
دبــلومــاســيتها لــدى الــصومــال؟ كــل هــذا وغــيره مــن تــساؤالت، يــحاول هــذا 

التقرير العثور له على إجابات شافية ومقنعة!! 
* أنماط واعتبارات

بــدايــة البــــد مــــن اإلشــــارة إلــــى أن الــــدبــــلومــــاســــية األمــــريــــكية تــــجاه 
الـــقارة اإلفـــريـــقية، شهـــدت أنـــماطـــاً عـــديـــدة، وتـــحوالت كـــبيرة، مـــنذ مـــا قـــبل 
الحـــرب الـــباردة قـــبيل األربـــعينيات، وحـــتى اللحـــظة الـــتي نـــعيشها؛ حـــيث 
يـــمكننا تـــصنيف تـــلك األنـــماط، عـــلى امـــتدادهـــا وتـــنوعـــها، وفـــق اعـــتبارات 

محددة تتلخص في اآلتي:

 !2



االعـــتبار األول: ويـــــتمثل فـــــي ضـــــخامـــــة وقِــــــدم الـــــنفوذ األوروبـــــي ▪
واالســـــــــتعماري فـــــــــي الـــــــــقارة اإلفـــــــــريـــــــــقية قـــــــــياســـــــــاً بحجـــــــــم الـــــــــنفوذ 
األمـــــــريـــــــكي فـــــــي الـــــــقارة ذاتـــــــها، األمـــــــر الـــــــذي أدى إلـــــــى تـــــــراجـــــــع 
الـدبـلومـاسـية األمـريـكية إفـريـقياً، وانـشغالـها بـما هـو أهـم بـالنسـبة 

لها.
االعــتبار الــثانــي: تـــأرجـــح املـــوقـــف األمـــريـــكي وتـــعاطـــيه املـــرتـــبك ▪

تــــاريــــخياً مــــع قــــضايــــا الــــتمييز الــــعنصري ومــــظاهــــره فــــي الــــداخــــل 
األمـريـكي والـعمق اإلفـريـقي، والسـلوك الـدولـي، والـذي أدى بـدوره 
إلـــى مـــشكالت مـــتبادلـــة بـــني الـــواليـــات املتحـــدة األمـــريـــكية وشـــعوب 
الــــقارة اإلفــــريــــقية، ســــواء فــــي الــــداخــــل اإلفــــريــــقي، أوفــــي الــــداخــــل 

األمريكي نفسه.
االعــتبار الــثالــث: ويــــتعلق بــــتوقــــيت اكــــتشاف الــــواليــــات املتحــــدة ▪

األمـريـكية، حجـم حـاجـتها املـاسـة إلـى الـقارة اإلفـريـقية مـن مـنطلق 
الــــنظر إلــــى مــــصالــــح أمــــريــــكا الــــعليا عــــلى املســــتوى الــــسياســــي، 
االقـــــــــــتصادي، واالســـــــــــتراتـــــــــــيجي، مـــــــــــا يـــــــــــعني مـــــــــــعانـــــــــــاة اإلدارات 
األمـريـكية الـقديـمة ــ عـن قـصد أو غـير قـصد ــ مـن ضـبابـية، وعـدم 
رؤيـــــة صـــــحيحة لـــــلقيمة الـــــحقيقية الـــــتي مـــــثلتها الـــــقارة اإلفـــــريـــــقية 
وقــــتئذ، بــــحيث أدى ذلــــك إلــــى تــــأخــــر قــــدوم الــــواليــــات املتحــــدة إلــــى 
الــــقارة اإلفــــريــــقية لــــحني تــــغيرت وجهــــتها الــــدبــــلومــــاســــية بــــعد ذلــــك، 

عندما وقفت على حجم حاجتها الحقيقية لهذه القارة العمالقة.
 * مراحل التعاطي األمريكي/اإلفريقي

وبـــالـــنظر إلـــــى تـــــلك االعـــــتبارات الـــــسابـــــقة، سنجـــــد أنـــــنا بـــــصدد 
الحــديــث عــن مــراحــل انــتقالــية محــددة املــالمــح لــلدبــلومــاســية األمــريــكية 
تـجاه الـقارة اإلفـريـقية، وهـي املـراحـل الـتي يـمكن رصـدهـا عـمومـاً فـي 

اآلتي:
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 مــرحــلة االنــكماش والــتقوقــع: وهـــي املـــرحـــلة الـــتي وجـــدت 1)
فـــيها الـــواليـــات املتحـــدة نـــفسها، بـــمعزل عـــن الـــتواجـــد الـــحقيقي 
الــــفاعــــل فــــي عــــمق الــــقارة اإلفــــريــــقية، كــــنتيجة مــــنطقية لــــتعاظــــم 
الـــــــــــــــنفوذ األوروبـــــــــــــــي/االســـــــــــــــتعماري، مـــــــــــــــن جـــــــــــــــهة، واتـــــــــــــــصاف 
األمـــريـــكان(تـــظاهـــراً أو حـــقيقة) بـــضحالـــة الـــخبرات األمـــريـــكية 
بــــــــأصــــــــول الــــــــلعبة الــــــــسياســــــــية واالســــــــتراتــــــــيجية مــــــــع الــــــــخصوم 
واملـــنافســـني والحـــلفاء فـــي الـــقارة ذاتـــها، مـــن جـــهة أخـــرى؛ فـــقد 
بــــات واضــــحاً فــــي مــــرحــــلة مــــا قــــبل الحــــرب الــــباردة" أن الــــنمط 
الــــعام الــــذي يــــميز الــــسياســــة األمــــريــــكية تــــجاه أفــــريــــقيا، اتــــسم 
بـالـعزلـة وكـف األيـدي عـن الـتدخـل فـي الـشئون الـداخـلية لـلقارة، 
وهـــــو مـــــا يـــــؤكـــــده الـــــوقـــــوف األمـــــريـــــكي الـــــصامـــــت تـــــجاه مـــــؤتـــــمر 
بــــرلــــني1884/1885، والــــذي بــــمقتضاه تــــم تــــقسيم الــــقارة بــــني 
.. وهـــــذا املـــــوقـــــف األمـــــريـــــكي  1الـــــقوى االســـــتعماريـــــة األوروبـــــية"

املـتقوقـع عـلى ذاتـه، ظـل مسـتمراً حـتى الـبدايـات األولـى للحـرب 
الـــــباردة نـــــهايـــــات األربـــــعينيات، وهـــــو مـــــا أظهـــــرتـــــه تـــــصريـــــحات 
رســمية أمــريــكية، تــؤكــد أن الــواليــات املتحــدة األمــريــكية" ليســت 
فــي مــوقــع يــمكنها مــن مــمارســة املــسئولــية بــشكل مــباشــر تــجاه 

2أفريقيا، لفقدانها الرغبة والخبرة بطرق هذه املمارسة"

مـــرحـــلة االكـــتشاف ومـــلء الـــفراغ: وهــــي املــــرحــــلة الــــتي 2)
وجــــــــدت فــــــــيها الــــــــواليــــــــات املتحــــــــدة نــــــــفسها مــــــــضطرة، بــــــــفعل 
الـــصراع الـــثنائـــي الـــبارد مـــع االتـــحاد الـــسوفـــييتي، لـــخوض 

1 راجـع: حـمدي عـبد الـرحـمن، الـسياسـة األمـريـكية تـجاه أفـريـقيا مـن الـعزلـة إلـى الشـراكـة، تـقريـر بـوابـة أفـريـقيا 
اإلخـباريـة، بـتاريـخ 25 ديـسمبر 2013، تـاريـخ الـزيـارة لهـذا املـوقـع ولـلمواقـع الـتالـية 29/12/2018، مـتاح عـلى: 

https://www.afrigatenews.net/a/11 (بتصرف يسير)

2 راجـع: حـمدي عـبد الـرحـمن، الـسياسـة األمـريـكية تـجاه أفـريـقيا، مـصدر سـبق ذكـره، تـصريـحات جـورج مـاجـهي 
مساعد وزير الخارجية للشرق األدنى والشئون األفريقية(بتصرف كبير في العبارة)
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حــــرب وجــــوديــــة فــــي الــــقارة اإلفــــريــــقية بــــعد أن اكــــتشفت مــــا 
تــــــــــمثله هــــــــــذه الــــــــــقارة مــــــــــن قــــــــــيمة اقــــــــــتصاديــــــــــة، ســــــــــياســــــــــية، 
واســـتراتـــيجية، خـــاصـــة بـــعدمـــا تـــراجـــع الـــنفوذ االســـتعماري 
األوروبــــي فــــيها بــــفعل حــــركــــات التحــــرر اإلفــــريــــقية وحــــصول 
خ  الـــعديـــد مـــن الـــدول الـــسمراء عـــلى اســـتقاللـــها؛ فـــمع" تـــفسُّ
الــنظام االســتعماري تــحتم عــلى الــواليــات املتحــدة األمــريــكية 
أن تـــتعاطـــى بـــشكل جـــديـــد مـــع قـــضايـــا الـــتمييز الـــعنصري، 
وأن تــــشغل مــــكان انجــــلترا أو فــــرنــــسا وبــــلجيكا وغــــيرهــــا مــــن 
الـدول االسـتعماريـة، وذلـك عـلى أسـاس نـظريـة(مـلء الـفراغ) 
املــرتــكزة إلــى الــقدرة األمــريــكية املــواتــية عــلى تــوجــيه مجــرى 
األحــــداث فــــي الــــبلدان اإلفــــريــــقية، وحــــلول األمــــريــــكان محــــل 
، وانــــطالقــــاً مــــن هــــذه  3املــــالك الــــسابــــقني لــــلموارد اإلفــــريــــقية"

الــــــــــنظريــــــــــة، فــــــــــقد شهــــــــــدت خــــــــــمسينيات وســــــــــتينيات الــــــــــقرن 
العشـــريـــن، بـــدايـــات جـــادة لـــحالـــة اســـتقطاب أمـــريـــكي لـــدول 
الـقارة اإلفـريـقية؛" فـفي عـام 1957 أرسـل الـرئـيس إيـزنـهاور 
نـــائـــبه ريـــتشارد نـــيكسون لـــزيـــارة ثـــمانـــي دول إفـــريـــقية دفـــعة 
واحــدة، والــذي أوصــى بــدوره الحــقاً بــضرورة تــعيني مــساعــد 
مســتقل لــوزيــر الــخارجــية لــلشئون اإلفــريــقية، وكــذلــك بــأهــمية 
اعـتراف كـافـة إدارات الـحكومـة األمـريـكية بـاألهـمية املـتزايـدة 
إلفـريـقيا بـالنسـبة لـلمصالـح األمـريـكية، لتظهـر بـعد ذلـك نـخبة 
مـــــن املـــــنظمات األهـــــلية األمـــــريـــــكية املهـــــتمة بـــــإفـــــريـــــقيا خـــــالل 
عــــــــقدى الخــــــــمسينيات والســــــــتينيات، ومــــــــن ثــــــــم زاد الــــــــدعــــــــم 

3 انــظر: ريــمة كــايــة، الــعالقــات األمــريــكية ــ اإلفــريــقية مــنذ نــهايــة الحــرب الــباردة، مــذكــرة مــقدمــة لــنيل شــهادة 
املــاجســتير فــي الــعلوم الــسياســية تــخصص: دبــلومــاســية وعــالقــات دولــية، 2010/2011، ص 38، مــتاح عــلى: 
20%D9%83%D8%A7%D9%8A%file: / / /C: /Users/mohsenkou/Downloads/scp

D8%A9%20%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9.pdf%(بتصرف)
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االقــــتصادي واملــــعونــــات األمــــريــــكية لــــدول الــــقارة بــــني عــــامــــى 
1958/1962 مـــــــــن 110 مـــــــــليون دوالر إلـــــــــى 519 مـــــــــليون 
دوالر، كـــــما تـــــوافـــــد عـــــلى زيـــــارة أمـــــريـــــكا عشـــــرات الـــــرؤســـــاء 

4األفارقة"

مــرحــلة الــنفوذ والحــمايــة: وهــــي املــــرحــــلة الــــتي تــــطورت 3)
فـــــيها املـــــصالـــــح األمـــــريـــــكية فـــــي الـــــقارة اإلفـــــريـــــقية عـــــلى كـــــل 
املســــتويــــات؛ ســــياســــياً ، اقــــتصاديــــاً، واســــتراتــــيجياً؛ بــــحيث 
اضــــــطرت اإلدارات األمــــــريــــــكية املــــــتتابــــــعة إلــــــى الجــــــمع بــــــني 
االســـــتقطاب الـــــدبـــــلومـــــاســـــي والـــــتدخـــــل الـــــعسكري لحـــــمايـــــة 
مـــصالـــحها فـــي الـــقارة اإلفـــريـــقية؛ وهـــذه املـــرحـــلة كـــانـــت لـــها 
إرهــــــاصــــــاتــــــها املــــــبكرة فــــــي جــــــوهــــــر الــــــسياســــــة األمــــــريــــــكية، 
وتحـــــــديـــــــداً فـــــــي ظـــــــل حـــــــكم الـــــــرئـــــــيس األمـــــــريـــــــكي الـــــــسادس 
والـثالثـني(لـيندون جـونـسون) عـندمـا قـامـت اإلدارة األمـريـكية 
فــــــــــي عهــــــــــده"بــــــــــإســــــــــقاط الــــــــــحكومــــــــــة الــــــــــيساريــــــــــة لــــــــــلكونــــــــــغو 
الـــديـــمقراطـــية(زائـــير ســـابـــقاً) عـــام 1964 بـــزعـــامـــة بـــاتـــريـــس 
لـــومـــمبا عـــبر الـــتدخـــل الـــعسكري، ومـــن ثـــم مـــسانـــدة الحـــركـــة 
االنـــــــفصالـــــــية بـــــــقيادة تـــــــشومـــــــبي الـــــــذي كـــــــان يـــــــسيطر عـــــــلى 
5مــقاطــعة كــاتــنغا الــغنية بــاملــاس" وال يــزال نــمط هــذه املــرحــلة 

هـــــــو الـــــــسائـــــــد حـــــــتى اآلن فـــــــي عـــــــمق وصـــــــلب الـــــــسياســـــــات 
األمــريــكية تــجاه الــقارة اإلفــريــقية، طــبعاً مــع تــطور كــبير فــي 
االســــــتراتــــــيجيات وآلــــــيات الــــــتطبيق؛ إذ يــــــباشــــــر األمــــــريــــــكان 
عـــملهم الـــدؤوب فـــي هـــذه الـــقارة حـــالـــياً مـــن خـــالل" ســـياســـة 

4 انظر: ريمة كاية، العالقات األمريكية ــ اإلفريقية...، مصدر سبق ذكره، ص ص 39 ، 40 (بتصرف)

5 انظر: ريمة كاية، العالقات األمريكية ــ اإلفريقية...، مصدر سبق ذكره، ص 41 (بتصرف)
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اإلسـقاط الـرأسـي ودعـم األنـظمة الحـليفة، إضـافـة إلـى زرع 
الـــقواعـــد الـــعسكريـــة لحـــمايـــة شـــبكة املـــصالـــح األمـــريـــكية فـــي 
املـنطقة، إلـى جـانـب الحـرص عـلى وجـود قـوة مشـتركـة شـامـلة 
وفــاعــلة مــن الــناحــية الــعسكريــة واالســتراتــيجية واألمــنية مــع 

6الدول اإلفريقية"

ويـــتضح مــــــما ســــــبق، أن مــــــن بــــــني أهــــــم األســــــباب املــــــؤديــــــة إلــــــى 
انـكماش الـدبـلومـاسـية األمـريـكية الـقديـمة فـي الـقارة اإلفـريـقية، انـشغال 
الــواليــات املتحــدة بــمعارك اســتراتــيجية بــعيدة عــن نــطاق الــقارة املــذكــورة، 
ومـتعلقة بحـربـها الـثنائـية والـقطبية مـع االتـحاد الـسوفـيتي، وبـاهـتمامـات 
مــناطــقية خــاصــة فــي الــعالــم، إلــى جــانــب قــناعــتها الــتامــة بجــدوى إبــعاد 
األوروبـيني عـن هـذه املـعارك الـثنائـية والـقطبية، مـن خـالل إفـساح املـجال 
لــهم داخــل الــقارة اإلفــريــقية، وعــدم مــزاحــمتهم فــي هــذا اإلطــار، بــاعــتبار 
أن ذلـــــك يـــــصب فـــــي نـــــهايـــــة املـــــطاف فـــــي صـــــالـــــح الـــــتوجـــــهات األمـــــريـــــكية 
االســتراتــيجية عــلى املســتوى الــدولــي، وفــق الــنظرة األمــريــكية الــخاصــة، 
وبـــالـــطبع ال يـــمكن إغـــفال ســـبب آخـــر مـــن أســـباب الـــجفاء الـــدبـــلومـــاســـي 
األمــريــكي الــقديــم مــع الــقارة اإلفــريــقية، وهــو قــضية الــتمييز الــعنصري، 
والــــتي أفــــضت فــــي مجــــملها إلــــى تــــنامــــي االنــــتقادات اإلفــــريــــقية لــــطبيعة 
الــتعاطــي األمــريــكي الســلبي مــع الــسود األفــارقــة وقــضيتهم اإلنــسانــية، 
ومـن ثـم تـصعيب مـهمة األمـريـكان فـي الـنفاذ إلـى عـمق الـقارة دبـلومـاسـياً 

وجماهيرياً.
ويــتضح كـــذلـــك مـــما ســـبق، أن الـــوجـــه املـــعاكـــس ألســـباب الـــجفاء 
الـــدبـــلومـــاســـي األمـــريـــكي مـــع الـــقارة اإلفـــريـــقية، هـــو الـــذي أفـــضى بـــدوره 

6 انــظر: جــارش عــادل، االســتراتــيجية األمــريــكية اتــجاه الــقارة األفــريــقية(دراســة تحــليلية)، املــركــز الــديــمقراطــي 
https:// :الـــعربـــي لـــلدراســـات االســـتراتـــيجية،االقـــتصاديـــة والـــسياســـية، بـــتاريـــخ 6 يـــولـــيو 2014، مـــتاح عـــلى

democraticac.de/?p=2340(بتصرف)

 !7



إلــى تــحوالت جــذريــة إيــجابــية فــي املــوقــف األمــريــكي تــجاه هــذه الــقارة؛ 
حــيث أدى تــراجــع الــنفوذ األوروبــي فــي الــقارة إلــى تحــرك الــدبــلومــاســية 
األمـــــريـــــكية نـــــحو اســـــتقطاب إفـــــريـــــقي كـــــبير، كـــــما أدت الحـــــرب الـــــثنائـــــية 
الــقطبية مــع االتــحاد الــسوفــيتي مــمثلة فــي خــوف األمــريــكان مــن تــنامــي 
الــنفوذ الــشيوعــي فــي الــقارة ، إلــى ســعي اإلدارات األمــريــكية املــتعاقــبة، 
فـــــي اتـــــجاه االســـــتحواذ عـــــلى أركـــــان الـــــقارة عـــــبر وســـــائـــــل عـــــديـــــدة مـــــنها 
الـدبـلومـاسـي، االقـتصادي، والـسياسـي االسـتراتـيجي، فـي حـني شهـدت 
قـــــضية الـــــتمييز الـــــعنصري تـــــحوالً جـــــذريـــــاً فـــــي االتـــــجاه املـــــعاكـــــس لـــــدى 
األمــــريــــكان شــــعباً وحــــكامــــاً؛ فــــغدت الــــواليــــات املتحــــدة املــــناصــــرة األولــــى 
لحــــركــــات التحــــرر مــــن الــــعبوديــــة والــــتمييز عــــلى أســــاس الــــجنس والــــلون 
والـــــعرق، والـــــدفـــــاع عـــــن الـــــحقوق املشـــــروعـــــة لـــــإلنـــــسان عـــــامـــــة واإلنـــــسان 

اإلفريقي بصفة خاصة!!
ووفق األوضـــاع واالســـتراتـــيجيات الـــداخـــلية املتجـــددة فـــي الـــقارة 
اإلفــريــقية حــالــياً، بــالــتزامــن مــع اتــساع رقــعة حــركــة االســتقطاب الــعاملــية 
فـــي اتـــجاهـــها، كـــان مـــن الـــطبيعي ازديـــاد حجـــم االهـــتمام الـــدبـــلومـــاســـي 
األمــــريــــكي بــــالــــقارة اإلفــــريــــقية؛ فــــرغــــم انســــالخ الــــثنائــــية الــــقطبية وحــــلول 
األحـــــاديـــــة الـــــقطبية مـــــمثلة فـــــي الـــــواليـــــات املتحـــــدة األمـــــريـــــكية عـــــلى رأس 
الـــقوى الـــعاملـــية مـــنفردة، إال أن ظـــهور تـــكتالت اقـــتصاديـــة واســـتراتـــيجية 
مـــتطلعة نـــحو الـــهيمنة واالســـتحواذ كـــالـــصني والـــهند وغـــيرهـــما، جـــعل مـــن 
الــقارة اإلفــريــقية مســرحــاً مــهيئاً لــصراع االســتحواذ هــذا، وهــو مــا يــمكن 
اعـتباره السـر املـعاصـر فـي حـرص الـدبـلومـاسـية األمـريـكية عـلى الـتمدد 
الـــحثيث داخـــل الـــعمق اإلفـــريـــقي، خـــاصـــة وأن" إفـــريـــقيا بـــحكم مـــوقـــعها 
االســـــتراتـــــيجي أصـــــبحت مســـــتودعـــــاً لـــــكثير مـــــن املـــــوارد الـــــطبيعية الـــــتي 
يـحتاجـها الـصني والـغرب األوروبـي كـمدخـالت فـي الـتصنيع، ومـا تـملكة 
الـــقارة مـــن هـــذه املـــقومـــات الـــنادرة، حـــباهـــا ألن تـــكون مســـرحـــاً لـــلتنافـــس 
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الـدولـي بـني الـقوى الـكبرى املـتمثلة فـي الـواليـات املتحـدة األمـريـكية ودول 
7االتحاد األوروبي ، باإلضافة إلى الصني بعد األلفية الثانية"

*محددات عالقات الصومال/أمريكا
وكـما كـانـت مـواقـف الـواليـات املتحـدة مـن الـقارة اإلفـريـقية مـتفاوتـة 
بـني الـضعف والـقوة، وفـق مـنطق املـصلحة، فـإن هـذه املـواقـف كـانـت كـذلـك 
بـــالنســـبة لـــلدبـــلومـــاســـية األمـــريـــكية عـــمومـــاً فـــي الـــصومـــال؛ حـــيث شهـــدت 
عـالقـات الـبلديـن صـعوداً وهـبوطـاً فـي مـؤشـراتـها الـدبـلومـاسـية والـسياسـية 
عـــــلى مـــــدار عـــــقود كـــــثيرة مـــــاضـــــية، وذلـــــك مـــــنذ حـــــصول الـــــصومـــــال عـــــلى 

استقالله في األول من يوليو عام 1960، وحتى اآلن.
وبـاإلمـكان هـنا الـتمييز بـني بـعض املحـددات املـؤثـرة فـي الـعالقـة 
الـثنائـية بـني الـبلديـن، وذلـك بـالـنظر إلـى األهـداف املـتبادلـة لـدى الـطرفـني، 

وذلك على النحو التالي:
*أوالً بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية: 

محــــدد االحــــتواء واالســــتقطاب: وهــــــــذا املحــــــــدد وظــــــــفته ▪
الـواليـات املتحـدة مـن خـالل اسـتغالل الحـدث األهـم فـي تـاريـخ 
الــــصومــــال وهــــو حــــصولــــها عــــلى االســــتقالل، لــــلحصول عــــلى 
مـــوطـــيء قـــدم فـــي هـــذه الـــدولـــة الـــناشـــئة، يـــسمح لـــها بحـــمايـــة 
مــــــصالــــــحها الــــــبترولــــــية فــــــي مــــــنطقة الــــــقرن اإلفــــــريــــــقي، ضــــــد 
تـــــطلعات االتـــــحاد الـــــسوفـــــييتي الـــــشامـــــلة فـــــي ذات املـــــنطقة، 
وخــــاصــــة فــــي مــــنطقة بــــاب املــــندب؛ لــــذلــــك" اعــــترفــــت أمــــريــــكا 

7 انـظر: أبـكر عـبد الـبنات آدم إبـراهـيم، الـتنافـس الـصيني األوروبـي عـلى أفـريـقيا ... بـني الـحاضـر واملسـتقبل، 
ورقــة مــقدمــة ملؤتــمر آفــاق الــتعاون الــعربــي األفــريــقي الــصيني فــي إطــار مــبادرة الحــزام والــطريق، الخــرطــوم ، 
نـوفـمبر 2017، بـالـتعاون مـع جـامـعة إفـربـقيا الـعاملـية، ومـركـز الـبحوث والـدراسـات اإلفـريـقية، ورابـطة جـمعيات 
http://dspace.iua.edu.sd/ :الـــــصداقـــــة الـــــعربـــــية الـــــصينية، مـــــطبوعـــــات املؤتـــــمر، ص 160، مـــــتاح عـــــلى
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

%pdf.29%283%20(بتصرف یسیر)
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رســــــميا بــــــالــــــصومــــــال فــــــي أول يــــــوم مــــــن اســــــتقاللــــــه، ورفــــــعت 
8قنصليتها في مقديشو إلي مستوى السفارة"

محـدد الـتوازن االسـتقطابـي: فـقد ظـلت عـالقـات الـواليـات ▪
املتحــــــــدة األمــــــــريــــــــكية بــــــــالــــــــصومــــــــال، ومــــــــن بــــــــينها الــــــــعالقــــــــات 
الـدبـلومـاسـية، وعـلى مـدار ثـالثـة عـقود مـتتالـية مـنذ االسـتقالل 
وحـتى الـعام 1991(عـام الـقطيعة الـدبـلومـاسـية بـني الـبلديـن)، 
تـــــعانـــــي مـــــن محـــــدد الـــــتوازن االســـــتقطابـــــي األمـــــريـــــكي فـــــي 
مــــــنطقة الــــــقرن اإلفــــــريــــــقي؛ بــــــحيث كــــــانــــــت عــــــالقــــــات أمــــــريــــــكا 
االسـتراتـيجية بـاملـحيط اإلقـليمي لـلصومـال، وخـاصـة بـكل مـن 
إثـــــــيوبـــــــيا وكـــــــينيا، مـــــــؤثـــــــرة تـــــــأثـــــــيراً كـــــــبيراً فـــــــي قـــــــرب أو بـــــــعد 
الــــدبــــلومــــاســــية األمــــريــــكية مــــن الــــصومــــالــــيني، وهــــو مــــا يفســــر 
تـذبـذب الـعالقـات بـني الـطرفـني فـي تـلك الـفترة، واتـجاه كـليهما 
إلـــــى تـــــبني مـــــصالـــــح مـــــتضادة مـــــع اآلخـــــر؛ فـــــعلى عـــــكس مـــــا 
تــمنت الــصومــال، كــانــت االتــفاقــية الــعسكريــة الــبينية لــلواليــات 
املتحــدة مــع إثــيوبــيا ، والــتي تــم تــوقــيعها فــي 1953، تجــري 
عــــلى قــــدم وســــاق، األمــــر الــــذي دفــــع اإلدارة األمــــريــــكية إلــــى 
تــبني املــصالــح اإلثــيوبــية واإلريــتريــة عــلى حــساب الــتطلعات 
الـصومـالـية لـوحـدة أراضـيها، خـاصـة بـعد أن تـمكنت الـواليـات 
املتحـــدة مـــن تـــعبيد هـــيمنتها الـــعسكريـــة فـــي مـــيناء كـــاجـــينوا 
9اإلريـتري وبـاملـقابـل تـوجهـت الـصومـال إلـى الـغريـم األمـريـكي 

وهــــــو االتــــــحاد الــــــسوفــــــييتي، فــــــوقــــــعت مــــــعه اتــــــفاقــــــية شــــــراكــــــة 

8 انــظر: حســني،عــبد الــرحــمن محــمد، االعــتراف األمــريــكي بــالــحكومــية الــصومــالــية وتــأثــيراتــه الــسياســية فــي 
http:// :املـــــنطقة، تـــــقريـــــر مـــــركـــــز الجـــــزيـــــرة لـــــلدراســـــات ، بـــــتاريـــــخ الخـــــميس 28 فـــــبرايـــــر2013، مـــــتاح عـــــلى

studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/02/20132269507408652.html(بتصرف)

9 انظر: حسني،عبد الرحمن محمد، االعتراف األمريكي بالحكومية الصومالية...، مصدر سبق ذكره(بتصرف)
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اســتراتــيجية عــام 1963 تــقضي بــنودهــا بــالشــروع فــي بــناء 
جــيش صــومــالــي مــكون مــن 20 ألــف جــندي عــلى مــدار 20 

10عاماً تالية

*ثانياً بالنسبة للصومال: 
محــدد االســتقواء الــدولــي: فــــقد كــــانــــت الــــصومــــال فــــي ▪

حـــاجـــة مـــاســـة وضـــروريـــة إلـــى دعـــم الـــقوى الـــدولـــية ملـــواجـــهة 
الحـراك اإلقـليمي املـتربـص بـها وبـشعبها وأرضـها، ومـن ثـم 
فــلم يــكن بــإمــكانــها إال التشــبث بــاألنــصار الــدولــيني أيــاً كــان 
نـهجهم أو تـوجـهات مـصالـحهم؛ لـذلـك وجـدنـا الـصومـال تـتجه 
إلـى طـلب دعـم الـواليـات املتحـدة األمـريـكية، وعـندمـا وجـدتـها 
تــــــقف حــــــائــــــالً دون تــــــحقيق وحــــــدة األراضــــــي الــــــصومــــــالــــــية، 
وجهــــت دفــــتها نــــحو طــــلب الــــدعــــم مــــن االتــــحاد الــــسوفــــييتي، 
عـندمـا أبـدى اسـتعداده لـدعـم تـكويـن الـجيش الـصومـالـي، ثـم 
هـــي بـــعد ذلـــك، عـــادت مـــرة أخـــرى لـــطب الـــدعـــم األمـــريـــكي، 
عـــلى إثـــر خـــالف مـــع الـــسوفـــييت حـــول الـــنزاع الـــصومـــالـــي/
اإلثـيوبـي فـي مـنطقة الـصومـال الـغربـي، وهـكذا لـعب محـدد 
االسـتقواء الـدولـي دوره فـي تـوجـيه الـعالقـات الـصومـالـية مـع 

11الواليات املتحدة مجملة

محـدد الـوحـدة الـصومـالـية: فـقد ظـلت الـصومـال مـتطلعة ▪
إلـــــــــــى تـــــــــــحقيق وحـــــــــــدة أراضـــــــــــيها عـــــــــــلى أســـــــــــاس مـــــــــــا قـــــــــــبل 
الــــتقسيمات االســــتعماريــــة املــــتعسفة، وهــــو مــــا أدخــــلها فــــي 
حــراك إقــليمي عــنيف مــع الــكثير مــن جــيرانــها وعــلى رأســهم 

10 املصدر السابق نفسه(بتصرف)

11 انــــظر: حســــني،عــــبد الــــرحــــمن محــــمد، االعــــتراف األمــــريــــكي بــــالــــحكومــــية الــــصومــــالــــية...، مــــصدر ســــبق 
ذكره(بتصرف)
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إثــيوبــيا وإريــتريــا، وكــانــت الــواليــات املتحــدة األمــريــكية تــقف 
عــلى الــنقيض مــن هــذه الــتطلعات الــصومــالــية؛ فــعلى ســبيل 
املـثال" أيـدت اإلدارة األمـريـكية الـتدخـل الـعسكري اإلثـيوبـي 
12فـــي الـــصومـــال، حـــفاظـــاً عـــلى أمـــنها الـــقومـــي" لـــذا كـــانـــت 

الــــــصومــــــال دومــــــاً ـ وال تــــــزال ــ تــــــصطدم بــــــمواقــــــف املــــــجتمع 
الدولي من وحدة أراضيها وأقاليمها.

*النظرة األمريكية للصومال: 
وعــــند تــــأمــــل مــــالمــــح الــــنظرة األمــــريــــكية لــــلصومــــال، نجــــد أن هــــذه 
الــنظرة، تــتزامــن مــع نــظرتــها االســتراتــيجية والــسياســية الــشامــلة ملــنطقة 
الــقرن اإلفــريــقي كــكل، كــما أنــه مــن املســلم بــه أن تــتابــع الحــراك الــدولــي 
واإلقـليمي عـلى مسـتوى األمـن وصـراع الـهيمنة ووجـود مـنافسـني أقـويـاء 
لـــــــلواليـــــــات املتحـــــــدة مـــــــن خـــــــلف هـــــــذا الحـــــــراك، أدى إلـــــــى تـــــــطور اآللـــــــيات 
الـــــدبـــــلومـــــاســـــية واالســـــتقطابـــــية الـــــتي تـــــتعامـــــل بـــــها اإلدارات األمـــــريـــــكية 

املتتابعة مع دول القرن اإلفريقي وعلى رأسها الصومال. 

وبـــتدقيق الــــــنظر أكــــــثر، سنجــــــد أنــــــه بــــــالــــــرغــــــم مــــــن تــــــطور آلــــــيات 
الــتعامــل األمــريــكي مــع الــصومــال تــبعاً لــتطور املســتجدات عــلى الــساحــة 
الـعاملـية والـدولـية، إال أن لـدى الـواليـات املتحـدة األمـريـكية أهـدافـاً محـددة 
وثــــابــــتة، تــــوجــــه ســــياســــاتــــها الــــشامــــلة تــــجاه الــــصومــــال، وعــــلى رأس هــــذه 
األهــداف" الــقضاء عــلى التهــديــدات اإلرهــابــية املــوجــودة فــي الــصومــال، 
والــــحيلولــــة دون اســــتعمال الــــصومــــال قــــاعــــدة إرهــــابــــية، بــــاإلضــــافــــة ملــــنع 
تـــــــطورات األوضـــــــاع الـــــــصومـــــــالـــــــية مـــــــن أن تـــــــصل إلـــــــى تهـــــــديـــــــد الســـــــالم 
واالسـتقرار اإلقـليمي والـدولـي، إلـى جـانـب الـتغلب عـلى التحـديـات الـتي 

12 انـظر: خـالـد بـن سـلطان بـن عـبد الـعزيـز، الـصراع فـي الـقرن اإلفـريـقي، مـوسـوعـة مـقاتـل مـن الصحـراء، مـتاح 
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/karn-Afric/sec23.doc_cvt.htm :على
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تـواجـه نـظام الـحكم فـي الـصومـال عـلى املـدى الـطويـل، لـتحقيق األهـداف 
13الــــسابــــقة" وفــــي هــــذا الــــسياق، ال يــــجب نــــسيان الــــصراع األمــــريــــكي/

الـــروســـي، والـــذي يـــدفـــع األمـــريـــكان بـــاتـــجاه الحـــليف الـــصومـــالـــي؛ وعـــلى 
سـبيل املـثال" فـي ثـمانـينات وتـسعينيات الـقرن املـاضـي، قـدمـت واشـنطن 
مـبلغ 20 مـليون دوالرا لـلنهوض بـاالقـتصاد الـصومـالـي، إلـى جـانـب دعـم 
الـــصومـــال بـــاألســـلحة الـــفتاكـــة لحـــمايـــة مـــصالـــحها مـــن التهـــديـــد الـــروســـي 

14والحد من زحف الروس باتجاه القارة األفريقية"

وقــد لـــوحـــظ أن االهـــتمام األمـــريـــكي بـــالـــصومـــال، ازداد بـــقوة بـــعد 
أحــداث الــحادي عشــر مــن ســبتمبر2001، وظــهور مــا يــعرف بــالــتحالــف 
الـــــدولـــــي للحـــــرب عـــــلى اإلرهـــــاب، غـــــير أن هـــــذا االهـــــتمام، كـــــان يـــــصطدم 
بـعراقـيل أيـديـولـوجـية ومـزاجـية تـمنع مـن انـطالقـه عـلى الـوجـه األمـثل، ومـن 
أهــم هــذه الــعراقــيل، الــتقارب األمــريــكي/اإلثــيوبــي، وســوداويــة الــذكــريــات 
الـــعسكريـــة األمـــريـــكية األلـــيمة فـــي الـــصومـــال؛ " فـــمنذ عـــام 1993 وفـــي 
أعــقاب تــفجير املــروحــية األمــريــكية ومــقتل الــعسكريــني األمــريــكيني، كــانــت 
عــالقــات الــواليــات املتحــدة بــالــصومــال أشــبه بــما يــمكن وصــفه بــاإلهــمال 
الحـــميدBenign Neglect أو افـــتقاد الـــرؤيـــةA Lack of Vision أو 
انــعدام الــتنسيقNo Coordination أو هــو كــراهــية اإلدارة األمــريــكية 
الـقويـة إلعـادة الـتدخـل مجـدداً فـي الـصومـال، انـطالقـاً مـن عـدم رغـبتها أو 

15استعدادها لبذل ضحايا وأرواح أمريكية"

13 انــظر: خــالــد بــن ســلطان بــن عــبد الــعزيــز، الحــرب فــي الــصومــال، مــوســوعــة مــقاتــل مــن الصحــراء، الــنسخة 
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/HarbSomal/ :اإللـــــــكترونـــــــية، مـــــــتاح عـــــــلى

sec04.doc_cvt.htm(بتصرف يسير)

14 راجـع: تـقريـر بـي بـي سـي نـيوز عـربـية، الـواليـات املتحـدة تـعود إلـى الـصومـال بـعد غـياب دام ثـالثـة عـقود، 
http://www.bbc.com/arabic/ :مــــــــــتـــاح عــــــــــلـــى الــــــــــول 2018،  بــــــــــتـــاريــــــــــخ 5 ديــــــــــســـمـــبـــر/كــــــــــانــــــــــون 

world-46444144(بتصرف يسير)

15 املصدر السابق نفسه(بتصرف يسير)
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ومــن بــني أهــم املــالمــح املــالحــظة، والــتي تــغلف جــوهــر الــتوجــهات 
األمـــــــريـــــــكية بـــــــالنســـــــبة لـــــــلصومـــــــال، تـــــــأرجـــــــح الـــــــخيارات الـــــــدبـــــــلومـــــــاســـــــية 
واضـطرابـها، بـني اإلقـدام تـارة واإلحـجام تـارة أخـرى؛" فـالـواليـات املتحـدة 
األمـــريـــكية فـــيما يـــتعلق بـــالـــصومـــال ظـــلت ومـــا زالـــت بـــني أمـــريـــن كـــالهـــما 
صـــــعب: األول، ضـــــرورة االســـــتفادة مـــــن تـــــجارب الـــــتدخـــــل الـــــسابـــــقة فـــــي 
الـصومـال، والـتي تـنطوي عـلى كـثير مـن الـتورط والفشـل أكـثر مـن تـحقيق 
أهــداف ومــصالــح محــددة، والــثانــي، مــخاوف االبــتعاد عــن الــصومــال بــما 
تـــمثله مـــن ثـــقل يـــرجـــع ملـــوقـــعها االســـتراتـــيجي املـــتفرد فـــي مـــنطقة الـــقرن 
اإلفــــريــــقي، ولــــكونــــها تــــمثل مــــالذاً آمــــناً للجــــماعــــات الــــتي تــــشكل تهــــديــــداً 
مـــباشـــراً لـــلمصالـــح األمـــريـــكية الـــعاملـــية، وعـــلى رأســـها تـــنظيمى الـــقاعـــدة 

16وداعش"

* ثنائية األمن واملصالح املشتركة: 
بــعد أن تـــهيأ املســـرح األمـــني الـــعاملـــي والـــدولـــي لـــتداعـــيات قـــضية 
الحــرب عــلى اإلرهــاب، وبــعد أن بــاتــت املــصالــح األمــريــكية والــعاملــية فــي 
الـقرن اإلفـريـقي مهـددة مـن خـالل قـراصـنة الـصومـال، وجـماعـة الشـباب، 
والــتنظيمات اإلرهــابــية املــختلفة، وخــاصــة الــقاعــدة ثــم داعــش، وبــاملــقابــل 
وجـــدت الـــصومـــال ســـمعتها الـــسياســـية واألمـــنية تـــتعرض لـــالهـــتزاز أمـــام 
املــجتمع الــدولــي، بــفعل تهــديــدات الــقراصــنة لــلمصالــح البحــريــة الــدولــية، 
كـــــــما وجـــــــدت أقـــــــالـــــــيمها ومـــــــدنـــــــها ومـــــــناطـــــــقها املـــــــختلفة، أصـــــــبحت نهـــــــباً 
للخـروقـات األمـنية والـتفجيرات الـعنيفة عـلى يـد جـماعـة الشـباب وغـيرهـا، 
بـــــعد كـــــل هـــــذه التهـــــديـــــدات املشـــــتركـــــة، وجـــــدت الـــــعالقـــــات الـــــصومـــــالـــــية/
األمـريـكية وجهـتها خـالل عشـرة عـقود مـاضـية وحـتى اآلن، نـحو الـتوسـع 
واالنــــفتاح، ولــــكن هــــذه املــــرة، مــــن وجــــهة أمــــنية صــــرفــــة؛ فــــخالل كــــل تــــلك 

16 انظر: خالد بن سلطان بن عبد العزيز، الحرب في الصومال، مصدر سبق ذكره(بتصرف يسير)
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الـعقود املـاضـية"واصـلت أمـريـكا تـركـيزهـا عـلى مـوضـوع مـكافـحة اإلرهـاب 
والـتعامـل مـع الـحكومـة الـصومـالـية وفـق هـذا املـنظور األمـني فـقط؛ ولـذلـك 
انـــــحصر الـــــدور األمـــــريـــــكي بـــــشكل شـــــبه كـــــلي عـــــلى دعـــــم قـــــوات الـــــبعثة 
اإلفـريـقية فـي الـصومـال AMISOM ملـحاربـة حـركـة الشـباب املـجاهـديـن، 

17ولم يرق دعمها للجيش الصومالي إلى املستوى املطلوب"

ولــكن رغــــم ثــــبات الــــنظرة األمــــنية فــــي جــــوهــــر تــــعامــــالت الــــواليــــات 
املتحـدة األمـريـكية مـع الـصومـال، إال أنـه يـمكن االعـتراف بـبعض املـنافـع 
األسـاسـية املـهمة الـتي تـحصلت عـليها الـصومـال جـراء االنـفتاح املـتبادل 
بـــينها وبـــني الـــواليـــات املتحـــدة األمـــريـــكية، خـــاصـــة بـــعد اإلعـــالن الـــرســـمي 
لـــــإلدارة األمـــــريـــــكية فـــــي الـــــسابـــــع عشـــــر مـــــن يـــــنايـــــر2013، اســـــترجـــــاع 
الـــعالقـــات الـــدبـــلومـــاســـية مـــع الـــصومـــال، والـــتعامـــل مـــع حـــكومـــته املـــركـــزيـــة 
رســــمياً بــــاعــــتبارهــــا حــــكومــــة ذات ســــيادة عــــلى أقــــالــــيم ومــــناطــــق الــــدولــــة 

: 18الصومالية، ومن أهم هذه املنافع ما يلي

تــمكن الــصومــال مــن صــياغــة دســتوره الجــديــد لــلمرة األولــى مــنذ 1)
انــدالع الحــرب األهــلية، كــما اســتطاع بــناء الــعديــد مــن املــؤســسات 
الــبرملــانــية والــقضائــية، ودون مــساعــدة خــارجــية، وذلــك عــلى خــلفية 

اعتراف اإلدارة األمريكية
 إنــعاش روح الــــديــــمقراطــــية بــــني الــــصومــــالــــيني مــــن خــــالل ظــــهور 2)

الـقيادات الحـزبـية والـبرملـانـية والـسياسـية عـمومـاً مـن ذوي الخـلفية 
املدنية.

 تـــراجـــع الخـــــروقـــــات األمـــــنية للجـــــماعـــــات الـــــعنيفة واملســـــلحة فـــــي 3)
الــصومــال، وخــاصــة جــماعــة الشــباب، بــفعل الــضربــات الــعسكريــة 

17 انــــظر: حســــني،عــــبد الــــرحــــمن محــــمد، االعــــتراف األمــــريــــكي بــــالــــحكومــــية الــــصومــــالــــية...، مــــصدر ســــبق 
ذكره(بتصرف)
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واألمــــنية الــــفعالــــة لــــقوات حــــفظ الســــالم األمــــيصوم ومــــعها الــــقوات 
الصومالية. 

انــــفتاح الـــــــصومـــــــال إقـــــــليمياً ودولـــــــياً، بـــــــفعل االســـــــتقرار األمـــــــني 4)
النســبي، وتــسارع الــعديــد مــن الــدول الــغربــية لــلولــوج مجــدداً إلــى 

الداخل الصومالي دبلوماسياً واقتصادياً واستثمارياً
تـــوجـــيه ضــــربــــة قــــاســــية لــــلدعــــوات االنــــفصالــــية املهــــددة لــــلوحــــدة 5)

الـــــــوطـــــــنية الـــــــصومـــــــالـــــــية، وعـــــــلى رأســـــــها دعـــــــوات إقـــــــليم بـــــــونـــــــتالنـــــــد 
وجـــمهوريـــة أرض الـــصومـــال، مـــن خـــالل تجـــميد اإلدارة األمـــريـــكية 
مـــبدأ الـــتعامـــل املـــزدوج مـــع الـــصومـــال، وحـــصر الـــتعامـــل الـــرســـمي 

مع حكومة الصومال املركزية. 
* الصومال/ترامب: املستجدات: 

لـــم تــــكن بــــدايــــات اإلدارة األمــــريــــكية تــــحت قــــيادة دونــــالــــد تــــرامــــب 
بـــالنســـبة لـــلصومـــال والـــصومـــالـــيني، بـــأقـــل شـــبهاً مـــنها بـــعالقـــات الـــواليـــات 
املتحـــدة الـــقديـــمة بـــالـــقارة اإلفـــريـــقية مـــن الـــجفاء والـــبعد؛ وقـــد ظهـــر هـــذا 
جـلياً مـن خـالل األقـوال واألفـعال عـلى الـسواء؛ إذ" لـم يـخف تـرامـب مـنذ 
بـــــدايـــــة تـــــولـــــيه ملـــــنصب رئـــــاســـــة الـــــبالد وقـــــبل ذلـــــك، عـــــداءه لـــــبعض الـــــدول 
19اإلســــــالمــــــية وخــــــصوصــــــاً الــــــصومــــــال" األمــــــر الــــــذي تــــــبعه قــــــرار عــــــملي 

وتــطبيقي ملــنطوق هــذا الــعداء" يــقضي بــمنع دخــول املــواطــنني مــن إيــران 
والـــــعراق ولـــــيبيا والـــــصومـــــال والـــــسودان وســـــوريـــــا والـــــيمن إلـــــى الـــــواليـــــات 
املتحـــدة، مـــا أدى إلـــى رحـــيل عشـــرات الـــصومـــالـــيني إلـــى بـــالدهـــم خـــالل 
2017، إلـى جـانـب تشـديـد الـخناق عـلى حـامـلي الـجنسية األمـريـكية مـن 

20الصوماليني في الداخل األمريكي"

19 راجع: تقرير بي بي سي نيوز عربية، الواليات املتحدة تعود إلى الصومال..، مصدر سبق ذكره
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لــكن ســرعــان مــا اكــتشفت إدارة تــرامــب، فــداحــة الــنتائــج املــترتــبة 
عــــلى هــــذا املــــوقــــف، خــــاصــــة فــــيما يــــتعلق بــــتطلعات الــــرئــــيس األمــــريــــكي 
الجــــــديــــــد فــــــي األفــــــق الــــــدولــــــي والــــــعاملــــــي، واألفــــــق اإلفــــــريــــــقي عــــــلى وجــــــه 
الـــخصوص، بـــاإلضـــافـــة لـــخوف اإلدارة األمـــريـــكية الجـــديـــدة مـــن خـــسارة 
الــــرصــــيد األمــــني واالســــتراتــــيجي الــــذي حــــققته اإلدارات الــــسابــــقة فــــي 
الـــقارة اإلفـــريـــقية والـــصومـــال، ومـــن ثـــم أُعـــيد الـــنظر فـــي املـــوقـــف بـــرمـــته، 
لــتنفتح دفــة الــعالقــات األمــريــكية/الــصومــالــية عــلى آفــاق قــد تــكون أرحــب 
مــــن ســــابــــقتها فــــي عــــهود اإلدارات األمــــريــــكية الــــسابــــقة، وهــــو مــــا يــــمكن 

برهنته حالياً من خالل اإلجراءات التالية: 
تـــوجـــه اإلدارة األمــــــريــــــكية بــــــقياد تــــــرامــــــب نــــــحو تــــــوســــــيع دائــــــرة ▪

املــــعونــــات واملــــساعــــدات األمــــريــــكية لــــلصومــــال، وتــــدشــــني بــــرامــــج 
اقـــتصاديـــة مشـــتركـــة تـــخفف مـــن أعـــباء الـــنظام الـــحاكـــم، ومـــن ثـــم 
تـعمل عـلى اسـتقراره، وقـد تجسـد هـذا الـتوجـه األمـريـكي مـؤخـراً 
وبـالتحـديـد فـي نـهايـات 2017، مـن خـالل تـوقـيع اتـفاقـية تـنمويـة 
اســتثنائــية بــني الــبلديــن بــقيمة 300 مــليون دوالر، بــعد جــفاء دام 

21ثالثة عقود

تخـلي اإلدارة األمــريــكية عــن اإلســهام الــعسكري املــتحفظ فــي ▪
الـصومـال، والـذي كـان نـهجاً لـإلدارات األمـريـكية الـسابـقة؛ حـيث 
أعـــطى الـــرئـــيس األمـــريـــكي تـــرامـــب الـــضوء األخـــضر ملـــؤســـساتـــه 
الــــعسكريــــة، بــــدعــــم الحــــرب عــــلى اإلرهــــاب فــــي الــــصومــــال، األمــــر 
الـــــذي اكتســـــبت مـــــن خـــــاللـــــه الـــــحكومـــــة املـــــركـــــزيـــــة فـــــي مـــــقديـــــشو 
اســــتقراراً أمــــنياً نســــبياً فــــي مــــناطــــق صــــومــــالــــية عــــديــــدة أبــــرزهــــا 

21 املصدر السابق نفسه(بتصرف)
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الــــعاصــــمة مــــقديــــشو، وذلــــك بــــفعل الــــضربــــات األمــــريــــكية املــــؤثــــرة 
22ملعاقل جماعة الشباب والتنظيمات املسلحة األخرى

قــيام اإلدارة األمـــريـــكية بـــدايـــة شهـــر ديـــسمبر املـــنصرم 2018، ▪
بـتتويـج انـفتاحـها االسـتثنائـي عـلى الـصومـال، مـن خـالل الخـطوة 
األكـثر إيـجابـية فـي الـعالقـة الـثنائـية بـني الـبلديـن مـنذ ثـالثـني عـامـاً 
تــــــــــــــــقريــــــــــــــــباً؛ واملــــــــــــــــتمثلة فــــــــــــــــي إعــــــــــــــــالنــــــــــــــــها" إعــــــــــــــــادة وجــــــــــــــــودهــــــــــــــــا 
الــــدبــــلومــــاســــي(الــــدائــــم) فــــي الــــصومــــال بــــعد نــــحو 28 عــــامــــاً مــــن 
إغـــالق ســـفارتـــها فـــي مـــقديـــشو فـــي يـــنايـــر1991، وتـــعيني دونـــالـــد 
يــامــامــوتــو ســفيراً لــلواليــات املتحــدة األمــريــكية فــي الــصومــال، بــعد 
أن كـانـت الـبعثة الـدبـلومـاسـية األمـريـكية لـلصومـال تـباشـر عـملها 

23من العاصمة الكينية نيروبي"

* مستقبل التواجد األمريكي: إفريقية/الصومال: 
مــــن املســــــــلم بــــــــه أن اإلدارات األمــــــــريــــــــكية املــــــــتتابــــــــعة فــــــــي الــــــــبيت 
األبــــيض، تــــضع الــــقارة اإلفــــريــــقية عــــلى أولــــويــــة أجــــنداتــــها االســــتقطابــــية 
والـــــدبـــــلومـــــاســـــية، ولـــــكن مـــــع ذلـــــك، تـــــختلف درجـــــة الـــــتعاطـــــي األمـــــريـــــكي 

باختالف القائمني على تلك اإلدارات. 
وبـالنسـبة لــلرئــيس األمــريــكي الــحالــي دونــالــد تــرامــب، وبــاعــتبار 
مــــــيولــــــه االقــــــتصاديــــــة والــــــتجاريــــــة واالســــــتثماريــــــة املــــــتغلبة، فــــــإن نــــــظرتــــــه 
االقـــتصاديـــة لـــلقارة اإلفـــريـــقية، ســـتكون فـــي الـــغالـــب أقـــرب وأعـــم وأشـــمل 
مـــن نـــظرتـــه االســـتراتـــيجية والـــعسكريـــة، فـــهو عـــلى الـــراجـــح ســـيكون أكـــثر 
حــرصــاً مــن ســابــقيه فــي الــبيت األبــيض، عــلى تــحقيق أكــبر اســتفادة مــن 

22 راجــــع: تــــقريــــر بــــي بــــي ســــي نــــيوز عــــربــــية، الــــواليــــات املتحــــدة تــــعود إلــــى الــــصومــــال..، مــــصدر ســــبق 
ذكره(بتصرف)

23 راجـع تـقريـر مـوقـع الخـليج أونـاليـن تـحت عـنوان(بـعد 28 عـامـاً .. أمـريـكا تـعود إلـى الـصومـال بـشكل دائـم)، 
بتاريخ األربعاء 5/12/2018، متاح على: http://khaleej.online/GNmMAX(بتصرف يسير)

 !18

http://khaleej.online/GNmMAX(%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81


املــــوارد الــــطبيعية الــــنادرة الــــتي تــــتمتع بــــها دول الــــقارة اإلفــــريــــقية، إلــــى 
جــــانــــب تــــأمــــني املــــصالــــح االقــــتصاديــــة األمــــريــــكية فــــي هــــذه املــــنطقة مــــن 
الـعالـم، كـما أنـه بـاملـقابـل سـيكون حـذراً جـداً مـن أي تـورط عـسكري غـير 
مــــأمــــون الــــعواقــــب فــــي أي دولــــة إفــــريــــقية، بــــحيث ســــتكون لــــه حــــسابــــات 

معقدة جداً في هذا اإلطار.
وبــصفة عـــامـــة يـــتوقـــع أن تـــدور مجـــمل عـــالقـــات الـــواليـــات املتحـــدة 
األمــــــريــــــكية بــــــالــــــقارة اإلفــــــريــــــقية، فــــــي فــــــلك نــــــخبة مــــــن األولــــــويــــــات 
واالهـتمامـات املـتمثلة فـي" تـطويـر عـالقـات اقـتصاديـة فـي أفـريـقيا، 
وقــــــمع اإلرهــــــاب والــــــصراع، وضــــــمان أن يــــــتم إنــــــفاق املــــــساعــــــدات 

24األميركية بشكل جيد" 

أمـا فــيما يــتعلق بــالــصومــال، فــإن االنــفتاح الــدبــلومــاســي األخــير، 
واإليـجابـي، لـإلدارة األمـريـكية عـليها، يبشـر بـتطورات أكـثر إيـجابـية فـي 
املــــرحــــلة الــــقادمــــة، خــــاصــــة مــــن الــــناحــــية االقــــتصاديــــة واألمــــنية بــــالنســــبة 
لــلصومــال، واالســتراتــيجية الــقطبية بــالنســبة لــلواليــات املتحــدة األمــريــكية، 
وهـــــنا البـــــد مـــــن اإلشـــــارة إلـــــى جـــــدوى تـــــنامـــــي االســـــتقرار النســـــبي فـــــي 
املـــناطـــق واملـــدن الـــصومـــالـــية مـــنذ تـــولـــي الـــرئـــيس الـــحالـــي محـــمد عـــبداهلل 
فـــرمـــاجـــو، ودور هـــذا الـــتنامـــي، رغـــم األزمـــات الـــطارئـــة،  فـــي تـــعزيـــز ثـــقة 
املــجتمع الــدولــي وعــلى رأســه الــواليــات املتحــدة األمــريــكية، فــي مســتقبل 
الـــــديـــــمقراطـــــية واألمـــــن واالقـــــتصاد فـــــي الـــــصومـــــال، خـــــاصـــــة مـــــع إدراك 
الــــقيادة الــــصومــــالــــية الــــحالــــية إلــــى ضــــرورة الــــتوظــــيف األمــــثل ملــــعطيات 
الــتميز الــصومــالــي عــلى املســتوى الــجيوســتراتــيجي فــي أعــني املــتطلعني 

إلى النفوذ في منطقة القرن اإلفريقي. 

https:// :24 راجـــع تـــصريـــحات مـــنسوبـــة ملســـتشار األمـــن الـــقومـــي األمـــيركـــي جـــون بـــولـــتون عـــلى الـــرابـــط
 rawabetcenter.com/archives/80172
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ومـن جــهة أخــرى مــقاربــة، فــإن مــا يبشــر بــتوقــعات أكــثر إيــجابــية 
بــالنســبة لــعالقــة أمــريــكا/الــصومــال مســتقبالً، أن االنــفتاح الــدبــلومــاســي 
األمــريــكي األخــير عــلى الــصومــال، جــاء مــشفوعــاً بــاعــتراف صــريــح مــن 
وزارة الــــــــخارجــــــــية األمــــــــريــــــــكية، يــــــــؤكــــــــد إدراك اإلدارة األمــــــــريــــــــكية لــــــــعمق 
الـــتغييرات الـــجادة والـــحيويـــة الـــتي يـــحققها الـــصومـــالـــيون عـــلى مســـتوى 
الـــــسياســـــة واالقـــــتصاد واألمـــــن، رغـــــم الـــــصعوبـــــات؛ وهـــــو مـــــا عـــــبرت عـــــنه 
املتحـدثـة بـاسـم وزارة الـخارجـية األمـريـكية (هـيدز نـاورت) خـالل إعـالنـها 
عـــودة الـــعالقـــات مـــع الـــصومـــال بـــقولـــها" هـــذا الحـــدث الـــتاريـــخي يـــعكس 
الـتقدم الـذي أحـرزه الـصومـال فـي الـسنوات األخـيرة، وهـو خـطوة أخـرى 
نــــــحو األمــــــام إلضــــــفاء الــــــطابــــــع الــــــرســــــمي عــــــلى الــــــعمل الــــــدبــــــلومــــــاســــــي 
األمـــــريـــــكي بـــــمقديـــــش، وإن عـــــودتـــــنا لـــــلصومـــــال تظهـــــر الـــــتزام الـــــواليـــــات 
املتحـدة بـاملـزيـد مـن تـعزيـز االسـتقرار والـديـمقراطـية والـتنمية االقـتصاديـة 

25في هذا البلد" 

خالصة
إن مجـــــمل مـــــا ســـــبق فـــــيما يـــــتعلق بـــــاملـــــالمـــــح الـــــعامـــــة الـــــتي تـــــغلف 
عــالقــات الــواليــات املتحــدة األمــريــكية بــالــقارة اإلفــريــقية والــصومــال، يــؤكــد 

االستنتاجات التالية: 
عـالقـات أمـريـكا الـقديـمة بـالـقارة اإلفـريـقية بـدأت جـافـة ومـتحفظة، ▪

بـــفعل انـــشغال األمـــريـــكان بـــصراع الـــهيمنة الـــقطبية مـــع االتـــحاد 
الــــــسوفــــــييتي، ثــــــم لــــــم تــــــلبث أن عــــــادت هــــــذه الــــــعالقــــــات إلــــــى حــــــيز 

الصدارة في املخيلة األمريكية نظرياً وعمليا بعد ذلك. 
أدى املــــــــوقــــــــف املــــــــرتــــــــبك لــــــــلواليــــــــات املتحــــــــدة مــــــــن قــــــــضية الــــــــتمييز ▪

الــعنصري فــي الــداخــل اإلفــريــقي والــداخــل األمــريــكي مــعاً، إلــى 
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تـأخـر وصـول الـنفوذ والـتواجـد األمـريـكي بـالـقارة اإلفـريـقية، قـياسـاً 
بالتواجد األوروبي والشيوعي.

خــمسينيات وســـتينيات الـــقرن العشـــريـــن، مـــثلت فـــترة الـــبدايـــات ▪
الــــــــجادة والــــــــحقيقية لــــــــلتواجــــــــد األمــــــــريــــــــكي الــــــــفاعــــــــل فــــــــي الــــــــقارة 
اإلفـــــــريـــــــقية، كـــــــما تجســـــــدت فـــــــيها ازدواجـــــــية الجـــــــمع بـــــــني املـــــــسار 
الـــــــدبـــــــلومـــــــاســـــــي واملـــــــسار الـــــــعسكري لـــــــدى األمـــــــريـــــــكان لحـــــــمايـــــــة 

مصالحهم في القارة املذكورة. 
عــانــت الـــدبـــلومـــاســـية األمـــريـــكية/الـــصومـــالـــية مـــن تـــأرجـــح املـــوقـــف ▪

األمــريــكي ومــراوحــته بــني خــوف الــتورط الــعسكري فــي الــصومــال 
مــــن جــــهة، والــــرغــــبة فــــي عــــدم تــــركــــه نهــــباً لــــلتنظيمات الــــراديــــكالــــية 

العنيفة من جهة أخرى.
أدى االعـتراف األمـريـكي بـسيادة الـحكومـة املـركـزيـة فـي مـقديـشو ▪

عــام 2013، إلــى دعــم االســتقرار فــي الــصومــال، وإلــى تــصعيب 
مـــهمة الـــساعـــني إلـــى تـــفكيك وحـــدة األراضـــي الـــصومـــالـــية، وكـــذلـــك 

إلى املضي قدماً في مواصلة اإلصالح الشامل في البالد.
عــودة الـــعالقـــات الـــدبـــلومـــاســـية األمـــريـــكية الـــدائـــمة مـــع الـــصومـــال ▪

مــــؤخــــراً، كــــان نــــتيجة طــــبيعية لــــقناعــــة اإلدارة األمــــريــــكية بجــــدوى 
املـسار اإلصـالحـي فـي الـبالد، وبـقدرة الـصومـال املسـتقبلية عـلى 
لــــعب دور مــــحوري فــــي حــــمايــــة املــــصالــــح األمــــريــــكية فــــي مــــنطقة 

القرن اإلفريقي.
املصادر:

أبــــكر عــــبد الــــبنات آدم إبــــراهــــيم، الــــتنافــــس الــــصيني األوروبــــي عــــلى 1)
أفــريــقيا ... بــني الــحاضــر واملســتقبل، ورقــة مــقدمــة ملؤتــمر آفــاق الــتعاون 
الـعربـي األفـريـقي الـصيني فـي إطـار مـبادرة الحـزام والـطريق، الخـرطـوم ، 
نــوفــمبر 2017، بــالــتعاون مــع جــامــعة إفــربــقيا الــعاملــية، ومــركــز الــبحوث 
والـــدراســـات اإلفـــريـــقية، ورابـــطة جـــمعيات الـــصداقـــة الـــعربـــية الـــصينية، 
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