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المتغيرات الداخلية المؤثرة في الإستراتيجية
الأمريكية "القرن الافر يقي"

المقدمة:
تُع ّد منطقة (القرن الأفر يقي) واحدة من الأقاليم

الجيوستراتيجية بالغة الأهمية في التقسيم الجيوبولتيكي العالمي ،حيث

مر الحقب التار يخية على أهمية محور ية في حركة
استحوذت ،وعلى ّ
المواصلات البحر ية ،فضلا ً عن امتلاكها لعوامل الجذب ،بسبب ما

يتفاعل بها من تناقضات عرقية وسياسية وحضار ية ،وما تكتنفه من

ثروات طبيعية جعلت منها تحتل مكانة متميزة في إدراك القوى

العظمى وال كبرى شأنها شأن جميع المناطق ذات الامتداد العالمي.

وهي تُع ّد أكثر اتساعاً ،وأش ّد تأثيرا ً من الناحية الاستراتيجية

م كلا ً من:
على الجغرافية ،ذلك أ ّنها على الصعيد الجغرافي تض ّ

الصومال وأثيوبيا وأرتير يا وجيبوتي فقط ،أمّا على المستوى
ن المنطقة تشمل العديد من الدول والقوى التي
الجيوسياسي ،فإ ّ

تتفاعل وتتبادل علاقات التأثير والتأثر فيما بينها ،مما يجعل من

م مساحة هائلة من الدول التي تمتد عبر
منطقة (القرن الأفر يقي) تض ّ

النتوء الشرقي للساحل الشمالي الشرقي لأفر يقيا.

ن المنطقة تستمد قدرا ً من الأهمية
وعلى هذا الأساس ،فإ ّ

ناجمة عن قيمتها الاستراتيجية لارتباطها الوثيق بالبحر الأحمر ،والذي
يع ّد بدوره ِ من أهم طرق المواصلات البحر ية في العالم بع ّده ِ حلقة
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الوصل بين مناطق الإنتاج النفطي (دول الخليج العربي ،وإيران،

والقرن الأفر يقي) ،ومناطق الاستهلاك النفطي (الولايات المتحدة

الأمريكية ،ودول الاتحاد الأوربي) ،و بذلك أصبحت في أول سلم

أولو يات تأمين وتحقيق أمن الطاقة العالمي.

لذلك فقد شهدت منطقة (القرن الأفر يقي) تطورات بالغة

الأهمية لم تقتصر تأثيراتها في دولها فحسب ،وإن ّما امتدت الى
سياسات واستراتيجيات القوى الدولية ،وفي مقدمتها الولايات

المتحدة الأمريكية ،والتي وسعت في أدبياتها الاستراتيجية إلى بيان

نطاق مفهوم (القرن الأفر يقي) ليشمل :إحدى عشر دولة بعد

انفصال جنوب السودان تمتد من أرتير يا شمالا ً وحتى تنزانيا جنوبا ً
ن هناك من وسّ ع من نطاق المفهوم
(القرن الأفر يقي ال كبير) ،بل إ ّ

ليضيف دولا ً خارج الإقليم بحيث يتعدى الحدود الإقليمية للمنطقة

م دولاً ،مثل :اليمن والسعودية.
ليض ّ

وعلى الرغم بما تت ّسم به الاستراتيجية الأمريكية من أنّها

استراتيجية كونية لا تقتصر على قارة أو إقليم أو منطقة ،بل تشمل

ن هناك بعض المناطق تشكل لها مجالا ً حيو يا ً أكثر
العالم قاطبة ،إلّا أ ّ
من غيرها لمقوماتها ومميزاتها الجيوستراتيجية ،ولعل هذا ما يجعل

منطقة (القرن الأفر يقي) تحتل موقعا ً متميزا ً في الاستراتيجية

الأمريكية ،فضلا ً عن احتلالها مكانة متميزة في التفكير والإدراك

الاستراتيجي الأمريكي ،خاصة خلال مرحلة ما بعد الحرب الباردة،
وولادة النظام الدولي الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إثر
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تفكك الاتحاد السوفيتي ،وبالذات بعد أن بات التنافس الدولي تجاه

المتغيرات الداخلية المؤثرة في الإستراتيجية
الأمريكية "القرن الافر يقي"

المنطقة السمة المميزة لها ،بعد أن دخلت الصين كلاعب سياسي،
ومنافس اقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية.

و يقصد ب (المتغيرات) :العوامل التي تفرض نفسها على صانعي

القرار ومتخذيه داخل الدولة ،بحيث لا يمكن تجاهلها ،وينبع بعض
هذه المتغيرات من البيئة الداخلية للدولة ،في حين ينبع بعضها الآخر

من البيئة الخارجية (الإقليمية،والدولية) ،وتتفاوت المتغيرات
الداخلية والخارجية من حيث مدى تأثيرها على صانعي القرار ،ومن

ثم ّ يصعب الفصل في إشكالية أ ّيهما أكثر تأثيرا ً في صانعي القرار،

ن ذلك يختلف من حالة الى أخرى ،وبطبيعة الحال يتأثر الدور
لأ ّ

الأمريكي في منطقة (القرن الأفر يقي) بع ّدة متغيرات داخلية –

وهذا ما ستقتصر الدراسة عليه ،نابعة من البيئة الداخلية للولايات

المتحدة الأمريكية ،وتشمل هذه المصالح الأمنية والاقتصادية
للولايات المتحدة الأمريكية ،والدور الذي تمارسه جماعات الضغط

الداخلية ،و بخاصة اللوبي الصهيوني والأمريكيون ذو الأصول

الأفر يقية.

إشكالية الدراسة:

تنطلق هذه الدراسة من إشكالية م ُفادها :ماهي المتغيرات

الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تؤثر في التوجه
الأمريكي تجاه المنطقة على نحو دفع الولايات المتحدة الأمريكية الى

استخدام وسائل وأساليب ع ّدة لتحقيق أهداف استراتيجيتها في

المنطقة ،وما يترتب على ذلك من أبعاد مستقبلية سيكون لها الأثر

ال كبير في مجمل الأوضاع والتفاعلات الإقليمية والدولية.
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فرضية الدراسة:

إذا كانت الفرضية تقدم حلا ً معقولا ً وممكنا ً للمشكلة ،وأن

المشكلة والفرضية يقودان عملية البحث على السواء ،فيمكن للباحث

أن يصوغ فرضية الدراسة ،وعلى النحو الآتي :دفعت متغيرات

الداخل الأمريكي على أن تكون المنطقة من ضمن توجهاتها السياسية
والاستراتيجية ،والتي تزامنت مع الإعلان عن النظام العالمي الجديد،

وانطلاقا ً من سعيها ل كي تكون القوة الرئيسة في العالم ،لذا سارعت

الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين حضور أمريكي فاعل في المنطقة

لتحقيق مكاسب اقتصادية ،ولتحقيق ال كثير من الأهداف السياسية

والاستراتيجية.

حدود الدراسة:

ستكون الحدود المكانية لهذه الدراسة هي منطقة القرن

الأفر يقي وفق الرؤ ية الأمريكية والتي تشمل الدول (أثيوبيا ،تنزانيا،

الصومال ،جيبوتي ،أرتير يا ،أوغندا ،كينيا ،راوندا ،بورندي،

السودان ،جنوب السودان) ،أمّا الحدود الزمانية فستكون بعد

أحداث /11ايلول2001/م غير أن ّنا سنتجاوز هذا الحد التار يخي أينما
وجدت الحاجة لذلك في بعض مواضيع الدراسة.
منهجية الدراسة:

لقد كان عماد هذه الدراسة يقوم على أساس المنهج

(التار يخي) الذي يركز في فهم الماضي ،ولتحليل الأحداث الحاضرة

والمستقبلية ،والمنهج (التحليلي) ،والذي يساعد على إدراك أثر
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المتغيرات الداخلية الدافعة للتوجه الأمريكي تجاه المنطقة.
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هيكلية الدراسة:

بعد أن تم ّ تحديد كل من أهمية الدراسة وإشكاليتها وفرضيتها

ومناهجها تم ّ تقسيم الدراسة الى ثلاثة محاور ،فضلا ً عن مقدمة

وخاتمة ،الأول منها استعرض المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة
في القرن الأفر يقي ،في حين ناقش الثاني دور جماعات الضغط

الأمريكية في توجيه الاستراتيجية الأمريكية في القرن الأفر يقي  ،أمّا

الثالث فقد بحث في أحداث /11ايلول 2001/م وتداعياتها على

الداخل الأمريكي.

أولا :المصالح الاقتصادية الأمريكية في منطقة القرن الأفر يقي:

ن مسألة النفط والطاقة من الأمور الحيو ية والمهمة في الحياة
إ ّ

والاقتصاد الأمريكي ،وهي من الأمور الرئيسة التي تلعب دورا ً مهما ً
في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية؛ ل كونها تشكل

عصب الحياة للشعب الأمريكي ،فالولايات المتحدة الأمريكية لديها
احتياطي من النفط الخام يقدر بنسبة ( )3-4%من الاحتياطي

العالمي للنفط ،وتستورد نحو ( )60%من احتياجاتها النفطية ،وهذا

ن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم ( )25%من نفط
يعني أ ّ

العالم ،وهذا رقم كبير ،ونسبة عالية للاعتماد على النفط العالمي

بالنسبة الى دولة عظمى مثل :الولايات المتحدة الأمريكية ،خصوصا ً

وأ ّنها اليوم وصلت الى لعب دور الهيمنة ال كونية في سياستها

الخارجية ،وتُع ّد دولة مهيمنة في النظام الدولي الجديد ،فاستنادا ً الى

إحصائيات العام 2010م ،تستورد الولايات المتحدة الأمريكية ما
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يقارب ( )9,013,00مليون برميل من النفط يومياً ،ويبلغ إنتاجها
من النفط الخام نحو ( )7.513مليون برميل يومياً ،في حين نرى

استهلاكها من النفط يفوق إنتاجها بشكل كبير ليصل الى

ن الولايات المتحدة
( )19.148مليون برميل ،وهذا يعني :أ ّ

الأمريكية تستورد ثلثي احتياجها من النفط العالمي(.)1

أمّا الغاز فقد بلغ إنتاجها ( )611.0مليار متر مكعب يوميا ً

العام  ،2010إذ تستهلك ( )683.4مليار متر مكعب ،فيما بلغ

الاحتياطي للعام نفسه ( )7.7تر يليون متر مكعب( .)2وكما مبين في

الجدول رقم (.)1

جدول رقم ()1

معدلات طلب وإنتاج الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية للعام
الطاقة
النفط

الإنتاج

الاستهلاك
الطلب

2010
بالمليون برميل يوميا ً
7,513
19,148
19,511

الاحتياط

 30,9مليار

الإنتاج

611,0

الغاز

الاستهلاك
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2010:م

بالمليار متر مكعب يوميا ً
683,4
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الطلب

الاحتياطي

770,1
 7,7تر يليون

الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على:

Bp, statistical Riview of world Energy June

)(1

2011, whats In side? Bp.com/statistical Review, P.6-8-9-2022-23.
Internaotional energy agency report, oil market

)(2

report, 13 December 2011, internent, P.19, link: www.oil
market report.org.

ولقد أكد التقرير الذي أع ّده (ريتشارد تشيني) نائب الرئيس

بوش في آيار /مايو من العام 2001م ،على أهمية النفط لدى

ن الولايات
الولايات المتحدة الأمريكية ،حيث أشار التقرير الى أ ّ

المتحدة الأمريكية سوف تستورد بعد ( )20عاما ً برميلين من كل
ثلاثة براميل نفط تستهل كها ،وتشير بعض التوقعات الى ز يادة الطلب

والاستهلاك الأمريكي للنفط من ( )19,7مليار برميل سنو يا ً حسب

تقديرات العام 2010م ،الى ( )26مليار برميل بحلول العام
2020م ،وفي ظل تراجع الإنتاج النفطي الأمريكي يزداد الاعتماد
على المصادر الخارجية (الواردات النفطية) ،وقد وصلت نسبة

واردات النفط الأمريكية من أفر يقيا جنوب الصحراء في العام

2001م ،الى ( )16%من إجمالي الواردات الأمريكية من النفط،

وتتجاوز هذه النسبة ما تستورده الولايات المتحدة الأمريكية من

الممل كة العربية السعودية ،ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى
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ن أفر يقيا لديها
( )%25خلال العام  ،)3(2015فضلا ً عن ذلك ،فإ ّ
احتياطي كبير من النفط يصل الى ( )7.2من إجمالي الاحتياطي

العالمي ،و يقدر هذا الاحتياطي بنحو ( )70.7مليار برميل ،وهو
يتجاوز احتياطي امريكا الشمالية

البالغ ( )54.2مليار برميل،

واحتياطي أوربا الشرقية ،والاتحاد السوفيتي ،البالغ ( )58.4مليار

برميل ،ويمكن القول :إن ّه وعلى الرغم من ضآلة إنتاج النفط في
منطقة (القرن الأفر يقي) مقارنة بغيرها من المناطق الأفر يقية ،مثل:

ن ز يادة الطلب الأمريكي على النفط بجانب
(غرب أفر يقيا) ،فإ ّ
عوامل أخرى يجعل المنطقة بؤرة اهتمام الولايات المتحدة

الأمريكية(.)4

حيث تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على حماية مصادر

الإنتاج النفطي في القارة الأفر يقية نتيجة لمعاناة معظم دول القارة

من عدم الاستقرار السياسي لضمان تدفق تصدير النفط الأفر يقي،

ووصوله الى الولايات المتحدة الأمريكية دون أي مشكلات ،مما
يساعد على التقليل من الاعتماد على نفط الشرق الأوسط عبر

سياسة تنوع الواردات الجغرافية وأنواع الطاقة ،حيث تُع ّد أفر يقيا

عنصر أساس في هذه الاستراتيجية ،كما تعمل الولايات المتحدة

الأمريكية على رصد تحركات أي منافس حقيقي أو محتمل لها في

الملعب الأفر يقي في هذا الاطار من شأن تحركاته أن تضرّ بأمن

الطاقة الأمريكية(.)5
28
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كما تُع ّد منطقة (القرن الأفر يقي) سوقا ً للمنتجات الأمريكية

أكثر من كونها مصدرا ً للمواد الخام والمنتجات ذات الطلب

الأمريكي ،وذلك على عكس أفر يقيا جنوب الصحراء ككل ،فعلى

الرغم من تدني قيمة الصادرات والواردات الأمريكية للمنطقة ،الا

ن نسبة الصادرات الأمريكية اليها بلغت ( )14%من إجمالي
أ ّ
صادرات الولايات المتحدة الأمريكية الى أفر يقيا جنوب الصحراء،

في حين تبلغ نسبة الواردات الأمريكية من المنطقة نحو ( )1%فقط

من إجمالي الواردات الأمريكية من أفر يقيا جنوب الصحراء(.)6

ن المدة الممتدة من تسعينيات القرن الماضي،
ويمكن القول :أ ّ

وحتى م ّدة الرئاسة الأولى للرئيس الأمريكي الأسبق (بيل كلينتون)
قد شهد تدني قيمة كل من الصادرات الأمريكية الى دول (القرن

الأفر يقي) ،والواردات الأمريكية منها ،وكان الميزان التجاري
لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية مع كل دول (القرن

الأفر يقي) التي توفرت فيها بيانات باستثناء أوغندا.
وفي نهاية جولة أورجواي

()

في العام 1994م ،قدمت إدارة

كلينتون ،وبطلب من ال كونجرس الأمريكي ،تقريرا ً سنو يا ً بخصوص

العلاقات التجار ية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفر يقيا،

وطرحت ع ّدة مبادرات لز يادة وتشجيع التجارة بين الولايات
المتحدة الأمريكية والقارة الأفر يقية بصفة عامة.

وفي هذا الإطار طرح مشروع النمو والفرص الأفر يقي

(الاغو) ،حيث قام الرئيس الأمريكي كلينتون في  /23اذار/

1998م ،بجولة الى القارة الأفر يقية شملت ست دول أفر يقية ،منها:
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دولتان من دول (القرن الأفر يقي) هما( :أوغندا وراوندا) ،كما

التقى كلنتون في (عنتيبي) عددا ً من رؤساء الدول والحكومات في
شرق أفر يقيا ،ومنطقة البحيرات العظمى ،وقد ركزت الز يادة في

الجوانب الاقتصادية ب العلاقات الأمريكية  -الأفر يقية ،حيث تقرر

خلالها إلغاء ( )30مليون دولار من الديون المستحقة للولايات
المتحدة الأمريكية على بعض الدول الأفر يقية ،وكذلك تخصيص

( )30مليون دولار لبرنامج تنمية التجارة والاستثمارات ،وتم ّ

الإعلان عن ز يادة المساعدات الأمريكية لأفر يقيا في العام 1999م
بمقدار ( )30مليون دولار ،أي (بنسبة  )%4لتصبح ( )730مليون

دولار( ،)7وخلال العامي  2009و 2010م ،زاد حجم الصادرات
موضح في
ّ
والواردات الأمريكية من والى دول القرن الأفر يقي وكما

الجدول رقم (.)2

جدول ()2

حجم الصادرات والواردات الأمريكية من والى دول القرن
الدولة

الأفر يقي خلال العامي (2009-2010م):
سنة ( 2004بالمليون دولار)

سنة ( 2005بالمليون
دولار)

بورندي
جيبوتي
أرتير يا
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أثيوبيا

الصادرات

الواردات

الصادرات

الواردات

71.4

3.3

7.5

4.4

43.7

1

47.9

1.1
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0.5

31.1

1.3

354.8

41.2

514.9

61.8
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كينيا

رواندا

الصومال
السودان
تنزانيا

أوغندا

393.9

325.2

362.3

348

11.2

5.4

10.5

6.3

9.1

0.7

8.8

0.3

68.4

3.7

103.2

13.6

127.6

24.2

96.4

33.7

63.4

25.9

62.5

496.4

إجمالي
الصادرات
والواردات
الأمريكية من

1143.5

458.1

1515.1

496.4

دول القرن
الأفر يقي
إجمالي
الصادرات
والواردات
الأمريكية من

8438.5

35879.5

50289.7 10314.7

أفر يقيا جنوب
الصحراء
نسبة
الصادرات
والواردات

%13.55

%1.27

%14.68

%0.98
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الأمريكية من
دول القرن
الأفر يقي الى
إجمالي
الصادرات
والورادات
الأمريكية من
أفر يقيا جنوب
الصحراء

الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على:
u.s. Trade with –sub- Saharan Africa.Available

)(1

at: http://www.agoa. Gov/respirces annstats05.pdf.

أمّا فيما يتعلق بالاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفر يقيا،

فقد خصّ صت وزارة التجارة الأمريكية مبلغ ( )150مليون دولار

لمصلحة بعض دول شرق أفر يقيا ،وهي :كينيا ( 131مليون

دولار) ،وموريشيوس ( 8مليون دولار) ،وأثيوبيا ( 5ملايين

دولار) وجيبوتي ( 4ملايين دولار) ،ورواندا ( 2مليون دولار)،
وكانت باقي دول منطقة القرن الأفر يقي ،وشرق أفر يقيا في ذلك

الوقت مهملة من جانب الاستثمار الأمريكي المباشر.

وخلال العامي (2004 – 2003م) ،شهدت بعض

القطاعات داخل بعض دول (القرن الأفر يقي) مزيدا ً من
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الاستثمار الأمريكي المباشر المقدم في إطار قانون (الآغو) ،حيث
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طاع الملابس في كل من:
طاع المنسوجات في أثيوبيا ،وق ّ
شهد ق ّ

أوغندا وتنزانيا ز يادة في حجم الاستثمارات المباشرة ،وحصلت كينيا
على نحو ( )12,8مليون دولار :كاستثمارات أمريكية مباشرة
لز يادة صادراتها من البن الى الولايات المتحدة الأمريكية ،وبذلك
ن ضآلة الاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفر يقيا
يمكن القول :إ ّ

جنوب الصحراء بصفة عامة ،وتركزها في عدد محدد من الدول

الأفر يقية انعكست سلبا ً على نصيب دول منطقة (القرن الأفر يقي)

من تلك الاستثمارات(.)8

ن الهدف الاقتصادي الرئيس وراء التوجه الأمريكي
ونرى :أ ّ

نحو منطقة (القرن الأفر يقي) يكمن في :وجود النفط بالدرجة

الأولى ،وذلك من أجل تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية
عملت الإدارة الأمريكية فيها الى إحكام سيطرتها عليها لتحقيق ما

يلي(-:)9

 1وضع اليد الأمريكية على المخزونات الأفر يقية من النفط،

ولا سيما بعد الاكتشافات الجديدة.

 2فرض سيطرتها على مخزونات النفط العالمية الى جانب

سيطرتها العسكر ية ،وهو ما يسهل تحكمها ب (الاقتصاد

العالمي).

ن النفط
 3الحصول على النفط بأسعار منخفضة ،إذ أ ّ

الأفر يقي يتمتع بمزايا ع ّدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية
منها :قرب المسافة بين مناطق إنتاج النفط في أفر يقيا والمصافي

الأمريكية.
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 4تنو يع مصادر الولايات المتحدة الأمريكية من الطاقة.

 5الرغبة في تحجيم الدور الصيني في القارة الأفر يقية ،والذي

كل أحد زاو يا الرؤ ية الأمريكية حيال استراتيجيتها الجديدة.
ش ّ

هذا فضلا ً عن تسهيلات كمركية سهّلت وصول المنتجات

الأفر يقية إلى الأسواق الأمريكية وتوسيعها ،وذلك :يعني ز يادة
هائلة في الصادرات الأفر يقية نحو أسواق الولايات المتحدة
الأمريكية ،وبهذا يكون باستطاعة الدول الأفر يقية تصدير ما يقرب

ن الدول التي
من ( )50%من السلع معفاة من الرسوم الكمركية ،وأ ّ

أجرت إصلاحات (على وفق المنظور الأمريكي) ستتمتع بامتيازات

ن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد للتفاوض
أفضل ،وأ ّ
معها بشأن اتفاقيات التبادل الحر ّ في هذه الدول ،فيما اتخذت

الدول الأفر يقية إجراءات مهمة لإنشاء مناطق للتبادل الحر ّ ،مثل:
الجماعات الاقتصادية لدول غرب أفر يقيا ) ،)((ECOWASومؤتمر

تنمية جنوب أفر يقيا) ،)( (SADCومنظمة تعاون شرق أفر يقيا

ن قائمة
) ،)((EACواتحاد دول المغرب العربي ) ،)((UMAحيث إ ّ

الأهداف الأمريكية كثيرة في أفر يقيا ،ويتمحور مجملها بالشأن
الاقتصادي والتجارة والاستئثار بالثروات الأفر يقية ،وإدخال

أفر يقيا في دائرة العولمة الأمريكية عبر دمج اقتصادها بمنظومة

الاقتصاد الرأسمالي الأمريكي(.)10
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ثانيا :جماعات الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية:

للولايات المتحدة الأمريكية مجموعات مختلفة من جماعات

المصالح التي تمارس تأثيرا ً متفاوتا ً في صانعي ومتخذي القرار

الاستراتيجي داخل الدولة ،حيث يُع ّد اللوبي الاسرائيلي واللوبي

الأفر يقي (الأمريكيون الأفارقة أو كما يطلق عليهم أحيانا ً

الأمريكيون السود) ،من أهم جماعات الضغط الداخلية التي تؤثر في
الدور الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية داخل القارة

الأفر يقية بصفة عامة ،وداخل منطقة (القرن الأفر يقي) بصفة

يوضح هذا المطلب المصالح المختلفة لهذه الجماعات ،وطبيعية
خاصة ،و ّ
ومدى التأثير الذي تمارسه كل منها في الإدارة الأمريكية(.)11
أولاً :اللوبي( )الاسرائيلي:

على الرغم من القل ّة العددية لليهود في الولايات المتحدة

الأمريكية ،إذ تنحصر نسبتهم بين ( )2.2%و ( )2.5%من إجمالي

ن تأثيرهم في جميع نواحي
السكان وفقا ً لتعداد العام 2000م ،الّا أ ّ
الحياة الأمريكية من سياسية وفكر ية واقتصادية وإعلامية يفوق

بكثير حجمهم ،و يعود ذلك الى مستوى التعليم المرتفع بين اليهود قياسا ً

بغيرهم من الجماعات العرقية أو الطائفية الأخرى في المجتمع

الأمريكي ،ولليهود في الولايات المتحدة الأمريكية شبكة بالغة

التعقيد من التنظيمات المختلفة والمتنوعة من سياسية ودينية وثقافية

ومهنية الى أخرى( ،)12وعلى الرغم من هذه التعددية في التنظيمات

ن هناك وحدة في القيادة والتخطيط والتنسيق ،وتُع ّد اللجنة
إلا ّ أ ّ
الأمريكية الاسرائيلية للشؤون العامة الأمريكية الاسرائيلية المعروفة
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اختصارا ً (أيباك) جزء من اللوبي الاسرائيلي في الولايات المتحدة
الأمريكية ،وهي أهم المنظمات الفاعلة والقو ية ،ولها من التأثير
المباشر في السياسة الأمريكية ،وخاصة مواقف ال كونغرس ما يفوق

أي جهة أو تنظيم آخر من تلك المنظمات اليهودية أو الصهيونية
المؤيدة لإسرائيل .وقد تأسست (أيباك) في العام 1954م ،بهدف

حمل ال كونغرس الأمريكي على اتخاذ مواقف متعاطفة مع
(اسرائيل) وداعمة لمواقفها ،ومدافعة عنها ،ويتجاوز عددها خمسين

ألف منظمة والتي تمارس جميعها ضغوطا ً على صانعي القرار السياسي
لمصلحة إسرائيل في الغالب ،كما يلعب اللوبي الإسرائيلي دورا ً مهمّا في
الضغط على الإدارات الأمريكية المساعدة لإسرائيل ،وحماية
مصالحها ،وتحقيق أهدافها المختلفة في المنطقة(.)13
و يلعب اللوبي الاسرائيلي دورا ً مهمّا ً ومؤثرا ً

()

المتحدة الأمريكية؛ وذلك يعتمد على الركائز الآتية:

داخل الولايات

 1الثراء اليهودي :فاليهود أكثر الأقليات ثراء في العالم ،فهم
يسيطرون على نحو ( )10-12%من الاقتصاد الأمريكي،

و يتركز نفوذهم في الصناعات الخفيفة والاستهلاكية ،لذلك

ن قو ّتهم لا تقتصر في السيطرة الاقتصادية العالمية ،وإنّما في
فإ ّ

استثمار ثرواتهم بطر يقة مؤثرة سياسيا ً واعلامياً.

 2تمو يل الحملات الانتخابية :إذ يُع ّد اليهود الممولين الكبار
لحملات الرئاسة الأمريكية ،حيث يقومون بتمو يل ( )60%من

تكاليفها ،وخصوصا ً في الحزب الديمقراطي ،وهذا يوازي
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( )30ضعفا ً للحجم السكان ،حيث يشكل اليهود ( )3%من
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سكان الولايات المتحدة الأمريكية ،ولأن حملات الرئاسة

ن على أي مرشح أن يسترضي
الأمريكية باهضة التكاليف ،فإ ّ

اليهود للحصول على دعمهم ،وهذا ينطبق أيضا ً على مرشحي

مجلس الشيوخ والنواب.

 3يشكل اليهود قوة انتخابية منظمة :حيث يشاركون في
الانتخابات الأمريكية بنسبة ( )90%مقابل ( )50%بين عامة
الأمريكيين ،و يعود السبب في مشاركتهم العالية ل كونهم

جماعات منظمة متعلمة ،ولأ ّنهم يسعون من مشاركتهم الى
ز يادة قوتهم ،وتأثيرهم الانتخابي(.)14

 4قدرة اليهود على التنظيم ،وتكوين مجموعات ضغط ،وبشكل
ن يهود الولايات المتحدة الأمريكية منظمون في
عام فإ ّ

مؤسسات وهيئات نشطة وفعالة ،وتتعاون في خدمة قضاياها

ال كبرى ،وخصوصا ً فيما يتعلق بدعم إسرائيل على وفق

أفضل وسائل الاتصال والضغط والاقناع ،وضمن استيعاب

تام للعقلية الأمريكية ،وطرق التعامل معها ،ولديهم مقولة:

ن تنظم الى جمعية يهودية،
فحواها أن تكون يهوديا ً يعني :أ ّ
حيث في الولايات المتحدة الأمريكية موجود نحو ()350

منظمة مرتبطة بالحركة الصهيونية أو موالية لها ،ومن بين هذه

المنظمات نحو ( )67منظمة صهيونية سياسية تعمل مباشرة

لمصلحة إسرائيل ،فضلا ً عن المنظمات الدينية والثقافية
والاجتماعية ،ومنظمات العلاقات العامة.
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 5السيطرة اليهودية على وسائل الاعلام الأمريكية :تع ّد

وسائل الإعلام عاملا ً مه ّماً ،وخاصة في أنظمة الحكم

الديمقراطية ،وتستفيد من أوضاع الحر يات الواسعة لتوجيه
الرأي العام ،وهي ذات تأثير كبير في رجال الدولة

والسياسيين الذين يسعون دائما ً لاسترضائها.

ن أغلبية اليهود في
 6الحضور العلمي والثقافي لليهود :حيث إ ّ
الولايات المتحدة الأمريكية جامعيون ،وتذكر دراسة أعدّها

البروفيسور (روبنشتاين) :أن ّه من بين كل ( )500قيادي على

مستوى الولايات المتحدة الأمريكية هناك ( )57يهودياً،

وتبلغ أعلى نسبة لهم في وسط قادة الإعلام ،إذ تبلغ (
 ،)%25,8و يضيف :أن ( )45من بين أبرز ( )172شخص

من كبار المثقفين والمفكرين على مستوى الولايات المتحدة

الأمريكية هم من اليهود ،ويسهم هؤلاء بشكل قوي في توجيه

الثقافة والرأي العام ومناهج التربية والتدريس(.)15

فضلا ً عن هذه العوامل يمتاز النظام السياسي في الولايات

المتحدة الأمريكية بأن ّه :نظام مفتوح يقوم على أساس :احترام قيم

التعددية ،أي أن ّه ضامن للحر يات الفكر ية والدينية والسياسية
والاجتماعية والاقتصادية ،وهذا ما اصطلح على تسميته ب (النظام

الليبرالي الحر)( ،)16حيث تحظى أفر يقيا عموماً ،ومنطقة (القرن
الأفر يقي) خصوصا ً بمكانة متميزة في التفكير الاستراتيجي للوبي

الإسرائيلي ،والذي يترجم في بعض الأحيان عن طر يق التوجه
38

الاستراتيجي الأمريكي تجاه بعض المناطق الحيو ية ،ومنها :منطقة
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(القرن الأفر يقي) لمقوماتها وخصائصها الاستراتيجية ،وتهدف

إسرائيل عن طر يق جماعات الضغط في الداخل الأمريكي الى
تحقيق الآتي:

 -1محاولة التأثير في المجال الحيوي للدول العربية ،وخصوصا ً مصر
والسودان ،وذلك عن طر يق التغلغل في المنطقة ،وإقامة علاقات

وتحالفات استراتيجية مع دولها ،وعلى نحو يساعد على تطو يق الدول

العربية.

 -2كسر العزلة التي حاولت بعض الدول العربية فرضها على

إسرائيل ،وإقامة شبكة علاقات أمنية مع دول (القرن الأفر يقي)،
والحصول على تأييد دول المنطقة في المحافل الدولية المختلفة ،مثل:

الأمم المتحدة ،وكذلك الحصول على المواد الخام اللازمة لإسرائيل،
وتسو يق المنتجات الإسرائيلية في دول المنطقة.

 -3ضمان حر ية الملاحة في البحر الأحمر ،فقد استطاعت إسرائيل

إ يجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر عند خليج العقبة،
وساعدها ذلك على الاتصال بالعالم الخارجي(.)17

 -4الحصول على حصّ ة من مياه نهر النيل ،إذ تُع ّد الأطماع

الإسرائيلية في مياه نهر النيل قديمة ،ولا سيما في ظل إدراك الآباء

الأوائل للصهيونية أهمية المياه بالنسبة لإسرائيل ،حيث عملت

إسرائيل على توطيد علاقاتها بع ّدة دول من منابع نهر النيل مثل:
(أثيوبيا ،وكينيا ،وأوغندا ،وجمهور ية ال كونغو الديمقراطية) ،ولقد

شج ّعت هذه الدول على إقامة سدود على نهر النيل سواء أكان ذلك
ن الهدف من هذا
لتوليد ال كهرباء أم لأغراض الزراعة ،ويبدو :أ ّ
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التوجه الإسرائيلي تجاه دول المنبع هو :لإضعاف وتهديد الأمن

ن هذه المشروعات والسدود قد تؤثر سلبيا ً
القومي المصري ،وذلك لأ ّ
في حصّ ة مصر من المياه ،وقد تكون محاولة للتقرب من دول المنابع،

وإقناعها فيما بعد ببيع حصّ ة من مياه النيل الى إسرائيل ،وإجبار
مصر على ذلك(.)18

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف سعت إسرائيل الى اتباع

عدة ستراتيجيات بدأت بمحاولة الربط بين إسرائيل وأفر يقيا عن طر يق

خلق أساس أخلاقي ومعنوي بينهما ،وسعت إسرائيل للتعامل مع

جماعات أفر يقية معينة داخل الدول الأفر يقية ،سواء أكانت تلك

الجماعات في السلطة أم في المعارضة مثل( :جماعة الأمهرا في أثيوبيا)،
(وجماعة الدنيكا في السودان) ،كما لجأت أيضا ً الى استخدام القوة

الناعمة ( )soft powerللتأثير في دول القاره والمنطقة محل الدراسة
لتحقيق أهدافها ،وذلك عن طر يق تقديم المساعدات والدعم الفني،

وغير ذلك من الوسائل(.)19

ثانياً :الأمريكيون الأفارقة داخل الولايات المتحدة
الأمريكية:

تبلغ نسبة الأمريكيين الأفارقة (السود) )12.3%( ،من

إجمالي سكان الولايات المتحدة الأمريكية ،وذلك حسب تعداد

العام 2000م ،وهي أعلى نسبة حققها الأمريكيون ذو الأصول

الأفر يقية طول القرن العشرين(.)20
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حيث سيطر السود في العام 1991م ،على ( )25مقعدا ً من

مقاعد مجلس النواب الأمريكي ،والبالغ عددها ( )435مقعد ،أي

أ ّنهم سيطروا على نحو ( )6%من إجمالي مقاعد المجلس ،في حين
كانوا يمثلون نحو (  )12%من إجمالي سكان الولايات المتحدة

الأمريكية في ذلك الوقت ،حيث كان أغلب النواب السود ينتمون

الى الحزب الديمقراطي ،وعلى الرغم من اتباع السود الأمريكيين
استراتيجية تقوم على تنو يع عضويتهم في الأحزاب السياسية للحصول
ن الديمقراطيين
على دعم الديمقراطيين والجمهور يين على ال سواء فإ ّ

كانوا أكثر دعما ً للسود ،ومن ثم ّ صوت غالبية السود لمصلحة المرشح ين
الديمقراطيين ،ومن ثم ّ حصل المرشحون الجمهور يون لرئاسة الجمهور ية،

أمثال :رونالد ر يجان ،وجورح بوش (الأب) على نسبة ضئيلة تقل
عن ( )15%من أصوات الناخبين السود(.)21

ومع تولي بيل كلينتون رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

بات ملحوظا ً ز يادة عدد الأمريكيين الأفارقة المشاركين في الإدارة

الأمريكية ،وكان ذلك متزامنا ً مع ز يادة اهتمام كلينتون بقارة
أفر يقيا ،وخاصة في مدة ولايته الثانية ،كما زاد عدد النواب السود

داخل ال كونغرس الأمريكي ،حتى وصل الى  39عضوا ً في العام

2000م ،وشغلت كونداليزارايس منصب مستشار الأمن القومي في

ظل الإدارة الأولى لجورج بوش (الابن) ،وفي الإدارة الثانية

أصبحت رايس وزيرة الخارجية الأمريكية ،وعلى الرغم من

وجودها في الإدارة الأمريكية لم ينعكس ذلك بشكل مباشر على
ن ذلك لا يقلل من حقيقة ز يادة
السياسة الأمريكية تجاه القارة ،فإ ّ
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مشاركة السود في دوائر صنع القرار داخل الولايات المتحدة

الأمريكية ،ولم يبق سوى تفعيل هذه المشاركة على نحو يخدم مصالح

القارة ،كما تولى الأمريكيون الأفارقة مناصب مهمة داخل المكاتب

والاقسام

المعنية

الأمريكية(.)22

بالشؤون

الأفر يقية

في

وزارة

الخارجية

ولعل فوز باراك أوباما بمنصب رئيس الولايات المتحدة

الأمريكية في العام 2008م ،وهو من أصول أفر يقية ،خير دلالة
على تنامي دور السود ،ومشاركتهم في الحياة السياسية داخل

الولايات المتحدة الأمريكية ،وعلى الرغم من ال كثرة العددية للسود
داخل الولايات المتحدة الأمريكية ،والتي تفوق عدد اليهود على

مستوى العالم ،فإنّهم أقل تأثيرا ً في دوائر صنع القرار الأمريكي

مقارنة باللوبي الإسرائيلي(.)23

ن الضغوط التي يمارسها اللوبي
نصل مما تقدم الى القول :إ ّ

الإسرائيلي على الإدارة الأمريكية عادة كانت من أجل حماية
ن اللوبي
المصالح والاهداف الإسرائيلية داخل القارة الأفر يقية ،فإ ّ
الأفر يقي كان في أغلب الأحوال مؤيدا ً الدول الأفر يقية ،وطالب

بمنحها المزيد من الاهتمام من جانب الولايات المتحدة الأمريكية،

ن من مصلحة الدول الأفر يقية بصفة عامة ،ودول القرن
لذلك فإ ّ

الأفر يقي بصفة خاصة ،العمل على ز يادة التنسيق والتعاون مع

الأمريكيين الأفارقة من أجل تفعيل دورهم داخل النظام السياسي
الأمريكي على نحو يخدم المصالح الأفر يقية.
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ثالثا :أحداث  11ايلول 2001م والحرب على الإرهاب.

لقد مثلت منطقة (القرن الأفر يقي) بامتداداتها الجيوستراتيجية

أهمية بالغة في التفكير الاستراتيجي الأمريكي ،وتحتل هذه المنطقة
موقعا ً مهما ً في الاستراتيجية العسكر ية الأمريكية ،وخصوصا ً بعد

أحداث 11أيلول 2001م ،في إطار الحرب على الإرهاب ،وإعادة

طرح مشروع (القرن الأفر يقي) الجديد الذي يهدف الى تأمين

الممرات المائية العالمية في البحر الاحمر والمحيط الهندي بما يخدم

المصالح الأمريكية ،فضلا ً عن تأمين الوصول الى منابع النفط والمواد

الخام ،وذلك باستثناء القاعدة الأمريكية ب جيبوتي عام 2002م،
والتي تضمن السيطرة الاستراتيجية الأمريكية على المنطقة البحر ية

التي يمر بها ربع إنتاج العالم من النفط ،كما أ ّنها قريبة من خط

أنابيب تشاد والكاميرون وخليج غينيا في الغرب( ،)24وعليه
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من الأدوات

الدبلوماسية والاقتصادية والعسكر ية من أجل تأمين النفط الأفر يقي،

وضمان تدفقه اليها دون أي عقبات أو مشكلات ،وخصوصا ً مع
وجود تهديدات متزايدة يتعرض لها هذا النفط لأسباب داخلية

وخارجية ،منها :الوجود العسكري المباشر في المنطقة ،وذلك لتدريب

الجيش الأثيوبي ،وتوفير المساعدات الاستخباراتية واللوجستية

لأثيوبيا ،كما في جيبوتي التي يوجد فيها قاعدة عسكر ية أمريكية في
المنطقة توفر قوات التدخل السر يع لأي ّة عمليات عسكر ية قد تشارك

فيها الولايات المتحدة الأمريكية ،وثم ّة وجود بحري أمريكي مكث ّف
في المحيط الهندي قُبالة سواحل (القرن الأفر يقي) ،حيث توجد
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حاملة الطائرات (ايزنهاور) لإحكام القبضة الأمريكية على

السواحل الصومالية(.)25

لقد شكلت أحداث  11ايلول 2001م ،منعطفا ً مهمّا ً بين

مرحلتين من العلاقات الدولية ،وأضافت أبعادا ً جديدة على

المجتمعات في العالم كافة حتى ع َ ّد البعض ما حدثه بأن ّه :وستفاليا

جديدة ،أسست لأنماط جديدة في التفاعلات الدولية وقد أضفت

تلك الحادثة تأثيرا ً مباشرا ً ومهما ً في بنية المجتمع الأمريكي( ،)26كما

شكلت أحداث  11ايلول 2001م ،صدمة عالمية كبيرة غيرت

مجر يات طبيعة التفكير الاستراتيجي الأمريكي( ،)27وبذلك أصبحت
الرؤ ية الأمريكية للبيئة الدولية مصحوبة برؤ ية انتقامية تبحث عن رد

الاعتبار بأيّ طر يقة حتى لو كانت على أساس تدخل ضمن تدمير
دول مع شعوبها من أجل التصدي للإرهاب العالمي ،والذي انتشر

بعد أحداث  11ايلول 2001م ،وما صاحبه من ردّة فعل عنيفة
ل الولايات المتحدة الأمريكية ،لقد كانت أحداث  11ايلول
من ق ِب َ ِ

2001م ،كما وصفها هنري كيسنجر (يوم العار) الذي لاب ّد من

الثأر له ،فقامت الإدارة الأمريكية الجديدة بإدخال مفهومين
جديدين في التفكير الاستراتيجي الأمريكي:

ن التهديد الأهم لأمن الولايات المتحدة
المفهوم الاول :هو أ ّ

الأمريكية يقع على نقطة التقاطع بين الراديكالية والتقدم

التكنولوجي ،سواء أكانت الراديكالية سمة لدولة أم لجماعة سياسية،

سواء أكانت التكنولوجيا الحديثة تحت تصرف أي منها (يتركز هذا
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ن الولايات المتحدة الأمريكية لن
المفهوم الثاني :يتعلق بأ ّ

تنتظر حتى تتعرض للهجوم ل كي تقوم بالرد عليه ،وإنّما سيكون عليها

أن تبادر بالهجوم بمجرد إدراكها للتهديد(.)28

حيث إن ما وقع في يوم  /11ايلول 2001م ،كان حدثا ً عالميا ً

وشاملا ً وتأر يخيا ً بكل المعايير عالميا ً؛ لأن ّه أثر في العالم أجمع ،وعلى

رأسه الولايات المتحدة الأمريكية ،وفي العالم الاسلامي بصوره أكثر

قسوة ،وفي العالم الآخر بدرجة أقل وشاملاً؛ لأن تأثيره كان نفسيا ً
واقتصاديا ً وسياسيا ً وعسكر ياً ،ناهيك عن كونه اكتسب صبغة

حضار ية وثقافية بمستوى معين من التحليل ،وتأر يخيا ً لأن ّه كان حدثا ً
فاصلا ً في طر يقة التعبير عن الاستراتيجيات والسياسات الأمريكية،

والذي خلف حجما ً من مشاعر الخوف والغضب ،والرغبة في

الانتقام بشكل يفوق كل التصورات ،وقد أدّى هذا الى ردود

أ فعال ،لم نر مداها بعد ،وإنّما رأينا نماذجاً .وقد وضع العالم قبالة
حالة من الفوضى ،وانعدام اليقين ،فضلا ً عن استفحال التوتر

والتأزم ،وربما إذكاء ال كثير من الحروب بعد أن ضربت الولايات
المتحدة الأمريكية في عقر دارها ،وجرحت كرامتها وهيبتها في قم ّة

عنفوانها وانتشائها بالنصر والهيمنة العسكر ية الفريدة على العالم التي

كانت هدفا ً لاستراتيجيتها ،والحقيقية منذ أوآخر القرن التاسع

سمت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم الى
عشر( ،)29فقد ق ّ

محورين(:)30

المحور الأول :محور الخ ير :و يضم الدول المتحالفة والتابعة

للولايات المتحدة الأمريكية.
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المحور الثاني :محور الشر :و يضم الدول المستعصية على الولايات

المتحدة الأمريكية ومعها كل ممثلي ما تسميه الولايات المتحدة

الأمريكية ب (الإرهاب الدولي) أفرادا ً ومنظمات.

لذا اعتمدت الخطط الأمريكية المستقبلية الى جعل موضوع

ن هذا المحدد تقدم
(الإرهاب) كأحد محددات التوجه الأمني ،الّا أ ّ
ن المسؤولين
بعد الحادي عشر من أيلول من العام 2001م؛ لأ ّ

ن رفع شعار (مكافحة الإرهاب) سيعطيهم
الأمريكيين اعتقدوا :أ ّ

مشروعية إعلان الحرب لتحقيق مطامحهم في الهيمنة ،وهو سبيلهم

لتحقيق أهدافهم الأخرى باستبعاد القوى الطامحة لموقع دولي

متقدم ،كذلك تطو يع دول الجنوب ،وفي مقدمتها :الدول الإسلامية
والعربية وصولا ً الى موقع تسيطر فيه على الاقتصاد العالمي ،والحصول

على امتيازات الهيمنة ،والانفراد المطلق بالسلطة العالمية.

إن الأهداف الاستراتيجية التي سعت الولايات المتحدة

الأمريكية الى تحقيقها عن طر يق

قيادتها للحملة الدولية ضد

الإرهاب ،واضطرار العديد من الدول الى المساهمة في دعمها،

والتحالف معها راغبة أو مكرهة تتلخص في :إعادة صياغة التوازن

الاستراتيجي في العالم بما يضمن لها الهيمنة المطلقة على أوسع رقعة

ممكنة من ال كرة الأرضية(.)31

وعليه فقد احتل ّت منطقة (القرن الأفر يقي) مكانة مهمة في

التفكير الاستراتيجي الأمريكي الخاص بمحاربة الإرهاب ،حيث إن
أفر يقيا بشكل عام ،ومنطقة (القرن الأفر يقي) بشكل خاص تمثل
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منطقة تتكاثر فيها التهديدات للمصالح الأمريكية ،ومصالح حلفاءها
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س ّيما إسرائيل ،حيث دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على ضرب

أيّ تقارب بين المنظمات الإرهابية ،وبعض دول القارة المصنفة
ضمن القائمة الأمريكية السوداء ،لاس ّيما التنظيمات الإسلامية

الأصولية وتنظيم القاعدة(.)32

حيث حظيت منطقة (القرن الأفر يقي) باهتمام كبير من

لدن الولايات المتحدة الأمريكية لعدة اعتبارات ،وفي مقدمتها:

الاعتبارات الأمنية ،حيث تعاني المنطقة أوضاع عدم الاستقرار
السياسي؛ بسبب مشكلات الفقر والتخلف وضعف الدولة على نحو

قد يجعلها ملاذا ً للجماعات الإرهابية ،وخاصة إنّها تضم بعض
التنظيمات التي وصفتها الولايات المتحدة الأمريكية بالإرهابية،
مثل( :الاتحاد الإسلامي الصومالي ،وحركة الجهاد الإسلامي

الأرتيري ،والجبهة القومية السودانية) ،كما شهدت المنطقة وقوع

العديد من العمليات الإرهابية ،مثل :عمليات اغتيال شخصيات
سياسية ،وتفجير سفارتي :الولايات المتحدة الأمريكية في نيروبي

ودار السلام في السابع من آب /أغسطس من العام 1998م،

وأسفرت تلك التفجيرات عن مقتل ( )224شخصا ً ( )12منهم

أمريكي ،و( )212من الأفارقة ،وجرح المئات من ال كينيين
والتنزانين ،وقد حملت الولايات المتحدة الأمريكية تنظيم القاعدة

مسؤوليتها عن تلك التفجيرات(.)33

ومن أجل مواجهة التهديدات الأمنية التي تتعرض لها المصالح

الأمريكية في منطقة (القرن الأفر يقي) اتجهت الولايات المتحدة

الأمريكية الى تعزيز تعاونها الأمني مع دول المنطقة عن طر يق

47

ثلاث مهام رئيسة ،تتمثل أولها في العمل على كسب القلوب عن

طر يق المساعدات الإسانية ،وقدمت مساعدات ومنحا ً عسكر ية
لجيوش معظم دول منطقة (القرن الأفر يقي) ،مثل( :منحة الدراسة

العسكر ية في الولايات المتحدة الأمريكية التي قدمتها في العام

1995م ،لجيوش سبع من دول منطقة (القرن الأفر يقي) وهي:
(بورندي ،وجيبوتي ،وأرتير يا ،وأثيوبيا ،وكينيا ،وتنزانيا ،وأوغندا)،

في حين تتمثل المهمة الثانية في :تدريب الجيوش الأفر يقية ،ف تتمثل
المهمة الثالثة في :الاستعداد للقيام بعمليات عسكر ية ضد الجماعات

الإرهابية المحلية ،متى كان ذلك ضرور يا ً(.)34

حيث كان لأحداث  11أيلول 2001م العديد من

الانعكاسات على منطقة (القرن الأفر يقي) ،فلقد استطاعت

الولايات المتحدة الأمريكية الاستفادة من الأوضاع المتردية

لاقتصاديات دول منطقة (القرن الأفر يقي) من جانب ،ومن طبيعة

الأوضاع الإقليمية ،خاصّ ة الخلافات البينية بين دول منطقة (القرن
الأفر يقي) من جانب آخر ،وحصلت الولايات المتحدة الأمريكية

على موافقة صر يحة بشأن إقامة قواعد عسكر ية ،وتسهيلات عسكر ية

ع ّدة ،هذا فضلا ً عن انعكاسات الوجود الأمريكي على طبيعة
التوازنات ،ونمط العلاقات الاقليمية بين دول منطقة (القرن

الأفر يقي) ،حيث تم ّ فرض سلوك تعاوني على دول هذه المنطقة

كافة ،حتى لا يؤثر بالسلب في المصالح الأمريكية في المنطقة ،ومن

ثم ّ أسفرت هذه التطورات الدولية على تزايد النفوذ الأمريكي في
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منطقة (القرن الأفر يقي) ،والنفوذ الإسرائيلي بالتبعية(.)35
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وتجدر الاشارة هنا الى اعتماد إسرائيل على الدور الأمريكي

لتعزيز تحركاتها في القارة الأفر يقية بصفة عامة ،ومنطقة (القرن

الأفر يقي) بصفة خاصة ،عن طر يق مشاركة إسرائيل في تنفيذ

الأهداف الأمريكية في المنطقة ،هذا فضلا ً عن العوامل الداخلية،
والتي تمث ّلت في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدول
موضوع الدراسة ،فضلا ً عن هشاشة أنظمة الحكم في الدول

الأفر يقية ،واعتمادها على المساعدات الخارجية ،ولا س ّيما من

الولايات المتحدة الأمريكية(.)36

حيث سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع أفر يقيا في

بؤرة اهتماماتها حتى لا تقع فريسة للإرهاب ،كما أكد الرئيس

ن
الأمريكي جورج بوش (الابن) في يوليو من العام 2003م ،على أ ّ

الولايات المتحدة الأمريكية لن تترك الإرهابيين يهددون الشعوب

الأفر يقية أو يستخدمون أراضيها قاعدة لتهديد العالم (.)37

لذا أخذ الوجود العسكري الأمريكي يتزايد في القارة الأفر يقية

بكثافة بعد أحداث  11أيلول 2001م ،والتي أسهمت في أحداث
تغيرات جذر ية عميقة في الاستراتيجية العسكر ية والسياسية
والاقتصادية الأمريكية العالمية ،والتي دفعت بالولايات المتحدة

الأمريكية على أن تنتشر في جميع مناطق العالم لتحقيق أمنها القومي

الشامل ،وعليه شكلت الولايات المتحدة الأمريكية عقب أحداث

 11ايلول 2001م ،قوة المهام المشتركة التي تم ّ تأسيسها في التاسع
عشر من اكتوبر من العام 2002م ،بأمر من وزارة الدفاع

الأمريكية ،لغرض مراقبة الأوضاع في القارة الأفر يقية ،حيث تُع ّد
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قوة المهام المشتركة في (القرن الأفر يقي) إحدى القوات الأمريكية

التي تم ّ تشكيلها عقب أحداث  11ايلول2001م ،بغرض تعزيز قدرة
الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب في منطقة (القرن

الأفر يقي) ،وتحقيق هيمنتها على المنطقة ،لضمان حماية مصالح

الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتحالفة معها في المنطقة(،)38

ل الولايات المتحدة
وأ ّ
ن قوة المهام المشتركة تم ّ بناءها وتكوينها من ق ِب َ ِ

الأمريكية لتحقيق الأمن والاستقرار في شرق أفر يقيا ،كما أن

تكوين قوة المهام المشتركة في (القرن الأفر يقي) ،هو جزء من منهج

وخطة عمل متكاملة تم ّ إعدادها بواسطة المخططين العسكر يين
للولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز أمنها القومي الشامل ،وحماية

مصالحها الحيو ية ،عبر انفتاح قواتها في المناطق التي ت ّدعي الولايات

المتحدة الأمريكية أنّها تمثل خطرا ً على أمنها القومي ،وانفتاح قوة
المهام المشتركة في (القرن الأفر يقي) ،يمث ّل أحد الخطوات الفعلية

العسكر ية لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القارة الأفر يقية،

و بحلول أواخر العام 2009م ،كما قد تم ّ تحو يل مهمة قوة المهام

المشتركة في (القرن الأفر يقي) لمكافحة الإرهاب ،المتمثل في محاربة

الجماعات الإسلامية في الصومال واليمن وتمكين جيوش المنطقة

والدول الشر يكة الأخرى للولايات المتحدة الأمريكية من بناء

القدرات الخاصة بها لمواجهة مشكلات الإرهاب (.)39

كما تم ّ تركيز دورها بشكل كبير في تعزيز أمن وبناء قدرات

دول منطقة (القرن الأفر يقي) الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية
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عبر تكثيف عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،وفر يق
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الدبلوماسيين الأمريكيين التابعة لقوة المهام المشتركة في (القرن

الأفر يقي) ،وذلك لتعزيز قدرات هذه الدول الأمنية والاقتصادية
والعسكر ية للمساعدة في حماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في

المنطقة ،والأهداف المعلنة من تكوين قوة المهام المشتركة في (القرن

الأفر يقي) تهدف إلى :ز يادة قدرات الدول الشر يكة في شرق
أفر يقيا على الحفاظ على بيئة مستقرة ،والمساعدة في وجود حكومات
فعالة في دول المنطقة ،وتوفر درجة من التقدم الاقتصادي
والاجتماعي لمواطنيها لتسهم في التنمية الاقتصادية العالمية ،وتحقيق

الاستقرار على المدى الطو يل في المنطقة ،بما يضمن تحقيق مصالح

الولايات المتحدة الأمريكية الحيو ية في منطقة شرق أفر يقيا ،ومن

ن منطقة (القرن الأفر يقي) تمثل المنطقة
ثم ّ كل أفر يقيا ،لأ ّ

الاستراتيجية التي يمكن أن تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية من
شواطئها الدافئة إلى أراضيها ،ومن ثم ّ إلى قلب القارة الأفر يقية(.)40

وقوة المهام المشتركة في (القرن الأفر يقي) تُع ّد جزء ً من
القيادة الأمريكية الأفر يقية (افر يكوم) ،والتي تعمل حاليا ً من أجل

تعزيز شراكات عسكر ية إقليمية في منطقة شرق أفر يقيا لتمكن

الولايات المتحدة الأمريكية من فرض هيمنتها الأمنية في منطقة

(القرن الأفر يقي) على المدى الطو يل ،كما تقوم قوات المهام المشتركة

من بناء صداقات وعلاقات في الدول الأفر يقية ،وخلق شراكات

لتمكن أفر يقيا من مواجهة تحدياتها الأمنية ،وتحسين الأمن ،وز يادة

الاستقرار في منطقة (القرن الأفر يقي) وشرق أفر يقيا(.)41
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فضلا ً عن ذلك ،فهناك العديد من الأهداف الأمريكية في

منطقة (القرن الأفر يقي) تحاول الولايات المتحدة الأمريكية

تحقيقها بغطاء مكافحة الإرهاب ،والتي تم ّ فهمها عن طر يق تحرك
الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القارة الأفر يقية ،والتي تتمثل في:

السيطرة على منابع النفط في القارة الأفر يقية ،والصراع بخصوص

النفط في دول (القرن الأفر يقي) ،حيث يعطي مؤشرا ً لمدى اشتداد

الصراع بخصوص النفط بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في

القارة الأفر يقية ،وثانيا ً مواجهة تصاعد النفوذ الصيني في القارة

الأفر يقية ،وخاصة بخصوص موارد الطاقة( ،)42وثالثا ً محاصرة النفوذ

السياسي والاقتصادي الأوربي المتنامي في بعض مناطق القارة

الأفر يقية ،و يؤيد ذلك ش ّدة التنافس الأمريكي الفرنسي في منطقة

غرب أفر يقيا وشرق أفر يقيا حالياً ،والمناطق التي تقع في إطار نطاق

مسؤولية قوة المهام المشتركة لمنطقة (القرن الأفر يقي) ،وهي

(السودان ،وأثيوبيا ،وأرتير يا ،وجيبوتي ،والصومال ،وكينيا ،وجزر

سيشيل) (.)43

وابتداء ً من منتصف العام 2010م ،أصبحت هناك مناطق
أخرى في أفر يقيا تقع تحت دائرة مسؤوليتها ،مثل( :رواندا،
وأوغندا ،وتنزانيا ،وموريشيوس ،وجزر القمر) ،و بحلول العام

2011م ،أصبح نطاق مسؤولية قوة المهام المشتركة في (القرن

الأفر يقي) يتألف من( :جيبوتي ،وأثيوبيا ،وأرتير يا ،وكينيا ،وجزر
سيشيل ،والصومال ،وجنوب السودان) ،فضلا ً عن إحدى عشرة
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دولة أخرى تقع ضمن نطاق اهتمام قوة المهام المشتركة في (القرن
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الأفر يقي) تتشكل من( :بورندي ،وتشاد ،وجزر القمر ،وجمهور ية

ال كونغو الديمقراطية ،ومدغشقر ،وموريشيوس ،وموزمبيق ،ورواندا،

ن مسؤولية قوة المهام المشتركة في
وتنزانيا ،وأوغندا ،واليمن) ،حيث إ ّ
(القرن الأفر يقي) هي مكافحة الإرهاب في نطاق الدول التي تقع

تحت دائرة مسؤوليتها وهي جزء من عملية الحرب الدائمة التي تقودها
الولايات المتحدة الأمريكية على الإرهاب العالمي(.)44

فضلا ً عن قوة المهام المشتركة فقد شرعت الولايات المتحدة

الأمريكية في إقامة قواعد عسكر ية جديدة في دول المنطقة ،مثل:

أرتير يا وأوغندا فضلا ً عن تعزيز القواعد الموجودة بالفعل في كينيا،

والقواعد العسكر ية الجديدة التي أقامتها الولايات المتحدة الأمريكية

ن لديها قاعدة عسكر ية قديمة في
في منطقة (القرن الأفر يقي) فإ ّ
م ثلاث سفن حربية ،وعشرة طائرات
(مومباس) بكينيا ،والتي تض ّ

استطلاع وانذار مبكر ،وأربع طائرات نقل جوي ،كما يوجد بها

محطتان للرصد الجوي ،ومجموعة من قوات المار ينز الأمريكية ،وقد
حصلت كينيا على نحو أربعة ملايين دولار من الولايات المتحدة

الأمريكية كمساعدات لمحاربة الإرهاب ،وخاصّ ة بعد قيامها بنشر

وحدة خاصة ل (مكافحة الإرهاب)(.)45

ن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت منهجا ً
وهكذا فإ ّ

متعدد الأوجه لمواجهة التهديدات الإرهابية ،واعتمدت أركان هذا

المنهج على عدة أمور ،منها :توسيع النفوذ الأمني العسكري الأمريكي
داخل القارة الأفر يقية ،وتدريب الجيش والشرطة الأفر يقية،

وممارسة الضغوط على السلطات الرسمية( ،وخاصة التشر يعية)
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داخل الدول الأفر يقية لاتخاذ تدابير ،وإصدار تشر يعات مناهضة

ن المدى الزمني لإنهاء الوجود العسكري
للإرهاب ،إذ يمكن القول :إ ّ
الأمريكي في منطقة (القرن الأفر يقي) غير معروف.

وقد صرح (دونالد رامسفيلد)  -وزير الدفاع الأمريكي

السابق  -في أثناء ز يارته الى جيبوتي في كانون الاول /ديسمبر من

ن القوات الأمريكية ستظل في المنطقة لأعوام
العام 2002م ،بإ ّ
ع ّدة قادمة .ولعل القرار الأمريكي بإنشاء قيادة أمريكية موحدة

ن الأمر لا يرتبط بمحاربة الإرهاب فحسب ،بل بأمور
يوضح أ ّ
لأفر يقيا ّ

ع ّدة من بينها :حماية المصالح الأمريكية في القارة بصفة عامة ،وفي
منطقة (القرن الأفر يقي) على وجه الخصوص (.)46

وعن طر يق ما تقدم يتبين لنا :أهمية المرتكزات الاستراتيجية

التي تقوم عليها الاستراتيجية الأمريكية تجاه دول (القرن الأفر يقي)،
حيث ازدادت في عصر العولمة ،وبما يتناغم مع جيوستراتيجية

(القرن الأفر يقي) :كالموقع والثروة وخطوط التجارة بما لها من أهمية
في منظومة الاستراتيجية ال كونية الأمريكية ،ناهيك عن تغيير الرؤ ية

الأمريكية حيال الأزمات والصراعات التي تُعانيها المنطقة،

وإدراكها أهمية التركيز في المدخل السياسي والعسكري ،وبما يخدم
مصالحها الحيو ية في منطقة القرن والبحيرات العظمى مستفيدة من

فشل وإخفاق التركيز الأوربي في المدخل الاقتصادي والتنموي،

حيث إن المشروع الأمريكي في طابعه العام يطمح إلى حماية خطوط

التجارة البحر ية عبر المحيط الهندي والبحر الأحمر ،والوصول الى
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ن هذه المنطقة من المناطق التي
ومحاربة التطرف والأصولية ،وأ ّ

تتكاثر فيها التهديدات لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها

بصورة جعلتها تقع ضمن أولو يات الإدراك الاستراتيجي الأمريكي

تجاه الأقاليم الحيو ية في العالم.

الخاتمة
ن جملة المتغيرات
وعن طر يق ما تقدم نستطيع القول :إ ّ

الداخلية ،لا س ّيما المتغيرات الأمنية والاقتصادية تأخذها الإدارات

الأمريكية المتعاقبة في عين الاعتبار عند التعامل مع القارة الأفر يقية

بشكل عام ،ومنطقة (القرن الأفر يقي) بشكل خاص ،إذ تحاول

الإدارات الأمريكية الحفاظ على هذه المصالح وتعظيمها عبر مجموعة
من الأدوات ،وهي :الأداة الدبلوماسية ،والأداة العسكر ية ،والأداة

الاقتصادية ،والأداة الثقافية.

إضافة الى ذلك فالولايات المتحدة الأمريكية مازالت تمارس

أدوارها التقليدية التي ورثتها منذ تسعينيات القرن العشرين بانهيار
الاتحاد السوفيتي ،وبعد أن أصبحت القطب المهيمن على العالم بحكم

المتغيرات التي أفرزتها البيئة الدولية في تلك المرحلة التار يخية،

فأصبحت الطرف الوحيد الذي يفرض السياسات والذرائع على

أغلب دول العالم ،والتي تخفي وراءها أهداف غير المعلنة ،وهي
واضحة للملأ تسعى عن طر يقها الوصول إلى أهدافها ،ك ذر يعة

(حقوق الإنسان ،وتغير النظم الدكتاتور ية ،وإشاعة النظم

الديمقراطية ،والهجرة غير الشرعية) ،ووظفتها في دول (القرن

الأفر يقي).
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وبعد أن سل كت الولايات المتحدة هذا الطر يق حاولت أن

تبحث لها عن ذرائع أخرى تعطي مردودا ً أكبر للسياسات

الأمريكية ،و يحقق لها أهدافا ً أكبر ،و يكسب في الوقت نفسه
(الشرعية الدولية) ،فلقد تحقق لها ذلك بعد توظيف أحداث 11

أيلول من العام 2001م ،والتي أوهمت العالم عن طر يقها بذر يعة
محاربة الإرهاب حسب وصفها وادعائها في أيّ مكان في العالم دون

أن تعيقها أي حدود جغرافية.

ولم تستثنِ القارة الأفر يقية عامة ومنطقة (القرن الأفر يقي)

خاصة من هذه القاعدة ،والتي أيدتها أغلب الدول الأفر يقية،
ورحبت بها في البداية ،حيث كانت هذه الممارسات الأمريكية هي
الوسائل التي توجهت بها نحو منطقة (القرن الأفر يقي) لنهب

ن الولايات المتحدة الأمريكية
ثرواتها ،حيث لا يخطئ من يقول :إ ّ

ليست لها استراتيجية عظمى واضحة المعالم تسترشد بها لتحقيق غاياتها

الأساسية ،حيث الهيمنة واستمرارها ،وإن ّما تتبع استراتيجيات
وسياسات متنوعة في أساليبها ،وإن كانت ذات غاية واحدة.

ن الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمّدت
وهذا يعني :أ ّ

ن بناء
تسو يق طموحها عبر هدف جامح ،وأساليب مختلفة أدركت :أ ّ

استراتيجيتها يستلزم أيضا ً (وحدة الاسلوب) ،وهذا ما أوضحته تجلياته

أحداث  11أيلول 2001م المرعبة وما أعقبها من أحداث في
أفغانستان والعراق ،حيث لا يخطئ البعض بوصفها محطات قياس
واختبار للاستراتيجية الأمريكية ال كونية.
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وأن تكون هناك جلسة كل ستة اشهر ،وتنسيق بين الهيئات الادار ية الأخرى ،بما فيها
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1948م ،وحتى منتصف الثمانينات ،مجلة دراسات فلسطينية ،العدد( ،)4مركز
الدراسات الفلسطينية ،جامعة بغداد2007 ،م ،ص.111
ن بعض
( )يعود سبب نجاح اللوبي الاسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية الى أ ّ
الأعضاء الأساسيين في ال كونغرس هم صهاينة مسيحيون ،مثل :ديك ارمي ،الذي
ن هناك
ن الاولو ية الأولى عندي في السياسة الخارجية هي :حماية إسرائيل ،كما أ ّ
قال :إ ّ

59
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