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افتتاحية العدد
لواء /أحمد الشربيني
يص ب ب ببدراملركزالقومي لدراس ب ب ببات الش ب ب ببرق األوس ب ب ببط العدد  )57من دورية "أوراق الش ب ب ببرق
األوسط" في ضوء مجموعة من التطورات املتالحقة التي تشهدها املنطقة العربية واإلقليم والعالم.
فعلى املس ب ب ببتوي العر ي ،أعلنت كل من الس ب ب ببعودية واإلمارات والبحرين ومص ب ب ببر واليمن
والبحبكبومب ببة الليبيب ببة املنبثقب ببة عن البرملب ببان املعترف بب ببه دولي في  7يونيو  2105عن قطع العالقب ببات
الدبلوماسب ب ببية مع قطر وس ب ب ببحب بعثتها الدبلوماس ب ب ببية من الدوحة ،ردا علي مواقف قطر الداعمة
واملمولة للجماعات االرهابية في املنطقة ،فضب ب ببال عن تدخلها املسب ب ببتمر في الشب ب ب ون الداخلية لدول
الجوار العر ي والخليجي ،وإقبامبة عالقبات مع إيران وجمباعات طائفية مرتبطة بها في دول خليجية
وعربية ،بما يتنافى مع التزامات قطر خليجيا وعربيا ،وهو ما آثار العديد من التساؤالت حول مستقبل
تماس ب ببق واس ب ببتقرارمجلس التعاون الخليجي ،وكذلق تس ب بباؤالت حول مدي قدرة الدولة القطرية علي
االسببتمرارفي هذا التعنت واإلاببرارعلي التمسببق بمواقفها ،خااببة في ضل عدم وضببوم رؤية حاسببمه
لإلدارة األمريكية في هذه االزمة حتي اللحظة االنية.
كما تشببهد االزمة السببورية تطورات سببرةعة ومتالحقة ،على الصببعيد امليداني اشببتد الصبراع
على منطقة ش ببرق س ببوريا حيث يرغم نظام األس ببد وحلفائه في فتح محور دمش ببق – بغداد وهو االمر
الذي تقاومه قوات املعارض ببة الس ببورية ومن خلفها قوات التحالف باملرا بباد ،حيث س بببق وقص ببفت
طائرات التحالف قافلة ملقاتلي النظام وحلفائه كانت متجهه لنقطة التنف الحدودية ،أيض با اشببارت
تقارير لوجود س ب ب بببع ارتكازات مختلفة لقوات أمريكية في منطقة ش ب ب ببرق الفرات تهدف لدعم قوات
املعارضببة التي تهدف إلجهاض خطط النظام في السببيطرة على الشببرق ،وعلى الصببعيد السببياس ب ي فلم
ينتج عن م تمر اسب ببتانة  7او جنيف  5نتائج ملموسب ببة ،إال ان التطور األبرز يتمثل في اتفاق روس ب ب ي
امريكي وتفاهم اردني على هامش قمة العش ببرين على إقامة منطقة "تخفيض تص ببعيد" بجنوب غرب
سوريا درعا والسويداء والقنيطرة) على أن يمتد الحقا للشمال السوري.
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أما فيما يتعلق باملشببهد العرا ي وترتيب األوضبباع األمنية والسببياسببية في العراق ،خااببة بعد
إعالن رئيس الوزراء العرا ي حيدر العبادي تحرير مدينة املواببل على يد القوات العراقية من قبضببة
تنظيم داعش ،وذلق في  01يوليو الجاري ،وذلق بعد مرور 267يوما على انطالق عمليات قادمون يا
نينوى ومعارك تحرير املواببل ،وعلى الرغم من أهمية هذا االنجاز اال انه سببتظل املهمة األكثر اهمية
وخطورة هي تلق املتمثلة في إعادة ترتيب األوضبباع السببياسببية واألمنية للمدينة ،في ضل تصبباعد وتيرة
التحديات األمنية والسياسية واالجتماعية ملرحلة ما بعد املوال ،ولعل من أهم هذه التحديات تلق
املتعلقة بإدارة مدينه املواب ببل نظرا ملا تواجهه املدينة من تصب بباعد في الخالفات القومية والطائفية
بسبب التنوع االثني والعر ي ،باإلضافة الي عدم وجود برنامج حكومي ودولي واضح في املناطق املحررة
خاابة في ضل االزمة االقتصادية ،عالوة علي اعوبة سيطرة الحكومة العراقية على املناطق املحررة
بس ب ب بببب العدد املحدود للقوات املقاتلة ،ولكن التحدي األخطريتعلق بص ب ب ببعوبة تحقيق املصب ب ب بالحة
الوطنية في العراق ،وهو ما ادي الي اإلعالن عن تأجيل م تمر املص ببالحة الوطنية العرا ي ،الذي كان
من املزمع عقده في  07يوليو الجاري ،برعاية األمم املتحدة والواليات املتحدة االمريكية ودول غربية
وعربية أخرى.
كما يبدو املشب ببهد السب ببياس ب ب ي التونس ب ب ي واملغر ي ،مركزا في الفترة األخيرة حول كيفية إعادة
ضب ب ب بببط السب ب ب ببلم االجتمببا ي وتعزيز املببباد الببديموقراطيببة في ضببل تصب ب ب بباعببد الظبباهرة االحتجبباجيببة
وتداعياتها على االسب ب ببتقرار األمني والسب ب ببياس ب ب ب ي وقطاعات اإلنتاج في كال البلدين ،ففي تونس فرض
اعتصب ب ببام تطاوين جنوب البالد نفسب ب ببه على املشب ب ببهد ،إلى أن تمكنت الحكومة بعد مفاوضب ب ببات مع
املعتص ببمين ومنظمات العمل من إعادة فتح الطريق امل دي ملنطقة عمل الش ببركات األجنبية العاملة
في حقول النفط بصحراء تطاوين .
وقد تمكن البرملان التونسب ي من املصبادقة على مشبروع قانون انشباء املجلس الوطني للحوار
املجتمعي كمجلس اسب ب ب ببتشب ب ب بباري وضيفتبه تنظيم الحوار املجتمعي وادارته في القضب ب ب ببايا االجتماعية
واالقتصببادية وفي مخططات التنمية وامليزانيات االقتصببادية ،األمر الذي قد يسبباهم في تخفيف حدة
التوتر بين الحكومة واالتحاد العام للش ببغل واتحاد الص ببناعة والتجارة ،بيد أن ثمة تش ببكيق في مدى
نجام املجلس بس بببب تعدد الجهات املمثلة للعمال والنقابيين في البالد الس ببيما بعد عام  ،2100وهو
تشببكيق يضبباف إلي حزمة العراقيل التي تواجه م سبسببات وهياكل هامة مثل اللجنة البرملانية املعنية
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بالتحقيق في شبببكات تجنيد وتسببفير الشببباب إلي ب ر التوتر باملنطقة كسببوريا والعراق وليبيا ،فضببال
عن الجمعيات التي تحصلت على تمويالت من دول اقليمية يشتبه في تمويلها لإلرهاب.
وفي املغرب ،تمثل احتجاجات الحسببيمة شببمال املغرب ،املتوااببلة منذ قرابة ثمانية أش بهر
ب رة لألحداث املحلية ،ملا تخللها من اعمال ش ببغب واعتداء على مرافق الدولة ،وتدخلت امل سب بسب ببة
امللكية الحتواء أزمة االحتجاجات بعد فشببل امل س بسببات التنفيذية في اسببتيعابها عبر تنفيذ املشببارةع
التنمية املحلية املقررة باإلقليم منذ عام  ،2107واملثير لالنتباه أن االحتجاجات كش ب ببفت عن عمق
األزمة التي تعيش ببها مختلف م سب بس ببات الدولة املغربية بجانب امل سب بس ببات الس ببياس ببية واالجتماعية
الوسب ب ببيطة التقليدية التنظيمات الحزبية والنقابية) ،باإلضب ب ببافة إلى حجم الصب ب ببراعات والخالفات
السبياسية بين مكونات الحكم في كال البلدين ،ومثال على ذلق الخالف بين جنام عبد االله بن كيران
وجنام سعد الدين العثماني حول كيفية أداة ازمة الحراك الريفي- ،كل حسب مصالحه-.
وعلى اببعيد التطورات الخااببة بأزمة سببد النهضببة والعالقات املصببرية األثيوبية ،فال تزال
إشب ب ببكالية عدم االنتهاء من الدراسب ب ببات الفنية في املوعد الذي تم االتفاق عليه بسب ب بببب الخالف بين
القاهرة وأديس أبابا على التقرير االستهاللي للمكتب االستشاري وهو ما يمثل عقبة أمام املسار الفني
لسبد النهضببة ،األمر الذي يتماشب مع سببياسببة أثيوبيا القائمة على املراوغة واملماطلة حت االنتهاء من
بناء السد وبدء عمليات التخزين دون مراعاة الحقوق التاريخية ملصر في مياه النيل.
وفي إطار العالقات الخارجية للسب ب ببودان بدول اإلقليم ،فقد انعكسب ب ببت األزمة الخليجية
القطرية على توجهات السببياسببة الخارجية لنظام اإلنقاذ وما مثله ذلق من اببعوبة بالنسبببة املوقف
الس ب ببوداني املطالب بتحديد اختياراته بكل وض ب ببوم تجاه هذه األزمة ،فقد وجد نظام اإلنقاذ نفس ب ببه
محكوما بين حس ببابات املكس ببب والخس ببارة ،فما بين االلتزام األخال ي تجاه قطر التي دعمته س بياس ببيا
واقتص ب ب بباديا طوال فترة حكمه من جهة ،وبين االلتزام بتحالفاته االس ب ب ببتراتيجية الراهنة مع كل من
السببعودية واإلمارات من جهة أخرى .خااببة وأن نظام اإلنقاذ يسببعى دائما لتعظيم مكاسبببه سببياسببيا
واقتص بباديا حيث تخطط الخرطوم لجذب اس ببتثمارات اجنبية مباش ببرة تقدر ما بين  07 – 01مليار
دوالر خالل عام  ،)2105عن طريق تبني س ببياس ببة خارجية برجماتية تقوم على التزام الحياد اإليجا ي
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وتعزيز التحالف االسب ب ببتراتيجي مع القوى اإلقليمية والدولية بهدف الحفاظ على املصب ب ببالح الوطنية
للسودان.
وأفريقيا ،فقد أقرت قمة دول السب بباحل التي ضب ببمت رؤسب بباء خمس دول أفريقية بحض ب ببور
الرئيس الفرنسب ب ب ب ي إيمانويل ماكرون ،إنش ب ب بباء قوة إقليمية مش ب ب ببتركة ملكافحة املجموعات االرهابية
املنتشرة في املنطقة تحت مسم "التحالف من أجل الساحل ،بهدف مكافحة الهجمات اإلرهابية التي
تس ببتهدف مالي والدول املجاورة ،ومالحقة منفذيها عبر الحدود والتي يمكن ملص ببر أن تقوم بالتنس ببيق
مع هذه الدول في إطار تبادل الخبرات الخااة بمكافحة اإلرهاب.
أما فيما يتعلق بتصب بباعد حدة الخالف في ايران بين الرئيس حسب ببن روحاني والحر الثوري
اإليراني ،خااب ب ببة بعد تعيين القائد العام للحر الثوري اإليراني اللواء الركن محمد علي جعفري،
للعميد إسماعيل كوثري ،قائدا ملقر ثار هللا) الذي يعتبر مركز قيادة عمليات الحر الثوري لتأمين
العاا ب ببمة طهران ،عالوة علي اتهام املرش ب ببد األعلى خامنئي الحكومة الحالية بالعجز في إدارة امللف
الثقافي وبخلط القضبايا األساسية بالقضايا الثانوية ،وعلي الرغم من حدة هذا الصدام فإن أغلبية
الخبراء واملراقبين يش ب ب ببككون في إمكانية تطوره ليص ب ب ببل إلى عزل الرئيس كما أملح املرش ب ب ببد في بعض
تص ببريحاته ،نظرا الختالف الظروف بين حالتي بني ا ببدر وروحاني ،فبني ا ببدر ُّاتهم بالخيانة والتآمر
مع األميركيين ،أما خالفات خامنئي مع روحاني ،فهي تقتصببر على مسببألة تحديد السببياسببات األفضببل
لخدمة إيران ،خااببة وان الرئيس حسببن روحاني يسببتند لقاعدة شببعبية واضببحة كشببفتها االنتخابات
الرئاسية األخيرة وهو ما لم يكن يمتلكه بني ادر.

-9-

مجلة أوراق الشـَـرق األوسـَـط

وحدة البحوث

العدد ( )57إبريل  -يونيو 1025

يتضمممه ا ا الباب مجموعم مه الدراسممات
والبحوث التي أعمداما عدد مه الربرام مه
دارل ورارج المركز.

- 11 -

العدد ( )57إبريل  -يونيو 1025

مجلة أوراق الشـَـرق األوسـَـط

- 11 -

العدد ( )57إبريل  -يونيو 1025

مجلة أوراق الشـَـرق األوسـَـط

الوجود العسكري األجنبي في القرن األفريقي
وأثره على األمن القومي المصري
د .أيمن السيد شبانة
أستاذ العلوم السياسية  -معهد البحوث والدراسات األفريقية
جامعة القاهرة
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" الوجود العسكري األجنبي في القرن األفريقي
وأثره على األمن القومي المصري "


د .أيمن السيد شبانة
مقدمة:

يقع إقليم القرن األفريقى فى ش ببرق القارة األفريقية .ويض ببم من الناحية الجغرافية أر ع دول
هى :الصب ب ببومال ،وجيبوتي ،وإريتريا ،وإثيوبيا .وبجانب هذا التعريف الجغرافى الضب ب ببيق هناك تعريفات
س ببياس ببية موس ببعة تش ببمل -باإلض ببافة للدول س ببالفة الذكر -دوال أخرى مثل :كينيا ،وأوغندا ،وتنزانيا،
وجنوب الس ب ببودان .وهناك من يعتبراليمن ض ب ببمن دول اإلقليم ،رغم وقوعها فى آس ب ببيا ،نظرا الرتباطها
الشب ب ب ببديبد ببدول القرن األفريقى ،وهو مبا اتحب ب ب ببح مع انبدالع املواجهبات بين الحكومبة اليمنيبة وجمباعة
الحوثى ،وانطالق عملية عاافة الحزم ضد الحوثيين منذ مار .2107
تنبع أهمية القرن األفريقى من قيمة موقعه االستراتيجى ،الذى يشرف على املدخل الجنوبى
للبحر األمحمر ،ممي ق ق ققي لذى املندى ،الذى ع ر س ق ق ققنويذ زهذء  03ألف س ق ق ق ينة ،محذملة نحو  0.3مليون
لرميل من الن ط يوميذ ،مهو مذ جعله موضعذ للتنذفس لين القوى الدملية ماإلقليمية ،خذصة أنه يتحكم
فى مامحققد من أهم قرت ترققذلن الن ط العققذمليققةه يمققذ أنققه يماققل ممرا م مققذ ألى تحركققذع عرق ق ق ققكريققة قققذ مققة من
الواليذع املتحدن مأملمبذ ترذ منطقة الخليج العربيه
لذا ظلت القوى الدملية ماإلقليمية تتلقف ال رص لتعزيز مجو هذ العركري لذلقرن
األفريقي ،مرتغلة فى ذلك اضطراى األمضذع الريذسية ماألمنية في اإلقليم ،بربب الصراعذع الداخلية
(محذلتي الصومذل ماليمن) ،مالنزاعذع اإلقليمية (النزاع االليترى-اإلثيوبى) ،متنذمى ظذهرن الجريمة املنظمة،
مالتي شمل القرصنة ،متهريب البشر ماملنترذع ،مغريل األموال ،هههالخه
مقد تريز الوجو العركري األجنبي في القرن األفريقي فى إنشذء القواعد العركرية من جذنب
القوى االستعمذلية الرذلقة (القذعدن ال رنرية في جيبو ي) ،تلي ذلك اترذ بعض القوى الدملية
 أستاذ العلوم السياسية معهد البحوث والدراسات األفريقية  -جامعة القاهرة
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ماإلقليمية للحصول على موقئ قدم فى اإلقليم ،ع ر إنشذء قواعد عركرية ،تتيح ل ذ مراقبة الوضع األمني
لذإلقليم ،خذصة مع تزايد عمليذع الجريمة املنظمةه مفى هذا اإلقذل تم إنشذء العديد من القواعد في
جيبو ي ،معلى لأس ذ القذعدن األمريكيةه
يمذ ش ق د اإلقليم إنش ققذء قواعد عر ققكرية من جذنب مل لم يكن ل ذ مجو عر ققكري تقليدي
فى القرن األفريقي ،ممنهذ اليذلذن مالصق ق ققين ،اللتذن أقذمتذ لذل عل قواعد عرق ق ققكرية في جيبو ي ،ملبمذ تلح
بهمققذ اململكققة العربيققة الر ق ق ق ققعو يققة في مقققت المح  ،في ق ق ق قق ،عن القققذعققدن الترييققة في الص ق ق ق ققومققذل ،مالقققذعققدن
اإلمذلاتية املزمع إقذمتهذ فيمذ يعرف لرم ولية صق ققومذل النده يمذ ش ق ق د اإلقليم ت وين تحذل ذع عر ق ققكرية
إقليمية ملواج ة عمليذع اختطذف الر ن ،ميذا لل صل لين الحدم االليترية الجيبوتيةه
أوال-الوجود العسكري األجنبي في القرن األفريقي:
عد جيبو ي هي املقصق ققد األمل للقوى الدملية ماإلقليمية التي سق ققعت إ ى التمريز العرق ققكري
فى القرن األفريقي ،نظرا ملوقع ذ االس ق ققتراتيجي على مي ق ققي لذى املندى ،مالذي يكر ق ق هذ قيمة اس ق ققتراتيرية
يبيرن ،ت وت لكاير عد سق ذههذ ممرقذمحتهذ مموال هذ املحدم ن ،محيث تبلغ مرذمحتهذ  30ألف ييلومتر مربع
فقطه ميققدل عقد س ق ق ق ق قذههقذ لنحو  368ألف نر ق ق ق قمقةه ميعيش نحو خمس س ق ق ق ق ذن البلد تقريبذ تحت خط
ال

قره ()1

يي ققذف لذلك محذلة االس ققتقرال الر ققيذف ق ي النر ققبي فى جيبو ي مقذلنة لذلص ققومذل ،التي ش ققرف
على خليج ع ققدن ،مامحت ققذظ ققذ بع،ق ققذع م ي ققة مع القوى الققدملي ققة ماإلقليميققة مق ققذلن ققة ل ق ليتري ققذ ،التي توترع
ع،قذتهذ اإلقليمية مالدملية ،م عرضق ق ققت للعقوبذع من جذنب مرلس األمن الدم ي ،إثر اتهذمذ لدعم محرية
الشبذى الصومذلية ،مالتدخل فى الشئون الداخلية لدمل الجواله ()3

(1)Morgan Winsor , " With China’s Naval Base, Djibouti Could Become ‘Africa’s Singapore " , 2 feb. 2016.
http://www.ibtimes.com/chinas-naval-base-djibouti-could-become.
(2)Ben Ho Wan Beng, The Strategic Attractions of Djibouti,The National Intrest , 18 march 2016.
ttp://nationalinterest.org/blog/
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-0القاعدة الفرنسية في جيبوتي:
كذنت جيبو ي أمحد أهم املرق ققتعمراع ال رنرق ققية في القرن األفريقي منذ عذم 1383ه ممع قرى
محصقول ذ على االستق،ل لم ترغب فرنرذ في الت ريط فيهذه لذا توصلت فرنرذ إ ى ات ذقية عركرية تيمن
إنش ق ققذء قذعدن عر ق ققكرية يتمريز فيهذ عد يترامح لين  0333م 8833جندي فرنس ق ق ي فى جيبو ي ،ثم تقلص
العد إ ى نحو  1833جندي يرزء من قواع مح ظ األمنه
م عد القذعدن العر ققكرية ال رنر ققية في مقدمة القواعد العر ققكرية األجنبية فى جيبو ي ،يمذ
عت ر أهم قذعدن عرققكرية ل رنرققذ فى القذلن األفريقيةه متتريز م ذم ذ فى محمذية محرية الترذلن ع ر ميققي
لذى املندى ،ممحمذية ال رنر ق ق ق ققيين ،متن يذ قلعذع جوية في الدمل القريبة التي ش ق ق ق ققن فرنر ق ق ق ققذ فيهذ غذلاع
جوية ،مال مذ ي مأفريقيذ الوسطى ،ممحمذية جيبو ي من أي اعتداء خذلجي أم أزمذع أمنية اخليةه
مت يد البيذنذع الصذ لن عن لئذسة ألكذن القواع ال رنرية العذملة في جيبو ي ،أن املرذهمة
االقتص ق ق ق ققذ يقة لعنققذصق ق ق ققر هقذ القواع مأفرا عققذئ،تهم فى جيبو ي تماقل قرالقة  103مليون يولم ،أي محوا ي
 %38من النذتج املحلى اإلجمذ ي لجيبو يه
-2القاعدة األمريكية في جيبوتي:
كذنت الواليذع املتحدن قد أقذمت قذعدتين عرققكريتين فى الصققومذل ،أمحدهمذ فى مينذء لربرن
على خليج عقدن ،ماألخرى فى مطقذل مققديش ق ق ق ققيو على املحيط ال نقديه ممع س ق ق ق قققو نظقذم سق ق ق ق قيقذ لرى عذم
 ،1991ش ققذليت الواليذع املتحدن فى عملية األمم املتحدن في الص ققومذل ،خ،ل املدن من  1993إ ى ،1998
مالتي عرفت لذسق ققم عملية اسق ققتعذ ن األمل ه لكنهذ منيت لذل ش ق ققل ،ممذ فع إ الن الرئيس كلينتون الت ذذ
مرس ققوم لئذف ق ق ي ييق ققي من مشق ققذلية القواع األمريكية في عمليذع األمم املتحدن لدعم الرق ققلم ،خذصق ققة فى
القذلن األفريقيةه
هنذ قرلع اإل الن األمريكية ترييز مجو هذ العر ق ق ققكري لذلقرن األفريقي فى جيبو ي ،مذلك من
خ،ل قققذعققدن ليمونيققه ،مالتي عت ر أي ر قواعققدهققذ العرق ق ق ققكريققة الققدائمققة في أفريقيققذ ( 8333جنققدي) ،مالتي
عتمد عليهذ منذ العذم  3331في مراقبة األمض ققذع األمنية في القرن األفريقي ،مش ققن الدجمذع ض ققد عنذص ققر
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القذعدن مالشق ق ق ققبذى املجذهدين لذليمن مالصق ق ق ققومذل ،متدليب القواع األفريقية املش ق ق ققذلية في الحرى ض ق ق ققد
اإللهقذىه( )1لققذا محرصق ق ق ققت الواليققذع املتحقدن على تمقديققد عقققد إيرققذل ققذعققدتهققذ في جيبو ي لعش ق ق ق ققرن سق ق ق ققنواع
قذ مة ،مع ميذع ة قيمتهذ اإليرذلية من  03مليون مالل إ ى  63مليون مالله
في ذاع االترذ  ،محص ق ق ققلت الواليذع املتحدن على رق ق ق ق ي،ع عرق ق ق ققكرية في العديد من املوانئ
ماملواقع في مل اإلقليم ،مال مينذء ممبذس ق ققذ منذللون في يينيذ ،ميذا منطقة ألبذ مينش في إثيوبيذ ،مذلك
لتيرق ققير عمل الطذئراع لدمن قيذل ،التي تنطل ليق ققرى العنذصق ققر الج ذ ية ،ممراقبة األمضق ققذع األمنية في
القرن األفريقيه
-3القاعدة اليابانية في جيبوتي:
أققذمقت اليقذلقذن ققذعقدن عرق ق ق ققكريقة في جيبو ي عقذم  ،3339مذلقك على مر ق ق ق ققذمحقة  13هكتذلا (03
فققدان) ،مذل ققك إثر ات ققذت مع مح ومققة الب ، ،يش ق ق ق قمققل إنشق ق ق ق ققذء مينققذء ائم ممطققذل إلق،ع مهبو ق ققذئراع
االس ققتط،ع اليذلذنيةه مبذل عل لدأع القواع اليذلذنية ( 133جندي) في التمريز لريبو ي منذ العذم 3311ه
()3

م ر ق ق ق ققتهقدف قوييو من إنش ق ق ق ققذء هقذ الققذعققدن تحقي ألبعقة مص ق ق ق ققذل على األققل هى :موازنققة
الن وذ الص ق ققيني في أفريقيذ ،متوثي الع،قذع مع الدمل األفريقية ،مإج،ء املواقنين اليذلذنيين من منذق
الصراع مال والث الطبيعية في القرن األفريقي ،ممحمذية الر ن اليذلذنية التي ع ر خليج عدن من م ذقر
القرص ق ق ق قنقة ،محيققث عت ر هققذ القققذعققدن محطققة النط،ت الطققذئراع اليققذلققذنيققة املشق ق ق ققذليققة فى التحققذلف الققدم ي
ملواج ة القرصنة ل

ليج عدنه ()0

(1)Ben Ho Wan Beng, Ibid.
(2)Nobuhiro Kubo , " Japan to expand Djibouti military base to counter Chinese influence " , Oct 13,
2016.http://www.reuters.com/article/us-japan-military-djibouti-idUSKCN12D0C4
( )3كانت السفن اليابانية قد تعرضت للعديد من الهجمات خالل العام  7002و ،7002حيث احتجز القراصنة مجموعة من تلك السفن بهدف
الحصول على األموال كفدية لها .وفى كل مرة كانت القوات األجنبية المتمركزة فى اإلقليم تتدخل إلطالق سراحها.
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-8القاعدة الصينية في جيبوتي:
أعلنت الصين فى نوفم ر 3318عن إقذمة أمل قذعدن عركرية خذلج محدم هذ مذلك في مينذء
أمبون  Obockفي شققمذل جيبو ي ،مذلك لموجب ات ذت مدته  13سققنواع مع مح ومة جيبو يه ميعت ر ذلك
تتويرذ للوجو االقتصق ققذ ي ال ذعل للصق ققين فى القرن األفريقي ،إذ تمول الصق ققين محذليذ مش ق قرمعذع تطوير
البنى التحتية في جيبو ي ،ل ل ة مذلية تقدل ل يثر من  18مليذل مالل ،تتي ق ق ققمن إنش ق ق ققذء متطوير ش ق ق ققب ذع
الطرت ،ماملوانئ البحرية ماملطذلاع الجيبوتية ،متمويل خط س ق ققكة محديد جيبو ي-أ يس ألذلذه يمذ رق ق ق ى
لكين إ ى شراء محصة م مة فى مينذء جيبو ي لقيمة  1.3مليذل مالله
ملعل إنش ققذء القذعدن الص ققينية ،التي رق ققتوعب عش ققرن الف جندي ،يتنذقض مع سق ققيذسق ققية
الصق ق ققين التقليدية التى تترنب منذفرق ق ققة الواليذع املتحدن األمريكية فى مرذل لنذء قدلاع عر ق ق ققكرية قوية
ماالنتشقذل محول العذلمه يمذ أنه يمال توج ذ نحو عديل العقيدن القتذلية للجيش الصيني جيش التحرير
الشققعبي  ،مالتى كذنت تقوم على أسققذا الدفذع عن محدم األمة ،ممحمذية قيم النظذم الشققيو ي ،ل ى يقوم
ل اء م ذم متنوعة قتذلية مغير قتذلية خذلج محدم الدملة ،األمر الذى لبمذ يوايبه إ خذل غييراع عميقة
خ،ل األعوام القذ مة على ت

وين الجيش م رليحه منظمه التدليبيةه ()1

يمذ أن إنش ق ققذء هذ القذعدن يمال تحوال نوعيذ فى أ ماع الر ق ققيذس ق ققة الخذلجية الص ق ققينية إزاء
أفريقيذ ،ي تلف عن اآلليذع الرذلقة التي ألت الصين على االعتمذ عليهذ ،محيث تريز الصين على البعد
االقتصققذ ي للع،قذع ،متحرص على تقديم ن ر ق ذ لقفذلقة لذعتبذلهذ أي ر ملة نذمية فى العذلم  ،مت يد
ممقذ أن ع،ققذتهقذ لق فريقيقذ تقوم على مبقذ

التعقذمن ،مالنقديقة ماملنذفع املش ق ق ق ققترية ،مالاقة املتبذ لة ،بعيدا

عن سيذسذع الترلط مال يمنةه
لكن تبقى هنققذن بعض العوامققل التي ت رق ق ق ققر اترققذ الصق ق ق ققين نحو تكايف متطوير مجو هققذ
العركري فى القرن األفريقيه مأهم ذ :محمذية الوال اع الن طية الصينية ،محيث يمر %09من الن ط الذي

) (1د .أيمن شبانة " ،الصين :الذراع العسكرى يمتد ألفريقيا" ،جريدة الخليج ،الشارقة ،ديسمبر.5102
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ر ق ققتول الص ق ققين من الش ق ققرت األمس ق ققط ع ر املحيط ال نديه ( )1ممواج ة التهديداع التى تواجه املص ق ققذل
الصينية فى اإلقليم ،نتيرة النتشذل الحركذع األصولية ذاع املرجعية اإلس،مية ،مال الشبذى املجذهدين
الصق ق ق ققومققذليققة ،متنققذمى الص ق ق ق قراعققذع الققداخليققة ،محيققث ش ق ق ق ق ققل الص ق ق ق قراع فى جنوى الر ق ق ق ققو ان تهققديققدا قويققذ
ل،س ق ققتامذلاع الن طية الص ق ققينية فى هذ الدملة ،التى ت من للص ق ققين  %7من مال اتهذ الن طية من أفريقيذه
مهو مذ أيد للح ومة الصققينية عدم ي ذية االعتمذ على املشققذلكذع الرمزية لقواتهذ املرققلحة ضققمن بعاذع
األمم املتحققدن لح ظ مبنققذء الرق ق ق ققلم فى أفريقيققذ ،مالمققذ هو ال ونغو الققديموقراقيققة مجنوى الرق ق ق ققو ان ،أم
املشذلية فى مواج ة عمليذع القرصنة في خليج عدنه
لكن إقذمة القذعدن الص ق ق ققينية قد ر ق ق ققبب فى إزعذج القوى الدملية ذاع املص ق ق ققذل مالن وذ فى
املنطققة ،خقذصق ق ق ققة أههقذ س ق ق ق ققتمكن الصق ق ق ققين من تابيقت أققدام قذ فى املمراع البحريقة العذملية ،متمنح ذ نقطة
مصول مريح إ ى الجزيرن العربية محيث م ذمن الن ط ال ذئلةه
لذا س ق ققعت الص ق ققين إ ى قم نة الدمل الغربية ،محيث نزعت مزالن الخذلجية الص ق ققينية الص ق ق ة
العر ققكرية عن قذعدتهذ لريبو ي ،م يدن أن س ققيذس ققتهذ فى القذلن األفريقية لير ققت لحذجة إ ى هذ النوعية
من القواعققد ،مأن األمر يتعل لققذت ققذت تم توقيعققه مع جيبو ي فى ف راير ،3318يتي ق ق ق ققمن تققدليققب الص ق ق ق ققين
للقواع املرق ققلحة الجيبوتية ،مإقذمة نقطة تموين ،رق ققت دم فى ت مين الدعم اللوجيرق ققتي لر ق ق ن الصق ققين
الترذلية ،ميذا سق ق نهذ الحربية العذملة ض ققمن قواع األمم املتحدن فى س ققيذت محذلبة القرص ققنة البحرية فى
خليج عدن ،مت مين امل،محة ،مالقيذم بعمليذع اإلج،ء في محذالع الطوال  ،خذص ق ق ققة أن جيبو ي تبعد محوا ى
 7الف يم عن الحدم الصينيةه
ثانيا-الوجود العسكري للقوى اإلقليمية في القرن األفريقي:
تواترع التقذلير التى ت يد مجو قواعد عر ق ق ققكرية إسق ق ق قرائيلية فى اليتريذ ،خذص ق ق ققة في ألخبيل
هلكه لكن اليتريذ ن ت ذلك ،م يدن أن الجزل اإلليترية ليرت للبيع أم االستئرذله مأن تلك القواعد ليس

(1)Morgan Winsor , Ibid.
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ل ذ مجو إال فى عقول أعداء اليتريذه مهنذ يبدم الن ي اإلليتري منطقيذ ،خذص ق ق ق ققة أن ال يوجد محتى اآلن ليل
مذ ى امغ يابت مجو قواعد أم قواع إسرائيلية على األلاض

ي اإلليتريةه ()1

مبذلنربة إليران ،فهي تتمرك ل ل ليئة أمنية مواتية تيمن س،متهذ اإلقليمية ممصذلح ذ
االقتصققذ ية ،خذصققة أههذ تملك مشققرمعذ إقليميذ تواج ه مشققرمعذع أخرى منذفرققة ،مهو مذ ي رققر تمريز
القطع البحرية اإليرانية فى خليج عدن ،في س ق ق ق ققيذت محذلبة ظذهرن اختطذف الر ق ق ق ق ن ،ممحذمالتهذ الد مبة
للن ذذ إ ى ائرن البحر األمحمر ،لرذنبية اآلسيوي (اليمن) ،ماألفريقي (اليتريذ مجيبو ي)ه
ممع انط،ت عملية عذصق ق ة الحزم ضق ققد الحوثيين في اليمن ،صق ققدلع تقذلير تتهم اليتريذ ل تح
األلاض ي مالجزل اإلليترية فى (ألخبيل هلك) على البحر األمحمر أمذم فيل القدا معنذصر الحرا الاولي
اإليراني ،منصب لطذليذع صواليخ إيرانية لذلقرى من مينذء عصبه متوفير مرايز التدليب ماإليواء مالع،ج
لعنذصق ق ققر الحوثيين الش ق ق ققيعة (املوالين إليران) ،مت زين الرق ق قق،ح اإليراني ،مإيص ق ق ققذله إ ى مريز الحوثيين فى
صعدن ،ع ر قوالى الصيد الصغيرن ،التي تنتقل لين مينذء (عصب) اإلليتري ممينذء (محرف س يذن) اليمنىه
لكن الخقذلجيقة اإلليتريقة ن قت تلقك االتهقذمقذعه يمقذ ن تهقذ أيي ق ق ق ققذ  ،ق ق ق ققحي قة إليتريقذ الحقدياة ،
النذققة لذسققم الح ومة اإلليتريةه مي،محظ أن االتهذمذع سققذل ة الذير لم تص قدل عن أى ج ة لسققمية محتى
اآلن ،لذسققتءنذء تص ققريح منرققوى للملح العر ققكري اليمنى لذلقذهرن ،يكشققف عن أن عنذص ققر أمنية يمنية
لص ق ق ق ققدع تر يزاع إيرانيققة في إليتريققذ ،لتوجيققه مر ق ق ق ققذعققداع للجمققذعققذع الحوثيققة املتمر نه ل ،ف ذلققك كقذن
مصدل هذ االتهذمذع يتمال فى ج ذع غير لسمية عديدنه ضمت بعض أمحزاى املعذلضة اإلليترية ،خذصة
محزى امل تمر اإلسق قق،مي ،لذإلضق ققذفة لوسق ققذئل اإلع،م فى اليمن مالرق ققعو ية ،مبعض الدمل العربية األخرى،
في ،عن بعض املحللين الريذسيين مالخ راء العركريينه ()3

(1)Eritrean Centre for Strategic Studies (ECSS) , Eritrea : Phantom Israeli and Iranian Military Bases,
http://www.eastafro.com/2012/12/27.
( )7د .أيمن شبانة " ،اريتريا وعملية عاصفة الحزم " ،موقع المركز اإلقليمى للدراسات االستراتيجية ،القاهرة ،أبريل .7002
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أمققذ عن األسق ق ق ق قبققذى التي فعققت البعض لتوجيققه هققذ االتهققذمققذع إلليتريققذ فهي عو إ ى أمرين
أس ققذس ققيين همذ :التش ققكك فى مواقف إليتريذ من العرى مقي ققذيذهم ،مالع،قذع القوية ماملتنذمية لين نظذم
أفولقى مكل من إيران مالرئيس اليمنى الرذل مالحوثيينه
إذ أى الرئيس اإلليتري على زيذلن إيران ،ماستقبذل املرئولين اإليرانيينه يمذ مقعت الدملتذن
ات ذقذ في أسقمر في سقبتم ر ،3333يتيح إليران تكرير يميذع من الن ط خذلج ألاضقيهذ ،لمذ يرذعد ق ران
على اخترات أى محظر م ي على تص ق ققدير مشق ققتقذتهذ الن طية ،مذلك عندمذ شق ققتد العقوبذع الدملية عليهذه
يمذ أيدع إليتريذ ال رنذمج النومي اإليراني بش ل علني عذم 3339ه
مق ققد فر ق ق ق ققر البعض تن ققذمى الع،ق ققذع لين الج ققذنبين برق ق ق ق ق ي إليتري ققذ ل،س ق ق ق ققت ققذ ن من الاق ققل
االقتصق ققذ ي اإليراني فى عم اقتصق ققذ هذ الوقني ،الذي يعذني من مشق ققك،ع هي لية جمة ،لذلحصق ققول على
املر ق ققذعداع االقتص ق ققذ ية مالن ط اإليراني ،خذص ق ققة بعد عرضق ق ق ذ للعقوبذع الدمليةه يي ق ققذف لذلك لغبة
إليتريققذ فى تققدعيم متنويع تحققذل ققذتهققذ الخققذلجيققة ،بعققد العزلققة اإلقليميققة التي فرض ق ق ق ققتهققذ عليهققذ إثيوبيققذ فى القرن
األفريقي مفى إقققذل ال يئققة الح وميققة للتنميققة فى ش ق ق ق ققرت أفريقيققذ (إيرققذ ) ،منزاع ققذ الحققدم ي مع جيبو ي،
متحجيم ملهذ فى الصومذله
فى املقذلل تحرص إيران على مواصلة عم الشيعة فى الدمل العربية ،مالمذ محدث فى البحرين
مغيرهذ ،مر ق ق ققتغلة انش ق ق ققغذل العرى لمذ يعرف لاولاع الربيع العربي متداعيذتهذ ،مذلك لذلتمريز في منطقة
لذى املندى ،الت ذذهذ يقذعدن عركرية ماست بذلاتيةه مهى الرغبة التى عززع بعد مشذليتهذ فى التحذلف
الدم ي ملواج ة ظذهرن اختطذف الر ن فى خليج عدن مالروامحل الصومذليةه
يمذ عززع االتهذمذع املوج ة إلليتريذ في ظل الع،قذع الوقيدن التي تربط لين نظذم أسيذا
أفولقى مقوى االنق،ى على الش ق ق ققرعية لذليمن ،لذلنظر إ ى عد زيذلاع على عبد هللا ص ق ق ققذل إ ى العذص ق ق ققمة
اإلليترية ،مامت،ن أس ق ققرن الرئيس اليمنى الر ق ققذل للعديد من املش ق ققرمعذع االس ق ققتامذلية ماملنش ق ق ع ماملنذزل
أييذ ،خذصة بعد روية النزاع لين الدملتين بش ن جزل ألخبيل محنيش ع ر التحكيم عذم 1993ه
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يمذ تر ع أنبذء أيي ق ق ق ققذ عن مجو ظذهر للحوثين فى إليتريذ منذ العذم  ،3339لذإلضق ق ق ققذفة إ ى
زيقذلن مفد لفيع املر ق ق ق ققتوى من الحوثيين ،لرئذسق ق ق ققة لئيس ائرن الع،قذع الخذلجية في املكتب الر ق ق ق ققيذفق ق ق ق ق ي
للحوثيين محرققين العزى ،إ ى أسققمرن عقب شققن عملية عذصق ة الحزم ،مذلك للقذء القيذ اع الرققيذسققية في
إليتريذ ،مبحث سبل التعذمن العركري مع البحرية اإلليتريةه
من ج ة أخرى ،أعلنت ترييذ م خرا أن لئيرق ق ق ق ذ لجب قيب أل مغذن لص ق ق ققد افتتذح قذعدن
عرقكرية فى الصقومذل خ،ل العذم  ،3317مذلك لذلقرى من مطذل مقديشقيو ،محيث شتمل القذعدن التي
مض ققع اجر األس ققذا ل ذ فى مذلا  ،3318على ث،ث مدالا ،مم ذزن لقس ققلحة مالذخيرن ،مألنيه لةقذمة،
مذلك على مرذمحة تبلغ 833هكتذل ،لت ل ة  83مليون

مالله ()1

م عت ر القذعدن التريية لذلصومذل هي القذعدن الاذنية التى تقيم ذ أنقرن بعد قذعدتهذ األم ى
في قطر ،مالتي لدأع عمل ذ فعليذ فى نوفم ر ،3318مذلك لموجب ات ذت الدملتين فى يرم ر  3318على
شكيل لية لتعزيز التعذمن لينهمذ فى مرذالع التدليب العركري ،مالصنذعذع الدفذعية ،ماملنذملاع
العركرية املشترية ،مالتمريز املتبذ

ل للقواعه()3

ميعد إقذمة القذعدن التريية لذلصقومذل ت عي ،أل ماع جديدن فى الرقيذسة الخذلجية التريية
إزاء أفريقيذ ،عتمد على عنذصق ق ققر القون الصق ق ققلبة ،بعدمذ تمكنت من تحقي اختراقذع عديدن فى ال يق ق ققذء
األفريقي لقذسق ق ق ققت قدام عنقذصق ق ق ققر القون النقذعمقةه ممقذ ياير التر ق ق ق ققذ الع عن أسق ق ق ق قبقذى هقذا التحول متوقيته،
مإم ذنية تكرال فى مل أفريقية أخرىه
مقد أيدع ترييذ أن إنشق ق ق ققذء قذعدتهذ لذلصق ق ق ققومذل يرق ق ق ققتهدف تدليب أيثر من  13.833جندى
صق ق ق ققومقذ ي ،للمر ق ق ق ققذهمققة فى إقرال األمن ،مم ققذفحققة اإللهقذى ،مذلققك على يقد  333من املققدلبين العر ق ق ق ققكريين
األتران ،م يدن أن ذلك ي ى استكمذال لج و هذ فى تحقي الرلم لذلصومذله

(1)Turkish army establishing military base in Somalia,http://www.presstv.ir/Detail/2016/01/19/446356
( )7د .أيمن شبانة " ،أبعاد الدور :دوافع تأسيس قاعدة عسكرية تركية فى الصومال" ،مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة ،أبو ظبى،
اإلمارات العربية المتحدة 6 ،أبريل .7002
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لكن فى تق ققديرى أن األمر يحم ققل أه ققداف ققذ أخرى تتما ققل فى لغب ققة تريي ققذ فى محم ققذي ققة مص ق ق ق ق ققذلح ققذ
االقتص ق ق ق ققذ يققة فى أفريقيققذ ،محيققث للغ اجم الترققذلن الترييققة األفريقيققة نحو 33مليققذل مالل عققذم 3318ه ممن
املخطط أن يصل إ ى  83مليذل مالل لحلول العذم 3330ه يمذ يبلغ اجم استامذلاتهذ املبذشرن فى أفريقيذ 6
مليذل مالل لنهذية 3318ه لذإلضق ق ق ققذفة إ ى سق ق ق ق ى أنقرن إ ى مد ذلاع ذ العرق ق ق ققكرى إ ى القرن األفريقى ،مإجراء
املنققذملاع املش ق ق ق ققتريققة مع جيو املنطقققة ،بعققدمققذ مقعققت لققذل عققل ات ققذقققذع أمنيققة مع كققل من يينيققذ مإثيوبيققذ
متنزانيذ مأمغندا لتدليب قواتهذ األمنية على م ذفحة اإللهذىه فيقق ،عن لغبتهذ فى فتح أسققوات جديدن أمذم
الصنذعذع العركرية التريية ،مموازنة الن

وذ اإليراني فى القرن األفريقيه ()1

أمذ عن الوجو العرق ق ققكري العربي فى القرن األفريقي ،فقد نش ق ققرع قطر قون ص ق ققغيرن لح ظ
الر ق ق ققلم على الحدم لين جيبو ي مإليتريذ ( 333جندي) ،مذلك عذم  ،3313فى إقذل ات ذت لترق ق ق ققوية النزاع
الحقدم ي لين القدملتين ،مالذى أ ى إ ى اشق ق ق ققتبذكذع مرق ق ق ققلحة لينهمذ فى يونيو 3333ه لكن قطر اضق ق ق ققطرع
لس ق ققحب تلك القون فى يونيو  ،3317بعدمذ ات ذع كل من اليتريذ مجيبو ي قرالا ل ض مر ق ققتوى التمايل
الدللومذف

ي مع قطر ،تيذمنذ مع التحذلف الخليجي لعزل قطره ()3

يمذ رق ق ق ق ى اململكة الر ق ق ققعو ية إلنش ق ق ققذء قذعدن عر ق ق ققكرية فى جيبو يه إذ أيد مزير خذلجية
جيبو ي ،محمو على يوسق ققف ،أن مح ومة ل ،مافقت مبدئيذ على إقذمة قذعدن عر ق ققكرية س ق ققعو ية على
ألاض ق ق ق ققيهقذ ،م يقدا أههقذ ترمحقب لوجو اململكقة العر ق ق ق ققكري فى جيبو يه ملغم تق ييقد الريقذن أن الققذعقدن ل ققذ
ع،ققة لحرمبهقذ فى املنطققة ،مأن إققذمتهقذ من شق ق ق ق ق نقه أن يماقل لس ق ق ق ققذلقة لقعقداء ،أيقدع جيبو ي أن الققذعدن
املزمع إنشق ققذ هذ ت ى ضق ققمن ات ذقية للتعذمن العرق ققكري لين الح ومتين الرق ققعو ية مالجيبوتية ،مال ع،قة
ل

ذ لذلحرى في اليمنه ()0

( )0د .أيمن شبانة " ،أبعاد الدور :دوافع تأسيس قاعدة عسكرية تركية في الصومال" ،المرجع السابق.
( )7واكب القرار القطري تحركات عسكرية اريترية الحتالل مناطق جبل دميرة وجزيرة دميرة المتنازع عليها بين اريتريا وجيبوتي ،وهو ما ينذر
بتجدد النزاع بين الدولتين.

(3)Gulf News , " Saudi Arabia to Open Military Base in Djibuti " ,
http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/
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من ج ة أخرى ،شق ق ق ققذلن اإلمذلاع العربية املتحدن في التحذلف الدم ي مل ذفحة القرص ق ق ق ققنة في
خليج عدنه يمذ شق ق ق ققير التقذلير إ ى اعتزام اإلمذلاع إنشق ق ق ققذء قذعدن عرق ق ق ققكرية فيمذ يعرف لرم ولية ألن
الص ق ق ق ققومققذل ،خققذص ق ق ق ققة بعققدمققذ فققذزع ش ق ق ق ققريققة موانئ بي العققذمليققة بعقققد مققدتققه ث،ثين عققذمققذ إل الن مينققذء لربرن
متوسق ق ق ققيعقه فى مقذيو  ،3316ليصق ق ق ققبح مريزا إقليميقذ للخقدمقذع اللوجر ق ق ق ققتيقةه مقد تدعم هذا االمحتمذل بعد
انط،ت عملية عذص ة الحزمه
ثالثا-املواقف الرسمية والشعبية من الوجود العسكري األجنبي:
ال شق ق ق ققك أن القوى الققدمليققة ماإلقليميققة التي تتمريز لققذلقرن األفريقي ر ق ق ق ققتغققل محققذلققة ال قر
مالحذجة االقتصق ققذ ية لدمل اإلقليم ،ميذا األمضق ققذع األمنية فيهذ ،لتعزيز مجو هذ العرق ققكري ،مخل محذلة
من القبول الرسمي مالشعبي لوجو هذ فى اإلقليمه
ف ي جيبو ي على سق ققبيل املاذل ،يعتمد اقتصق ققذ الب ،على الخدمذع املرتبطة لموقع ذ امل م
على البحر األمحمر ماملوانئ ،محيث عتمد بشق ق ق ق ل أسق ق ق ققذفق ق ق ق ي على املرق ق ق ققذعداع الخذلجيةه يمذ أن القواعد
العر ق ق ققكرية األجنبية تدل ل ذ م،يين الدماللاع ،م عد مامحدن من أهم إيرا اتهذ ،محيث تحصق ق ققل س ق ق ققنويذ على
قرالة  163مليون مالل منهذه
لذا يلقى الوجو العر ق ق ق ققكري األجنبي فى جيبو ي ترمحيبذ من النظذم الحذيم فى جيبو ي ،محيث
يتيح ذل ققك ت ق مين التموي ققل ال،زم للتنمي ققة فى الب ، ،التي يح ققذص ق ق ق ققره ققذ ال قره يم ققذ ت ق م ققل جيبو ي فى ج ققذى
االس ق ققتامذلاع األجنبية ،لمذ ي هل ذ ل ي تص ق ققبح مريزا لوجر ق ققتيذ مترذليذ ماعدا ،ميوفر ملواقنيهذ اآلالف من
فرص العمل ،على غرال ترربتي سنغذفولن م بيه
ملعقل ذلقك هو مقذ فع النظقذم لريبو ي للترمحيقب لذلقذعدن الص ق ق ق ققينية ،مذلك للحص ق ق ق ققول على
املرققذعداع االقتصققذ ية ،مالتحرل النرققبي من اليققغو الغربية املتعلقة بسققجل جيبو ي في مرذل محقوت
اإلنرقذن ،خذصة ف ي ظل الوجو العركري املكاف ل ل من فرنرذ مالواليذع املتحدن مبريطذنيذ مإيطذليذ
مأملذنيذ فى جيبو ي مس ق ققوامحل ذه مهنذ أيد مزير خذلجية جيبو ي أن الص ق ققين تمق فراغذ تنمويذ يبيرا في ل، ،
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التي انتظرع قوي ،ل ي ي ي األملمبيون مالعرى ملرق ق ق ققذعدتهم في عملية التنمية ،ههه لكن ذلك لم يحدث إ ى
أن جذءع الصين لتقوم بهذا العمله
مفى الصومذل ،لمحبت اإل الن الصومذلية الجديدن التي ش لت فى ينذير 3317لرئذسة الرئيس
محمد عبد هللا فرجذمو ،لإنشق ققذء القذعدن التريية ،محتى أن الرئيس الصق ققومذ ي هو من بشق ققر الشق ققعب -ع ر
غريد له على موقع التواصل االجتمذ ي تويتر -لقرى افتتذح القذعدن ،م يدا أههذ تقذم استنذ ا الت ذت
ثنذئي سذل لين الدملتينه مأههذ ستر م في استعذ ن قون الجيش الصومذ يه يمذ قذم مزير الدفذع الصومذ ي
عبد القذ ل على يني لرولة ت قديه للقذعدن ،مجه خ،ل ذ الشكر لترييذ ،بربب عم ذ الكبير للصومذله
ماملل ت للنظر هنذ أن الشعب الصومذ ي ذاته تقبل إنشذء هذ القذعدن من اعتران أم محتى
تققذمر ،لققدعوى أن ترييققذ كققذنققت في مقققدمققة ال ققذعلين الخققذلجيين املن رقين فى الصق ق ق ق قراع الصق ق ق ققومققذ ي ،مأههققذ
محرصققت على مجو مرققئوليهذ ف ي الصققومذل ،مالعمل من اخل مقديشققيو ،لغم الصققعوبذع األمنية فيهذ،
للقدلجقة التي جعلقت من امللف الصق ق ق ققومقذ ي مامحقدا من أهم املل قذع التي تتوالهقذ الح ومة التريية بعد ائرن
الجوال الجغرافي املبذشر لترييذ ،خذصة فى سوليذ مق رصه ()1

لكن هذا التوجه امل يد إلنشذء القواعد األجنبية في القرن األفريقي يقذلله اترذ خر لافض
لوجو هذ القواعده ف ي اليتريذ على سبيل املاذل أى نظذم أفولقى على ن ى مجو قواعد عركرية في
ل ،همه
ميتكرل األمر ذاته مع قوى املعذلضة املدنية ماملرلحة في مل القرن األفريقيه محيث ترفض
املعذلضة في جيبو ي مجو القواعد العركرية في الب ،ه يمذ ترفض محرية الشبذى املجذهدين فى
الصومذل مجو القذعدن التريية ،م يدن أههذ ستتعذمل مع ذ يقون امحت،ل للصومذله لذلتذ ي فمن امل يد
أن القذعدن التريية ست ون هدفذ لدجمذع املعذلضة ،مالمذ محدث عذم  ،3310عندمذ قذلت الت ريراع

( )0د .أيمن شبانة " ،أبعاد الدور :دوافع تأسيس قاعدة عسكرية تركية فى الصومال" ،المرجع السابق.
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محيط الر ذلن التريية ،مذلك لقطع الطري على ترييذ أمذم إعذ ن لنذء القواع املرلحة مقواع األمن
الصومذلية ،ممنع الدمل األخرى من إنشذء القواعد األجنبية في الصومذله
رابعا-أثرالوجود العسكري األجنبي في األمن القومي املصري:
يتمتع القرن األفريقي ل همية اسق ققتراتيرية لذلغة األهمية لذلنرق ققبة ملصق ققر ،فبذإلضق ققذفة إ ى أنه
يشق ققرف على املدخل الجنوبي للبحر األمحمر ،ف و يتصق ققل ل طو تمذا مبذشق ققرن مع إقليم محون النيل،
ممذ يرعل التحوالع في اإلقليم شققديدن الت ثير فى األمن القومي العربي ،ماألمن الوقني املصققري ،خذصققة فى
ظل اس ق ق ققتمرال األزمذع في هذا اإلقليم الذي يص ق ق ق ه البعض ل ونه للقذن أفريقيذ  ،مفى ظل ا ر ق ق قذع لقعة
الخ،فذع لين مصر مإثيوبيذ مالرو ان محول ملف محون النيل ،مإنشذء سد النهية اإلثيوبيه
يمذ شق ق ق ققترن مل القرن األفريقي فى العديد من املنظمذع اإلقليمية ال رعية مال كومير ق ق ققذ
مإيرذ مإيذن (ترمع شرت أفريقيذ) مترمع صنعذء مغيرهمه مهو مذ ي ثر على محرية الت ذع،ع في اإلقليم،
مي رن على صقذنع القرال املصقري التحديد الدقي للمصذل املصرية في القرن األفريقي ،مسلم األملويذع
في إقذلهذ ،مقبيعة التهديداع النذبعة من اإلقليم ،مأنر ق ققب اآلليذع للتعذمل مع ذ ،على ض ق ققوء املش ق ققك،ع
املصق ق ققرية الداخلية ،خذصق ق ققة تحدى اإللهذى ،معدم التعذفي االقتصق ق ققذ يه ميذا في ظل الت ذلب الدم ي على
اإلقليمه
ممع انتشق ق ق ققذل القواعد العرق ق ق ققكرية األجنبية الدملية ماإلقليمية في القرن األفريقي ،فإن ذلك
ي رن العديد من القيو على محرية الرققيذسققة الخذلجية املصققرية فى القرن األفريقي ،خذص ققة فى مذ يتعل
لققإعققذ ن ترتيققب األمضق ق ق ققذع في الصق ق ق ققومققذل ،ماألمن في إقليم البحر األمحمر ،ممواج ققة التهققديققد اإلثيوبي لقمن
القومي العربي ،خذص ققة في محذل مص ققول أزمة س ققد النهي ققة إ ى قري مر ققدم ه إذ ييف يمكن ملص ققر فى تلك
الحذلة أن ت عل الخيذل العركري نذان في ظل انتشذل تلك القواع األجنبية؟
يمذ يرتبط ذلك أيي ق ق ققذ لذلعديد من التهديداع ،ممنهذ س ق ق ق ى إس ق ق قرائيل الد مى لخل لمالط
أمنية مع مل القرن األفريقيه مماذل ذلك محذملتهذ إيرذ مل لن رق ق ق ق ذ في إقذل لقيذ ن األمريكية الجديدن
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فى أفريقيذه ميذا قرح نظذم مق،ع ام الدفذ ي ،الذي يوفر الحمذية إلس ق ق قرائيل ممحل ذتهذ ،محيث تتر ق ق ققع
م ذمه لتطذل محمذية الرو اإلثيوبيةه
يي ق ققذف إ ى ذلك م ذقر التمد اإليراني الشق ققي ي في اإلقليم ،محيث ر ق ق ى إيران للن ذذ إ ى
القرن األفريقي ،بعدمذ تمكنت من التمد فى اليمن ،لذلتواص ق ق ققل مالدعم املر ق ق ققتمر لجمذعة الحو يه ميذا
ر ق ى ترييذ مقطر إ ى ضققرى املصققذل املصققرية فى اإلقليم ،سققواء لذلتنرققي مع إثيوبيذ فى إ الن م ذمضققذع
أزمة سد النهية ،أم لتحجيم التعذمن املصرى-اإلليترى ،أم الت ثير على الترتيبذع الجذلية فى الصومذله
متز ا خطولن ذلق قك فى ظ ققل مجو اتر ققذ للتنر ق ق ق ققي الان ققذئي مالجم ققذ ي لين مل اإلقليم فى
القيذيذ التي ترتبط لذملصذل املصرية ،مع استبعذ مصر من تلك الترتيبذع ،لمذ يمال خطرا على املصذل
املصريةه إذ ر ى إثيوبيذ محذليذ إ ى برط ن وذهذ لين خليج عدن ممحون النيل ،متوثي الع،قذع مع مل
الخليج العربي ،مجيبو ي مالر ق ق ققو ان ،مماذل ذلك التنر ق ق ققي اإلثيوبى-الرق ق ق ققو انى في أزمة س ق ق ق ققد النهي ق ق ق ققةه
مالتنري اإلقليمي ل صوص ترتيب األمضذع فى الصومذله
لكن تلك املخذقر مالتهديداع ال تن ى مجو بعض ال رص أمذم التحرن املصريه مأهم ذ أن
مل الخليج العربي مذزالت تنظر إ ى مصققر يقون إقليمية ال يمكن االسققتغنذء عنهذ ،خذصققة أههذ مذ تزال غير
قذ لن س ق ققيذس ق ققيذ على ملء ال رار ،لمذ فى ذلك قطر ،التي محذملت الدخول على خط املصق ق ققذلحة فى ال فوله
ملكنهذ لم تحق شق ققيئذ ملموسق ققذ على ألن الواقعه يمذ أن مل الخليج العربي ال تتبع سق ققيذسق ققذع مومحدن أم
مترقة إزاء شرت أفريقيذه
يمذ أن عد ال ذعلين الدمليين ماإلقليميين في شق ق ققرت أفريقيذ ال يصق ق ققب كله في خذنة التهديد
للمص ق ق ق ققذل املص ق ق ق قريققةه ف نققذن من ه الء ال ققذعلين من يمكن االس ق ق ق ققت ققذ ن من ان راقققه فى اإلقليم فى عم
املصذل املصريةه مفى مقدمة ه الء محذليذ الصين ماليذلذنه يمذ أن هنذن بعض مل اإلقليم التى يمكن أن
تقدعم التحركقذع املص ق ق ق ققريقة مفى مققدمتهقذ اليتريقذ ،التي يمكن التنر ق ق ق ققي مع قذ ملوازنة الن وذ مالر ق ق ق ققيذس ق ق ق ققذع
اإلثيوبيةه
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موقف األطراف الدولية من حلحلة الصراع السياسي في ليبيا:
السيناريوهات المحتملة
أ /عدنان موسي
باحث في شئوه المغرب العربي
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" موقف األطراف الددددوليدددة من حلحلدددة
الصراع السياسي في ليبيا :السيناريوهات
المحتملة "
عدنان موس ي



مقدمة:
مذزال الوضق ق ق ققع في ليبيذ جذهزا ل،شق ق ق ققتعذل لين الحين ماآلخر ،في ظل اسق ق ق ققتمرال الص ق ق ق قراع لين األقراف
املختل ة اخل ليبيذ ،مع تنذمى الدمل الخذلجي الذى يزيد من محذلة االس ققتقطذى الحذ ن ،لترجيح ي ة أمحد
األقراف على محر ق ق ق ققذى األخرى ،في ظقل التغير املر ق ق ق ققتمر في موازين القوى الققذئم لققراف ال ذعلة س ق ق ق ققواء
الداخلية أم الخذلجيةه
فى مققذلقل ذلقك ،تواجقه األزمقة الليبيقة خ،فقذ مانق ق ق ق قحقذ لين األمم املتحدن مالقوى الدملية ال ذعلة،
محيث أصبحت مواقف تلك األقراف ،غير مانحة املعذلم محول استراتيرية عمل محد ن ،مبذلتذ ي فذلحل
الدم ي سيرتند إ ى مذ ست رز معطيذع الواقع على األلن بغض النظر عن م رجذع ات ذت الصخيراعه
تظل محذلة الغمون فى مواقف القوى الدملية املختل ة ترذ مذ يقع في ليبيذ من أمحداث هى العذمل
األهم فى اسققتمرال النزاع الليبي محتى اآلن ،فرغم إع،ن جميع املعنيين لذلش ق ن الليبي مليذ عم م ل،ت ذت
الر ققيذف ق ي فى الص ققخيراع ،ماملجلس الرئذف ق ي مالح ومة املنباقة عنه ،إال أن الواقع العملي يعكس مواق ذ
م تل ةه
من ج ة أخرى يتبنى كل قرف في األزمة الليبية ت ر ق ققيرا خذص ق ققذ للوض ق ققع ،سق ققعيذ لتحويله إ ى ذليعة
لتعزيز املصق ق ققذل الذاتية على محر ق ققذى الصق ق ققذل العذم مر ق ققتندا ا ى قون ملية ام اقليمية تدعم خطواته
ماهدافه فى مواج ة االخر؛ محيث ر ق م تحركذع األقراف فى ليبيذ فى إعذ ن لسققم مهي لة خريطة متوازنذع
القوى املختل ة لصولن مانحة مبمذ ي ى إ ى أن تتغير معذمل ذ من محين آلخره

 لذمحث في شئون املغرى العربيه
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فى ضب ببوء ذلق تسب ببعى هذه الدراسب ببة إلى تحليل مخاطر تصب بباعد الدور الخارجي في األزمة الليبية ،من
خالل تناول محورين رئيس ببيين ،مع رس ببم خارطة للس ببيناريوهات املتوقعة ملس ببارامللف الليبي ،وبالتالي
يعتمد هيكل الدارسة على املحاور التالية:
املحور األول :مالمح السياق العام الذي يسيطر على األزمة الليبية.
املحور الثاني :دالالت تطور الدور الخارجي في امللف الليبي.
املحور األول :مالمح السياق العام الذي يسيطر على األزمة الليبية.
فى اطببارهببذا الببدور الخببارجي القوى فى امللف الليبي ،هنبباك سب ب ب ببلسب ب ب بلببة من املتغيرات الت تسب ب ب ببيطر على
املشهد الليبي ،يمكن ايجازها فى العناارالتالية:
أوال :التطورات العسكرية على األرض
ر ققتمر محذلة الص ق قراع التى رق ققيطر على املش ق ق د الليبي ،ملم تنته لتوقيع االت ذت الرق ققيذف ق ق ي لذلصق ققخيراع
املغربية لين أقراف النزاع الليبية  ،فذلوضع از ا عقيدا على الصعيد الريذف ي ،م شذلكت خيو األزمة
الليبية فع ،من خ،ل لنذء تحل ذع جديدن تذلن مإههيذل تحذل ذع من ج ة أخرىه
تحولت ل لن الصق قراع عن منطقة ال ،ل الن طي ش ققرقي ليبيذ ،التى ظلت ل ترن قويلة س ققذمحة للصق قراع لين
االقراف املختل ة ،محتى محرق ققم الجيش الوقنى الليبي املعرية مأعلن برق ققط س ق ققيطرته ال ذملة على ال ،ل
الن طي الليبي بعقد هجمققذع ماس ق ق ق قعقة النطققذت من قبقل مليشق ق ق ق قيقذع القدفققذع عن لنغققذزى التققذبعققة لح ومققة
الوفذت التى محذملت استعذ ن ن وذهذ على تلك املنطقة ،قبل أن ت قدهذ لصذل الجيش الليبي فى سبتم ر
3316ه
انتقلت م خرا ،ل لن الص ق قراع الليبي ا ى منطقة الجنوى ،محيث شق ققنت ميليشق ققيذع القون الاذلاة املوالية
لح ومة الوفذت الليبية ،هجومذ في  19مذيو الجذلى ،على قذعدن لران الشق ققذقئ الجوية جنوى ليبيذ التي
يرق ق ققيطر عليهذ اللواء  13التذبع للجيش الوقني الليبي ،ممذ أ ى ا ى س ق قققو نحو  181قتي ،عرق ق ققكريذ
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ممدنيذ ،في املقذلل ل الجيش الليبي بغذلاع جوية على مواقع تذبعة مليليش ققيذ سق قرايذ الدفذع عن لنغذزي ،
التذبعة لتنظيم القذعدن اإللهذبي ،مميليشيذع تذبعة للمرلس العركري ملدينة مصراتةه
لذلتذ ى لذتت منطقة جنوى ليبيذ عيش محذلة من التوتر األمني ،في ظل مجو قرفذن أمحدهمذ؛ هي القون
الاذلاة التذبعة للمرلس الرئذف ق ق ق ي ،مل ذ تحذل ذع مع قبيلتي أمال سق ق ققليمذن مجزء من قبيلة الحر ق ق ققذمنة
مالطوالت ،مأخرى تذبعة للقيذ ن العر ق ق ققكرية في الش ق ق ققرت يقو هذ محمد لن نذئل مل ذ تحذل ذع مع قبيلة
القذاذفة ماملقذلمحة مالتبو ،ميزيد من امحتقذن الوضققع في الجنوى ،أن املش ققذمحنذع متكرلن لين قبذئل تلك
املنطقة ،خذصققة فترن مذ بعد سقققو محكم العقيد معمر القذافي  ،3311ل يققل انتشققذل الرقق،ح مس ق ولة
الحصق ققول عليه ،مذلك على خل يذع عديدن ألرزهذ أهمية املنطقة مهيمنة الرق ققلطة في يد قبيلة مامحدن،
يمذ ال تزال معذ لة الص ق قراع لين م يدي النظذم الر ق ققذل مثوال ف راير ايي ق ققذ محذضق ققرن في مش ق ق د النزاع في
الجنوى ،فق اللواء  13م ّون من ألنذء قبذئل ينتمي إليهذ لموز لذلزمن في النظذم الرذل ه
ملقد لدأ الص ق قراع املرق ققل في الجنوى الليبي فى ههذية مذلا ،3317لقيذم قواع اللواء  13لقيذ ن محمد
لن نذئل ،املوا ي لح تر ،لذلدجوم على قذعدن تمنهنت ( 03ييلومترا غرى سق هذ) التي تت ذهذ القون الاذلاة
مقرا ل ذ ،لذإلضققذفة لوقوع اشققتبذكذع مبذشققرن لين قواع مح تر م القون الاذلاة اخل س ق هذ ،محيث أعلنت
القيذ ن العذمة للقواع املرق ق ق ققلحة الليبية ،إق،ت عملية عرق ق ق ققكرية جديدن لتحرير منطقة الجنوى الليبي
لذل ذمل تحت اسم عملية الرمذل املتحرية  ،فى املقذلل أعلنت مزالن الدفذع التذبعة لح ومة الوفذت ،عن
لدء عملية األمل املوعو لذملنطقة الجنوبية ،الستعذ ن قذعدن لران ه
ملقد أ ى الدجوم الذي ش ققنته مليش ققيذع تذبعة لح ومة الوفذت على قذعدن لران ،إ ى ل م أفعذل اخلية
مخ ققذلجي ققة قوي ققة ،فق ققد توع ققد املش ق ق ق ققير مح تر ق ققذئ ققد الجيش الليبي لر عر ق ق ق ققكرى قوى على تل ققك الدجم ققذع
االلهقذليقة ،لقذالض ق ق ق ققذفة ا ى ا انة اخلية ماقليمية م ملية شق ق ق ققديدن ،محملت مح ومة الوفذت مرق ق ق ققئولية تلك
الدجمذع ،فى املقذلل ن ى املجلس الرئذفق ق ي لح ومة الوفذت أي مرق ق ملية له في الدجوم ،مأ ان التص ققعيد
الذي مقع ،إال أن القون الاذلاة التى ن ذع الدجمذع أصققدلع منشققولا ،يشق ت فيه عن مثيقة تتيققمن
ت لي ذ من العقيد ال رغثي لذلدفذع عن قذعدن تمنهنت الواقعة فى مدينة س هذ ،مأههذ كل ت لم مة تط ير
قذعدن لران الشققذقئ لنذء على قرال مزير الدفذع م عليمذع املجلس الرئذف ق ي لقيذ ن فذيز الر قراج م عيققو
املجلس عبقدالرق ق ق قق،م كقذجمذن ،ممذ فع مح ومة الوفذت ا ى تنحية مزير الدفذع امل ون العقيد امل دي
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ال رغثي مجمقذل التري ي مر القون للتحقي مإيققذف م من م قذهم امل ل ين بهذ ،فى محذملة للتنصق ق ق ق قل من
مر ققئولية تلك الدجمذع ،مترنبذ لتغير املوقف الدم ى الداعم للوفذت ،مالذى لدأ يتغير لذل عل ترذ عم
الجيش الليبي لقيذ ن مح تره
ثانيا :تطورات مسارالتسوية السياسية
ُعقد لقذء جمع قذئد الجيش الليبي ،خلي ة مح تر ،مع فذيز الرراج لئيس مح ومة الوفذت الوقنى ،في مطلع
مذيو  3317في ألو ظبي ،من خ،ل لعذية مصققرية-إمذلاتية ،لبحث سققبل الترققوية الرققلمية لقزمة الليبية،
إال أنه تم ت جل إع،ن نتذئج اللقذء مخريطة قري ترمع لين ات ذت الص ق ققخيراع مات ذت القذهرن ،مالتبط
تق جيقل هقذا اإلع،ن بعقدم االت قذت على بعض النققذ  ،من لينهقذ الرغبقة غير املعلنة لح تر في الترش ق ق ق ق
للرئقذسق ق ق ققة الليبيقة في أمل انت قذلقذع سق ق ق ققيتم إجرا هقذ مف االت قذققذع الجديدن ،مهو املوقف الذي يرد
معذلضة مانحة من الرراجه
ر ققببت الخ،فذع لين قرفى الص قراع في ليبيذ ،لت جيل اللقذء التكميلى في القذهرن ،مالذي كذن ي ترن أن
يتم لحي ققول لئيس مرلس النواى الليبي عقيلة ص ققذل  ،فيمذ ايت ى الرئيس عبد ال تذح الرق قيسق ق ي للقذء
من ر مع مح تر في قصر االتحذ ية في القذهرنه
املحور الثاني :دالالت تطور الدور الخارجي في امللف الليبي.
أثذلع األزمة الليبية ل م أفعذل متبذينة للقوى الدملية على املرققتويين اإلقليمي مالدم ي ،ميع ر موقف كل
قرف عن قبيعة املصققذل التي تربطه لليبيذ ،ماإل لاكذع األمنية مالرققيذسققية محول القوى الليبية القديمة
مالجديدن ،مالع،قذع التذلي ية ،مالجغرافية مال ق ققدمل اإلقليمي أم ال ق ققدمل ق ققي ال ق ققذي يبحث عنه ي ق ققل ق ق ققرف،
لذلتذ ى يمكن ت نيد املوقف الدم ى من األزمة الليبية من خ،ل النقذ التذلية:
 -0فرنسا:
فى الخطون األم ى التى عكس الريذسة ال رنرية الجديدن ترذ األزمة الليبية بعد مصول الرئيس مذيرمن
ا ى الحكم فى لذليس ،أعلنت الخذلجية ال رنرققية أههذ تراجع موق ذ من الص قراع الليبي م عت للمرن األم ى
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علنذ لتشق ققكيل جيش مقني مومحد يشق ققمل القذئد خلي ة مح تر بهدف مواج ة متشق ققد ين إسق قق،ميين ،ممذ
يحمقل الالع عقديقدن محول غيراع فى سق ق ق ق قيقذس ق ق ق ققة فرنر ق ق ق ققذ ترقذ امللف الليبي ،محيقث ظلقت مزالن الخقذلجية
ال رنرية في ظل الح ومذع الرذلقة علن عم ذ لح ومة الوفذت التي تدعم ذ األمم املتحدن لرئذسة فذئز
الرقراج ،لينمذ عملت مزالن الدفذع في عذمن مثي مع املشقير خلي ة مح تر الذي شقن محملة ضقد إسقق،ميين
في شرت ليبيذه
لم علن فرنرذ من قبل عن مجو مل لح تر ،محيث عمت لذليس الرراج للومذسيذ ،لكنهذ أمفدع أييذ
مرققتشققذلين إ ى الجيش الليبي ،الذي يعت ر القون الرئيرققة القذ لن على التصققدي لةلهذى ،ملقد أثذلع تلك
اإلس ققتراتيرية خ،ل األشق ق ر األخيرن توترا لين الخذلجية ال رنر ققية ممزالن الدفذع ،إال أن مصق ققول مذيرمن
للحكم فى فرنرق ققذ يبدم أنه يحمل م،مح غيراع جوهرية ازاء ليبيذ ،خذصق ققة بعد تو ى مزير الدفذع الرق ققذل
جذن ايف لو ليذن للخذلجية في مح ومة الرئيس إيمذنويل مذيرمنه
لعبت فرنرققذ ملا يبيرا منذ اندالع انت ذضققة  3311فى ليبيذ ،ماسققتمر هذا الدمل بش ق ل يبير بعد سقققو
نظذم القذافى ،محيث لج ع لذليس ملحذملة ممذلسة مل فر ى سرا م خر علنى فى ليبيذه
لذلتذ ي يمكن القول ل ن الرقيذسقة ال رنرقية الجديدن شير إ ى امحتمذالع زيذ ن التواجد ال رنس ي فى ليبيذ،
خذصة مع تصريحذع مذيرمن خ،ل محملته االنت ذلية عن نيته فى عزيز مل فرنرذ في ليبيذه
 -2بريطانيا:
ت يد كذفة الشق ق ققواهد على تواجد لريطذني فى ليبيذ ،فعلى الرغم من الدعم ال ريطذنى لح ومة الوفذت فى
الغرى ،إال أن زيذلن الر ير ال ريطذني فى ليبيذ ،في اغرطس  3316ا ي مرلس النواى فى لرقة ،ماع،نه عن
استعدا لريطذنيذ لتقديم الدعم ا ى ليبيذ إ ى الجيش الليبي ،يحمل الالع م تل ةه
ي يد ذلك مذ نش ققرته الص ققحف ال ريطذنية من تقذلير ت يد تواجد قواع لريطذنية مفرنر ققية في ش ققرت ليبيذ
ملر ق ققذندن قواع القذئد العذم للجيش خلي ة مح تر متنر ق ققي ضق ققربذع جوية ضق ققد تنظيم اعش في مدينة
لنغذزى ،محيث لعبت لندن ملا يبيرا فى ليبيذ منذ  ،3311مقد يش ق ققف تقرير ص ق ققذ ل عن ال رملذن ال ريطذني
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فى يرقم ر  3316أن كذميرمن الذى تو ى لئذسة الوزلاء ال ريطذنية من  ،3313لعب ملا محذسمذ فى قرال
التدخل فى ليبيذ ميرب أن يتحمل املر ملية عن مل لريطذنيذ فى أزمة ليبيذه
مفى ظل التغيراع املرق ققتمرن فى االنظمة األملمبية الحذيمة ،ر ق ق ى مح ومة ال ريكرق ققت ،التى تلت تصق ققويت
لريطذنيذ للخرمج من االتحذ االملمبي ،قذم مزير الخذلجية ال ريطذني لوليس جونر ق ق ققون ،فى مذيو ،3317
ق رت في شق ققرت ليبيذ محيث ألتقى لئيس ال رملذن عقيلة صق ققذل  ،فى خطون تحمل أع،نذ ضق ققمنيذ لدعم لندن
للجيش الوقنى الليبي لقيذ ن مح تر فى الشرته
منشق ققرع ،ق ققحي ة التذيمز ال ريطذنية تقريرا ،فى مذلا  ،3317أيدع فيه أن القواع ال ريطذنية تقدمت،
للمرن األم ى ،إ ى الصق ق ق وف األمذمية للحرى ض ق ققد تنظيم الدملة ،مش ق ققيرن إ ى أن تلك القواع تمكنت من
ت رير شذمحنة تحمل مقذتلين للتنظيم ،جذء ذلك بعد يومين من تصريحذع مزير الدفذع ال ريطذني ،مذي ل
فذلون ،ألعي ق ق ققذء ال رملذن ،ل ن لريطذنيذ ال ت طط ألي مل عر ق ق ققكري في ليبيذ ،سق ق ققواء من جذنب القواع
الخذصة ،أم س،ح الجو ال ريطذني ،ملحذلبة الجمذعذع املرلحةه
تولققت تريزا مققذى لئققذسق ق ق ق ققة الح ومققة ال ريطققذنيققة في يوليو  ،3316خل ققذ لققدي يققد كققذميرمن في أعقققذى املوافقققة
الش ق ق ققعبية على خرمج لريطذنيذ من االتحذ األملمبي ،مملثت مذي ملا خذلجيذ لدملة من رقة عر ق ق ققكريذ في
الشرت األمسط ،خذصة ،في ليبيذ ،مسوليذ ،مالعراته
انعكس خرمج لريطذنيذ من االتحذ األملمبي على إ لان ص ققنذع القرال ال ريطذنيين ملنظذل الدمل ال ريطذني،
ف ى الخرمج إ ى إعذ ن تموض ققع الدمل ال ريطذني ك محد أعي ققذء االتحذ األملمبي ،إ ى تقديم ن ر ق ذ للعذلم
على أههذ إمحدى القون الك رى الرائدن التي تتمتع لن وذه
يت،قى هذا مع تص ق ققريحذع تيريزا مذي ،املتعلقة لتنحية قي ق ققية نش ق ققر الديمقراقية عن أجندن الرق ق ققيذس ق ققة
الخذلجية ال ريطذنية ،مظ رع عدن م شق ق قراع خ،ل ال ترن األخيرن تدل على جدية هذا التوجه ،خذص ق ققة في
الشققرت األمسققط الذي يعت ر أي ر سققوت إقليمية لترذلن الرقق،ح ،فشق د لقذء أمير ملة قطر متيريزا مذي في
سق ق ق ققبتم ر  3316التق ييقد على الرغبقة ال ريطقذنيقة في االسق ق ق ققتامقذل في مرذالع الدفذع ،ماألليذع العرق ق ق ققكرية،
مشق ق ققذليت بعض شق ق ققركذع الرق ق قق،ح ال ريطذنية في معرن الرق ق قق،ح الدم ي الذي نظمته قطر في  ،3316يمذ
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صققدلع لريطذنيذ لدملة إس قرائيل معداع عرققكرية لقيمة  68مليون جنيه إسققترليني خ،ل ال ترن من ألريل
إ ى يونيو من العذم ن ره ،مقذلنة لق 9.8مليون جنيه إسترليني فقط قيلة عذم  ،3318مذ يدل لوضوح على
الرغبة ال ريطذنية في توسيع مبيعذتهذ من األسلحة ،مهى عد األن ثذني أي ر مصدل للر،ح في العذلم.
 -3روسيا
ش ق ق ق ق د لمس ق ق ق ققيذ تطويرا يبيرا فى س ق ق ق ققيذس ق ق ق ققذتهذ الخذلجية ،محذملة اس ق ق ق ققتعذ ن م ذنتهذ الدملية فى ظل االتحذ
الر ققوفيتى الر ققذل  ،لذا لدأع موس ق و فى االن تذح على القي ققذيذ االقليمية مالدملية بش ق ل مانق ق  ،فبعد
نرذمح ذ فى توجيه ض ق ققربة قوية للغرى فى أميرانيذ مض ق ققم ذ لش ق ققبه جزيرن القرم ،ثم اعق هذ اض ق ققط،ع ذ لدمل
قيذ ى فى االزمة الرولية ،مالنرذح الدللومذف ي مالعركري هنذن ،جذء الدمل على االزمة الليبيةه
اسق ق ققتطذعت ماشق ق ققنطن مالغرى خداع لمسق ق ققيذ فى  ،3311من خ،ل اس ق ققتص ق ققدال قرال من مرلس االمن تم
اس ق ق ق ققتغ،لققه للتققدخققل فى ليبيققذ ،محيققث جققذء القرال ل رن محظر جوى على ليبيققذ لينمققذ تم التحققذيققل على ذلققك
لتوجيه ضربذع على مواقع النظذم الليبىه
شق ق ق دع موسق ق ق و ،في اآلمنة األخيرن ،زيذلاع عدن ملر ق ق ق ملين ليبيين بعيق ق ق م من مح ومة الوفذت الوقني
م خرين من لرملذن ق رت ،لذإلضذفة ا ي تر املشير خلي ة مح تر على موس و ملقذءاته مع املر ملين ،قبل
أن تتره مح ومة الوفذت إ ى موسق ق و قلبذ للوس ققذقة ،ميمنح كل ذلك لمس ققيذ إم ذنية لعب مل الوسق قذقة
للتقريب لين أقراف األزمة الليبيةه
ات ذع لمسيذ خطواع أيثر جدية من زيذلاع االقراف الليبية ترذ االزمة الليبية ،من خ،ل توفير تواجد
لمف ي محقيقي فى ليبيذ ،محيث أيد تقرير صذ ل عن مكذلة لميترز  ،فى ف راير  ،3317عن نشر لمسيذ قواع
خذص ق ققة في قذعدن جوية تقع في غرى مص ق ققر ،قرى الحدم مع ليبيذ ،مهو مذ أثذل قل العديد من القوى
الدملية ،ملغم ن ى القذهرن لذلك ،فقد أشق ق ققذل التقرير أن ال دف املبذش ق ققر لنش ق ققر هذ القواع يتمال في
عم قواع الجيش الليبيه
لذإلضذفة لذلك ،ألسلت موس و محذملة الطذئراع أ ميرال كوزنيرتوف  ،إ ى سوامحل ق رت ،شرت ليبيذ،
فى ف راير  ،3317بع ققد يومين فقط من اع،ن ايط ققذلي ققذ عن الس ق ق ق ق ققذل قواع إ ى قراللس؛ ل ققدعوى محم ققذي ققة
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سق ق ذلتهذ ،التي افتتحتهذ األس ققبوع املذضق ق ي ،لتص ققبح أمل ملة غربية ،منذ عذمين ،عيد افتتذح سق ق ذلتهذ في
العقذص ق ق ق قمقة الليبيقة ،قبل أن علن لمس ق ق ق ققيذ أن محذملة الطذئراع كذنت فى قريق ذ من س ق ق ق ققوليذ ا ى االلاضق ق ق ق ق ي
الرمس ق ق ققية ،إال أههذ مرع لذمليذ االقليمية الليبية متم عقد لقذء عليهذ مع خلي ة مح تر ،لمذ يحمل اش ق ق ققذلاع
مانذالاع ا ى أملمبذ ت يد س ولة التدخل العركري فى ليبيذ اذا لزم االمره
محذلع هيئة الطيران ال يدلالية األميريية ،فى منتص ق ق ققف مذيو  ،3317الطذئراع التي تمر لذملجذل الجوي
املقذلل للرذمحل الليبي من أن س نذ محربية لمسية ت طط إلجراء ترذلى صذلمخية محية في البحر األليض
املتوسققط قبذلة سققوامحل ليبيذ في مقت المح من هذا الشق ر ،ممذ يحمل الالع محول تحرن لمفق ي مبذشققر
محتمل فى ليبيذه
ملقد أشققذلع تقذلير غربية عن توقيع مح تر ،قذئد القواع التذبعة ملجلس النواى املنعقد في مدينة ق رت،
ات ذقذ مع موس ق ق و بش ق ق ن تن يذ ات ذقية ص ق ق قة سق قق،ح كذن نظذم القذافي ،ألرم ذ مع موس ق ق و في ،3333
مقذلل الرمذح للر ن التذبعة لر،ح البحرية الرمف ي لذست دام مينذء لنغذزي (ألف كلم شرت قراللس)ه
لذإلض ققذفة إ ى الر ق ي الرمف ق ي إلعذ ن امحيذء ملهذ اإلقليمي مالدم ي ،ف نذن عوامل س ققذعدع موس ق و على
املض ق ق ق ي قدمذ فى االن را فى االزمة الليبي ،يتمال فى ترمحيب ماش ق ق ققنطن ،فى ظل اال الن االمريكية الجديدن
لققذلققدمل الرمفق ق ق ق ق ي فى محققل امللف الليبي ،فقققد أعلن قققذئققد القواع االمريكيققة في أفريقيققذ “أفري وم” تومققذا
مملدهذمسققر ،أن الواليذع املتحدن ال عذلن مشققذلية لمسققيذ في التوصققل إ ى محل لقزمة الليبية ،مشققيرا إ ى
أهمية التعذمن لين قذئد الجيش الليبي املشير خلي ة مح تر ممح ومة الوفذت الوقني في قراللس ،من خ،ل
قوى ملية مإقليمية قذ لن على عم هذا الخيذل ،م يدا أن مصر ملمسيذ رعيذن لجمع األقراف معذه
تظقل لمسق ق ق ق قيقذ اعمقة لخلي قة مح تر ك محد محل ذء لمس ق ق ق ققيذ في املنطقة ،مبذلرغم من االعتمذ علي اآللية
الر ق ق ق ققيذس ق ق ق ققية في ليبيذ في املرمحلة الحذلية ،إال أنه من املمكن أن تتحول هذ اآللية آللية عرق ق ق ققكرية في
املر ققتقبل ،فبعد نرذح مر ققذعيه في س ققوليذ ،منرذمحه في اإللقذء على لأا الرئيس بش ققذل األس ققد بعيدا عن
مقصقلة املعذلضة ،يتوقع الخ راء الريذسيون أن ت ون ليبيذ هي امللعب الجديد لرمسيذ ،مهي الخطون التي
لبمقذ يلقى فيهقذ ف ،يمير لوتين بعض الدعم الدم ي لحجة محذلبة تنظيم اعش مالجمذعذع املتطرفة،
ممنع ذ من اس ققتغ،ل الر ققوامحل الليبية للتمد ألملمبذ ،مع ص ققمت أمري ي متوقع الرئيس الجديد ترامب،
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الذي يرى أن أملوية الرققيذسققة األمريكية في ال ترن املقبلة هي محذلبة اإللهذى تحت أي مرققمى ،مليس عم
الشعوى الاذئرن على مح ذم ذ مأمضذع ذ الداخلية ،مالمذ هي الحذلة في سوليذ ماآلن في ليبيذه
فى املقذلل اعربت لمز غوتيمويلر ،نذئب األمين العذم لحلف شق ق ققمذل األقلسق ق ق ي عن قلق ذ إزاء تنذمى الدمل
الرمفق ي في ليبيذ ،إذ يبدم أن موسق و تلقي عم ذ خلف خلي ة مح تر ،ملقد اشذلع لمز ا ى القل االملمبي
من قواع لمسية يبدم أههذ تترمع للت ثير في الوضع فى ليبيذه
 -8الواليات املتحدة
مال مصق ق ققول اال الن االمريكية الجديدن لقيذ ن الرئيس منذلد ترامب نقلة نوعية فى الرق ق ققيذسق ق ققة الخذلجية
االمريكية بش ل عذم ،محيث أصبح العذلم أجمع ينتظر معرفة توج ذع تلك اال الن محيذل القيذيذ الدملية
املختل ة ،خذصقة مع مجو العديد من املل ذع امللتهبة التى يقع على كذهل ا الن ترامب تحديد اسققتراتيرية
محد ن ترذه ذ ،ميمال امللف الليبي أمحدهذه
لكن فى مقذلل ذلك ،ر ق ق ققيطر محذلة من الغمون التى ر ق ق ققيطر على توج ذع ا الن الرئيس ترامب ،ف ،فذ
لبعض املواقف التى اعلنهذ ترامب خ،ل محملته االنت ذلية ،مالتى تراجع عن ياير منهذ بعد مصوله للحكم،
فيظقل امللف الليبي غير مان ق ق ق ق املعذلم قبل تو ي الرئيس االمري ي الجديد مبعدهذ ،لذا فيصق ق ق ق قعب تحديد
الر ية االمريكية الحذلية ترذ االزمة الليبيةه
مممذ يدعم هذا التصقول ،تصريح الرئيس األمري ي منذلد ترامب ،فى امل تمر الذي جمعه مع لئيس الوزلاء
االيطققذ ي لققذملو جنتليوني ،فى الريققل  ،3317لق نققه ال يرى ملا للواليققذع املتحققدن في ليبيققذ ،مبققذلتققذ ى يبققدم أن
الواليذع املتحدن ستعتمد على بعض محل ذتهذ فى ا الن هذا امللف لدال من االن را املبذشر فيهه
ميمال هذا التوجه غيرا جذليذ عن س ققيذس ققة الرئيس األمري ي الر ققذل لذلان أمبذمذ ،الذى ان رقت ا الته
بش ق ق ق ق ل مبذشق ق ق ققر فى االزمة الليبية ،من املشق ق ق ققذلية تحت قيذ ن محلف النذتو إلسق ق ق قققذ نظذم القذافي ،مرملا
لتواجد قواع خذصق ق ق ققة أمريكية فى ليبيذ ،لتحقي اهداف اسق ق ق ققت بذلاتية ملوجرق ق ق ققتية محد ن ،مصق ق ق ققوال ا ى
التدخل العرق ق ق ققكري األمري ي املبذشق ق ق ققر فى  ،3316من خ،ل القواع الجوية التى اس ق ق ققتهدفت مواقع تنظيم
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اعش فى س ققرع ،لنذء على قلب من مح ومة الر قراج ،مالتي اس ققتمرع عدن أش ق ر محتى ههذية الوالية الاذنية
ألمبذمذه
معلى عكس اال الن االمريكي ققة الر ق ق ق ق ققذلق ققة ،التى عمققت مح وم ققة الوفققذت فى غرى ليبيققذ ،فيب ققدم أن الرئيس
األمري ي الجديد سيحول الدعم االمري ي ا ى الجيش الوقني الليبي فى الشرت ،نظرا ل شل مح ومة الوفذت
من تحقي أى تطول ملموا على االلن ،فيق ق ق قق ،عن فشق ق ق ققل ققذ فى مح ظ االمن فى قراللس ممنش ق ق ق ق ق ته ققذ
الح وميققة ،فى مقققذلققل الجمققذعققذع االلهققذليققة التى اص ق ق ق ققبحققت تمق ض ق ق ق ققوا ي العققذصق ق ق ق قمققة الليبيققة ،لققذا فتبققدم
الرق ق ق قيققذسق ق ق ققة االمريكيققة الجققديققدن أقرى لققدعم الجيش الليبي لقيققذ ن مح تر ،ماالعتمققذ عليققه للقي ق ق ق ققذء على
الجمذعذع االلهذلية فى ليبيذه
ملغم محقذملقة ايطقذليقذ إلقنقذع ترامقب لقدعم مح ومقة الوفقذت فى قراللس ،مالتى تقدعم قذ لممقذ ،إال أن ترامقب
يبدم أنه اقتنع ايثر لذلر ية املصققرية اإلمذلتية فى عم الجيش الوقنى الليبي ،الذى يمال القون الرئيرققية
اآلن فى ليبيذ ،العذ ن لنذء الدملة الليبية مالقيق ققذء على الجمذعذع االلهذلية هنذن ،مالذى كذن امللف الليبي
على قمة املويذع جدمل مبذمحاذع الزيذلنه
أعققب تلك الزيذلن ،اجتمذع لين خلي ة مح تر ،قذئد الجيش الليبي ،مفذيز الرق ق ق ق قراج ،لئيس مح ومة الوفذت
فى الغرى الليبي ،لرعذية امذلاتية ،فى الو ظبي ،لبحث ام ذنية التوصققل ا ى الترققوية الرققيذسققية لين أقراف
االزمة ،قبل أن يرفض الر قراج محيققول االجتمذع املكمل فى القذهرن ،منتصققف مذيو املذض ق ي ،مبذلتذ ى يبدم
أن ا الن ترامب قد امكلت محل امللف الليبي ا ى محلي تيهذ ،مص ق ققر ماالمذلاع ،من خ،ل عم الجيش الوقني
الليبي ،ممحذملة التوصل ا ى تواف لين أقراف االزمةه
 -7حلف الناتو
لم يكن هنذن تدخل أقلس ق ي مبذش ققر في األزمذع العربية مذ قبل الاولاع التي ش ق دهذ املنطقة في الوقت
الراهن ،مإنمذ ش ققذلن أعي ققذء الحلف خ،ل أزمتين ،كذنت األم ي هي محرى الخليج الاذنية عذم  ،1991التي
شذليت بهذ الواليذع املتحدن مفرنرذ مبريطذنيذ مإيطذليذه أمذ األزمة الاذنية ،ف ذنت خ،ل الحرى العراقية -
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اإليرانية ،محيث ش ق ققذلن بعض أعي ق ققذء الحلف في عملية عر ق ققكرية اس ق ققتهدفت ت مين إمدا اع الن ط من
خ،ل محمذية عبول نذق،ع الن ط ع ر الخليجه
لم يكن قرال محلف النذتو لذلتدخل في األزمة الليبية أمرا يريرا لذلنظر إ ي خ راع الحلف الرلبية في أزمذع
سقذلقة ،ممنهذ محم،ع الحلف في البلقذن التي كذنت تتطلب موافقة كل من أعيذئه علي محدن ،ممذ أ ي إ ي
ت بط تلك العمليذع ،لذإلض ق ققذفة إ ي املذ ن الخذمر ق ققة من مياذت الحلف التي شق ق ق دع اختبذلا محقيقيذ في
أفغذنرتذن لتعكس ال رون لين األقوال ماألفعذله
علي الرغم من ص ق ققدمل قرالي مرلس األمن لقمي  1973م 1970بشق ق ق ن الحذلة الليبية ،في ق قق ،عن قرال
الجذمعة العربية لقم  7393لتذليخ  3مذلا  3311بش ق ن الطلب من مرلس األمن تحمل مر ققئوليذته إزاء
تققدهول األمض ق ق ق ققذع في ليبيققذ ،مات ققذذ اإلجراءاع الك يلققة ل رن منطقققة محظر جوي علي محريققة الطيران
العرققكري الليبي ،مإقذمة منذق منة في األمذين التي تتعرن للقصققف ،لم يتدخل محلف النذتو يمنظمة
س ق ققوي في ههذية مذلا  ،3311أي بعد مذ يقرى ممذ يزيد علي ش ق ق ر من اندالع األزمة ،محيث لدأ أعي ق ققذ
الرئيرق ق ق ققيون في شق ق ق ققن هجمذع جوية علي الكتذئب الليبيةه مبرغم مرجعية النذتو للتدخل ،اال انه يمكن
االشذلن ا ى عدن تنذقيذع:
 ميق ق ققمون القرالاع املش ق ققذل إليهذ هو فرن منطقة محظر جوي علي محرية الطيران العرق ق ققكريالليبي كإجراء مقذئي لتوفير الحمذية للشعب الليبي متقديم املرذعداع اإلنرذنية العذجلة  ،فإن
م مة النذتو قد ترذمزع ذلك من خ،ل قصق ق ققف مواقع مدنية ممقراع مح ومية تذبعة للرئيس
الليبي ،فقد أعلن اندلا فوج لاسق ق ققموسق ق ققن االمين العذم للنذتو ان الحلف سق ق ققيبقي في ليبيذ بعد
سق ق ق قققو نظقذم القذافي ل ترن قويلة ملذ يمتلكه من خ رن ر ق ق ق ققذند الح ومة االنتقذلية الجديدن في
تققدعيم الققديمقراقيققة في الققدملققة الجققديققدن م نقققل امل سق ق ق قر ق ق ق ققذع العرق ق ق ققكريققة ماملققدنيققة ا ي مح ومققة
يمقراقية جديدن.
 لم شقر قرالاع مرلس األمن إ ي األقراف املنوقة لذلعمليذع في ليبيذ سوي لذلقول ي ذن للدملاألعيقذء التي أخطرع األمين العذم ،مهي تتصرف علي الصعيد الوقني أم عن قري منظمذع أم
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ترتيبذع إقليمية مبذلتعذمن مع األمين العذم ،لذت ذذ جميع التدالير ال،زمة لحمذية املدنيين مإل،ر
األمين العذم بهذ ه
 االنتهققذكققذع التى التك هققذ الحلف اخققل ليبيققذ ،مالتى ا ع ا ى اتهققذمققذع مانتقققذ اع مليققة فيمققذ يتعلل اء الحلف في ليبيذه
ملغم انسققحذى الحلف من ليبيذ ،اال ان األمين العذم لحلف شققمذل األقلسق ي ،ينس سققتولتنبيرر ،أعلن ،فى
يوليو  ،3316خ،ل افتتذح قمة محلف النذتو في العذصققمة البولندية مالسققو ،أن الحلف ات ذ قرالا لسقميذ
لذملش ققذلية في ج و إ الن ظذهرن الدجرن ماللجوء مس ققط املتوس ققط قبذلة ليبيذ على غرال مذ فعله في لحر
ايره لين ترييذ ماليونذن ههذية العذم املذضق ق ي ،مبهذا القرال يني ققم الحلف لج و االتحذ األملمبي مم مته
البحرية (ص ققوفيذ) املنتش ققرن قبذلة ليبيذ ،مالتي مس ققعت م ذم ذ فى  33يونيو  3316لتش ققمل عمليذع مراقبة
محظر الر،ح امل رمن على ليبيذه
مأعلن األمين العذم للنذتو س ققتولتنبيرر ،في مقت س ققذل  ،أن الحلف أجرى اتص ققذالع مع ليبيذ م خرا ،مأنه
كذن له اتصق ققذل لرئيس املجلس الرئذف ق ق ي مينتظر مذ يطلبه الليبيون من مر ق ققذعدن ماس ق ققتش ق ققذلن ،فى الوقت
ن رق ققه أعلن االتحذ األملمبي إنه يتره خ،ل األيذم القليلة املقبلة نحو تدليب عنذص ق ققر خ ر الر ق ققوامحل
الليبيين في عرن البحر في مرمحلة أم ىه
السيناريوهات املحتملة
فى ض ق ق ق ققوء التطولاع التى ش ق ق ق ق دهذ األزمة الليبية ،هنذن عد من الر ق ق ق ققينذليوهذع املتوقعة التى يمكن أن
تهيمن على هذا امللف ،يمكن ت صيل ذ على النحو التذ ى:
 -1سققينذليو الترققوية الرققلمية :ميتمال هذا الرققينذليو فى لضققوو مح ومة الوفذت إ ى التغير الكبير فى
املواقف الققدمليققة الققداعمققة ل ققذ ،مضق ق ق ققعف موق ققذ على األلن ممن ثم ا لاي ققذ لقرى ههققذيتهققذ ،ممققذ
يققدفع ققذ إ ى القبول لققذلتر ق ق ق ققويققة الر ق ق ق ققلميققة مع الجيش الوقنى الليبي ،لتش ق ق ق ققكيققل مح ومققة مومحققدن
مل قذفحقة الجمقذعقذع االلهقذليقة ،ماالس ق ق ق ققتعقدا لتنظيم انت قذلذع لئذس ق ق ق ققية مبرملذنية ،مهو امحتمذل
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يصعب تحقيقه ،مذ لم يتم اليغط لقون على مح ومة الوفذت إل لان أن هذا هو املخرج الومحيد
لحل األزمة الليبيةه
 -1سينذليو الحل العركرى :مالذى يتمال فى لفض مح ومة الوفذت لحل التروية الرلمية مالتواف
مع الجيش الليبي ،مبذلتذ ي يص ق ققبح الحل العر ق ققكري هو الحل الومحيد املتذح أمذم الجيش الليبي،
مسققيرققتعين فى ذلك لذلقون الدملية ماالقليمية الداعمة لشققرعيته ،من اجل محرققم املعرية ضققد
الجمذعذع االلهذلية ،ميعت ر هذا الرقينذليو هو األلح  ،خذصقة بعد لفض لئيس مح ومة الوفذت
فقذيز الر ق ق ق قراج ملقققذللققة مح تر فى االجتمققذع الققذى تم التحيق ق ق ققير لققه فى القققذهرن (يتكملققة الجتمققذع
الطرفين فى ألو ظبي)ه
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مستقبل العالقات الجزائرية – المغربية وانعكاساته
على األمن اإلقليمي
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باحثم بالمركز القومي لدراسات الشرق األوسط
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" مسددددددتقبددل العالقددات الجزائريددة – المغربيددة
وانعكاساته على األمن اإلقليمي"

هاجرأبو زيد
مقدمة:
ترتبط الجزائر ماملغرى لصقق،ع تذلي ية تمال عذمذع أسققذسققية لحرققن الجوال مالت ذمل ،إال أنه قد مرع
الع،قذع لين البلدين لمرامحل غلب عليهذ العداء منذ االسققتق،ل ،مكذنت مرق لة الحدم من ألرز القيققذيذ
الرقيذسققية التي تاير التوتر لين البلدين متمال أمحد أهم املتغيراع الرئيرققية في ت رققير الطبيعة النزاعية في
الع،قذع لين الجذلتين ،مكذنت سببذ في نشوى محرمى لينهمذه
م رق ققتعرن الولقة قبيعة الع،قذع لين الجزائر ماملغرى مرملا ل هم نقذ التحول فيهذ ،فيق قق ،عن ذلك
ر ق ق ق ق ى الولقة لبحث العوامل (الداخلية مالخذلجية) امل ثرن على مر ق ق ققذل النزاع املمتد لين البلدين محول
الص ق ق ق ققحراء الغربيققة ،ممن ثم تنتقققل الولقققة ملنققذقش ق ق ق ق ققة أبعققذ التوتراع الراهنققة على الحققدم في الع،قققذع
الجزائريققة  -املغربيققة متق ثيرهققذ على األمن اإلقليمي لققذملنطقققة ،في ض ق ق ق ققوء األزمققة الققدللومققذسق ق ق ق قيققة التي افرزتهققذ
تحركقذع ال،جئين الر ق ق ق ققوليين على الحققدم لين البلققدين ،مفي النهققذيققة تقققدم ل يققة محول االفققذت املرق ق ق ققتقبليققة
للع،قذع الجزائرية – املغربية ،ممذ قد ي رضه مرذل تلك الع،قة من ت ثيراع على األمن اإلقليميه
أوال :طبيعة العالقات الجزائرية  -املغربية:
يص ق ق ق ققل قول الحققدم ال ريققة لين املغرى مالجزائر إ ي محوا ي  1633يم من البحر املتوس ق ق ق ققط شق ق ق ق قمققذال إ ى
الص ق ققحراء الك رى جنوبذ ،متتنذزع الجزائر ماملغرى على اقرممحتين متنذقي ق ققتين في مر ق ق ق لة الحدم  ،محيث
يرققتند املوقف الجزائري الرسققمي على أقرممحة قدسققية الحدم املولمثة عن االسققتعمذل ،1ممن ثم يرفض
إعذ ن النظر محول ذ محتى ال يتهد االس ققتقرال اإلقليمي ،لينمذ ظل املغرى لافي ققذ ل ترن قويلة األخذ لقذعدن
الحدم املولمثة ،متمر ق ق ق ق ذ ل قرممحة الح التذلييي له في أقذليم بعي ق ق ق ق ذ  ،ق ق ق ققحرامية منهذ منذق بش ق ق ق ققذل

 لذمحاة لذملريز القومي لدلاسذع الشرت األمسط
 -1آمال بلحميتي ،مشممممكلم الحدود كمحدد للع اات الجزائريم – المغربيم ،المستتتتتقبل العربي ،العدد ( 458مركز دراسممممات الوحدع العربيم،
بيروت ،لبناه ،إبريل  ،)2117صـ صـ .137-136
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متنققدمف لققذلجزائر ،مالص ق ق ق ققحراء الغربيققة كققذمتققدا تققذلييي للرق ق ق ق قيققذ ن املغربيققة (املغرى الكبير) ،1مهنققذ يكمن
محول الخ،ف املغربي  -الجزائري في عدم قدلن البلدين على ترس ق ققيم الحدم ال ذص ق ققلة لينهمذ ،مهو خ،ف
مولمث عن املر ق ق ق ققتعمر ال رنسق ق ق ق ق ي الققذي أخققذ يتوس ق ق ق ققع إ ي منققذق جنوى غرى املغرى التي كققذن ت ي ق ق ق ققع
مرتمعذتهذ الص ققحرامية املتنقلة لر ققلطة املغرى ،إ ي أن قذم املر ققتعمر لتءبيت مترس ققيم الحدم من جذنب
مامحققد عنققد خط فققذلنييققه عققذم  1913مخط ترن ي عققذم  ،1908في ق ق ق قق ،عن ذلققك لسق ق ق ق قمققت الر ق ق ق ققلطققذع
ال رنرققية خطذ محدم يذ جديدا خ،ل محربهذ ضققد الجزائريين الذين اخذما يتوسققعون لدملهم على محرققذى
ألاضق ق ق ق ق ي املغرى ،إ ي أن نشق ق ق ق قبقت محرى الرمقذل لين البلقدين ( )1960على املنقذق الحدم ية املتنذزع عليهذ
لينهمذ ،مانتصق ققرع فيهذ املغرى لكنهذ لم ر ق ق ر عن أي ات ذت لصق ققذل ترس ق ققيم الحدم  ،س ق ققوى ات ذت لوقف
اق،ت النققذل لعتققه منظمققة الومحققدن االفريقيققة ،إ ي أن اعترف الحر ق ق ق ققن الاققذني لققذس ق ق ق ققتق،ل موليتققذنيققذ عققذم
 1969ثم مقع مع ققذه ققدن مع الرئيس الجزائري هوالي لوم ققدين ع ققذم  1973ملح ققذمل ققة مح ققل الخ،ف لينهم ققذ
معترفقذ لقذلحققدم التي لس ق ق ق ققمتهققذ فرنر ق ق ق ققذ في ما ي لعققة  ،ملققذا أص ق ق ق ققبحققت منطقققة تنققدمف الغنيقة لققذلثرماع
املعققدنيققة تققذبعققة للجزائر ،3لكن التوتر لين البلققدين تص ق ق ق ققذعققد بر ق ق ق قبققب اعتراف الح ومققة الجزائريققة لر ه قة
البولير ققذليو التي ت سق قر ققت س ققنة  ،1978متمر ققك الجزائر لدعم ذ عر ققكريذ م للومذس ققيذ إ ي أن انيق ققمت
الجم ولية الصحرامية ملنظمة الومحدن االفريقية عذم  1933ماعقب ذلك انسحذى املغرى0ه
ملقققد اعت ر غل الحققدم لين الجققذلتين بعققد الدجوم املرق ق ق ققل على امحققد فنققذ ت مرايش عققذم  1998نقطققة
فققذلقققة في تققذليخ التوتر في ع،قققذع البلققدين ،محينمققذ اتهم املغرى الجزائر لتول أج زتهققذ االس ق ق ق ققت بققذلاتيققة في
الدجوم الذي تول جزائريون فيه ،ملذا فرن ملك املغرى ت شيرن على خول الجزائريين ل ع الجزائر في
املقذلل بغل الحدم ال رية لينهمذ ،مفي اعقذى تر ي األمضذع األمنية متزايد نشذ الجمذعذع مالتنظيمذع
اإلله ققذلي ققة مالجريم ققة املنظم ققة في املغرى العربي مالرق ق ق ق ققذمح ققل االفريقي ققة بع ققد ان ققدالع أمح ققداث الربيع العربي
مسق ق ق قققو نظقذم القذافي في ليبيذ ،8اتر ت الجذلتين إ ي إنش ق ق ق ققذء جدلان عذزلة مخنذ ت ملحذملة منع ر ق ق ق ققلل
املقذتلين مااللهذليين مامل ربين ع ر الحدم علمذ ل ن تقييم مر ق ق ق لة غل الحدم تتبذين مذ لين كوههذ مرذال

 -1المرجع السابق ،صـ .139
 -2واد صادق مجلس النواب المغربي في عام  1992على معاادع .1972
 -3الجزائر والمغرب جاراه يحركهما نبض التفوق والريادع في منطقم المغرب الكبير( ،المركز االسمممباني للدراسمممات االسمممتراتيجيم ،مركز
إدراك للدراسات واالستشارات :عرض وترجمم ،مايو  ،)2117صـ صـ.6-3
 -4محمد السممممبيطلي ،المغرب العربي بيه اسممممتحقااات التحول الديمواراطي ومواجهم اررااب ،مركز الملك فيصممممل للبحوث والدراسممممات
ارس ميم ،دراسات ،العدد ( ،11الرياض ،السعوديم ،إبريل  ،)2116صـ صـ .38-29

- 43 -

العدد ( )57إبريل  -يونيو 1025

مجلة أوراق الشـَـرق األوسـَـط

منذسققبذ لنشققذ التهريب عمومذ برققبب الطبيعة الجبلية امل تومحة ،1مبين كون غل الحدم جنب البلدين
اسقت دام القون العرقكرية من جديد لذإلضقذفة إ ي التهديداع األمنية ،لكن ذلك لم يمنع من ممذلسقة ي،
البلدين محربذ لذل ن على م تلف املرق ققتويذع الدللومذسق ققية ماالقتصق ققذ ية مالعرق ققكرية الترق ققليحية متطوير
شب ذع التحذل ذع العركرية مالع،قذع العركرية ماألمنية مع القوى الدملية الك رىه
ثانيا :العوامل امل ثرة على مسارالنزاع اإلقليمي:
 العوامل الداخلية:
نقصققد هنذ مدى ت ثير األمضققذع الداخلية في كل من الجزائر ماملغرى على اسققتش قراف مرققتقبل النزاع محول
الصق ق ق ققحراء الغربية ،فعلى الصق ق ق ققعيد الجزائري ،نرد يش ق ق ق ق د أزمتين خطيرتين على املرق ق ق ققتوى الرق ق ق ققيذف ق ق ق ق ي
ماالقتص ق ق ققذ ي مقد بهد ا مر ق ق ققتقبل االس ق ق ققتقرال ماألمن االجتمذ ي مقد ير ق ق ققذهم في مزيد من التراجع في مل
الجزائر اإلقليمي املنذفس للمغرى ،األمر الذي سق ق ق ققينسق ق ق ققحب لدمل على الرق ق ق ققيذسق ق ق ققة الخذلجية الجزائرية
لتوجيققه مر ق ق ق ققتقبققل النزاع ،ملغم ذلققك ترنبققت الح ومققة الجزائريققة الجققديققدن التطرت لرق ق ق ق قبققل الخرمج من
أزمذتهذ الريذسية املتوالية ملعل أهم ذ تداعيذع (مرن الرئيس لوت ليقة ،مإعذ ن هي لة ج ذز املخذلراع،
معدم التواف محتى اآلن اخل مائر صنع القرال املريزية محول املرش املحتمل ملنصب لئيس الجم ولية)
على رققيير العمل العذم لذلدملة ،ماتر ت لتوسققيع ائرن املرققئوليذع في معذلجة األزمة االقتصققذ ية مسققبل
اس ق ق ق ققتقرال ال رامج التقشق ق ق ق ق يقة ال،زمقة لتقليص االن ذت العذم مملواج ة تداعيذع ان ذن العوائد املذلية
خقذصق ق ق ققة الن طية متراجع االمحتيذقي النقدي ،محيث قرمحت مبذ لن للحوال املجتم ي مع األمحزاى ال رملذنية
لرقذنقب القوى املقدنيقة ماملجتمعيقة ال ذعلة ماألكذ يمية في س ق ق ق ققبيل الوص ق ق ق ققول ا ي تواف مرتم ي محول محل
األزمقة االقتص ق ق ق ققذ يقة لقذلب ، ،ليقد أن القوى الحزبيقة املعقذلض ق ق ق ققة (مأهم قذ ج هة القوى االش ق ق ق ققترايية  -محرية
مرتمع الرلم اإلس،مية) عذلضت املبذ لنه
ميتوقع أال تتمكن املب ققذ لن امل ققذكولن من امحتواء م ققذقر مح ققدمث انزالق ققذع اجتم ققذعي ققة ،لكن ماقع ال ققدمل ققة
الجزائرية مقبيعة ال يمنة الن بوية الحذيمة ل ماع البيرمقراقية مشب ذع ال ذعلين سيذسيذ ممرتمعيذ
ممقذليقذ ،3تقوي النظقذم ضق ق ق ققد تحرن الحركقذع املنذمئة له متمنع ت كيك الشق ق ق ققب ذع الرق ق ق ققذئدن ،مهو مذ ينب
 -1المغرب والجزائر ..ما اي اصم الحدود المغلقم؟ ،اناع الحرع األمريكيم.2116/9/22 ،
 -2فيصمل إبراايم مزرار ،،مسمتقبل العمليم السمياسميم في الجزائر بيه الدسمتور والدسمتورانيم وشمبكم الع اات الزبونيم ،المستقبل العربي،
العدد ( ،461مركز دراسات الوحدع العربيم ،بيروت ،يونيو  ،)2117صـ صـ .141-139
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لإم ذنية ترذمز األزمذع الراهنة س ققعيذ ملاء ض ققبط متيرن االس ققتقرال الر ققيذفق ق ي ماألمني ماالجتمذ ي ،مأغلب
الظن أن تدالن الوضع الراهن سيتم لدلجة أقل ي ذءن مقذلنة لذلرنواع الرذلقةه
مفيمقذ يتعل لقذملغرى ،فقإههقذ عيش على مقع أزمقة الحران املجتم ي ميي يققة تقدالي ققذ بر ق ق ق قبقب تق خر خطط
التنميققة في املنققذق امل مشق ق ق ققة ،مذلققك ملحققذملققة منع ت رر األمضق ق ق ققذع االجتمققذعيققة ماألمنيققة في الب ، ،ليققد أن
املشق د الرقيذفق ي لدأ يعكر ص و خ،فذع نذشئة اخل األمحزاى الحذيمة ماملعذلضة ،ممذ يشير إ ي لوا ل
امحتقذن محزبي ،مقد تريزع محذمل الخ،ف محول قيق ققذيذ منهذ مرق ققتقبل لئذسق ققذع األمحزاى ،مهو مذ يظ ر في
مطقذلقب بعقدم تمكين لن ييران من ماليقة ثقذلاقة في لئقذس ق ق ق ققة محزى العقدالقة مالتنمية ،لذإلض ق ق ق ققذفة إ ي تدخل
بعض ل سققذء األمحزاى في إ الن األزمذع الرققيذسققية املتكرلن من الرجوع للقواعد الحزبية ،ع،من على توتر
الع،قة لين األمحزاى مالح ومة محيث تت وف بعض األمحزاى السيمذ العدالة مالتنمية من امحتمذلية تراجع
قدلتهذ على الت ثير في الر ق ق ق ققيذس ق ق ق ققذع العذمة للدملة في ض ق ق ق ققوء تدخل الدملة إلع ذء لن ييران ماس ق ق ق ققتر ق ق ق قق،مذ
للمقتي ق ققيذع الر ق ققيذس ق ققية خ،ل املرمحلة الراهنة مالتي اس ق ققتوجبت على القيذ اع العليذ للحزى القبول بهذ
مح ذظذ على لقذء ضققمن منظومة الحكم في الب ، ،مخوفذ من الدخول في ص قراع مع امل س قرققة امللكية ،إال
أن ذلك لم ي ف التشق ق ق ققكيك الحذص ق ق ققل في مرق ق ق ققتقبل الح ومة الراهنة التشق ق ق ققكيك في مر ق ق ق ققتقبل مح ومة
العامققذني ،مالققذي قققد يرتبط لمققدى قققدلن العامققذني على التوفي مققذ لين ممققذلس ق ق ق ق ققة مل الزعيم املوازي في
العدالة مالتنمية لكبح تيذل الص ق ق قققول ممنذص ق ق ققري لن ييران ،مممذلس ق ق ققة مل الوس ق ق ققيط لين محزبه مالدملة،
لذإلضذفة إ ي مدى قدلن االئت،ف الحذيم في ضبط لية للتواف محيذل قيذيذ ريير العمل العذم ،في ضوء
قبيعة النظذم الرققيذف ق ي املغربي الذي يغلب عليه محدم ية ت ثير الدسققتول في الحيذن الرققيذسققية ،مأهمية
الر ية التوافقية املتوايبة مع ل ية امل سرة امللكية في صيذغة الريذسذع العذمةه
ليقد أن ال ترن الراهنقة ش ق ق ق ق قد في املققذلقل ص ق ق ق ققعو ا في القدمل اإلقليمي للمغرى في مققت لقدع فيقه األمض ق ق ق ققذع
الققداخليققة الجزائريققة م ترئققة نر ق ق ق ققبيققذ ،مقققد ينحو لققذترققذ االن رققذل املجتم ي في أيققة لحظققة ،ملققذا لققدأ املغرى
يمرق ققك لزمذم األمول من جديد السق ققيمذ على صق ققعيد نرذح اسق ققتراتيريته الدللومذسق ققية اإلقليمية النشق ققطة
(سقيذسقيذ ماقتصقذ يذ م ينيذ) في اسقتعذ ن عيويته اخل االتحذ األفريقي ،محيث تمكن محمد الرذ ا
من عمي اقر التعذمن املغربي متنويعه مع مل إفريقيذ خذص ق ققة غرى افريقيذ مالرق ق ققذمحل مذلك في سق ق ققبيل
خدمة قي ق ق ققية مغربية الص ق ق ققحراء الغربية ممحذلبة التهديداع اإللهذلية مفي ض ق ق ققوء عذظم التنذفس الدم ي
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لقذلققذلن متراجع الن وذ اإلقليمي للمحول املر ق ق ق ققذنقد لج هقة البولير ق ق ق ققذليو خقذص ق ق ق ققة الجزائر مليبيقذ بعقد الربيع
العربي ،األمر الذي سيرذهم في ترسيخ الن و االفريقي للمغرى على محرذى الجزائره
 العوامل الخارجية:
نقصق ققد هنذ مواقف الرز القوى الك رى محيذل النزاع اإلقليمي على الص ق ققحراء الغربية ،مفيمذ ي ص موقف
القوى األملمبية يمكن مص ق ق ه ل نه منقر ق ققم اخل االتحذ األملمبي ،لكن ت ي فرنر ق ققذ لذعتبذلهذ الش ق ققريك
األسقذف ي للمغرى ،متدعم توج ذته في محل النزاع اخل املحذفل األملمبية مالدملية ،لكن ال تتطرف فرنرذ
في لض ق ق ققذء املغرى على محر ق ق ققذى الجزائر ترنبذ للحر ق ق ققذس ق ق ققيذع التذلي ية املولمثة من الحقبة االس ق ق ققتعمذلية
ال رنرققية ،إال أن ثمة إشق ذلية ترذلية تحمل تداعيذع سققيذسققية من شق ههذ توتير الع،قذع الرققيذسققية لين
املغربية  -األملمبية مت رن ت ثيراع غير مبذش ققرن على النزاع ،علمذ ل ن املغرى يمال شق ققري ذ م مذ ألملمبذ في
قيق ق ققذيذ اسق ق ققتراتيرية كذألمن مم ذفحة اإللهذى مالدجرن غير الشق ق ققرعية ع ر املتوسق ق ققط ،متتمال اإلش ق ق ق ذلية
الترذلية في قرال محكمة العدل األملمبية القذض ق ي لذس ققتبعذ التر ققعيرن الت ي ققيلية عن املنترذع القذ مة
من الصقحراء الغربية لذعتبذلهذ إقليم متنذزع عليه ،مهو مذ من شق ن تهديد مرتقبل ات ذقية الشراية لين
املغرى ماالتحذ األملمبي الخذص ق ققة لذإلنتذج الزلا ي مالص ق ققيد البحري متوقيف م ذمض ق ققذع انش ق ققذء منطقة
ترذلن محرن لين املغرى ماالتحذ األملمبيه
أم ققذ موقف الوالي ققذع املتح ققدن األمريكي ققة ،في ققذ يتق ققذلى مع املوقف ال رنسق ق ق ق ق ي في ت م الر ي ققة املغربيق قة
مضقرملن الح ذ على اسققتقرال املغرى مترنب نشقوى محرى إقليمية برققبب النزاع على الصققحراء الغربية،
ممح ذظذ على املصقذل الحيوية يت مين امدا اع الطذقة إ ي الغرى ،ليد أن املغرى يصف املوقف األمري ي
ل ققذملوقف الغ ققذمض ماملز مج في أمحي ققذن أخرى ،مهو م ققذ ظ ر في قم ققة الري ققذن  33الري ققل  ،3316مفي تب ققذين
تص ق ققريحذع سق ق ق راء أمري ذ لدى الجزائر ماملغرى محيذل ثنذئية الحكم الذا ي متقرير املص ق ققير  ،مسق ق ققب أن
محقذمل مش ق ق ق ققرمع املبعوث الخقذص لقمين العقذم لقمم املتحقدن جيمس ليكر فرن محقل على املغرى إلههققذء
نزاع الص ق ققحراء ،يمذ لفي ق ققت ماش ق ققنطن ض ق ققم الص ق ققحراء الغربية الت ذت الترذلن الحرن مع املغرى ممذ اثذل
غي ق ق ق ققب املغرى خوفقذ على مص ق ق ق ققذلحقه الترقذليقة مع أملمبقذ إذا ات قذع موق قذ ممقذث ،ألمري قذه في عذم 3337
لمحب الخذلجية االمريكية لمقترح الحكم الذا ي املغربي ،لكن تقدمت س ق ققوزان لايس عذم  3310لمقترح
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ينص على مراقبة بعاة املينولسق ققو التذبعة لقمم املتحدن ألمض ق ققذع محقوت اإلنر ق ققذن في الص ق ققحراء مهو مذ
ترفيه املغرى إ ي اآلنه
مفيمذ يتعل لذملوقف الرمف ق ي الرس ققمي من النزاع اإلقليمي محول الص ققحراء الغربية نرد يقوم على إعطذء
األملوية للحل الرقلمي للنزاع مع رقوية منص ة على املدى الطويل ،مم خرا قمحت ج هة البوليرذليو إ ي
اختبذل مدى إم ذنية اس ق ققتقطذى لمسق ق ققيذ ملمذلس ق ققة مل في النزاع ،أم ،أن تت ذ لمسق ق ققيذ مواقف لصق ق ققذلح ذ
اخل مرلس األمن في ض ققوء تتمتع لمس ققيذ لح ال يتو1ه مير ققتند توجه البولير ققذليو إ ي متغيراع لئير ققية
هي :أمال مر ق ققتويذع التعذمن العر ق ققكري لين لمس ق ققيذ مالجزائر الداعم الرئيس ق ق ي للج هة ،مثذنيذ التهديد الذي
يماله ات ذت إنشذء خط أنذليب الغذز لين املغرى منيريريذ مالذي يمال لدي ،هذمذ ألملمبذ عن الغذز الرمف ي
السق ققيمذ في ضق ققوء تداعيذع ان ذن أسق ققعذل البترمل العذملية على سق ققوت تصق ققدير الن ط الرمف ق ق ي متمديد
العقوبققذع االقتص ق ق ق ققذ يققة الغربيققة امل رمضق ق ق ق ققة من قبققل الواليققذع املتحققدن األمريكيققة ماالتحققذ األملمبي على
لمسقيذ التبذقذ لملف أميرانيذ معدم االلتزام لذت ذقيذع منرقيك ماملتوقع ترديد بعد يوليو  ،3317في،
عن ت ل قة العمليقذع العر ق ق ق ققكريقة لرمس ق ق ق ققيذ في س ق ق ق ققوليذ ،مثذلاذ الطموح الرمفق ق ق ق ق ي لتوس ق ق ق ققيع ن وذهذ الجيو-
سق ققتراتيجي في منطقة جنوى املتوس ق ققط ماملحيط األقلس ق ق ي لمذ يقربهذ من املحيط ال ندي متي ق ققع ل ذ موقئ
قدم مميز في مواج ة محلف النذتو ،3من خ،ل شققبكة الحل ذء ( عم النظذم الجزائري ،عم اللواء مح تر
في ليبيققذ) ،مفي مواج ققة عققد أنمققذ الن وذ الغربي في منطقققة ش ق ق ق قمققذل افريقيققذ مالر ق ق ق ققذمحققل االفريقي ممنهققذ
القواعد العرققكرية التذبعة للقوى الك رى (كذلواليذع املتحدن األمريكية  -فرنرققذ  -أملذنيذ) ،في محين تنذهض
الجزائر إققذمقة قواعقد عر ق ق ق ققكريقة أجنبيقة في املنطققة خوفقذ من فرن مزيد من التهديداع للنظذم اإلقليمي
العربي ،متتهم النذتو بعدم تحمل مرققئوليذته بعد تر ي األمض قذع األمينة في ليبيذ برققبب مرققذهمة النذتو في
اسقذ القذافيه

 -1اسممتقبلت موسممكو وفدا مه البوليسمماريو ( ) 2117/3/23برئاسممم حمحمد ردادح منسممق البوليسمماريو في بعثم المينورسممو وال  ،التقي بنائب
وزير الرارجيم الروسي ميرائيل بوردانوف.
 -2فبعد تنقيح حإع ه مبادئ السمياسمم البحريم الروسميمح في عام  ، 2115لمواكبم التغيرات على السماحم الدوليم تبنت روسيا ضرورع وجود
اوات بحريم روسمميم في المحيط األطلسمممي والبحر المتوسممط لمواجهم تطور حلف شممممال األطلسممي وااترابس مه حدود روسممميا ،وفيما ير
البحر المتوسط تعتزم روسيا تحويلس إلى منطقم تنعم باالستقرار العسكر ،والسياسي.
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ثالثا :أبعاد التوترالراهن في العالقات الجزائرية  -املغربية:
مال تنقل ال،جئين الر ققوليين ع ر الحدم ال رية للجزائر ماملغرى محطة جديدن في أزمذع الحدم مترد
التوتر لين الجقذلين ،محيقث مج ققت املغرى اتهققذمقذع إ ي الجزائر في  ،3318لققإبعققذ ال،جئين الر ق ق ق ققوليين إ ى
الحدم مع املغرى ،مفي ينذير املذضق ق ق ي مقعت أزمة للومذسق ق ققية لين البلدين لذسق ق ققتدعذء الخذلجية املغربية
سق ق ق ق ق ير الجزائر لققدبهققذ لققدعوى ترمحيققل الجزائر محوا ي ( )133الجئ س ق ق ق ققولي إ ي املغرى ،مقققد ل ع الجزائر
لذستدعذء ممذثل لر ير املغرى لدبهذ ،مقد تكرلع األزمة في  17إلريل املذض ي محينمذ نشرع صول لعشراع
ال،جئين الر ق ققوليين عذلقين مذ لين مدينتي لني منيف الجزائرية م فكيك املغربية الحدم يتين ،ماتهمت
املغرى عنذص ق ققر الجيش الجزائري لذقتيذ هم ممحذملة ر ق ققري هم إ ي األلاضق ق ق ي املغربية ،لينمذ ن ت الجزائر
ذلك1ه
مفي الوقت الذي ش ق ق د م سق قرق ققذع ملية هذمة لتطول ج و املغرى في إ مذج م رق ققوية أمضق ققذع ال،جئين
مامل ذجرين املتواجدين على ألاضيه من جنريذع أفريقية ،في ،عن إلسذله املرذعداع ل،جئين األفذلقة
الققذين قر تهم الجزائر لققذترققذ مققذ ي ،إال أنققه قققد عققد ع ل م األفعققذل الققدمليققة املعنيققة لقيق ق ق ق ققذيققذ محقوت
اإلنر ق ق ق ققذن محيقذل أزمقة ال،جئين العقذلقين على الحدم املغربية الجزائرية مس ق ق ق ققبل معذلجتهذ مماذل على ذلك
قرح مرلس محقوت اإلنر ققذن في س ققوليذ ش ققكيل لجنة محقوقية مش ققترية لإش قراف املجلس الوقني لحقوت
اإلنر ق ققذن لذملغرى للقذء ال،جئين العذلقين للوقوف متقديم شق ق ق وى لقمم املتحدن لذلتوازي مع قلب من
امل وض ق ق ق قيقة العليقذ لشق ق ق ق ق من ال،جئين لقذلربقذ لتققديم املر ق ق ق ققذعقداع الغقذائيقة مالطبية ل مه يمذ قذلبت
امل وضية الرذمية لقمم املتحدن لش من ال،جئين من الجزائر ماملغرى الترذمى الرريع مع األزمةه
خلفيات وأبعاد األزمة:
يش ق ق ق ق ت األزمة الدللومذس ق ق ق ققية لين الجزائر ماملغرى ل ص ق ق ق ققوص مض ق ق ق ققع ال،جئين الر ق ق ق ققوليين على الحدم
املشترية لينهمذ عن أبعذ سيذسية يمكن لصدهذ في تطول ع،قة البلدين ،على النحو التذ ي:

 -1واد دعمت الرارجيم المغربيم مزاعمها بصممممور تظهر شمممماحنات وسمممميارات عسممممكريم جزائريم تفرغ ال جئيه في المنطقم الحدوديم
الصحراويم.
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أوال محباولبة الجزائرالتشب ب ب ببكيبق أمبام الرأي العبام العبالمي في اسب ب ب ببتراتيجية املغرب حيال ملف حقوق
الالجئين واملهاجرين ،مقارنة بأوضاعهم داخل الجزائر.0
ثبانيا ربما محاولة الجزائرالتأثير على مجلس األمن الدولي بتوضيف ازمة الالجئين إلثارة ملف انتهاكات
حقوق اإلنس ببان في املغرب ،بغرض الض ببغط نحو توس ببيع ا ببالحيات مهمة بعثة حفل الس ببالم التابعة
لألمم املتحدة في الص ببحراء الغربية "املينورس ببو" لتش ببمل مراقبة أوض بباع حقوق اإلنس ببان في األقاليم
الجنوبيبة املغربيبة ،حيبث تزامنبت إثبارة أزمة الالجئين السب ب ب ببوريين على الحدود بين الجزائرواملغرب مع
استعداد مجلس األمن الدولي إلادارمشروع قرارلتجديد والية البعثة لسنة واحدة.
ثالثا :املخاوف األمنية حيال إمكانية تسببلل عنااببرإرهابية قادمة من ب ر الصببراع املشببتعلة باملنطقة
كس ب ببوريا وليبيا بين الالجئين واملهاجرين الذين تس ب ببتقبلهم املغرب والجزائر بالفعل منذ بداية األزمة
الس ببورية ،بيد أن األوض بباع االقتص ببادية و عض املخاوف األمنية قد ت خر عمليات اس ببتقبال الجئين
جدد من فترة ألخرى ،السيما في ضل وضعية إغالق الحدود بين البلدين منذ عقود.
تسوية أزمة الالجئين:
أعلنت الرق ق ققلطذع الجزائرية مطلع يونيو  3317اسق ق ققتعدا هذ السق ق ققتقبذل جميع الر ق ق ققوليين العذلقين على
الحدم قبل أن عو م علن عن علي العملية بر ق ق ققبب عراقيل محذلت من اشق ق ق قراف م وض ق ق ققية ال،جئين
التذبعة لقمم املتحدن ،متنقل ال،جئين إ ي منطقة أقرى للحدم املغربية ،مبعد مرمل أس ق ق ققبوعين على قرال
الجزائر ،تبلول موقف املغرى لإع،نه ( )3317/6/31عن اسق ق ق ققتقبذله ( )33الجئ ينتمون إ ي ( )10أس ق ق ق ققرن
س ققولية عذلقة ، ،إال أن ليذن امل سق قر ققة امللكية أيد أن ذلك القرال اس ققتءنذئي ،متم فعليذ نقل م من مدينة
لوعرفة على بعد  113كلم عن مدينة فكيك ،على أن ينتقلوا بعد ذلك إ ي مدينة مجدن شرت املغرىه
رابعا :مستقبل إدارة العالقات املغربية  -الجزائرية:
فيمقذ يتعل لقذسق ق ق ققتش ق ق ق قراف املر ق ق ق ققذل الذي قد تت ذ الع،قذع الجزائرية  /املغربية نرد أن ملف ال،جئين
الروليين يمكن أن يش ل  -في ضوء استمرال الحربين الرولية مالليبية مع ت ذقم املشذكل االقتصذ ية في
الدمل الرئيرق ققية امليق ققي ة ل،جئين الرق ققوليين لذملنطقة لرذنب جز الدمل األفريقية عن مقف امل ذجرين
 -1واد أوضمممح بياه الرارجيم الجزائريم أه ب ده تسمممتضممميف ما ال يقل عه  41ألف الجئ سمممور ،تسممممح لهم باراامم والرعايم الصمممحيم
والدراسم ،إضافم إلى الترري لهم بممارسم األنشطم التجاريم ،إضافم لرعايا دول إفريقيم ادموا إلى الجزائر.
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غير الشق ق ق ققرعيين -مح ،لتوتراع جققديققدن لين البلققدين ،فقققد تترققد تققدفقققذع ال،جئين ،لغم تققدالن األزمققة
الققدللومققذسق ق ق ق قيققة األخيرن على الحققدم ال ريققة لينهمققذ ،مالمققذ محققدث في أزمققذع محققدم يققة س ق ق ق ققذلقققة تم امحتواتهققذ أم
ُ
التعققذقي مع ققذ للومققذسق ق ق ق قيققذ ،إال أنققه من املرح أن ت كر الر ق ق ق ققلطققذع املغربيققة في ض ق ق ق ققوء تققداعيققذع األزمققة
الخليرية – العربية الراهنة ،القبول لرغبة قطرية لتوس ق ققيع أنش ق ققطة م س ق قر ق ققذتهذ املجتمعية ماإلنر ق ققذنية
الخيرية ممنهذ م س ق قر ق ققة قطر الخيرية التي لبمذ ت تح مكتب إقليمي ل ذ في املغرى قريبذ لير ق ققذند أنش ق ققطتهذ
القذئمة اخل املغرى في مرذالع عم ال،جئين الروليين مالط،ى األفذلقةه
ملقذا يتوقع أن ت ون املغرى قبلقة جقديقدن لتقدف ال،جئين س ق ق ق ققواء املقيمين اخقل الجزائر أم الققذ مين من
منذق أخرى ممنهذ إ ي املغرى ،مذ قد ياير مر ق ققتقب ،مش ق ققذكل جديدن على الحدم مع الجزائر ،الس ق ققيمذ أن
األخير مذزال ييققع شققرمقذ ل تح محدم مع املغرى ،لذإلضققذفة إ ي أن م س قرققة قطر الخيرية تاول بش ق ههذ
اتهذمذع لذلتول في تمويل اإللهذى ممذ قد ياير املخذمف محول انع ذس ققذع نش ققذ امل س قر ققة املذكولن على
أمن ماسق ق ق ققتقرال املغرى مالجزائر مع امحتمذل أن يتح ظ الخليج على سق ق ق ققيذس ق ق ققة املغرى املرححة ،ممن ثم
سق ق ق ققيزي ققد ذل ق قك من تهق ققديق ققد األمن اإلقليمي ،مقق ققد يتطول توتر الع،قق ققذع لين البلق ققدين إ ي قطع الع،قق ققذع
الدللومذس ق ق ققية ،ممن ثم يمكننذ القول أن هنذن ث،ث س ق ق ققينذليوهذع لئير ق ق ققية متوقعة ملر ق ق ققتقبل ع،قتهمذ،
يمكن توضيح ذ على النحو التذ ي:
السببيناريو األول وهو األكثرترجيحا ،فقد ال تتجه العالقات املتوترة بين البلدين إلي اتخاذ منحى أوسببع
ممببا هي عليببه ابن ،ببباإلضب ب ب ببافببة إلي ترجيح اسب ب ب ببتمرار غلق الحببدود بين البلببدين على أن تلتزم الببدولتببان
بجببانببب الحببذر وتجنببب االنجرار ملواجهببات جببديببدة في ضببل الوضب ب ب ببع الراهن املتببأزم داخببل كببل منهمببا،
باإلض ببافة إلي ذلق س ببتظل قض ببية الص ببحراء الغربية ملفا معلقا دون جديد في الفترة الراهنة إلي حين
تسوية القضايا اإلقليمية املشتعلة السيما الليبية.
ميرد هذا الرققينذليو سققند من ج ة في تحرير الحيذن الرققيذسققية مم س قرققذع الدملة الجزائرية من قبيققة
الن قب العر ق ق ق ققكريقة التقذلي يقة بعقد إعقذ ن هي لقة امل سق ق ق ق قر ق ق ق ققة العر ق ق ق ققكريقة مالقذي لقدأ عذم  3310لت كيك
م س ق قر ق ققة الرئذس ق ققة لج ذز املخذلراع العر ق ققكرية ،ثم عزل لئير ق ققه اللواء /محمد مدين في س ق ققبتم ر -3318
الذي ظل مر ق ققيطرا على املنص ق ققب قيلة  38عذم مقذملذ عرف بعداء لتيذل اإلسق قق،م الرق ققيذف ق ق ي ،-ثم الحذت
جميع مص ققذل االس ققت بذلاع ملختلف األج زن األمنية بر ققلطة املنر ق لين جميع مص ققذل الش ققرقة مالدلن
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مالجيش مهو اللواء /قرقذت في ينذير 3316ه ممن ج ة أخرى لم يعد محزى االس ق ق ق ققتق،ل املغربي الذي ظل
لعقو في ص ق ققدالن مائر ص ق ققنع القرال متبنى لغة خطذى علي من ممحدمية املغرى الكبير  ،ض ق ققمن األمحزاى
املش ق ق لة للح ومة في املغرى ،محيث نرد اإللا ن امللكية املغربية مق ت لقون ضق ققد الحزى ،محينمذ كذ ع أن
تتر ققبب تص ققريحذع أمينه العذم في أزمة للومذس ققية مع موليتذنيذ بعد إع،نه ان األخيرن جزء من األلاضق ق ي
املغربية ،األمر الذي ي ر ققر إذا أن امل س قر ققة امللكية املغربية مامل س قر ققة الرئذس ققية الجزائرية ال ترغبذن في
تصعيد التوتر لينهمذه
وفي املقببابببل يطرم السب ب ب ببينبباريو األخر أن تطور البلببدين حربهمببا السب ب ب ببريببة على الصب ب ب ببعيببد الببدبلومبباسب ب ب ب ي
س ببياس ببا -اقتص بباديا) األمرالذي قد يدفعهما إلي مواجهات عس ببكرية فيما بينهما ،إذا ضهرت متغيرات
محفزة على ذلببق كببأن تعجزاملنظمببات اإلقليميببة كببالجببامعببة العربيببة واالتحبباد االفريقي في معببالجببة أيببة
أزمببة تنش ب ب ب ببأ بين البلببدين حول الحببدود والصب ب ب ببحراء الغربيببة أو تجببد اتهببامببات املغرب للجزائر بببالتببآمر
لتصب ب ب ببعيبد وتبدويبل ملف الحراك الريفي شب ب ب بمبال املغرب ،طريقها نحو اشب ب ب ببعال احتماالت التصب ب ب ببعيد
العسكري ،إال أن هذا السيناريو ال يجد سندا له بسبب انشغال كال البلدين في الفترة الراهنة بالجبهة
الداخلية والسبل الكفيلة بإعادة االستقرارالسياس ي واالقتصادي.
أما السبيناريو الثالث واألخيرفيرجح أن تعي كال من البلدين أهمية القواسبم املشبتركة بينهما خااببة في
ضبل وجود تهبديبدات مشب ب ب ببتركبة تتمثبل في تمبدد الفكراملتطرف واملمبارسب ب ب ببات اإلرهبابيبة العبابرة للحببدود
والجرائم املنظمة ،وما يعكس ب ب ببه من تهديد ألمن الحدود ولألمن اإلقليمي في املنطقة ،ومن ثم قد تفكر
الجببارتين في تجبباوز الخالفببات بينهمببا وتببأسب ب ب ببيس أطر حقيقيببة للتعبباون والتنسب ب ب ببيق األمني واملعلومبباتي
االس ب ب ببتراتيجي بما يخدم مكافحة اإلرهاب وإعادة فتح الحدود مع تطويرأطرملراقبة الحدود املش ب ب ببتركة
بينهما ،علما بأن تطبيع العالقات املغربية الجزائرية من شأنه أن ينهي من جانب اية معوقات واجهتها
اللجببان األمنيببة الجزائريببة واملغربيببة في مجبباالت مثببل األمن البحري والجوي ،ومن جببانببب اخر قببد تنهي
اغلب املعوقات التي حالت دون تطوير الفض ب بباء املغار ي م سب ب بس ب ببيا ووحدويا ،وس ب ببيكون له دورا في
تطويراطرالتعاون االقليمي وتغيير موازين القوى الدولية واإلقليمية.
ليققد أن تطبيع الع،ق ققذع األمني ققة امل ق مول ققة مف ه ققذا الر ق ق ق ققين ققذليو لن يمت ققد في األج ققل املتوس ق ق ق ققط إ ي تطبيع
الع،قذع االقتص ق ققذ ية مالترذلية لين البلدين لبمذ بر ق ققبب ثبذع مبذ
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البولير ق ققذليو (الجم ولية الصق ق ققحرامية لتحرير الر ق ققذقية الحمراء مما ي الذهب) ،مهو مذ ينذقض أسق ق ققس
شق ققرعية امللكية املغربية مسق ققيذ تهذ ،1في ق قق ،عن ذلك ،محملت اس ق ققتعذ ن املغرى لعي ق ققويته اخل االتحذ
االفريقي الالع متحديذع م تل ة تيذف إ ي نرذح الدللومذسية املغربية في تطوير ع،قتهذ ع ر الرنواع
القليلة املذض ققية (س ققيذس ققيذ ماقتص ققذ يذ ممذليذ مثقذفيذ م ينيذ مإنر ققذنيذ) مع مل افريقية ،مهو مذ قد ترد
الجزائر تهديدا لعمق ذ االس ق ق ق ققتراتيجي ،ملذا س ق ق ق ققتتعذمن مع جنوى افريقيذ م مل أخرى قليلة منذمئة بغرن
التيق ق ق ققيي على مواقف تريققد املغرى الترميج ل ققذ اخققل االتحققذ أهم ققذ قر الجم وليققة الص ق ق ق ققحراميققة من
االتحذ بعد أن تيق ققمن أص ق ققواع  06ملة عي ق ققو لذالتحذ لص ق ققذل التص ق ققول املغربي ،األمر الذي قد ي تح
البذى لترذذلذع إقليمية جديدن تهد االسق ق ققتقرال اإلقليمي ،يذا قد يمال اس ق ققتمرال البولير ق ق ققذليو اخل
االتحذ فرصة لحركذع ان صذلية أخرى اخل القذلن،
إال أن املغرى سق ق ققيراهن أمال على إم ذنية تراجع هذمش املنذملن الجزائرية برق ق ققبب أزمة العوائد الن طية
ماملذ ية الجزائرية املطلوبة لدعم ج هة البوليرق ق ق ققذليو ،ثذنيذ تطول االس ق ق ققتامذل املغربي في مرذالع التنمية
مالتبذ ل الترذلي اخل افريقيذ مدعومذ لمنذص ق ققرن خليرية األمر الذي ي،مس لقون يي ية إ الن متلبية
امحتيذجذع املجتمعذع في افريقيذ ممنهذ توص ق ققيل الطذقة النيريرية إ ي أملمبذ ع ر األلاض ق ق ي املغربية بر ق ققبب
ممذقلة الجزائر االت ذت مع نيريريذ إلنشذء خط أخر ع ر األلاض ي الجزائريةه
مفي النه ق ققذي ق ققة من امل م أن تبقي مر ق ق ق ق ق ققذلاع الحري ق ققة املتوقع ق ققة من الجزائر مجنوى افريقي ق ققذ في املح ق ققذف ق ققل
الققدللومققذسق ق ق ق قيققة ماالقتص ق ق ق ققذ يققة مالترققذليققة مامل،محيققة الجويققة مالبحريققة الققدمليققة ماإلقليميققة للتي ق ق ق ققيي على
األهداف املغربية أمحد أهم القي ق ق ققذيذ التي تتطلب مزيد من البحث بغرن اس ق ق ققتكشق ق ق ققذف م ذمن التوتراع
اإلقليمية املرتقبليةه

 -1رغم معارضم الجزائر تمرد الطوارق في شمال مالي والنيجر.
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دالالت وأبعاد الموقف التركي من األزمة القطرية
أ /أحمد مصطفي
باحث مساعد بالمركز القومي لدراسات الشرق األوسط
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" دالالت وأبعاد الموقف التركي من األزمة
القطرية"

أحمد مصطفي
تقديم:
مع إع،ن عد من الدمل العربية في مقدمتهذ مصر مالرعو ية إلجراءاع عقذلية على قطر شملت قطيعة
للومذسية متييي اقتصذ ي بهدف إثنذء قطر عن مندج ذ الداعم لجمذعذع إلهذلية ماملتدخل في شئون
هذ الدمل ،تبذينت املواقف اإلقليمية مالدملية مذ لين مل عمت هذ اإلجراءاع مانيمت لدمل
املقذقعة ،م مل لج ع للقيذم لذ مال الوسذقة للوصول لحل األزمة ،م مل قرلع تقديم الدعم املبذشر
لقطره من لين هذ املواقف ي رز املوقف التركي الذي يدعم مبش ل مان ممبذشر ملة قطر ميدافع عن
مرلك ذه
إن محذملة ت رير املوقف التركي يرب أن تبدأ لتتبع التحوالع التي قرأع على الريذسة الخذلجية
التريية في الرنواع األخيرن ،خصوصذ بعد أمحداث الربيع العربي مالذي يعد نقطة تحول في أهداف
ماليذع الريذسة الخذلجية التريية
أوال :التحول في السياسة الخارجية التركية
يمكن لصد التحوالع األسذسية التي ش دتهذ الريذسة الخذلجية التريية في ث،ث تحوالع لئيرية:
 -1الت لي عن تص ير املشك،ع  :ش دع الريذسة الخذلجية التريية تحوال ملحوظذ بعد انط،ت مذ
عرف لذسم الربيع العربي  ،فبعد أن كذنت تنتدج مبدأ تص ير املشك،ع مع مل الجوال الذي
مضعه ماشرف على تن يذ ام امغلو مزير الخذلجية الرذل ممنظر محزى العدالة مالتنمية -
مالذي مكن ترييذ من مد ن وذهذ في محطيهذ اإلقليمي ،م سذهم في تنشيط ملهذ كوسيط في العديد
من النزاعذع -إ ى التدخل الحذ مالرذفر في النزاعذع اإلقليمية يطرف مليس كوسيطه جذء ذلك
عقب اندالع امحترذجذع الربيع العربي مالتصول التركي أن هذ االمحترذجذع سوف تنتج أنظمة
 لذمحث مرذعد لذملريز القومي لدلاسذع الشرت األمسط
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يمقراقية ست ي في النهذية إ ى سيطرن جمذعة االخوان املرلمون على الحكم في الدمل العربية
املحيطة ،1ترتب على ذلك تقديم الدعم لجمذعذع املعذلضة لذملنطقة لم تلف أش ذل ذ ،األمر الذي
للغ ذلمته في الحذلة الرولية من محيث رليح بعض جمذعذع املعذلضة مالرمذح بعبول املرلحين
املنذمئين لنظذم بشذل األسد ع ر الحدم التريية إ ى سوليذه
 -3الجمع لين القون النذعمة مالقون الصلبة :محيث عمدع ترييذ إ ى االنتقذل من االعتمذ املطل على
قوتهذ النذعمة املتمالة في العمل الدللومذف ي ،لذإلضذفة إ ى توظيف تذلي ذ املمتد لذملنقطة ماألعمذل
ال نية مالاقذفية إ ى االستعذنة لذلقون العركرية جنبذ إ ى جنب مع القون النذعمة 3،تمال االعتمذ
على القون العركرية في تطوير الصنذعذع العركرية م إنشذء قذعدن عركرية تريية في الصومذل
مطله على خليج عدن ،إنشذء القذعدن العركرية التريية في قطر (قذعدن الريذن) مالتي من املتوقع
أن ينتهي إنشذ هذ لنهذية العذم  ،3313الجدير لذمل،محظة أن القذعدتين ترييتين لذل ذمل أي اههمذ
خذلج اقذل محلف النذتو ،مهو مذ يعني س ي تركي مرتقل عن الحلف للتواجد العركري املبذشر
سواء في منطقة البحر األمحمر أم الخليج العربيه
 -0غلبة الطذبع األيديولوجي على الطذبع ال راجمذ ي :فمنذ سيطرن محزى العدالة مالتنمية على مقذليد
الحكم في ترييذ محتى اندالع مذ عرف لذلربيع العربي ،لدع ترييذ يدملة ر ى لتحقي مصذلح ذ بش ل
عملي مان  ،توازى ذلك مع س ي محايث لدخول االتحذ األملبي ممذ تطلبه ذلك من إص،محذع
اقتصذ ية مسيذسية ،غير ذلك مع اندالع امحترذجذع  3311لرذنب فقدان ترييذ األمل في الحصول
على عيوية االتحذ األملبي ،محيث أصبح عم جمذعذع اإلس،م الريذف ي يطغى على مذ عدا من
اعتبذلاع ،ما ى ذلك إ ى خرذلن ترييذ للعديد من الصداقذع مالع،قذع لقوى إقليمية قويه كذن
على لأس ذ خرذلتهذ للع،قة مع مصر عقب املوقف التركي الداعم لجمذعة اإلخوان املرلمين عقب
 03يونيو ،الدعم املتواصل لجمذعذع املعذلضة في سوليذ مالذي كذن من نتذئره تمكن األيرا من
الحصول على أسلحة متطولن مالريطرن على منذق ماسعة ممذ يم د لدملة ير ية أم منطقة محكم
ذا ي على اقل تقدير ست ون شوية في ظ ر الدملة التريية ،عم م األخير لدملة قطر ممذ يترتب على
ذلك من تهديد ملصذلح م االقتصذ ية الواسعة مع مل املقذقعةه
لقد أ ى هذا التحول إ ى خرذئر مبذشرن للدللومذسية التريية مالتواجد التركي في بعض املحذفل
الدملية ،لعل الرز مذ يدل على ذلك هو فشل املر ى التركي للحصول على مقعد غير ائم في مرلس األمن
1 Kirisci, Kemal, How the Gulf crisis forces fundamental choices in Turkish foreign policy, available at:
https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/06/28/how-the-gulf-crisis-forces-fundamental-choices-inturkish-foreign-policy/
2سعيد الحاج ،القاعدع العسكريم التركيم بقطر :السياق والدالالت ،متاح علىhttp://saidelhaj.com/artical/1770/%D :

- 55 -

العدد ( )57إبريل  -يونيو 1025

مجلة أوراق الشـَـرق األوسـَـط

عذم  3318ل ذلت يبير لصذل اسبذنيذ (  103صوع مقذلل  )63في محين تمكنت في ظل سيذستهذ الرذلقة
من الحصول على املقعد في  3337بر ولة يبيرن مبعد أصواع للغ  181من اصل  190عيو لذألمم
املتحدنه
ثانيا تطور املوقف التركي من األزمة القطرية
ا رم املوقف التركي ترذ األزمة في لدايتهذ لذلحذل مالحرص على القيذم لدمل الوسيط محيث اعرى
مزير الخذلجية التركي عن اس ه لقطع مل الخليج لع،قذته  ،ثم تحول بش ل جذلي لدعم الجذنب
القطري بش ل علني ،محيث اعلن الرئيس التركي ال مغذن في  3317/6/7أن اإلجراءاع التي تم ات ذذهذ ضد
قطر غير ،حيحة م عمل ال إنرذني  ،تلى ذلك إع،ن ترييذ عن إلسذل شحنذع موا غذائية إ ى قطر
قدلع لحوا ي  8االف قن ،نقلت على متن  71لمحلة جوية ،ثم صدت ال رملذن التركي على ات ذقية رمح
لنشر قواع تريية لذأللاض ي القطرية أعدع لتذليخ  ،3316/8/33تلى ذلك إلسذل مفد عركري تركي إ ى
قطر لتذليخ للقيذم لذالستعدا اع الستقبذل القواع الترييةه
صدل بعد ذلك ليذن مشترن من مل املقذقعة محصر أفرا ممنظمذع إلهذلية قطرية أم مدعومة
قطريذ مهو األمر الذي لفيته ترييذ ،مأعلن ألمغذن لفض التهذم الدممحة لذإللهذى معدم قبوله لتصنيف
جمعيذع قطرية لذإللهذى ،ثم مصل األمر إ ى ذلمته مع ظ ول الدلذلذع التريية في شوالع الدممحة في
3317/6/19ه
ثالثا :دوافع املوقف التركي من األزمة القطرية
تنذملت عدن تحلي،ع األسبذى التي محذع لترييذ إ ى ات ذذ هذا املوقف الحذسم ترذ األزمة لصذل
قطر ،يمكننذ أن نعرن هذ األسبذى في فئتين لئيريتين:
 -0أسباب تتعلق باملصلحة التركية املباشرة:
الح ذ على محليف سيذف ي في ظل توتر ع،قذع ترييذ اإلقليمية :محيث عد قطر أمحد الحل ذء
القليلين املتبقين لترييذ بعد خرذلاتهذ املتتذلية لحل ذتهذ عقب غير سيذسذتهذ في  ،3311تت،قى املواقف
القطرية مع نظيرتهذ التريية في العديد من املل ذع على لأس ذ امللف الرولي من محيث عم جمذعذع
املعذلضة املرلحة في مواج ة نظذم األسد ،املوقف من جمذعذع اإلس،م الريذف ي معلى لأس ذ جمذعة
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اإلخوان املرلمين محيث أن ي ،الدملتين يدعم لقون تلك الجمذعذع ميرتيي ذ على ألض ذ ميقدم ل ذ
الغطذء الريذف ي ماإلع،مي ماملذ يه
الحرص على املصذل االقتصذ ية املشترية :معلى لأس ذ االستامذلاع القطرية في ترييذ مالتي شير
بعض التقديراع إ ى ترذمزهذ املليذل منصف املليذل مالل ،لذإلضذفة إ ى إم ذنية استغ،ل األزمة ل تح سوت
جديدن للمنترذع التريية معلى لأس ذ منترذع األلبذنه
است دام قطر ي ط فذع أمل  :محيث تدلن ترييذ إههذ قد ت ون ال دف التذ ي إذا مذ تم إخيذع
قطر ملطذلب مل املقذقعة ،ممن ثم تحذمل عن قري تقديم الدعم لقطر أن تمكنهذ من الصمو في
مواج ة إجراءاع الدمل املقذقعة ،أم أن تطيل املدن التي رب إخيذع قطر ،ممذ يمكنهذ من إعذ ن ترتيب
أملاق ذ لذلش ل الذي ييمن مصذلح ذ مبهيئهذ ألي مواج ة محتملة مع هذ الدمله
 -2أسباب تتعلق بالتقارب الفكري واأليديولوجي
يمذ سب مذيرنذ في ترييذ مقطر يشتركون في عم م لجمذعذع اإلس،م الريذف ي متقديم شتى
الدعم ل م ،مان اختل ت أهداف ذلك ،محيث يرى ال مغذن أن ذلك هو عذمة عو ن الن وذ التركي املبذشر
ملنطقة الشرت األمسط معو ن سيطرن العامذني القديم على هذ املنطقة ،نذهيك عن أن محزى العدالة
مالتنمية ذم خل ية ينية ممن ثم ف و يشترن مع شتى هذ الجمذعذع في املنطل افكري ماأليديولوجي الذي
يعلي من مصطلحذع مال األمة على اعتبذلاع الدملة م املصلحة القومية ه
في ظل التغيراع التي قرأع على الريذسة الخذلجية التريية بعد  3311لإم ذننذ أن نرزم أن
األسبذى ال كرية م األيديولوجية تطغي على مذ عداهذ من أسبذى ،مذلك لعدن اعتبذلاع ،فعلى الصعيد
االقتصذ ي فمن نذمحية ال يمال مرموع االستامذلاع الخليرية في ترييذ أيثر من  %13من إجمذ ي
االستامذل األجنبي في ترييذ ،ممن نذمحية أخرى فإن املصذل التريية مع مل املقذقعة اي ر من نظيرتهذ مع
قطر فذالستامذل اإلمذلا ي في ترييذ هو األي ر خليريذ لإجمذ ي  8.1مليذل مالل يليه االستامذل الرعو ي
لمقدال  3مليذل مالل ،ثم االستامذل القطري يترذمى مع نظير ال ويتي لمقدال  1.8مليذل مالله 1لنذء على
ذلك ال يمكن أن ت ون االعتبذلاع االقتصذ ية هي املوجه للموقف التركي من األزمةه

Sonmez, Mustafa, Turkey's economic interests dictate balanced stance in Gulf crisis, available at:
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/06/turkey-qatar-economic-interests-in-gulfcrisis.html#ixzz4lwfVLC9X
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إذا مذ نظرنذ ل،عتبذلاع الريذسية مالدللومذسية على الصعيد اإلقليمي فإن املوقف التركي
الداعم لقطر يزيد من امحتمذلية عرن ترييذ ملزيد من العزلة اإلقليمية مالدملية ،محيث إنه من املتوقع أال
تترذمح مل املقذقعة مع املوقف التركي ال ذ ف إلج ذن إجراءاع هذ الدمل ،ممن ثم فقد تتعرن ترييذ
إلجراءاع عقذلية أم توتر للومذف ي يزيد من مشك،ع ترييذ اإلقليمية مبهد محيط ذ الحيوي بش ل
مبذشره على الصعيد الدم ي فإن املوقف التركي من األزمة يعقد ع،قذتهذ أيثر مع الواليذع املتحدن ،محيث
إنه من الوان أن اإلجراءاع التي ات ذتهذ مل املقذقعة تنذل قبول – أم على األقل عدم اعتران-الرئيس
األمري ي منذلد ترامب ،مهو مذ اتض في غريداته املتتذلية محول األزمة ،إذا مذ اض نذ ذلك إ ى الخ،ف
الشديد لين ترييذ مالواليذع املتحدن محول رليح قواع سوليذ الديمقراقية الكر ية في سوليذ فإننذ نرد
املوقف التركي ي ذقم من خ،ف ذ مع الواليذع املتحدن االمريكيةه
إذا فإن التقذلى ال كري ماأليديولوجي يعد هو الربب األيثر منطقية لت رير املوقف التركي،
فمذزال الرئيس الم غذن قذمحذ لريطرن جمذعذع اإلس،م الريذف ي مالدمل التي تدعم م على م ذتيح
املنقطة ،قذمعذ في قيذ تهم ،مهو مذ يحذم له إ ى ات ذذ مواقف قد تير لذملصذل الوقنية التريية خصوصذ
على املدى القصيره
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